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Pozorování veřejných prostor v Praze – opora kvalitativního zhodnocení 

 

Park Kampa, Sady Svatopluka Čecha, Tilleho náměstí 

Instrukce: 

- Navštivte všechna tři místa (kaţdé dvakrát, jednou ve všední den a podruhé o víkendu či ve 

svátek) 

- Svá pozorování shrňte do textu (minimálně jedna strana A4 na kaţdé místo) 

- Text by měl být souvislý, ne odráţky k jednotlivým opěrným bodům 

- můţete se zaměřit více na to, co Vám přijde podstatné, zajímavé, ale zmíněné body by měly 

být popsány v textu všechny 

- jednotlivé body můţete v textu libovolně přeskládat podle vlastního uváţení 

Opěrné body pozorování: 

 

 V jaký denní čas jste zde byli, v jakém měsíci, jaké bylo počasí? 

 Umístění a fyzický popis prostoru 

- kde je prostor umístěn (centrum, vnitřní město, periferie) 

 Vybavení prostoru 

- jak je prostor vybaven, je nějaké vybavení, které zde postrádáte? 

 Pozorování lidí: 

◦ Struktura návštěvníků 

- jaká je převáţná struktura uţivatel prostoru (turisté, místní, zastoupení muţů a ţen, 

dětí, pohybují se lidé ve skupinách, či spíše jednotlivě?) 

◦ Lidské kontakty – baví se zde lidé spolu, či spíše pozorují dění kolem sebe? 

◦ Typy aktivit, které zde lidé vykonávají 

◦ Přítomnost „neţádoucích osob“  

◦ Pohyb lidí v prostoru (je místo spíše průchozí či se zde lidé zastavují?) 

 Akce – konají se zde organizovaná setkání, happeningy, výstavy…? Případně víte o 

některých? 

 Kvalita sezení  

 Klimatické podmínky – stín, slunce, moţnost schovat se před deštěm... 

 Využití plochy prostoru  

 Přístupnost prostoru 

 Přehlednost prostoru 

 Pohyb v prostoru 

 Přehlednost prostoru  



 Estetická kvalita prostranství 

 Čistota prostranství 

 Zvukové prostředí  

 Pocit bezpečí v prostoru 

 Celkové Vaše hodnocení tohoto místa
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Sady Svatopluka Čecha 

  



Čechovy sady (žena, 26 let) 

 

Do parku Čechovy sady chodím většinou za účelem venčení psa. Přišla jsem 

z Vinohradské ulice směrem od Flóry. Vzhledem k roční době (bylo zrovna listopadové 

odpoledne a venku poměrně chladno) působil park dost neutěšeně a nebylo zde mnoho lidí, 

většina tudy pravděpodobně jen náhodně procházela.  

Musím na tomto parku ocenit fakt, ţe bývá dobře udrţovaný, trávník byl posekaný a 

listí shrabané, v létě zde bývají na záhonech vysázené květiny. Pozitivněji na mě působí spodní 

část parku s fontánkou, která je světlejší a přehlednější neţ horní část, kde je více stromů a 

zákoutí. Ve spodní části jsem se cítila bezpečněji. Vzhledem k fontánce zde můţe být zvláště 

v létě příjemné místo k posezení, nicméně delší čas bych zde netrávila a určitě bych si toto 

místo nevybrala např. pro schůzku – vzhledem k blízké vzdálenosti laviček bych zde postrádala 

soukromí.   

Navíc jako jedno z negativ tohoto parku vidím bezprostřední blízkost silnice, kvůli které 

je v parku poměrně velký hluk. Doporučovala bych vysázet na plochu mezi parkem a silnicí 

více stromů, aby byl park od silnice lépe odizolován.  

Co se týče aktivit v parku, ocenila bych ve spodní části nějaké dětské hřiště, hřiště sice 

je v horní části, ale nevypadá, ţe je volně přístupné, navíc vzhledem k nepřehlednosti horní 

části bych sem své dítě určitě nepustila. Dále bych doporučila v horní části parku rozšířit zelené 

plochy na úkor stromů. Myslím si, ţe zelené plochy v tomto parku nejsou moc vyuţívány, já 

osobně bych si asi k odpočinku na trávě vybrala spíše rozlehlejší park v klidnější oblasti a 

s většími travnatými plochami. 

Jako pejskařka bych velmi ocenila zrušení zákazu volného pobíhání psů, protoţe ho 

povaţuji za diskriminaci. To ale bohuţel není problém jen tohoto parku. 

Můj celkový dojem z parku je smíšený, rozhodně je zde ještě na čem pracovat, aby se 

park stal vyhledávaným útočištěm. 

  



Čechovy sady (žena, 60 let) 

Čechovy sady (Sady Svatopluka Čecha) jsem navštívila počátkem března v sobotu 

odpoledne mezi 15. a 16. hodinou a následující středu dopoledne (kolem 10. hodiny). Sady jsou 

umístěny na Vinohradech mezi Vinohradskou a Slezskou ulicí. 

Na první pohled je zřejmé, ţe park potřebuje obnovu. Jsou zde doţívající stromy. Stará 

poţární nádrţ má sice trysky na vodu, v letním období je vyuţívaná, ale téţ je polorozpadlá.  

V době, kdy jsem park navštívila, zde byly zejména matky s kočárky, senioři se psy, téţ 

několik lidí středního věku, všichni spíše jednotlivě. Zdálo se mi, ţe většina lidí pouze 

procházela k blízkému metru. Nekonala se zde ţádná akce, pravděpodobně se park pro akce 

nehodí. Za celou dobu jsem zde neviděla ţádné bezdomovce ani jiné problémové osoby. 

Úroveň laviček hodnotím jako dobrou, problémem však je, ţe se z nich většinou nedá 

na nic zajímavého dívat. Nové lavičky jsou pohodlné, ale je jich zde málo. Zelených ploch je 

zde dostatečně, ale po zimě nemohu říci, zda jsou vyuţívány lidmi. Spíše slouţí pro venčení 

psů, takţe si myslím, ţe ani v létě nebudou pro posezení příjemné. Psů je tu aţ příliš. 

V parku jsou chladná místa aţ moc stíněná stromy, či naopak na prudkém slunci. Je zde 

poměrně vysoká hlučnost kvůli blízké Vinohradské ulici. To nenahrává relaxaci- nevím, zda 

bych si park vybrala jako cíl procházky. Spíše musím říci, ţe jsem jím dřív vţdy procházela. 

Přístup do parku je velmi dobrý jak z Vinohradské, tak z Korunní ulice. Park je 

přehledný, dá se přehlédnout z jednoho konce na druhý. Park má tvar obdélníku, začíná u 

Raisovy školy a končí u náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Domnívám se, ţe Čechovy sady by potřebovaly celkovou rekonstrukci, například 

vysázet nové stromy a oplotit některé zelené plochy, aby byly k vyuţití i pro „nepejskaře“. Park 

je na dobrém místě, ale k procházce bych si spíš vybrala blízké Riegrovy sady. Ale je moţné se 

zde zastavit a chvíli si odpočinout. Líbí se mi socha Sv. Čecha, která je skutečně impozantní. 

Tu bych označila jako centrum. 

  



Čechovy sady (muž 73 let) 

 

Dnes je 8.3.2011, úterý kolem 15 hod. slunečno. 

Park je umístěn mezi činţovními domy a je dlouhý zhruba jednu tramvajovou stanici. Je 

ohraničen ulicemi Slezskou, U Vodárny, Vinohradskou a Šumavskou. Park navazuje na 

Bezručovy sady a je v blízkosti Riegerových sadů a parku na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Roku 1890  byl park poprvé zakreslen pod názvem Růţové sady do plánu města Prahy. 

Roku 1903 byly sady přejmenovány na Sady Svatopluka Čecha. 

Půdorys parku, protáhlý obdélník, se zachoval dosud. 

Dnes v parku je na padesát druhů dřevin, kterými vede poměrně schůdná a čistá okruţní 

cesta. Stromy jsou zde poměrně starší a moţná, ţe by potřebovaly zásah zahradníků. 

Čechovým sadům dominuje romantická bronzová socha Svatopluka Čecha od J. Šturmy 

zasazená sem jiţ v roce 1924. 

Je zde málo estetický bazén s vodotrysky, v podzimním a zimním období prázdný, ale 

v teplejší době plný vody. 

Roku 1980 byla v západní části parku zbudována větrací šachta metra. 

Park je vybaven celkem zachovalými lavičkami, na kterých se vyhřívají většinou starší 

lidé, kteří čtou nebo si ve dvojicích povídají. 

Park je situován poblíţ tramvajových zastávek i stanice metra a tedy je vhodný jako 

průchozí nebo pro krátké procházky. 

Chodí zde studenti z blízké školy, matky s kočárkama, je zde hodně psů se svými 

páníčky. 

Touto dobou zde nejsou vidět ţádní bezdomovci ani podivná individua. 

Na větší akce nejsou prostory parku vhodné, blízké náměstí Jiřího z Poděbrad je pro to 

rozhodně vhodnější. 

Travnaté plochy parku prosvětlují prostor. 

Park je typickým malým městským parkem. Na jedné straně stín, na druhé sluníčko. 

Přístupnost prostoru je dobrá. Má mnoho vchodů i východů. Park je od rušné 

Vinohradské třídy oddělen ţivým plotem, ale ruch pouličního provozu je zde dost slyšet. 

Mimo vynikající Šturmovu dílo není v parku nic, co by po estetické stránce přitahovalo 

návštěvníkovu pozornost, naopak dost ošklivě působí prázdný, sprejerama počmáraný 

betonový bazén. 



Návštěvní řád, vyvěšený u vchodu do parku vybízí k jízdě na skateboardu, na kole nebo 

na kolečkových bruslích. 

Na trávnících, které okupují psy, nějaké posezení nebo poleţení asi nebude moţné. 

Místo se dá vybrat pro kratší posezení, odpočinek či krátké procházky. 

  



Čechovy sady (muž 28 let) 

Uţ z dálky je znát, ţe se jedná o místo, kde můţe člověk očekávat zeleň, coţ je v dané 

lokalitě velmi příjemná změna. Přilehlé ulice jsou obklopeny velmi vysokými domy a tak je 

v nich trochu úzkostně. Park ale při bliţším ohledání působí velmi tmavě. Ačkoliv obsahuje 

relativně velkou travnatou plochu, místa s chodníky jsou většinou obklopena vysokými keři 

nebo přímo stromy a tvoří tak tmavou alej, kde je pocit „stálého vlhka a špíny“. Kdyţ pak chce 

člověk na slunce, trochu si uţít „vzduch filtrovaný zelení“, moc nemůţe – trávník je velmi 

znečištěný psími exkrementy. Proto park neláká k dlouhodobějšímu pobytu a působí jen jako 

vycházkové místo pro pejskaře (a je pravdou, ţe zákazu venčení psů jsem si všiml jen cíleným 

přečtením pokynů pro pobyt v parku při odchodu z parku, a to jsem musel hledat). 



Čechovy sady (žena 28 let) 

 

Byla jsem tady v sobotu v podvečer koncem dubna, ve všední den pak v pondělí 

odpoledne, také začátkem dubna, bylo zataţeno s přeháňkami. Jinak tudy procházím pravidelně 

poměrně často (bydlím nedaleko).  

Park je umístěn ve čtvrti činţovních domů nedaleko centra. Jsou zde lavičky, umístěné 

především po okrajích parku. WC ani obchody zde nejsou, převaţuje zeleň, jde o klasický park. 

Hlavními význačnými body zde jsou kašna – bazének s vodotrysky (v dubnu zatím 

vypuštěný) a socha Svatopluka Čecha v její těsné blízkosti. V okolí bazénku se také nachází 

nejvíce laviček. Ve zbytku parku uţ je laviček poměrně málo. Lavičky jsou celkem pohodlné. 

Převáţnou většinu návštěvníků tvoří Češi, místní obyvatelé: především lidé venčící psy 

a lidé, kteří tudy procházejí (jde o alternativní moţnost cesty od nebo na zastávku metra Jiřího 

z Poděbrad – místo po rušné Vinohradské ulici – proto park mnozí vyuţívají pouze 

k průchodu). Na lavičkách často posedávají především starší lidé, např.důchodci čtoucí noviny, 

anebo mladé dvojice. Nejvíce lidí sedává ne lavičkách okolo bazénku. Chodí sem i maminky 

s kočárky a s dětmi (v zimě např. sáňkovat, v létě se někdy děti i koupají v bazénku). 

Turisté sem téměř nechodí, ani ţádné neţádoucí osoby zde nepotkávám. 

O ţádných akcích, které by se zde konaly, nevím. 

Není tu moc moţností schovat se před deštěm (jedině pod stromy). Stín je také jen pod 

stromy, ne např. na lavičkách v okolí bazénku. 

Zeleně je tu dost: především různé keříky, většinou sestříhané tvoří jakýsi ţivý plot 

oddělující park od Vinohradské ulice. Stromy zde jsou, není jich však mnoho. Jsou zde i 

květiny, také ne mnoho (záhonek kolem sochy Svatopluka Čecha). Uprostřed se nachází zelená 

plocha, která působí poněkud hole a nevyuţitě: je zde málo stromů, jde o příliš otevřený 

prostor, neţ aby jej lidé vyuţili např. k odpočinku. Lidé zde venčí psy, případně si tudy zkracují 

cestu na Jiřího z Poděbrad. 

Prostor je obdélníkový a přístupný ze všech čtyř stran. Je celkem přehledný, překáţky 

zde nejsou (kromě snad bazénku, který člověk musí obejít, kdyţ se chce dostat na druhou 

stranu). Naopak největší zelená plocha uprostřed je průchozí, lidé přes ni chodí, je zde i 

vyšlapaná pěšinka.  

Místo je poměrně hlučné vzhledem k rušné Vinohradské ulici, která vede podél a je 

oddělena jen keříky. Působí na mě bezpečným dojmem, nesetkala jsem se zde nikdy s ţádnými 

podezřelými osobami, i kdyţ tudy chodívám občas i za tmy. 



Esteticky mi park nepřipadá nijak zvlášť zajímavý. Příjemná je v létě především kašna – 

bazének, touto dobou, kdy je vypuštěný, působí místo poněkud nevlídným dojmem.  

Stejně tak i prostor zelené plochy uprostřed mi připadá poněkud nevlídný, příliš 

otevřený, málo členitý. Je zde málo stromů, svou roli hraje i rušná ulice vedle – lidé trávník 

téměř vůbec nevyuţívají k odpočinku – sezení či leţení na trávě jako v jiných parcích. 

 Vadí mi také hlučnost parku, leţí příliš blízko ulice, během dopravní špičky je zde 

vyloţeně nepříjemný hluk a smrad (z toho důvodu preferuji např. nedaleké Riegrovy Sady, 

které jsou větší a klidnější). Pokud je kašna v provozu, je hluk ulice poněkud tlumen šuměním 

vodotrysků, prostředí je zde pak příjemnější. Květin by zde také mohlo být více. 

Celkově tedy park hodnotím pozitivně jen v létě, kdy je příjemné se tudy projít nebo i 

posedět u vody. Bazének je příjemný i pro psy, kteří se v něm často za horkého počasí 

koupou.V ostatních obdobích roku mě park nijak zvlášť nepřitahuje.  

Rozhodně však jde o příjemnější variantu cesty, pokud se člověk chce vyhnout 

Vinohradské ulici – často tudy proto chodím, málokdy zde však např. venčím psa nebo si sednu 

s knihou. 



SADY SVATOPLUKA ČECHA (muž, 40 let) 
 

 

Dny pozorování : neděle   3.4.2011, 16:30, počasí jasno 

                             pondělí 4.4.2011, 11:00, počasí zataţeno 

 

 

     Sady Svatopluka Čecha ( dále jen "sady") se nacházejí v Praze ve vnitřním městě ve 

třetím praţském obvodu na Vinohradech. 

     Celý prostor je beze zbytku pojat jako přírodní park, chybí zde proto jakákoliv 

infrastruktura a prvky občanské vybavenosti. Návštěvníkům jsou k dispozici pouze lavičky, 

které jsou umístěny zejména na obvodové komunikaci kolem parku a v jeho spodní části, jehoţ 

dominantu tvoří pomník. Přestoţe zde není ani WC, ani obchody či stánky s občerstvením, ani 

dětské hřiště či jiné moţnosti zábavy pro rodiny, nic z toho zde nepostrádám. Naopak, dle 

mého soudu je park pojat čistě jako relaxační zóna a snaha umoţnit blízkým obyvatelům 

odpočinek v přírodě. Jakékoliv obchody, stánky či hřiště by zde proto působily rušivě. 

     Struktura návštěvníků se výrazně lišila s ohledem na dny mé návštěvy. V neděli bylo 

jasno a teplo a v parku se na lavičkách vyskytovali téměř výhradně senioři, ve většině případů 

osamoceni. Převaţovaly ţeny, které seděly na lavičkách v horní části, blíţe ke stanici metra. 

Muţi byli 4, všichni pohromadě na jedné lavičce u pomníku, druţně se bavili. Jeden z  nich měl 

s sebou psa. V samém rohu parku seděly na trávě dvě osoby, muţi, zcela evidentně 

bezdomovci. Na cestičkách se procházelo mnoho mladých dvojic, většina z nich se psem. Psů 

zde bylo v neděli nejvíc ze všech tří pozorovaných míst a podle toho taky trávník v parku 

vypadá. Téměř nikdo po nich exkrementy neuklízel. Na dvou místech byly na trávníku 

rozloţeny deky a na nich odpočívala mládeţ, tak kolem 16 - 18 let. V pondělí dopoledne bylo 

zataţeno před deštěm, v parku jsem potkal dva seniory se psem, procházela jedna studentka s 

knihou a dvě maminky s kočárkem korzovaly po obvodové komunikaci. Jinak v parku nikdo 

nebyl. 

      Vzhledem k přírodnímu pojetí parku se zde prakticky nedá dělat nic jiného, neţ se 

procházet, sedět na lavičce nebo si rozloţit deku na trávník, coţ vzhledem k mnoţství psích 

exkrementů nedoporučuji. I návštěvníci buď odpočívali nebo se procházeli, dvě skupiny 

mladých byly na dece. 

Závadové osoby se vyskytovaly dvě, popíjely krabicové víno a byly jiţ v stavu značné 

opilosti. Verbálními projevy však okolí neobtěţovaly. 



     Prostor je spíše odpočinkový, čistě průchozí osoby jsem nezaznamenal. Je však 

moţné, ţe to bylo dáno malým počtem návštěvníků. 

     O konání akcí nevím, na dotaz seniorů mi bylo sděleno, ţe občas v pátek nebo v 

sobotu se dole u pomníku schází mládeţ a spontánně se baví při kytaře. Sami si je prý chodí 

poslechnout, letos vzhledem k počasí se ještě nic nekonalo. 

     Kvalita sezení je dobrá, i kdyţ je znát jistá sešlost laviček. Nejsou však poničené 

vandaly a i jejich čistota je dobrá. Jsou poměrně daleko od sebe, takţe je zajištěno i jisté 

soukromí při rozhovoru, počet je však dle mého názoru dostatečný. Alternativně si můţeme 

sednout na piedestal pomníku nebo na trávník, ovšem zde pozor, ať nesedneme do.... 

     Park je plný vzrostlých stromů, takţe většinu dne je zde stín, přímé slunce zde za 

jasného počasí svítí jen na centrální část parku s trávníky. Lavičky na obvodové komunikaci 

jsou prakticky permanentně ve stínu. Před deštěm se lze schovat na chvíli pod stromy, krytý 

přístřešek zde není. 

     Plocha je vyuţita beze zbytku jako trávník protkaný komunikacemi, cílem bylo jistě 

co nejvíce zelených ploch, ale dle mého názoru citelně chybí květiny, které by jednotvárnou a 

stereotypní zeleň trávníků oţivily. 

     Prostor je dobře přístupný několika chodníky ze všech stran, blízko se nachází 

stanice metra a tramvajová zastávka. Vhodné i pro vozíčkáře díky absenci schodů. 

     Celý prostor není příliš přehledný vzhledem k jeho velké rozloze a vzrostlým 

stromům a keřům. To dává moţnost jistého soukromí např. při odpočinku na dece mezi keři. 

Pro návštěvníky s malými dětmi je to však komplikace, např. dítě na kole není záhy přes 

vegetaci vidět, kde je. 

     Stromy jsou zde krásné, jistě velmi staré a je vidět, ţe jsou v péči dendrologů, 

protoţe je patrný pravidelný prořez, odstraňování větví apod. Naopak květiny zde citelně chybí, 

rovněţ je na škodu nefunkčnost vodní fontány u pomníku. Proudící voda do přírody patří a je 

škoda, ţe stejně jako na Tilleho náměstí, ani tady vodní prvek nebyl funkční. 

     Hlučnost je zde poměrně velká, protoţe se park nachází v těsném sousedství 

frekventované komunikace. V neděli nebyl hluk nijak velký, místo působilo klidným dojmem, 

v pondělí jsem však měl dojem, jako bych nebyl v parku ale na náměstí. Tramvaje, automobily, 

prostě všední provoz metropole je při pobytu v parku citelně znát. 

     Při mé nedělní návštěvě se vyskytovali v parku dva opilí bezdomovci a to nabízí 

otázku bezpečnosti místa. Vzhledem k pozdnímu odpoledni se dá předpokládat, ţe večer a v 

noci lze výskyt takovýchto sociálně vyloučených osob předpokládat. V pondělí zde tyto osoby 



nebyly, přesto jsem se cítil relativně bezpečně v neděli i v pondělí. Po setmění bych však z 

těchto důvodů do parku nechodil ani jím neprocházel. 

     Vzhledem k umístění parku v husté zástavbě je vůbec s podivem, ţe urbanistický 

plán minulého reţimu vůbec pamatoval na prostor k relaxaci a odpočinku a z tohoto pohledu je 

taková relaxační zóna zde úspěchem. Postrádám však lepší péči o tento park. Líbí se mi jeho 

přírodní ráz, ţádný beton či příliš umělých prvků ale nedostatečná péče o trávník a absence 

květin dělá z kdysi jistě hezkého parku poněkud ponuré aţ depresivní místo. Určitě by 

neškodilo umístění veřejné toalety. Jinak byl prostor čistý, ovšem psích exkrementů na trávníku 

příliš, v parku se prostě po psech evidentně neuklízí. Ze všech tří navštívených míst na mě tento 

prostor působil nejhůře. 



Praha 2 - Sady Svatopluka Čecha (žena 36 let) 

 

Pokud jdete od Muzea směrem nahoru po Vinohradské třídě, zhruba v její polovině 

narazíte na příjemné oddechové místo v jinak poměrně frekventované lokalitě vnitřní části 

Prahy - Vinohrad – Sady Svatopluka Čecha. Jsou sice ze všech stran lemovány silnicemi, 

ze kterých sem doléhá neutuchající hluk projíţdějících aut a tramvají, ale ve velkoměstě je 

člověk vděčný za kaţdý kousek zeleně.  

 

Pravé části sadů vévodí socha Svatopluka Čecha, jehoţ jméno park nese. V těsné 

blízkosti se nachází poměrně velká obdélníková fontána, která je teď na jaře ještě vypuštěná. 

Po jejích obou stranách je podél cesty umístěno velké mnoţství laviček s opěradly, ostatně jako 

v celém parku. Zde jsou ale přece jen trochu nahuštěny a jsou poměrně blízko od sebe, asi 1 

metr. Ve zbylé části parku jsou lavičky od sebe umístěny jiţ v trochu větší vzdálenosti. Je znát, 

ţe lavičky jiţ něco pamatují, ale jsou zachovalé, funkční, nepoškozené a nevtíravým 

elegantním designem ladí celkovému duchu parku i Vinohrad. V levé části parku jsou pak 

umístěna dvě dětská hřiště, ani jedno však není veřejně přístupné, spadají pod nedalekou 

mateřskou školu. Nachází se zde také větší mnoţství vzrostlých jehličnatých keřů (tisů?). 

V nejbliţším okolí je řada obchůdků, restaurací a kaváren, provozoven sluţeb, škola, školka, 

knihovna, jinak činţovní středověká zástavba. Poměr celkového vyuţití parku je odhadem 

následující: travnaté zelené plochy 45%, zastavěná plocha (beton. cesty, hřiště, lavičky, 

fontána) 30%, stromy a keře 25%. U všech vstupů do parku se nachází návštěvní řád. 

 

Sady Svatupluka Čecha jsem navštívila dvakrát. První návštěva se uskutečnila v měsíci 

březnu, ve všední den odpoledne. Bylo trochu větrné počasí, pod mrakem, teplota zhruba 12°C. 

V parku tou dobou právě rozkvétal první zlatý déšť, většina stromů a keřů však na své první 

lístky a květy teprve čekala. Nicméně se zde nachází i dost vzrostlých jehličnatých keřů, díky 

nimţ park působí i v tomto období alespoň trochu zeleně. Většina jeho ploch jiţ byla po zimě 

upravena, jen na některých svazích směřujících k vozovce se povalovalo ještě neshrabané listí. 

Okolí sochy bylo čerstvě osázeno pestrobarevnými maceškami. Ostatně trochu více květin by 

tomuto parku určitě neuškodilo, stejně tak jako např. veřejné toalety, příp. nějaký altánek, kde 

by bylo moţné se schovat před deštěm či prudkým sluncem. Rovněţ zde chybí umístění 

hygienických sáčků pro pejskaře. Většina cestiček je vybetonována, ale najde se i pár stezek 

vyšlapaných napříč zelenými plochami. Těch je tu poměrně hodně a jsou vyuţívány k relaxaci, 

pro posezení, k venčení pejsků, pro sportovní aktivity. Návštěvníků zde nebylo zřejmě 



vzhledem k počasí příliš mnoho, celkem asi 40. Jejich struktura byla různá: maminky 

s kočárky, děti na koloběţkách, procházející jednotlivci nebo dvojice, venčící pejskaři (těch tu 

bylo asi nejvíce). Vše nasvědčovalo tomu, ţe se jedná spíše o místní obyvatele. Poměr muţů a 

ţen byl zhruba stejný. Na lavičkách sedělo jednotlivě celkem asi 8 lidí, většinou si četli nebo 

jen tak odpočívali, ostatní lidé procházeli, jedna dvojice relaxovala na travnaté ploše.  

 

Moje druhá návštěva proběhla v měsíci dubnu, v sobotu kolem 16 hodiny odpoledne. 

Bylo polojasno, kolem 18°C. V parku se nacházelo podstatně méně osob neţ ve všední den, 

celkem zhruba 15. Asi 6 lidí sedělo na lavičkách, 2 patřili k sobě, jinak to byli jednotlivci. 

Jedna mladá dvojice se věnovala běhání, dva lidé venčili své pejsky – mladá dívka a pán 

středního věku. Dále se zde dospívající kamarádky opalovaly na dece na trávníku a dvě 

maminky a jeden tatínek se procházeli s kočárky. Atmosféra byla klidná a doléhal i menší ruch 

ze silnice. 

 

Ţádné neţádoucí osoby jsem v době návštěv nezaznamenala, ale protoţe tento park 

navštěvuji poměrně často, občas je zde zejména v letních měsících vídávám. Bývají to většinou 

jednotlivci posedávající na lavičkách nebo na travnatých plochách, kteří jsou víceméně pasivní 

a nebudí veřejné pohoršení. Pro svoji přehlednost i umístění parku i dobrou přístupnost ze 

všech strach zde člověk nemusí mít rozhodně pocit ohroţení.  

 

Nevím o tom, ţe by se zde konaly nějaké veřejné akce nebo happeningy. 

 

Park je umístěn v dopravně frekventované části Prahy. V levém dolním rohu parku je 

přímo vstup do metra. Vzhledem ke svému umístění a nepříliš velké rozloze to tudíţ není 

místo, které by si člověk vybral pro víkendový relax nebo piknik s přáteli, ale spíše ho vyuţije 

pro krátké zastavení během všedního dne, procházku s kočárkem nebo v případě zaměstnanců i 

oběd na čerstvém vzduchu v ruchu velkoměsta. 

 

 

 

 

 

 

 



ČECHOVY SADY (muž 28 let) 

 

1. návštěva: středa 30.3.2011 ve 14 hodin; počasí – skoro jasno, bezvětří 

2. návštěva: neděle 3.4.2011 ve 14 hodin; počasí – skoro jasno, bezvětří 

 

A) Skutečnosti, které se v průběhu obou návštěv neměnily:  

 

Zatímco je Kampa „pojmem“ pro turisty, Čechovy sady jsou známé především pro 

místní obyvatele Prahy 2 a rozhodně se nejedná o tak zásadní turistický magnet. Sady se 

nacházejí přímo v intravilánu, tedy ve vnitřním městě, v poměrně rušném centru Prahy 2, 

navíc kolem dokola jsou sady obklopené masivní bytovou zástavbou. V podstatě se jedná 

také o geometricky sourodý celek, tentokrát je ale z obou stran ohraničen ulicemi – 

dopravně vytíţenou Vinohradskou třídou a méně rušnou Slezskou ulicí.  

Ve vybavení této relaxační zóny nelze postrádat nic tak zásadního – laviček je zjevně 

dostatek, neboť sady nejsou tak exponované, kaţdopádně jsou lavičky nevhodně rozmístěné. 

Ve výklencích parku jsou nahromaděné na velice malém místě, podél hlavní komunikační 

osy však lavičky chybějí. Tím zde rozhodně chybí intimita, neboť vzdálenost mezi 

lavičkami nepřesahuje 1,5 m. Je tedy zřejmé, ţe park není rovnoměrně vyváţen. Obchody 

ani WC zde nejsou, vlastně totiţ nejsou zapotřebí. Na rušné Vinohradské třídě si najde 

kaţdý ten obchůdek, který právě potřebuje, a to včetně restaurací. Ani absence toalet není 

tak palčivá, neboť do parku ústí přímo východ ze stanice metra A Jiřího z Poděbrad a ve 

vestibulu podchodu toalety k dispozici jsou, a to včetně trafiky a dalších zařízení. Protoţe se 

jedná o relaxační zónu uprostřed husté zástavby, ţádné zařízení zde citelně nechybí. Snad 

jen pojízdný stánek s občerstvením, ale ten by se asi stěţí uţivil.  

V době pozorování se zde nekonaly ţádné organizované akce, lidé se většinou 

trousili sami, výjimku tvořili dva studenti, kteří se usadili na travnaté ploše kvůli meditaci. 

Procento samotářů zde činilo více jak 85 %.  

Vybavení parku je poměrně tristní, městský obvod by měl zapracovat na jeho 

vylepšení. Kvalita posezení ve srovnání s Kampou je o poznání horší, jak je výše uvedeno, 

kvůli rozmístění laviček chybí intimita. Alternace posezení je velice vzácná a ojedinělá, 

chybí nějaká římsa, která je oblíbená pro posezení mladé generace.   

Během pozorování bylo stínu nedostatek, opakuje se to, co na Kampě - pozorování 

probíhalo v jarních měsících, kdy stromy ještě nemají listy a nevydávají tak poţadované 



procento stínu. Moţností schovat se před deštěm je zde velice málo – ale není problém utéct do 

podchodu metra či do nějakého obchodu v okolí. Cesta v tom případě nezabere ani             2 

minuty. Je tedy dostatek moţností úkrytu, a dokonce i neplaceného.  

Stromy zde vysázené nemají jasný účel, jejich rozmístění v prostoru je nahodilé. Na 

jiţním konci parku je bazén s vodotryskem, v době pozorování však nebyl funkční a nebyl ani 

uklizen – povalovaly se zde zbytky starého listí, které v mnoha místech odkryly stopy po 

sgrafitti. Dominantou sadů je poněkud zchátralá socha spisovatele Svatopluka Čecha, která 

zároveň můţe poslouţit jako jediný solidní bod pro setkávání a navigaci.  

Přístupnost prostoru je naddimenzovaná vzhledem k moţnostem vyuţití parku. Areál je 

zasazen do obdélníku mezi obytný prostor, plní i funkci „pobočného náměstí“. Centrální 

průchody jsou situovány od severu k jihu, zprava a zleva se nacházejí boční vstupy z obou ulic.  

Jelikoţ je park více průchozím místem, je této skutečnosti přizpůsobena i hustá síť 

stezek. Pohyb nečiní větší problémy, i kdyţ nejčastěji zde lidé chodí pěšky. Cesty jsou 

udrţované, jen mírně svaţitý terén není tak ideální pro míčové hry. Jelikoţ mají některé boční 

vchody schodiště, stejně tak přístup od metra, je tento park nevhodný pro imobilní občany.  

Jelikoţ se zde nachází větší procento křovin a neuskupené, volně rostlé stromy, prostor 

není tak přehledný, čemuţ napomáhá i rozeklaná síť stezek. Na druhou stranu jako jasný 

strategický bod je moţné pouţít sochu Svatopluka Čecha, kterou nikdo nepřehlédne.  

S výše popsaným odstavcem souvisí i estetické hledisko. V parku zásadně chybí nějaký 

výdobytek nové kultury a módy. Jedna nazelenalá socha spisovatele, který sice hrdě nese 

jméno našeho národa, ale málokdo o něm z literatury něco ví, bohuţel vkusu moc nedodá. 

Naopak plastiky nebo dílčí monumenty by prostor jasně obohatily. Opět chybí květinová 

výzdoba, na druhou stranu stromů je zde dostatek, i kdyţ chybí některý vzácnější kus 

s informační tabulkou.  

Jelikoţ se park nachází na velmi exponovaném místě kolem dokola obklopený rušnou 

Vinohradskou třídou, je klidné posezení skoro vyloučeno. Hluk z ulic nemá kam unikat, naopak 

graduje právě v parku. A chybí zde ještě jeden druh intimity – jelikoţ jsou sady uprostřed husté 

zástavby, je vlastně park středem pozornosti tisíců očí všech domácností.  

Vzhledem k dispozici je pocit bezpečí v parku minimální. Nachází se zde více křovisek, 

prostor po zimě vypadá velice zpustle, svaţitý terén způsobuje, ţe není vidět z jednoho konce 

parku na druhý tak, jak je tomu na Kampě. Na druhou stranu tím, ţe je park evidentně hojně 

průchozí, je reálná moţnost, ţe při nějakém zdravotním kolapsu by vám někdo pomoc určitě 

zavolal.  



Prostor tedy globálně nepůsobí efektivně – chybí dvojí intimita, citelnější je téţ 

nedostatek odpadkových košů a velmi naléhavě upozorňuji na chybějící papírové pytlíky na 

exkrementy. Jediným pozitivem je skutečnost, ţe se na východním okraji parku u zastávky 

metra nachází oplocené dětské hřiště, coţ na Kampě chybí. Jenţe toto hřiště je veřejnosti 

nepřístupné, neboť ho spravuje jen Mateřská škola ze Šumavské ulice.      

 

Celkové hodnocení školní známkovou stupnicí: 3+     

 

B) Skutečnosti, které se v průběhu obou návštěv měnily: 

 

Zaznamenal jsem v obou případech, ţe asi jen 30 % lidí zde pobývalo stejně dlouhou 

dobu jako já (tedy při pozorování více jak 30 minut), nebo ještě déle. Většinou je park spíše 

průchozí.   

Ve středu odpoledne se v parku nacházeli výhradně jen místní. Turisté se v této části 

Prahy vyskytují spíše zřídka, maximálně navštíví kostel na Náměstí Jiřího z Poděbrad              

a parkem pouze projdou. Ze všech přítomných bylo vysoké procento ţen (odhadem aţ 80 

%).  

Oproti Kampě zde chyběli studenti (s výjimkou těch výše popsaných), kteří by trávili 

polední pauzu doučováním. Chyběly i zamilované páry, procento ţen s kočárky také oproti 

Kampě kleslo. Obecně je tato zóna průchozí, v tuto dobu se jiţ lidé vraceli z práce a takto si 

jen krátili cestu k domovu. To znamená, ţe v průměru zde převyšovali jednotlivci nad 

organizovanými skupinami.  

Mezi nejčastější aktivity přítomných patřilo nicnedělání, relaxace, opět se objevují 

pejskaři. Dva studenti provozovali sportovní aktivitu. Výskyt neţádoucích osob jsem opět 

nezaznamenal.  

Druhé pozorování proběhlo v neděli ve stejnou dobu, ale disproporce sledovaných 

skupin se tím nijak zvlášť neposunuly. Turistický ruch v těchto místech tolik neţije, 

naprosto odpadli studenti, procento maminek s kočárky a pejskařů zůstalo stejné. Obecně 

tedy víkend nepřinesl nějaké rozházení grafů – znamená to tedy, ţe Čechovy sady jsou spíše 



jen tím místem, které jako malý zelený ostrov zaplňuje jinak šedou a ošuntělou zástavbu 

velkoměsta.  



Pozorování veřejných prostor  - Sady Sv. Čecha (Muţ, 73let) 

 

Pozorování tohoto prostoru bylo započato dne 3. dubna 2011 v neděli v podvečer, (18 – 

19:15). Bylo krásné teplé počasí, bezvětří tedy ideální čas pro odpočinek v parku. 

 

Park Sady Svatopluka Čecha se nachází v širším centru Prahy a je vzdálen od 

Václavského náměstí asi 15 minut chůze. Po délce je sevřen dvěma velmi rušnými 

komunikacemi, Vinohradskou třídou s tramvajovým provozem a Slezskou ulicí. Jedna kratší 

strana parku sahá aţ k náměstí Jiřího z Poděbrad, druhá k ulici Šumavská a budově školy. 

 

Park bych rozdělil na východní část, kde je poměrně tmavo kvůli vysokým a poměrně 

hustým stromům. Zde se nikdo nezastavuje- je moţné nanejvýše sledovat pejskaře a lidi, kteří 

park volí jako průchozí alternativu. Západní část parku bych popsal jako odpočinkovou, je zde 

méně vysokých stromu a tedy i více světla a slunečních paprsků. Odpočívajících je zde více 

zejména v létě, kdy je bazén v létě plný vody. Pokud není fontána v provozu, návštěvníků je 

zde daleko méně a lidé místem pouze prochází, i kdyţ je počasí pěkné. 

Popisovaný prostor je vybaven větším počtem laviček, některých ve stínu jiných na 

slunci. Těţko se zde vybírá střední alternativa sezení: vţdy je člověk na slunci, či na stínu, nic 

uprostřed. V čase pozorování byly lavičky obsazeny omladinou na slunečné straně, a staršími 

osobami na straně stinné. Bylo velmi teplo a jindy hlučné okolní komunikace byly na zdejší 

poměru poměrně tišší. 

Park je spíše průchozím. Skladba návštěvníků byla různorodá od dětí jezdících na všem 

moţném (koloběţky, brusle, kola), po staříky na invalidních vozících. Na trávě polehávaly a 

posedávaly skupinky vesele se bavících většinou mladších lidí. Lavičky často  vyuţívaly matky 

s dětmi eventuálně v kočárcích. Matky seděly většinou ve dvojicích či trojících a bavily se 

spolu a bylo zřejmé, ţe se znají a ţe zde bývají často. V počtu jednoznačně převládaly ţeny. 

Starší generace byla zastoupena tak z jedné třetiny, seděla na lavičkách a dvojice spolu čile 

konverzovaly.  

Park není přizpůsoben sportování, nemá volně přístupné hřiště, není vybaven ani WC, i 

kdyţ v dávných dobách tu byl, ale objekt jiţ neslouţí svému účelu. 

Vzhledem k tomu, ţe park je aţ na některá místa relativně přehledný a nemá ani ţádná 

skrytá zákoutí, není vyhledáván ani bezdomovci, ani dalšími neţádoucími osobami. 



Dominantním jevem je však velké mnoţství většinou volně pobíhajících psů, různých 

ras a velikostí. 

Do parku je snadný přístup osmi vchody z různých stran. Cestičky v parku jsou zejména 

v jeho středu jiţ nevyhovující, vedou nelogicky a  jinak neţ lidé chtějí chodit a tak je zde 

mnoţství „divokých“ lidmi prošlapaných stezek. To doufám bude inspirací při případnou nové 

rekonstrukci parku. 

Po 19. hodině začíná ubývat dětí, ale přibývat psů. Neustálé volání povelů jejich pánů je 

aţ obtěţující. 

Sady Svatopluka Čecha postrádají bohatší záhony květin a také zahradnické zásahy do 

keřů a stromů v parku. Obrovský význam mají ale pro okolní obytné domy tím, ţe prostranství 

prosvětlují, provzdušňují a odlehčují okolní hustou zástavbu. 

Park je průměrným městským parkem, ne sice nejkrásnějším, ne největším 

nejvybavenějším nebo nejčistším, ale díky předkům za jejich předvídavost, ţe přesně takové 

místečko jejich potomci budou mít rádi.  

 

Další pozorování proběhlo v pondělí, 4.dubna  po poledni.  Bylo ale deštivo, pošmourno 

a prázdno. Jednotlivci pouze procházeli od blízké zastávky metra do svých domovů. 

Déšť ale pomohl keřům, stromům rostlinkám i trávě, vše vonělo a nabíralo sílu na jaro. 

Člověku tu bylo příjemně a krásně. A proto ty parky vlastně jsou! 

  



Čechovy sady (muž 19 let) 

 

Čechovy sady jsem navštívil v sobotu 2. dubna ve 14:45, stále bylo slunečno a teplota 

přes 20 stupňů. Naopak v době mé páteční návštěvy (8.4. kolem půl druhé odpoledne) bylo 

zataţeno a foukal vítr. 

 Čechovy sady jsou park, leţící ve Vinohradech, historicky prestiţní čtvrti vnitřní Prahy. Přímo 

v prostoru parku se nenachází ţádné obchody, restaurace, ani stánky, ale v ulicích kolem je 

malých obchůdků i restaurací dost. Uţ na první pohled na mě zapůsobil spíše jako místo „zašlé 

slávy“, podobně jako celé Vinohrady. Pokud návštěvník přijede po Vinohradské směrem od 

náměstí Míru, tak jako já, „přivítá ho“ betonem nepovedeně zakrytý výstup větrání metra, který 

spíš vypadá jako nefunkční veřejné záchody a je navíc posprejovaný. Skutečné záchody tu 

chybějí. V sadech však samozřejmě nechybí zeleň, včetně netradičních jehličnatých stromů, 

kterou se klikatí cestičky. Ty také tvoří všechny vstupy a výstupy do parku a dělají z něj dobré 

průchozí místo. Za zmínku stojí neasfaltovaná a původně nejspíš neoficiální cestička, 

prošlapaná skrz trávu a nyní po stranách vyznačená kovovými okraji. Jinak je prostor navrţený 

logicky, všechny chodníky se sbíhají u velké sochy Svatopluka Čecha, která je jednoznačnou 

dominantou parku (viz foto). Oplocený trávníček kolem sochy je také jediným místem, kde 

najdete vysázené květiny. Svatopluk Čech v nadţivotní velikosti se zádumčivě dívá na ošklivý 

betonový obdélníkový rybníček, v době mého pozorování navíc vypuštěný. Několik dětí se po 

chodníčcích prohánělo na kolečkových bruslích a pokřikovalo na sebe. Méně aktivní 

návštěvník sadů si můţe sednout na klasické postarší lavičky nebo na trávu. V době mého 

pozorování sedělo několik lidí různého na lavičkách, povídali si spolu, nebo četli noviny. Lidé 

byli všichni téměř jistě místní, trasy turistů obvykle končí na nedalekém náměstí Míru před 

neogotickým chrámem sv. Ludmily, v Čechových sadech toho k pozorování opravdu mnoho 

není. Ani úroveň zeleně není ideální, některé stromy uţ jsou dávno za zenitem a působí 

polomrtvě. V době mé páteční návštěvy probíhala pravděpodobně úprava zeleně (na jedné 

z cestiček stála nová „multikára), ale ţádné pracovníky jsem u ní neviděl. Travnaté plochy se 

různě svaţují a nejsou příliš kvalitní, nikdo na nich neseděl, i já jsem na rozdíl od Kampy zvolil 

raději lavičku. Laviček je poměrně dost, ale jsou z větší části soustředěny spíš před sochou a 

kolem rybníčku, neţ aby byly rovnoměrně rozprostřeny po ploše parku. Snad i díky pověsti 

Vinohrad jako lepší čtvrti na nich neseděly ţádné osoby, které by byly neţádoucí nebo 

spořádané návštěvníky obtěţovaly. 

Čechovy sady nejsou příliš vhodným místem, kde se schovat před deštěm, naopak velké 

mnoţství stromů poměrně slušně stíní – lavičky však nejsou ve stínu vůbec. Bohuţel 



návštěvníka nepotěší ani poměrně velký hluk z blízké Vinohradské třídy, kterou projíţdí 

spousta aut i tramvají. Stejně tak bych tu nepořádal výstavu, a ani o ţádné nevím. Reklamní a 

propagační akce jsou řádem parku dokonce přímo zakázány. Dále je zakázáno volné pobíhání 

psů (coţ mi připadá v parku zbytečně přísné), ale toto nařízení téměř všichni návštěvníci se psy 

ignorují. Další z mnoha výtek směřuje k dětskému hřišti na okraji parku, které svou cedulkou 

„hřiště MŠ Šumavská“ a zamčenou brankou uţ asi zklamalo nejedno malé dítě. Celkově na mě 

Čechovy sady působily nejponuřeji ze všech tří míst, dají se srovnat s parkem na Karlově 

náměstí, ale více zanedbaným. 

  



Sady Sv. Čecha (žena 20 let) 

 

 Sady Svatopluka Čecha jsem poprvé navštívila v neděli 27. března 2011 

přibliţně v 16:00. Dorazila jsem na místo po krátké dešťové přeháňce, dalo by se ale říci, ţe 

bylo pěkné jarní počasí. Podruhé jsem si šla toto místo prohlédnout ve středu 30. března 2011 

přibliţně po 15 hodině odpolední.   

 Tyto sady se nacházejí ve Vinohradech na Praze 2, tudíţ ve vnitřní části města. 

Jsou dostupné buď metrem A na stanici Jiřího z Poděbrad nebo tramvají na stanici Vinohradská 

trţnice či Jiřího z Poděbrad. V sadech je nespočet laviček k sezení, které jsou v blízké 

vzdálenosti od sebe, se sezením proto určitě problém není. Jako alternativa k sezení se zde 

v teplých dnech nabízí pouze trávník, který díky tomu, ţe je na něj povolen vstup, je skvělým 

místem na pořádání pikniků. Co se vybavenosti týče, postrádala bych v sadech WC a asi i 

nějaký stánek s občerstvením. Tato nevybavenost bude moţná způsobena ne příliš velkou 

rozlohou parku a velkou občanskou vybaveností v okolních rušných ulicích.  

 Sady jsou místo vhodné pro zastavení a relaxaci, odpovídá tomu i sloţení a 

struktura návštěvníků. Při obou návštěvách jsem zde více potkávala skupinky lidí, starších i 

mladších, co se zastavovaly na kus řeči, sedaly si na lavičky a uţívaly si teplého počasí. Sady 

bych rozhodně označila spíše za místo setkání a zastavování, neţ za místo pouze průchozí. 

Převáţná část obyvatel byla dle mého názoru místní obyvatelé v přibliţně stejném zastoupení 

muţů i ţen. Sady jsou také vhodné místo na návštěvu s dětmi, díky spoustě zeleni a především i 

díky modernímu dětskému hřišti v horní části sadů. Můţeme zde potkat i spoustu páníčků 

venčících své čtyřnohé mazlíčky. Při svých návštěvách jsem se s ţádnými „neţádoucími“ 

osobami nesetkala, ale věřím, ţe v nočních hodinách se zde mohou pohybovat. Soudím tak 

například podle posprejovaných částí parku. Celkově ale park působí čistým a bezpečným 

dojmem.  

     Nejsem si vědoma ţádných akcí, které by se v těchto sadech mohly konat, věřím 

ale, ţe je to vhodné místo na happeningy a podobné akce. Také by se toto místo hodilo na 

společenské pikniky a podobně. Sady disponují velkým mnoţstvím laviček vybízejících 

k sezení. Tyto lavičky jsou poměrně čisté a pohodlné, velmi blízko u sebe, lidé se proto nemusí 

bát, ţe by si neměli při svých procházkách kam sednout. Další alternativou k sezení je tráva, na 

kterou je dovoleno vcházet, proto v letních měsících nic nebrání jejímu vyuţití. Další 

alternativy k sezení jsem v parku nenašla. Díky spoustě stromu je zde moţnost schovat se před 

sluncem. Před deštěm zde tato moţnost bohuţel chybí. Zelené plochy zde dle mého názoru svůj 



účel zcela splňují. Díky svému zpřístupnění mohou být vyuţívány ke hře jak s dětmi, tak i s 

psími mazlíčky. Návštěvníci si na nich mohou také sednout a například si číst.  

 Celkem jsem napočítala tři vchody, které umoţňovaly vstup do těchto sadů. Dva 

vedly z ulice Vinohradská a jeden z ulice Slezská. V sadech se dá bez problému pohybovat, 

nejsou zde ţádné překáţky, např. schody, které by bránily pohybu v prostoru. Ani osoby se 

sníţenou schopností pohybu zde nebudou mít ţádný problém. Celé prostranství je udrţované, 

nalezneme zde kašnu, v době mých návštěv bohuţel vypuštěnou, a květinové záhony, které 

v teplých měsících určitě dolaďují příjemnou atmosféru. Díky přilehlým rušným ulicím je i zde 

v parku poměrně hlučno, coţ je jedna z mála věcí, které kazí toto prostředí. Přes den se 

v sadech cítím bezpečně, nenalezla jsem ţádný důvod, který by mě od tohoto pocitu odrazoval. 

V noci bych se ovšem takto necítila, neboť jako v celé Praze, mohou se zde pohybovat 

„neţádoucí osoby“.  

 V sadech jsem se cítila poměrně dobře. Není to asi místo, kam bych cíleně 

směřovala ze vzdálenějších částí města, věřím ale, ţe lidmi bydlícími v okolí, budou tyto sady 

navštěvovány často. Je to místo vhodné k odpolední procházce s dětmi a přáteli. 

  



SADY SVATOPLUKA ČECHA (muž, 40 let) 

 

První průzkum se uskutečnil ve čtvrtek 6. 4. 2011 v 16:00 hod. Bylo jasno aţ polojasno, 

teplé počasí. Druhý průzkum jsem uskutečnil v sobotu ve 12:00 hod, bylo polojasno aţ jasno, 

celkem chladnější počasí, větrno. 

 

Park se nachází na Praze 2, je ohraničen ulicemi Vinohradská, Šumavská, Slezská a 

nám. Jiřího z Poděbrad.  

 

Jeho rozloha je kolem 2,5 hektaru. Podélná osa parku je orientovaná na východ a západ. 

Do tohoto směru je rovněţ vkomponována okruţní cesta. Park je volně přístupný ze všech 

stran, při čemţ od ruchu ulice ho odděluje hustá zeleň. Od jihu potom mírně klesá směrem 

k ulici Vinohradská.  

Ve východní části u náměstí Jiřího z Poděbrad je více zeleně a spíše jehličnatých 

stromů. Je zde ukryto hřiště mateřské školky. V západní části je pak květinový parter a terasa se 

stromovím. Nalezneme zde také zahradní bazén, kolem kterého jsou rozmístěny lavičky a 

bronzová socha Svatopluka Čecha na kamenném podstavci. Dvě hlavní cesty, které kopírují 

obvod parku, jsou různě pospojovány menšími cestičkami, které tak umoţňují zkrácení cesty a 

volbu různých okruhů. Cesty jsou asfaltové a nacházejí se vesměs v dobrém stavu. Slouţí jak 

pro vycházky, tak pro jízdu na in-linech, skateboardech či na kolech. Pohyb v parku není 

omezen téměř ţádnými zákazy, lze vstupovat na travnaté plochy i vyuţívat park k odpočinku 

v trávě.  

V den mé první návštěvy je tu velký pohyb lidí, lidé se procházejí či posedávají na 

lavičkách, setkáme se tu spíše s mladší generací místních obyvatel, kteří vyuţívají park 

k nejrůznějším aktivitám, jako jsou například běh či bruslení.  

O víkendu je tu lidí znatelně méně, park vypadá místy skoro opuštěně, jsou zde většinou 

lidé, kteří venčí psy nebo rodiny na procházce s dětmi. Lavičky jsou neobsazené, pouze na 

dvou lavičkách u bazénku v západní části posedávají bezdomovci.  

Zaujalo mě velké mnoţství odpadkových košů, které jsou rozmístěny po celém parku. 

Park je celkem čistý bez odpadků a spadaného listí, ale stále sem doléhá hluk z města hlavně 

z přilehlé Vinohradské ulice, kde je největší provoz. Malá šířka parku a vysoká okolní zástavba 



nám stále připomíná, ţe jsme ve městě. Ale i přesto je v parku příjemně a v letních měsících 

oceníme hlavně stín, který nám poskytne hustá zeleň. 

  

 

Park je přes den bezpečný, je stále vidět do okolních ulic a člověk se tu zvládne dobře 

orientovat. Pro večerní procházku bych ho ale spíše nedoporučoval. Husté křoviny asi nebudou 

působit v nočních hodinách zrovna příjemným dojmem. 

 

 

Z mého pohledu je park funkční a svou zelení obohacuje tuto část Prahy. Je zde příjemné 

posezení. Jediné co bych mohl vytknout je, ne příliš estetický bazének v západní části- je to 

betonová skvrna v jinak zeleném parku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: bronzová socha Svatopluka Čecha 

  



Sady Svatopluka Čecha (muž 20 let) 

 

V sadech Svatopluka Čecha jsem se procházel za polojasného počasí ve středu 6. dubna 

v 15:30-16:00 hod. a o tři dny později ve stejnou dobu. Park je snadno dostupný ze stanice 

metra Jiřího z Poděbrad, jeho obdélníková výměra uprostřed sídliště orámovaná silnicemi skýtá 

dostatečnou přehlednost i díky tomu, ţe neobsahuje nijak velké mnoţství stromů, byť je zde 

několik hustých jalovců. Okolo sadů se v přilehlých domech nachází různé obchody, ale co se 

týče občerstvení, tak snad jen jediná restaurace. Na jedné, kratší, straně je dětské hřiště, to však 

bylo v obou dnech uzavřené. Jediný zajímavý bod je sousoší Svatopluka Čecha, jinak vedou 

asfaltové cesty různě skrz park. Ten je na všech místech poměrně velmi hlučný, skoro odevšad 

je vidět i slyšet projíţdějící automobily i tramvaje. Byť se zde nachází dostatek odpadkových 

košů, překvapilo mě velké mnoţství odpadků a nejrůznějších  papírků, ubrousků a nedopalků 

podél cest. Zároveň bych se necítil za tmy ani bezpečně, v obou dnech jsem si všiml jedné 

pochybné existence. 

V obou dnech byla výrazná převaha ţen, cca 90 %, zejména ve věku 50-65 let se psem, 

druhou nejvíce zastoupenou skupinou byly ţeny 25-35 let, také se psy. O něco více lidí se 

pohybovalo v parku v pracovní den, viditelně kvůli cestě ze školy nebo práce. V tomto případě 

se však jednalo jen o co nejrychlejší průchod, bez jakéhokoli zastavování se. I zde byla 

znatelná změna mezi víkendem a pracovním dnem – ve středu se většina návštěvníků (spíše 

návštěvnic) pohybovala samostatně, o víkendu obvykle ve dvojicích. V sobotu zde byly navíc 

dva mladé páry. Celkově lze podle oděvů a chování soudit, ţe do sadů Svatopluka Čecha chodí 

příjmově spíše niţší střední třída obyvatel. Nepotkal jsem ţádné turisty. Za jednoznačně 

nejčastější důvod návštěvy parku povaţuji venčení psa, jakékoli ostatní aktivity byly 

zastoupeny maximálně několika málo případy. 

Místo na mě vůbec nezapůsobilo pozitivně, kromě snadné přístupnosti a zpěvu ptáků se 

mi zde vůbec nelíbilo, můţe za to především hluk a špína a také poněkud nesouměrně vysazené 

stromy a keře. Hodnotím jej tedy na poslední příčce. 

 

 

 

 

  

 



Sady Svatopluka Čecha (žena 22 let) 

 

Sady Svatopluka Čecha jsem navštívila v zataţené a větrné úterý a ve slunečné sobotní 

odpoledne (5. 4. a 9.4.).  

Sady Sv. Čecha se nachází hned vedle náměstí Jiřího z Poděbrad a přímo na 

stejnojmenné stanici metra. Tyto sady se tedy nachází poblíţ centra města. Dopravně je tento 

park umístěn velmi příhodně a dá se sem dostat metrem A i tramvajemi z Flory a z I.P.Pavlova 

a Náměstí Míru.  

V parku je mnoho laviček v celkem zachovalém stavu, nejvíce jsou zde vyuţívány 

lavičky v blízkosti dětského hřiště. Hřiště je zde opravdu vhodně umístěno, v okolí se totiţ 

nachází mnoho mateřských škol a tím se tu pohybuje i mnoho rodičů s dětmi. Ve vzdálenější 

části parku se nachází pomník Svatopluka Čecha s fontánou. K fontáně se váţe většina pravidel 

tohoto parku, nikdo se zde nesmí koupat a voda za fontány se opravdu nedoporučuje pít. I přes 

všechna tato opatření musí být v letních dnech posezení u fontány osvěţující a opravdu 

příjemné. Také mi to přijde, jako místo ideální k setkání, jako ideální orientační bod. Další 

místo, kde se dá sedět, jsou všudypřítomné trávníky, já bych však sezení na trávě v tomto 

případě nedoporučila. Věc, která tomuto parku chybí, jsou veřejné toalety, člověk by v případě 

potřeby nejspíš musel vyhledat nějakou blízkou kavárnu nebo restauraci. Restaurací, kaváren, 

obchodů, banek atd. je v blízkosti tohoto parku poţehnaně. Ať by si člověk vzpomněl na 

cokoliv, mám pocit, ţe by to v těchto místech sehnal. 

Většina návštěvníků parku jsou pejskaři. Tyto sady jsou místem, kde se denně setkává 

několik desítek majitelů psů a společně je zde venčí. To je právě můj důvod, proč nedoporučuji 

sezení na trávě. Mám pocit, ţe kaţdý, kdo by se v tomto parku chtěl příjemně poloţit do trávy, 

musí narazit na velmi nepříjemné psí překvapení. Dále si sem chodí posedět a druţit se mladá 

generace (neboli mladí okolo 14ti let) a občas i mladé páry. Pokud zde lidé nejsou za účelem 

rekreace nebo venčením svých miláčků většinou tudy pouze prochází z mnoha okolních 

bytových domů na metro nebo do některého z obchodů. Musím říct, ţe mě opravdu příjemně 

potěšilo to, ţe se zde neobjevují ţádné neţádoucí osoby, potkala jsem tady opravdu jen slušné, 

čisté zkrátka normální lidi.  

Nevím o ţádných akcích, které se konají v těchto sadech a moţná i to přispívá k celkové 

tichosti tohoto místa. I kdyţ se tento park nachází mezi dvěma poměrně frekventovanými 

ulicemi, stromy a příjemné prostředí jakoby hluk ulice přebily vlastním klidem. Prostor parku 



je poměrně malý a tak se v něm můţeme i dobře orientovat. Cesty jsou zde jednoznačně dané a 

vedou kolem dokola celého parku.  

Za krásného počasí je zde samozřejmě více lidí neţ v zimě, a v létě nás navíc před 

sluncem mohou chránit krásné vzrostlé stromy. Ovšem pokud prší, není zde ţádné místo, kam 

se ukrýt, to se potom člověk musí schovat do nějaké té kavárny.  

Sady Sv. Čecha se mi opravdu zalíbily a rozhodla jsem se, ţe je budu navštěvovat 

častěji. Dýchá to tam na mě příjemnou atmosférou a dobrou náladou, není to nijak známé 

místo, takţe zde není, ani kdyţ je teplo, hlava na hlavě. Neotravují nás zde ţádné neţádoucí 

osoby, je tu v rámci moţností čisto a není tu hluk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sady Svatopluka Čecha (žena 59 let) 

 

Sady jsou na Vinohradech v samém středu této části Prahy 2, mezi Vinohradskou 

třídou, Slezskou ulicí, Šumavskou ulicí a U vodárny. 

Umístění parku je mezi těmito rušnými ulicemi, kde je po většinu dne silný provoz. A 

tak je příjemná moţnost si tady odpočinout. 

Park je vybaven lavičkami, které jsou v zákoutích ustavené do hezkých útvarů.  

 

WC v parku není, ani ţádné obchody. Nedaleko je vinohradská trţnice a obchodů v 

okolí ať uţ na Vinohradské třídě, nebo ve Slezké ulici, takţe si myslím, je tady nikdo 

nepostrádá. 

Struktura návštěvníků je různá, ale při mých návštěvách tady bylo jen pár lidí. Dvě 

osoby si tady četly kníţku, takţe ti sem asi chodí pravidelně, jinak babička a na druhé straně 

maminka s kočárkem tady odpočívaly. 

Pár lidí parkem jen procházelo a zkracovali si tak cestu napříč. 

Neţádoucí osoby jsem tu nepotkala ani při jedné návštěvě. 

Jestli se tady konají nějaké akce, ať uţ sportovní, nebo kulturní jsem nezjistila. 

Park je hezky upraven, hodně zeleně přímo ve středu města je příjemné a působí na 

člověka dobře. Potkala jsem tu taky pár pejskařů, kteří si po svých miláčcích uklidili. Nevím, 

jestli to byla náhoda, kdyţ jsem tam byla a fotila. Ale bylo to docela pozitivní. 

V parku je velká vodní nádrţ, ve které kdyţ je voda, stříkají i fontánky, prý.  

Uprostřed je poměrně velká socha – pomník Svatopluka Čecha ( 1918 - 1924) 

 

Keře a stromy tady tvoří hezký celek, příjemný v tom provozu, který na Vinohradské 

třídě je, ve dne i v noci. 

Přístup do parku je ze všech stran, bez větších překáţek a schodů. Cestičky jsou hezky 

upravené a byly i zametené. Je vidět, ţe se o park starají . 

Přehled po parku moc není, je to kvůli vzrostlým stromům a keřům, ale myslím si, ţe to 

nikomu nevadí, keře tu tvoří hezké útvary. 

V parku jsem se cítila bezpečně, nebyl důvod se něčeho bát, nebo mít z něčeho strach, 

nebo nepříjemný pocit. 

Je tady dost stínu a tak i v letních horkých dnech, kdy jsou ulice rozpálené, je tu 

moţnost si odpočinout v klidu a v chládku. 



Součástí parku je dětské hřiště, které patří mateřské škole v Šumavské ulici. 

Na začátku parku směrem od města je větrání z metra, které má zajímavý tvar a můţe se 

zdát, ţe je to záměrně a je to jako ozdoba. 

 

Vzhledem k tomu, ţe je park v samém centru města, je tu moţnost příjemného posezení 

a odpočinku určitě je vítanou zastávkou, ať uţ na předem domluvenou schůzku, nebo jen tak 

náhodnou zastávku. 

 

Je to tady hezký kousek klidu v tom rušném provozu a občas se tu potkají známé 

osobnosti a herci, kteří buď bydlí v blízkosti tohoto parku, nebo sem občas zajdou, protoţe se 

jim tady taky líbí a mají tento koutek Vinohrad rádi. 

  



Čechovy sady (žena 19 let) 

 

6.4. 15:15 (středa) 

 

Čechovy sady se nacházejí ve vnitřním městě poblíţ zastávky metra Jiřího z Poděbrad – 

nejsou tedy přímo v centru, coţ je na nich (dle mého) značně vidět. I přesto, ţe jsem je 

navštívila ve všední den odpoledne, v dobu, kdy se obvykle vrací mnoho lidí z práce a ze školy, 

navíc také za vcelku příjemného jarního dne, zde nebyl téměř nikdo. Na cca. patnácti lavičkách 

blíţe výstupu z metra, které byly postaveny dosti blízko u sebe a navíc zády k poměrně 

frekventované silnici, seděla jen jedna paní zjevně odpočívající. Ostatní lavičky zely 

prázdnotou, snad jen ty poblíţ „okrasného jezírka“ a památníku na druhém konci parku byly 

sem tam zaplněné pokuřujícími mladíky nebo případným spícím bezdomovcem. Celkově se 

v parku nacházeli spíše místní obyvatelé, turisty nebo turistické skupinky jsem tu opravdu 

neviděla. Zdálo se, ţe park vyuţívají hlavně praţští pejskaři nebo maminky a jejich malé děti, 

které zde mohou pohodlně jezdit na kole po cestičkách v parku nebo na koloběţce, aniţ by 

někomu zvlášť překáţely v cestě. Jak jsem si všimla, lidé z okolních domů si tudy také často 

zkracují cestu na stanici metra či na tramvajové zastávky. Nikdo zde také neseděl na trávě 

(moţná díky pejskařům) ani nevykonával jiné aktivity (frisbee..) jako např. v parku Kampa. 

Neobsazenost parku byla moţná způsobena i tím, ţe je park obklopen silnicemi, z toho jednou 

velmi frekventovanou, coţ samozřejmě ruší klidný pobyt v parku a člověk si zde přijde jako na 

„ostrově“ obklopeném silnicí. V parku ani poblíţ jsem si nevšimla ţádných veřejných 

záchodků, rychlého občerstvení atp. Ani na pořádání akcí to tu příliš nevypadalo.  

V parku bylo také mnoho stromů a křovisek, coţ člověk můţe sice vyuţít při velkém 

lijáku nebo hledá-li stín za parného letního dne, ale jinak to park jako takový činí krapet 

nepřehledným - po setmění bych se tu jistě neprocházela. Ani poměrně velké okrasné jezírko či 

fontána (v tu dobu nefunkční) s pomníkem mu na kráse moc nepřidalo. Musím ale uznat, ţe zde 

bylo poměrně čisto, nikde ţádné viditelně se povalující odpadky, posekaná tráva.. Moţná zde 

chyběly nějaké záhony s barevným jarním kvítím. 

V tomto parku jsem se zkrátka necítila příliš dobře – obklopena křovím, silnicemi, 

hlukem z automobilů a případnými „pochybnými existencemi – bych se sem jistě nešla posadit 

na trávník nebo na lavičku a v klidu si číst např. knihu.  

 

 

 



Neděle 10.4. 18:00 

 

V nedělní, ještě stále teplý a slunný, jarní podvečer to opět v parku zelo téměř 

prázdnotou - stejně jako ve všední den. Na lavičkách blíţe vstupu do metra se usadila partička 

dětí, kteří si zde kopali s míčem, okolo procházely páry osob středního věku provádějící 

podvečerní venčení svých psích miláčků, případně jen tak se procházející či spěchající na 

metro. Na opačném konci parku, na lavičkách u sochy Svatopluka Čecha seděli ojediněle divně 

vyhlíţející jedinci pokuřující či jen tak sedící. Všimla jsem si také pár přeplněných košů, kde 

byly nacpané obaly od pizzy atd., coţ by mohlo znamenat, ţe né všichni lidé sdílejí můj názor a 

sady Svatopluka Čecha vyuţívají nejen k venčení psů, ale i k občasnému pikniku, případně 

jiným aktivitám. Nutno ještě dodat, ţe všerůzné keře (např. zlatý déšť) a stromy, jimiţ je park 

hojně orámován krásně vykvetly.  

 

Sraz s někým bych si v této lokalitě dala pravděpodobně u sochy Svatopluka Čecha – je 

v parku jediná, takţe si to nikdo nemůţe splést. 

 

  



Sady Svatopluka Čecha, Nové město, Praha 2 (muž 22 let) 

 

Pozorování jsem prováděl ve všední den a o víkendu, v prvním případě okolo 16:30 a 

14:30 respektive, jasná obloha, slunečno, teplo a bezvětří v obou případech. Velmi rozlehlý 

obdélníkový park je umístěn mezi činţovními domy blízko náměstí Jiřího z Poděbrad 

v rozšířeném centru města. Jedná se o park s četnými terénními nerovnostmi, husté shluky 

stromů a keřů, kterých je zde nespočet, co sice zvyšuje přírodní ráz místa, avšak vytváří 

špatnou přehlednost a četné překáţky pro pohyb po ploše. Chodník je totiţ veden pouze po 

obvodu parku, napříč jím vedou jen prošlapané pěšinky. Jediné blízké obchody lze najít na 

protilehlé straně ulice Slezská, po které vede hlavní trasa dopravy (tramvaj, automobily). Po 

WC zde není ani zmínky. Na jednom konci obdélníkového parku je dětské hřiště (ţádné děti si 

zde ve všední den nehrají, o víkendu dvě), je ovšem blokováno od zbytku parku hustým 

porostem. Na protilehlém konci je básníkův pomník, nedaleko něhoţ se nachází vypuštěný 

bazének s vyčuhujícími vodotrysky (funkční jistě musí estetický ráz místa nemálo pozvednout). 

Co se týče moţnosti sezení, jsou zde vţdy řady 5-6 laviček těsně vedle sebe nacházející se po 

obvodu parku na začátku, ve středu a na konci prostoru, mezi těmito řadami jsou dost velké 

rozestupy (aţ 150m), kde sedět nelze vůbec (leda na trávě). Lavičky jsou staršího a 

jednoduššího provedení, nicméně o nic míň pohodlné. Sedět/leţet lze i na trávě, ale většinou 

s kopce vzhledem k nerovnostem a vyvýšeninám. Lze zahlédnout bezdomovce leţícího na 

trávě ve stínu listnatého stromu, notně v zákrytu před zraky kolemjdoucích. Lidé se buď zdrţují 

na obou koncích parku, kde sedí spíše jednotlivě (u pomníku lze vidět i dvojice líně si 

povídající při opalování se, větší skupiny zde ovšem vidět nejsou ani o víkendu, kdy je počet a 

sloţení lidí celkem podobné). Lze zde vidět mladé dvojice a pejskaře, občas projede maminka 

s kočárkem. Místo se mi zdá spíše průchozí neţ relaxační vzhledem k počtu lidí, co jeho 

zmíněnou druhou funkci v obou dnech vyuţilo a vzhledem k blízkosti dvou hlavních 

dopravních tepen této části Vinohrad, a sice ulic Korunní a Slezské, a v neposlední řadě i 

blízkosti stanice metra (Jiřího z Poděbrad). Jiţ výše zmíněná hustá flora působí uklidňujícím 

dojmem, nicméně podstatně ztěţuje pohyb po ploše a její případné vyuţití k leţení/sezení na 

trávě, ke všemu je park kvůli tomuto faktu velmi nepřehledný, na druhou stranu z jedné a 

naopak není moţné dohlédnout, to celé i díky terénním vyvýšeninám a nerovnostem. Na 

druhou stranu tu lze vyhledat stín a snad i dostatečný úkryt před nepřízní počasí, flora je zde 

skutečně velmi hustá. Ze Slezské ulice sem doléhá silný hluk způsobený hustou dopravou (viz. 

výše). Park je ale dobře přístupný prakticky ze všech ulic, které ho obklopují a k tomu všemu 

se jedná o část města, která obecně velmi dobře dopravně přístupná. Co zde ovšem chybí, je 



dostatek odpadkových košů (napočítal jsem 5!) a pouličních lamp, kterých je tu skutečně po 

málu. Z výčtu nedostatků bych neměl zapomenout na blízké odvětrávání vzduchu z metra, 

které ústí do parku v podobě šedých větráků trčících ze zelené plochy v bezprostřední blízkosti 

vypuštěného bazénku a Čechova pomníku. Zde ovšem hustá flora odvedla dobrou práci, pro 

její hustotu a důmyslné vysázení nejsou větráky zevnitř parku vidět. Ve dne se očividně jedná 

spolu s Bezdušovými sady a náměstím Jiřího z Poděbrad o jednu z vinohradských oáz klidu, 

v noci bych se tu ale procházel nerad, můţe se jednat o vítané útočiště nejen bezdomovců 

leţících na trávě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sady Svatopluka Čecha (muž 32 let) 

 

Datum pozorování: ne 3.4., čt 7.4., odpoledne 

 

Pozorování bylo provedeno během slunečného velmi teplého odpoledne ve všední den i 

o víkendu. 

Místo se nachází poblíţ centra města, na pomezí známých čtvrtí Vinohrad a Ţiţkova, 

uvnitř husté zástavby, mezi rušnými ulicemi Vinohradská a Slezská. V blízkosti je několik 

tramvajových zastávek a stanice metra Jiřího z Poděbrad. 

Vybaveno je pouze prostými lavičkami staršího typu. Jejich umístění a vzdálenost je 

vyhovující. Je zde dětské hřiště s četnými prolézačkami, které však není přístupné veřejnosti, 

jen ţákům jedné mateřské školy. V okolí je řada obchodů a restaurací. 

Na rozlehlé ploše je hustota návštěvníků spíše niţší, coţ umoţňuje najít místo a klid 

k odpočinku. Struktura návštěvníků je pestrá. Nacházejí se zde lidé mnoha sociálních skupin, 

všech věkových kategorií. Převaţují místní a Praţané, turistů je méně. Významnou část 

představují místní venčící psy, děti a důchodci. Lidé se pohybují jednotlivě ve dvojicích i 

menších skupinách. Lidé ve skupinách se spolu obyčejně baví. Z aktivit převaţuje hraní s dětmi 

a psy a odpočinek a četba na lavičkách. Přítomnost „neţádoucích“ osob nebyla pozorována. 

Část lidí pouze prochází, někteří se zastavují na kratší zastávku i k delšímu odpočinku. 

Organizované kulturní akce se zde zřejmě nekonají. 

Lavičky nabízí standardní pohodlí, jejich četnost je přiměřená. Za teplého počasí je 

k sezení i leţení vyuţívána plocha trávníků. 

V prostoru se nacházejí osluněná i stinná místa. Částečný úkryt poskytují stromy. 

Zelené plochy slouţí ke hrám i odpočinku. 

Přístupnost je volná. Pohyb v prostoru není omezený. Přehlednost je částečně zmenšená 

hustými keři. 

Zeleň tvoří většinu plochy. Jsou zde vzrostlé stromy a rozlehlé keře, mezi nimi převládá 

krátce pokosený trávník. Uprostřed se nachází socha a kašna. 

Zvýšená hlučnost je způsobená blízkou dopravou i hrajícími si dětmi 

Bezpečnost je v době návštěv za slunného odpoledne bezproblémová. Horší situace 

však můţe být v nočních hodinách.  

Jedná se o významnou plochu zeleně uvnitř husté zástavby v rušné a prašné části města 

s vytíţenou dopravou. Plocha má podobný charakter a vyuţití jako blízké velmi známé 



Riegerovy sady. Nejsou zde významné atrakce a kulturní akce. Je zde moţnost klidnějšího 

odpočinku uvnitř rušného města. 



SADY SVATOPLUKA ČECHA (ţena 24 let) 

 

Sady Svatopluka Čecha jsem navštívila v neděli 3.4.cca v 19 hod. Byl to krásný, teplý 

den, kdy i večer bylo velice příjemně. Podruhé 14.4. ve čtvrtek v 11:30. Bylo zataţeno, celkem 

chladno, hodně foukalo a občas poprchalo. 

 Park je poměrně malý, rozprostírá se prakticky mezi dvěma rušnými ulicemi. Je 

to klasický park, jak si ho asi kaţdý představí. Zelená plocha, stromy a cestičky lemované 

lavičkami na odpočinek nebo třeba četbu. Toto je splněno dokonale. Stromy v něm jsou dost 

velké, proto nepůsobí nijak světle. Pravdou ale je, ţe člověk je sice v širším centru Prahy, ale 

tady má dojem skoro aţ lesa. 

 Sady se nacházejí na Vinohradech, blízko stanice metra Jiřího z Poděbrad a 

stejnojmenné tramvajové zastávky. Na straně, kde jsou zmiňovaná stanice MHD je i dětské 

hřiště, vţdy bylo bohuţel uzavřené. Na opačném konci je zřejmě vodní nádrţ, v provozu bude 

asi později, a socha muţe, po němţ je park pojmenován. U ní bych také volila místo srazu. 

Sluţby pro návštěvníky jsem neviděla ţádné. Je ale pravda, ţe v blízkém okolí je velké 

mnoţství kaváren a obchodů. 

 Při první návštěvě, tedy o víkendu, bylo v parku pár lidí posedávajících po 

lavičkách, spíše ale jen procházejících nebo venčících psy. Podruhé, tedy za dost velké zimy 

jsem kupodivu viděla běţce a matky s dětmi v kočárku. Opět ale všichni lidé budili dojem, ţe 

jen projdou z jednoho konce na druhý. Jediný člověk, který seděl, byl asi bezdomovec, větší 

mnoţství těchto „neţádoucích“ osob jsem ale neviděla.  

 O akcích v tomto parku nevím, ţádné jsem ani neviděla. Řekla bych, ţe více jich 

bude na náměstí Jiřího z Poděbrad, které je podle mého názoru na toto vhodnější. Přehlednější 

a působí čistěji a světleji. Také tam 14.4. jeden nebo dva stánky stály. 

 Praţská čtvrť Vinohrady je ráda za kaţdý kousek zelené plochy. Sady 

Svatopluka Čecha jsou zelené dostatečně, přestoţe nejsou nijak rozlehlé. Svou lokalitou mezi 

dvěma rušnými ulicemi Vinohradskou a Slezskou je toto místo ale poněkud hlučné. Je to aţ 

překvapivé, jít mezi vzrostlými stromy, tyto ulice téměř ani nevidět, ale přesto slyšet troubeni 

klaksonů a skřípění brzd. Ze tří navštíveným míst je tento park nejtmavší a nejméně přehledný. 

Dodává mu to na autentičnosti, ale z mého pohledu je trochu ponurý a nepůsobí tedy tolik 

bezpečně. To se týká zejména části „horní“ tedy blíţe k metru. Spodní část, kde je zmiňovaná 

socha a vodní fontána je otevřenější a světlejší. 



 Celkové hodnocení ale není negativní, protoţe najít jakoukoliv zelenou plochu 

na Vinohradech je výborné. Věřím, ţe pro lidi bydlící v okolí je to místo, kam chodí často, i 

kdyţ to je třeba jen na chvíli.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Tilleho náměstí 
  



Tilleho náměstí (muž 70 let) 

 

Pěkným místem pro obyvatele Barrandova je nově zrekonstruované Tilleho náměstí. 

Je to vlastně pěší zóna, rozdělená na dvě související části. 

Půjdeme-li lávkou od Chaplinova náměstí, setkáme se nejprve se stylizovanou kovovou 

plastikou muţe s kamerou a na náměstí vejdeme branou ozdobenou siluetou Charlie Chaplina. 

V létě nás osvěţí pohled na řadu vodotrysků umístěných ve středu náměstí. Ale dnes, ve 

všední den v začátku dubna, je škoda, ţe voda netryská i kdyţ je krásné a slunečné počasí. 

Ve spodní části náměstí je po obou stranách loubí. 

V loubí na pravé straně je obchodním centrum Kamera, obchodní pasáţ s různými 

obchůdky, hernou, pobočkou České pojišťovny apod.  

Loubí zkrášluje květinářství s venku vystavenými květinami. 

Čilým místečkem je zde bistro Chaplin cafe se čtyřmi venkovními stolky. 

Dvakrát jsem pozoroval dění v tomto prostoru, ale vţdy byly stolky plně obsazeny. 

Bistro je dobře vyuţito matkami s dětmi, nebo i osobami středního věku, které si chtějí 

popovídat nad hrnkem kávy. 

V levé straně loubí je prodejna Billa, ale celá fronta výkladních skříní patřící obchodu je 

smutná, nevyuţitá a fádní, zcela bez jakéhokoliv ozvláštnění. Tato fronta slepých skleněných 

tabulí hyzdí jinak velmi příznivý dojem místa. Snad jen provozovna lékárny na konci loubí 

rozptýlí stereotypní pohled. 

Dolní část náměstí přechází v mírném stoupání do promenádní cesty, ozdobené vodní 

kaskádou vytvořenou z pískovcových balvanů, v době návštěvy bez vody, ale v teplejších 

měsících v plném denním provozu a hojně vyuţívanou dětmi jako brouzdaliště. 

Při rozhovorech s maminkami s dětmi, posedávajícími na lavičkách se dozvídám, ţe i 

tato atrakce mé své problémy: hluk vody tryskající z fontány a jeho ozvěna odráţející se ode 

zdí blízkých panelových domů, obtěţuje nájemníky v celé dvanáctihodinové provozní době. 

Také jsem zaslechl stíţnosti na větší koncentraci bezdomovců ve večerních a nočních 

hodinách u blízkého dětského koutku a na problémy, které to způsobuje jako je jejich hlučnost 

a větší znečistění místa. A také na sprejery, kteří pouţívají nově upravené čisté plochy pro 

svoje podivuhodné výtvory. 

Promenádní část náměstí končí prostorem s mnoţstvím laviček a s plastikou ve formě 

filmového kotouče, z něhoţ se odvíjí filmový pás zobrazený v struktuře dlaţby a táhnoucí se po 



celé délce obou částí náměstí a připomínající, ţe jsme na Barrandově, v blízkosti slavných 

filmových atelierů. 

Trochu nelogické je, ţe náměstí je pojmenované po Václavu Tille, ale ţádnou 

připomínku na tohoto českého spisovatele jsem zde nenalezl. 

V obou částech náměstí je rozmístěno dostatečné mnoţství moderních laviček, dostatek 

odpadkových košů včetně podzemních kontejnerů na tříděný odpad, slušné pouliční osvětlení a 

stojan s hodinami. 

Místo je docela prostorné a tak by se zde mohly konat nějaké akce, které by náměstí 

ještě více zatraktivnily, ale o ţádných nevím. Je však pravděpodobné, ţe vzhledem k nedávné 

celkové rekonstrukci náměstí není prostor ještě zcela zabydlen. 

Náměstí s pěší zónou je přehledné, příjemné a klidné místo. Zvuk pouličního provozu 

sem nedoléhá. Člověk se zde cítí bezpečně. Je zde čisto, upravená zeleň, v horní části i stará, 

pečlivě zachovaná vrba. 

 Je zde poměrně dost ţivo. Lavičky jsou celkem obsazené většinou maminkami 

s kočárky, lidmi procházejících z blízké zastávky MHD, kteří si na chvíli posedí na sluníčku, 

ale i seniory, kteří si zde čtou svoje noviny. 

Celkově shrnuto: Tilleho náměstí je vkusné místo, potřebné pro zklidnění ţivota 

velkoměsta a vítané obyvateli okolí. 

  



  

Tilleho náměstí (žena 60 let) 

 

Tilleho náměstí jsem navštívila v březnu v odpoledních hodinách. Vybrala jsem si 

k tomu všední den a následující víkend.  

Na náměstí jsou příjemné lavičky, okolo mnoţství obchodů, cukrárna a prodejna Billa. 

Obchodů a jiných zařízení je tu na tak malé náměstí poměrně dost. Jsou koncentrovány jen na 

jedné straně náměstí, ta druhá se mi zdá nevyuţita.  

Protoţe je prostor poblíţ tramvajové zastávky na Barrandově, je hodně vyuţíván jako 

průchozí, lidé zde hlavně nakupují a procházejí.  

Ve všední den odpoledne zde byly skupinky dětí přicházejících ze školy, maminky 

s malými dětmi a jednotlivci všech věkových skupin. 

Někteří z nich se zastavují, děti se zmrzlinou, matky s kočárky popíjeli kávu u cukrárny. 

V sobotu zde bylo více tatínků s malými dětmi, asi aby si maminky po celém týdnu odpočaly… 

Téměř jsem tu neviděla seniory. 

Na náměstí je celkově veliký pohyb lidí, bezdomovci tu ţádní nebyli. Je tu dostatek 

nových pohodlných laviček. Většina lidí jenom prochází, i kdyţ je hezky. V případě deště, 

nebo naopak horka, je zde také moţné schovat se do podloubí (kde jsem ale neviděla ţádné  

lavičky), ale jinak průchod podloubím neláká. 

Z lavičky je stále co sledovat – děti si hrají u fontány, i kdyţ není puštěná, stále někdo 

prochází. Je tu velice ţivo, ve všední den i o víkendu. Škoda, ţe není puštěná fontána – kdyţ 

funguje, vytváří prostředí příjemné na oko. 

 Problém ale spatřuji v tom, ţe tu není příliš stínu. V dolní části náměstí jsou pouze dva 

malé stromky.  

Přístup na Tilleho náměstí je relativně dobrý, vede sem lávka pro pěší a taky schodiště 

od tramvaje, s tím ale mohou mít zejména starší lidé problém. 

Náměstí není velké, ale je přehledné. Působí vcelku příjemným dojmem a láká ke 

kratšímu posezení. Byl tu poměrně klid, ţádný hluk z ulice posezení nerušil.  

Kdyţ jsou fontány vypnuty, postrádám tu středový bod náměstí.  

Ale i tak bych se sem znovu vrátila. 

  



Tilleho náměstí (muž 28 let) 

Kdyţ jsem poprvé přišel na Tilleho náměstí, neměl jsem tušení, ţe se nacházím na 

náměstí. Jedná se o relativně malou plochu, kterou bych spíše specifikoval jako trochu širší 

ulici (ve stylu pěší zóny) mezi přilehlými budovami ve spodní polovině náměstí nebo paneláky 

v horní polovině. Patrně to také před rekonstrukcí byla především plocha, kterou se procházelo 

od paneláků na tramvajovou zastávku nebo do jednotlivých obchodů, které jsou z náměstí 

dostupné. Po rekonstrukci se ale střed náměstí oţivil vodotryskem, který přiláká lidi na delší 

zastávku, posezení na lavičce. Po pravdě, předchozí podoba, kdy z náměstí člověk mohl koukat 

pouze na okolní budovy, z nichţ ještě dnes na člověka dýchá šedivost sídlišť minulého reţimu, 

nebyla dlouhému pobytu na náměstí nakloněna.  

Horní část náměstí působí uţ více dojmem, ţe slouţí především k průchodu, coţ je dáno 

asi tím, ţe uprostřed je „socha“, která míří do výšky a opticky tak náměstí rozděluje na „dva 

oddělené chodníky“ tak, jak je to u mnoha jiných náměstí (Chaplinovo, Václavské, Karlovo ... 

). 

Náměstí je světlé, ale podchody po obou stranách poskytují i potřebnou ochranu 

procházejících před deštěm. Bohuţel v jednom z podchodů jsou výlohy zalepené papírem a je 

tam jen lékárna a Billa. Působí to šedivým dojmem, takţe tam lidi nechodí a člověk má pocit, 

ţe je tam tím i víc špinavo. Druhá strana s mnoha různými krámky je barevná, v létě vyuţívaná 

i pro venkovní zahrádku a je to rozdíl! 



Tilleho náměstí (žena 28 let) 

 

Byla jsem zde poprvé v sobotu dopoledne na konci března, podruhé v pátek odpoledne 

na začátku dubna, kolem druhé hodiny, v obou případech bylo pěkné počasí (oblačno aţ 

polojasno, nepršelo). O víkendu dopoledne působilo poněkud „mrtvým“ dojmem (byli zde 

spíše starší lidé, venčící psy apod.), naopak ve všední den odpoledne zde bylo poměrně ţivo 

(hodně dětí, maminky s kočárky, nakupující). 

Prostor se nachází na periferii, uprostřed panelákového sídliště. Prostor se skládá ze tří 

částí. První je jakési nákupní centrum, čtvercová plocha s různými obchody po stranách (Billa, 

lékárna, cukrárna, květinářství…). Druhá část je podlouhá, s uměleckým monumentem 

uprostřed. Třetí část je malé kruhové náměstíčko. 

Prostor je vybaven lavičkami (především první část náměstí), které jsou poměrně 

moderní a pohodlné, umístěné blízko sebe. Další moţnost sezení je u stolků před cukrárnou. 

WC je umístěno na tramvajové zastávce pod náměstím. 

Co se týče přítomných lidí, jde především o místní obyvatele: lidi jdoucí nakupovat, 

maminky s kočárky, poměrně dost dětí. První část náměstí je nejţivější, lidé zde nejen 

procházejí, ale i posedávají na lavičkách (především důchodci) nebo před cukrárnou (rodinky 

s dětmi) a povídají si, děti jezdí na kole. Často se tu lidé potkávají a zdraví – zjevně jde o 

místní, sousedy, kteří se navzájem znají atd. 

Zbytek náměstí je spíše průchozí, lidé tudy procházejí spíše jednotlivě, chodí zde venčit 

psy (je tam i více zeleně neţ v první části). Ţádné neţádoucí osoby jsem nezaznamenala. 

Nevím ani o ţádných akcích zde konaných. 

V první části náměstí s obchody je po obou stranách přístřešek, takţe schovat před 

deštěm i sluncem se zde dá. Zeleně je zde poměrně málo, v první části náměstí vůbec, v dalších 

částech (směrem k panelákům) je jí více: keříky a nějaké stromy, těch je ale poměrně málo. 

Navíc jsou tyto plochy oplocené, není zde moc moţností např. k venčení psů. Vzadu za 

náměstím je dětské hřiště. 

Prostor je přístupný z několika stran: od tramvajové zastávky a ze stran od paneláků. Je 

v zásadě přehledný, není však na první pohled jasné, co je ještě Tilleho náměstí a co uţ ulice 

(na první pohled se zdá, ţe Tilleho náměstí je jen část mezi obchody a zbytek uţ ulice 

k panelákům) 

Uprostřed podlouhlé prostřední části náměstí se nachází jakási socha/umělecké dílo, 

které člověk musí obejít, jinak zde ţádné překáţky nejsou. 



Co se týče estetického dojmu, působí náměstí jako celek poněkud nesourodým dojmem, 

jde spíše o tří různé celky. První část s obchody nijak zvlášť esteticky nevyniká, není zde ţádná 

zeleň, prostor je vyuţit spíše prakticky (obchody, lavičky). Přesto však má tato část náměstí 

nejpříjemnější atmosféru, lidé se zde zastavují, povídají si, sedí na lavičkách. Druhé části 

dominuje zmíněný monument (jakási napodobenina skály), coţ je dílo poměrně zajímavé. Třetí 

kruhová část nijak zvlášť zajímavá není, je zde ale více zeleně, nějaké keříky a stromy - 

bohuţel ale oplocené. Tady však na lavičkách nikdo neseděl. 

Místo je poměrně klidné, není zde příliš hluku. Bezpečně určitě působí, i vzhledem 

k přítomnosti dětí, nejsou zde ţádná temná zákoutí apod. 

Můj celkový dojem z náměstí je spíše pozitivní – na to, ţe jde o sídliště, je zde poměrně 

příjemné prostředí, klid, přátelská atmosféra. Prostor, i kdyţ poměrně malý, je dobře prakticky 

vyuţit, jsou tu obchody, lavičky. Vadí mi trochu nedostatek zeleně (a tudíţ i nedostatek stínu) a 

také nedostatek prostoru pro venčení psů (zeleň je oplocená). Naopak oceňuji dostatečné vyţití 

pro děti (hřiště, cukrárna). Zaujal mne i monument, který místo ozvláštňuje. 



TILLEHO NÁMĚSTÍ (muţ, 40 let) 
 

Dny pozorování :   pátek  1.4. 2011 16:00, počasí polojasno 

                              neděle 3.4.2011  15:30, počasí jasno 

 

 

     Tilleho náměstí se nachází na periferii Prahy v její jihozápadní části v Hlubočepech. 

Vzhledem k této skutečnosti se nejedná o turistickou lokalitu a lidé, pohybující se v tomto 

prostoru, jsou v drtivé většině obyvatelé přilehlého sídliště. 

     Prostor náměstí je rozdělen na horní a dolní část, obě části spojuje jakási promenáda. 

Dolní část tvoří přirozené centrum celého náměstí, je zde umístěn supermarket BILLA na jedné 

straně a různé obchody a kavárna na protilehlé straně. V uličce navazující příčně na dolní část 

je umístěna restaurace. Na horní část se dostaneme po promenádě, jejíţ dominantu tvoří 

uprostřed umístěné přírodní bloky z pískovce a uměle vytvořené malé vodní schody, které byly 

v době mé návštěvy nefunkční. Horní část samotnou tvoří kruhový prostor s uprostřed 

umístěnou kovovou plastikou, která této části náměstí dominuje. Jak horní část, tak celá 

promenáda je osazena mnoţstvím laviček, na dolní části je umístěno laviček jiţ méně. Veřejné 

WC zde není, lze však vyuţít veřejné WC na stanici tramvaje, umístěné pod schody v dolní 

části. Návštěvníci restaurace pak vyuţívají WC v prostoru provozovny. 

     Vzhledem k velkému počtu dětí, které se zde vyskytují by bylo vhodné doplnit horní 

klidnější část o dětské hřiště, např. místo trávníku vlevo ve směru chůze do horní části. Jinak 

vzhledem k obchodům a supermarketu a také kavárně s moţností venkovního posezení 

shledávám vybavenost z hlediska komfortu návštěvníků dostatečnou. 

     V pátek odpoledne byla převáţná většina návštěvníků z řad seniorů, kteří 

pravděpodobně bydlí v okolních domech, většinou ţeny, které posedávaly na lavičkách na 

promenádě a v horní části. Dolní část byla velmi rušná, zaplněná převáţnou většinou rodinami 

na odpoledním nákupu v supermarketu. V jeho okolí se pohybovalo značné mnoţství dětí, 

zřejmě čekajících na rodiče, kteří nakupovali. Mladé ţeny se v dolní části pohybovaly většinou 

samostatně, nesly tašky s nákupy. Muţi pak v doprovodu partnerek na nákup, samostatně jsem 

viděl muţe mířící do restaurace. Turisté se dle mého názoru nevyskytovali, je to dáno i 

lokalitou, která není turisticky atraktivní. Kromě dvou muţů, bavících se spolu rusky jsem 

nezaznamenal cizojazyčného návštěvníka. Vzhledem k nadcházejcímu víkendu působili lidé 

uspěchaným dojmem, příliš se spolu nebavili ale kaţdý si hleděl splnit co nejrychleji nákupy, 

pochůzky a mířil domů. Senioři zůstávali. 



     V neděli se zde pohybovali lidé všech věkových skupin. Na horní části většinou 

senioři na lavičkách, většinou sami, max. dvě ţeny na lavičce vedle sebe, muţ-senior ani jeden. 

Promenádu opanovaly maminky s kočárky, které naopak téměř neseděly samostaně ale po dvou 

i třech na lavičce a bavily se spolu. Bylo vidět, ţe se dobře znají a náměstí jim slouţí jako místo 

k setkávání a odpočinku. Několik maminek nesedělo ale jezdilo s kočárky sem a tam po 

promenádě. V dolní části bylo otevřeno venkovní posezení v kavárně, kde seděly převáţně 

mladé páry ve věku 20-30 let, spolu se bavili většinou jen k sobě patřící partneři. Zatímco 

maminky i mladí lidé se spolu bavili, evidentně místní, co se znají a setkávají, senioři se 

omezili na pozorování okolí a lidí kolem sebe. Aţ na vyjimky se mezi sebou nebavili. V neděli 

zde byl také nebývale vysoký počet psů, napočítal jsem jich 8. Běhali volně, nedalo se určit, 

komu patří. Neţádoucí a závadové osoby se zde nevyskytovaly ani v jeden den. Místo je 

převáţně odpočinkové, zejména jeho horní část a promenáda ale vzhledem k vyústění několika 

chodníků slouţí i jako průchozí ke stanici tramvaje. 

     O konaných akcích nevím a na náhodný dotaz jsem dostal negativní odpověď. 

     Kvalita sezení je dobrá, lavičky jsou pohodlné a především nové, ještě neponičené 

vandaly. Alternativní místa k sezení nejsou, děti však s oblibou lezou po pískovcových blocích 

na promenádě, kde i setrvávají. V neděli byly zaplněny i trávníky v okolí horní části, kde 

zejména mladí lidé odpočívali a slunili se na dekách. Stín zde tvoří samotné budovy, horní část 

je tedy stinnější neţ dolní, více otevřená. Před deštěm se lze schovat v podloubí u obchodů 

v dolní části, ovšem jen na krátkou přeháňku, posezení zde není. 

     Zeleň jako taková zde není, celý prostor je vydláţděn zámkovou dlaţbou, pouze na 

konci promenády stojí osamocený strom. Zeleň je součástí prostoru před kaţdým domem, tedy 

klasický trávník, v horní části je kruhová vydláţděná plocha lemována vzrostlými stromy. 

     Prostor je přístupný ze všech stran velmi dobře, je zde dostatek chodníků, které sem 

vedou. Horní část je přístupná čtyřmi chodníky, spodní dvěma a schody k zastávce tramvaje. 

V celém prostoru v pohybu nic nebrání, promenáda je pak rozdělena uprostřed pískovcovými 

bloky a vodními schody. Horní část je vzhledem k terénu stranou od rušné spodní části a 

zespoda není moc dobře vidět nahoru, celý prostor náměstí tak nelze přehlédnout úplně celý.  

     Stromy jsou v horní části velmi pěkně uspořádány do kruhu a dokreslují atmosféru 

místa jako odpočinkové zóny, květiny se vyskytují sporadicky po stranách u vchodů do domů. 

Ve spodní části není zeleň vůbec, ani stromy, pouze přilehlé plochy trávníků. Tam by slušelo 

moţná alespoň několik květinových betonových květináčů s pěknými květinami, které by místo 

rozzářily barvami. 



     Horní část je zcela tichá a klidná, dolní část je rušnější a tedy i hlučnější, čemuţ 

napomáhá i blízkost frekventované silnice a tramvajové trati. 

     Celkově jsem se zde cítil bezpečně, zaznamenal jsem absenci jakýchkoliv 

závadových a neţádoucích osob, místo je klidné a příjemné. Vzhledem k umístění mezi 

panelovou zástavbou je však znát, ţe v době výstavby tohoto sídliště se na toto místo jako na 

relaxační zónu příliš nemyslelo a tak zde vlastně kromě laviček nic není. Chybí mi zde dětské 

hřiště, řekněme ţe místo kovového obelisku v horní části zde mohl být malý okruţní chodníček 

před lavičkami a uprostřed pískoviště či nějaké dětské houpačky či prolézačky, kolotoč apod. 

Spodní část by pak dál slouţila jako rušná, především nákupní část. Škoda také, ţe vodní 

schody jsou nefunkční, vodní prvek by toto místo výrazně oţivil a učinil zajímavým a 

přitaţlivým. Také WC je příliš daleko, aţ u stanice tramvaje a to zvlášť pro seniory je 

nepohodlné, navíc je placené. Jinak ovšem je místo udrţované, čisté, nejsou zde psí 

exkrementy ani odpadky, lavičky pěkné a posezení zde bylo příjemné. 



Praha 5 - Tilleho náměstí (žena 36 let) 

 

Náměstí je umístěno v okrajové části Prahy a je součástí sídliště Barrandov. Dostupnost 

z centra byla dopravně vyřešena teprve před pár lety moderní a výtvarně bezpochyby atraktivně 

řešenou tramvajovou rychlodráhou. Protoţe je sídliště Barrandov umístěno na kopci, 

cestujícímu se navíc postupně otevírá i krásný panoramatický výhled na Prahu. Náměstí je 

úzkého protáhlého tvaru, je to spíše takové sídlištní korzo, vedoucí od tramvajové zastávky aţ 

do nitra sídliště. Dle mého názoru je velmi vtipně a moderně řešeno. Jeho průčelí vévodí 

světelný obrys Ch.Chaplina (zřejmě ještě v návaznosti na sousední Chaplinovo náměstí). Celé 

Tilleho náměstí je vybetonované a přehledné. V části blíţe tramvajové zastávky se po pravé 

straně nachází v rámci obchodního centra řada obchůdků, kavárna se zahrádkou, banka apod. Je 

zde i mnoţství moderních bytelných pohodlných a poměrně nových laviček, uspořádaných po 

dvou zády k sobě, uprostřed s květníky, které byly v době mé návštěvy ještě neosázené 

květinami, bohuţel se v nich povalovali nedopalky od cigaret a různé odpadky. Pod lavičkou 

jsem zaznamenala střepy od lahve.  

Pravou stranu této části náměstí zabírá supermarket Billa. I zde jsou umístěny lavičky 

ve dvojicích, vzdálených od sebe cca 2 metra, ale jiţ bez opěradel. Jednotlivé dvojice jsou od 

sebe zhruba 10 m. Překvapila mě nevyváţenost prostoru vyuţití pravé a levé části, minimálně 

bych doporučovala umístit do „hluchého“ prostoru podélné zdi supermarketu nějaké poutače 

nebo cokoli, co ho trochu oţiví. Uprostřed jsou umístěny vkusné venkovní hodiny. V prostoru 

celého náměstí je dostatek odpadkových košů a vkusně jsou umístěny i podzemní kontejnery 

pro tříděný odpad. Postrádala jsem zde veřejné WC. 

 

Pokud v cestě po náměstí pokračujeme dále, narazíme na moderní fontánu s vodní 

kaskádou zřejmě z pískovce, která ovšem ještě touto dobou nebyla v provozu. U fontány jsou 

rovněţ k dispozici lavičky k posezení. Náměstí je zakončeno kruhovým prostranstvím opět se 

spoustou laviček, kterému dominuje skulptura ve tvaru stočeného filmového pásku. 

 

Celkově mě toto náměstí mile překvapilo moderně pojatým architektonickým řešením, 

které s tímto místem plně koresponduje. Celé náměstí je v podstatně volně přístupné ze všech 

stran. 

 

Místo jsem poprvé navštívila v měsíci dubnu, ve v neděli kolem třetí hodiny odpoledne. 

Bylo krásné slunné počasí, teplota kolem 20°C Na náměstí se nacházeli převáţně místní lidé ze 



sídliště, většina z nich v prostoru před kavárnou, dále maminky s kočárky na lavičkách, 

vzájemně se bavící spolu nebo tu byli např. ještě s babičkami (tatínkové chyběli). Na trávníku 

na dece hrála dvě děvčata společenskou hru. Zastoupena byla v drtivé většině dospívající 

mládeţ, která se bavila ve skupinkách, dále zde procházeli mladé páry a po lavičkách 

posedávalo pár jednotlivců z řad starších lidí. V blízkosti vchodu do Billy jsem zaznamenala 

jednu neţádoucí osobu – muţe středního věku, který ovšem nijak neobtěţoval své okolí a 

neubíral tudíţ na celkovém pocitu bezpečí. Atmosféra na náměstí byla klidná a pohodová. 

 

Druhá návštěva proběhla ve všední den kolem 14 hodiny, bylo polojasno, teplota 15 °C. 

Největší ruch byl u supermarketu Billa, kde lidé vraceli nebo si brali vozíčky na nákup. Jinak 

po náměstí lidé spíše procházeli, většinou dospívající mládeţ vracející se ze školy, dále lidé 

středního věku – muţi i ţeny – vyuţívající sluţeb obchodního centra. Maminek s kočárky zde 

projíţdělo pár a nejvzdálenější kruhové prostranství bylo zcela vylidněno. 

 

Nevšimla jsem si, ţe by se zde konaly nějaké kulturně-společenské akce. Celkový 

prostor je velmi klidný a bezhlučný, v těsné blízkosti se nachází sídlištní panelová zástavba. 

Stromy a keře se nacházejí vlastně jiţ v rámci sídliště, jen pár mladých stromků je zasazeno i 

v prostoru náměstí a směrem k fontáně stojí krásná okrasná vrba. 



TILLEHO NÁMĚSTÍ (muž 28 let) 

 

1. návštěva: středa 30.3.2011 v 16.45 hodin; počasí – skoro jasno, slabý vítr 

2. návštěva: neděle 3.4.2011 v 11.30 hodin; počasí – polojasno, bezvětří 

 

A) Skutečnosti, které se v průběhu obou návštěv neměnily:  

 

Dalo by se říci, ţe význam sledovaných lokalit klesal od Kampy právě po Tilleho 

náměstí. Prahu tvoří známé turistické atrakce, dokonce i zahraniční turista bez problémů 

dokáţe najít Karlův most, Národní divadlo či Národní muzeum, avšak s Tilleho náměstím 

nastává zásadní problém. Znamená to tedy, ţe atraktivita jednotlivých praţských lokalit je 

v očích turistů a mnohdy i místních dána veskrze samotným názvem. Kdyţ se na Národní 

třídě zeptáme, kde je Tilleho náměstí, většina Praţanů s tím bude mít problém.  

Náměstí je umístěno ve velice stísněném intravilánu panelákové zástavby v městské 

části Hlubočepy na Praze 5, z dispozičního hlediska celého komplexu Prahy se ale spíš jedná 

o periferii. Z historického hlediska se navíc vůbec nejedná o náměstí v pravém slova smyslu, 

neboť prostor mezi paneláky nebyl vyuţit jako travnatá plocha, ale vydláţděním                      

a zabetonováním vznikla dispozičně nevhodná a nesourodá plocha, která byla nakonec 

pojmenována jako „náměstí“ po významném profesorovi a rektorovi ČVUT.  

Hlavní přívodová komunikace a tramvajová trať od centra směrem na sídliště 

Barrandov dělí rozsáhlý prostor zástavby na dvě plochy – Tilleho a Chaplinovo náměstí. 

Obě jsou spojena přechodovou lávkou. Vybavenost a funkčnost prostoru tak nutně souvisí 

s tím, ţe ráno se tudy proţenou davy lidí na autobus a tramvaj, odpoledne a navečer se zase 

vracejí zpátky. Ti, co na sídlišti zůstávají i přes den, vyuţívají náměstí jako obchodní zónu 

či pasáţ. Je zde zastoupeno velké mnoţství obchodů, toalety chybějí, ale v tomto komplexu 

by je snad ani nikdo nehledal, vţdyť se nejedná o turisticky exponované místo. Velká je 

vybavenost dětskými hřišti, jejich stav je však mnohdy zoufalý.  

Organizované akce se v tomto prostoru nekonají, co se týče organizovanosti, tak 

během pozorování šlo jedině o rodinné nákupy.  

Vzhledem k dispozici náměstí je laviček v tomto prostoru dostatek, sezení je 

pohodlné, lidé vyuţívají jen oficiální místa k sezení, neboť pro alternaci zde prostor opravdu 

není – chybí upravované travnaté plochy a opět i jiţ zmiňovaná zídka. Co se týče stínu, 

v různých denních dobách vrhají paneláky různé úhly stínu, před nepřízní počasí se dá 



schovat pod ochozem a podloubím nákupní galerie, pod vchodovými partiemi domů či pod 

přístřeškem dětských hřišť.  

Zelených ploch je na celém náměstí ţalostně málo. Stromy jsou nahuštěné před 

jednotlivými paneláky, k tomu ledabyle upravované porosty keřů. Všechno na první pohled 

vybízí k úvaze, ţe městský obvod Praha 5 tento prostor upravuje pod heslem „oko za oko, 

zub za zub.“ Tedy pokud náhodou nějaký strom zahyne, je vysazen nový, ale jinak si 

s rozvrţením prostoru nikdo moc hlavu neláme.  

Přístupnost prostoru je opravdu velká, ze všech sledovaných oblastí dokonce 

největší. Hlavní průchodní linie vede od zastávky MHD na Trčkovo náměstí, ale od všech 

domů je k náměstí přístup pomocí bočních vstupů, stejně tak je moţný přístup od nákupní 

galerie.  

Jedná se opět o mírně svaţitý terén, ale jinak náměstí je volně průchozí i pro imobilní 

občany (pokud nepočítáme schodiště přímo od zastávky MHD Chaplinovo náměstí). Celé 

náměstí je děleno na jakousi „okruţní zónu“ – při cestě od zastávky se chodí vpravo a vlevo 

se chodí při cestě nazpět. Je to sice nepsané pravidlo, ale během sledování jej dodrţovalo 

více jak 80 % lidí. Chodníky jsou nové, nezničené, ale opět zanedbané po zimě (štěrk, 

rozmazané psí exkrementy). 

Přehlednost náměstí je velice slabá, citelně zde chybí pravidelný geometrický tvar 

jako u dvou předcházejících parků. Hlavní linie náměstí se táhne obytnou zástavbou 

paneláků v podobě obráceného písmena L, označení jako Tilleho náměstí se zde vyskytuje 

jen dvakrát.  

Díky dispozici náměstí lze tušit, jak bude vypadat i jeho estetika. Květiny se zde 

nevyskytují vůbec, stromy rostou jen nahodile, ale na druhou stranu do tohoto prostoru sedí 

efektně sestříhané křoviny u jednotlivých paneláků. Jedná se o typickou odolnou sídlištní 

výsadbu, ţádné vzácné stromy s označením se zde nevyskytují. Prostoru ale lahodí umístění 

několika monumentů moderní kultury – plechová zvětšenina jednoho dílu z golfového 

hřiště, velice působivá je pískovcová kaskádová vodní fontána, která však byla po zimě 

zanedbaná, ve ţlábku se nacházela ještě ztuchlá voda a v době provozování nebyla kaskáda 

v provozu.  

Jelikoţ je zastávka MHD zapuštěna v přízemním tubusu pod sídlištěm, je hluk 

dopravních prostředků minimální. Mnohem větší neplechu způsobují neukázněné děti. 

Ovšem pozorovatel zde nabude dojmu, ţe se jedná o takové obyčejné panelákové sídliště 

s typickým, ale blíţe neidentifikovatelným šrumem. Takţe se v ţádném případě nejedná o 

klidovou oázu v centru městské části Praha 5.  



Jelikoţ během pozorování byla zvýšená frekvence kolemjdoucích, pocit bezpečí byl 

relativně vysoký. Na druhou stranu je ale sídliště plné různých křovin, navíc není moţné 

vidět z jednoho konce náměstí na druhý, coţ výslednému dojmu trochu ublíţilo. Podle 

dotazu některých obyvatel, zejména dopoledne v pracovní dny bývá náměstí poloprázdné, 

tím se pocit bezpečí mění. Sice se nikdy nezbavíte dojmu, ţe vás z jednotlivých bytů někdo 

sleduje, ale v případě náhlé zdravotní indispozice by chvíli trvalo, neţ by si vás někdo 

všimnul.  

Závěrem je nutno dodat, ţe místo pojmu „náměstí“ bych raději vyuţil označení jako 

klasické praţské sídliště, kterému dominuje slušně vyuţívaná nákupní galerie. V ţádném 

případě se nejedná o ideální místo pro srazy či obchodní schůzky, dostupnost z centra Prahy 

je poměrně komplikovaná a cesta trvá kolem jedné hodiny! Tyto všechny nedostatky jsou 

pochopitelně dány polohou náměstí v okrajové městské čtvrti. Protoţe se zde objevuje velké 

procento dětí, jedná se o ideální prostor pro dětské hrátky. V rámci sledování jsem také 

dospěl k názoru, ţe Tilleho náměstí je ze všech sledovaných prostor málo sourodé, 

respektive vyskytují se zde obrovské rozdíly mezi jednotlivými částmi. V dolní partii se 

nachází nákupní galerie a tato část končí u vodní kaskády v ohybu náměstí jiţ v panelákové 

zástavbě. Horní část náměstí vyniká úplně jinou dynamikou, v podstatě se jedná o přímku, 

na níţ se jako body nacházejí dětská hříště, tato přímka prochází kolem jednotlivých domů a 

volně pokračuje na Trčkovo náměstí. Úplný rozdíl pak představuje protilehlé Chaplinovo 

náměstí zakončené základní školou, jedná se o větší centrální prostor, který připomíná malý 

park uvnitř semknuté panelákové zástavby. O tom, ţe se zde čas jakoby zastavil, vypovídají 

třeba i klepače před jednotlivými vchody do panelákových objektů.   

  

Celkové hodnocení školní známkovou stupnicí: 3-     

 

B) Skutečnosti, které se v průběhu obou návštěv měnily: 

Jelikoţ Tilleho náměstí, jak je uţ naznačeno výše, není turistickým lákadlem, 

znamená to, ţe zde cestovatele nehledejme. Moţná někdo zavítá do nedalekých filmových 

ateliérů, můţe sem potom zbloudit turista za nákupy, ale takových případů je jen poskrovnu 

a v naprosté většině by se jednalo o domácí klientelu. V době obou pozorování zde ţádný 

turista nebyl.  

V zastoupení se tedy jedná zásadně o místní obyvatele, co se týče procentuálního 

vyjádření pohlaví, muţi i ţeny byli zastoupeni rovnoměrně.  



Celý zdejší ruch je dán jen blízkostí stanice MHD, odkud proudí davy lidí a postupně 

se dělí do bytů. Znamená to tedy, ţe lidé se v naprosté většině pohybují organizovaně 

(zhruba 80%) – celá rodina na nákupech, při procházce s dětmi či při venčení psa, nebo 

známí, kteří vystoupili z autobusu a jdou spolu náměstím. Samotářů zde v době sledování 

nebylo mnoho. 

Obecně po celou dobu sledování se zde vyskytovalo velké procento dětí. Zaznamenal 

jsem v obou případech, ţe asi jen 10 % lidí zde pobývalo stejně dlouhou dobu jako já (tedy 

při pozorování více jak 30 minut), nebo ještě déle. Většinou to byl partner čekající na svůj 

protějšek, neţ se vrátí z nákupu či z pošty. Jiná situace byla na dětských hřištích, kde děti 

v doprovodu svých matek trávily mnohem více času.  

Ve středu odpoledne i v neděli před polednem se v parku nacházeli výhradně jen 

místní. Oproti Kampě zde opět chyběli studenti, kteří by trávili polední pauzu doučováním 

na alternativních plochách k sezení. Procento ţen s kočárky také oproti Kampě kleslo.   

Mezi nejčastější aktivity přítomných patřilo především nakupování či vyřizování 

potřebných záleţitostí na poště. Relaxace tak, jak byla popsána na Kampě, se zde 

nevyskytovala. Ve velkém měřítku se opět objevují pejskaři. Výskyt neţádoucích osob jsem 

nezaznamenal. Lidé se spolu baví, většinou se na sídlišti lépe znají, samotářů pozorujících 

ruch sídliště byl nedostatek.  

Druhé pozorování proběhlo v neděli před polednem, ale disproporce sledovaných 

skupin se tím nijak zvlášť neposunuly. Turistický ruch v těchto místech neţije, procento 

maminek s kočárky a pejskařů zůstalo stejné. Snad více jsem zaznamenal jednotlivce, kteří 

šli dokoupit do nákupního centra chybějící potraviny. Za dobu pozorování bylo těch případů 

asi jedenáct, jinak s blíţícím se obědem došlo při kaţdé čtvrthodině k částečnému uklidnění 

ruchu na náměstí.  

Obecně ale víkend nepřinesl nějaké rozladění – znamená to tedy, ţe Tilleho náměstí 

bude i nadále představovat jen průchozí sídlištní trakt s nákupní galerií, kam pravděpodobně 

nikdy turista nezavítá. 

  



Praha 5 – Tilleho náměstí (muž 19 let) 

Protoţe bydlím v nedalekém Slivenci, na barrandovském Tilleho náměstí se vyskytuji 

poměrně často, tamní Billa je mým nejvíce navštěvovaným supermarketem a kaţdý den 

přestupuji na nedaleké zastávce tramvaje a autobusu Chaplinovo náměstí. Proto toto místo 

znám ze všech pozorovaných relativně nejlépe. V rámci studie jsem ho poprvé navštívil 

v sobotu 2. dubna ve 13:30 a podruhé v pátek 8.4 krátce po 19. hodině. V obou případech bylo 

jasno aţ mírně oblačno, s teplotou kolem 20. stupňů, v pátek trochu chladněji. Tilleho náměstí 

je původně typickým předměstským sídlištním náměstím na Barrandově, které v posledních 

letech prošlo poměrně výrazným omlazením. Na sídliště sice nevede metro, ale je velmi dobře 

dostupné moderní tramvajovou tratí se 3-4 linkami a několika linkami autobusů. Tilleho 

náměstí je jedním z mála prostorů, které skutečně připomíná náměstí, většina sídlištních 

„náměstí“ jsou jen plácky uprostřed panelových domů. Celý jeho prostor tvoří široká, asi 150-

200 metrů dlouhá pěší zóna, která spojuje dva bloky sídliště. Z jedné strany je do ní přístup od 

tramvaje, mostem přes silnici pod velkou siluetou Charlieho Chaplina, z druhé strany vede 

chodník od sídliště a polikliniky. Po obou stranách Tilleho náměstí stojí obchody, z jedné 

strany je to cukrárna, trafika, drogerie, pojišťovna a malé obchodní centrum „Kamera“ se 

stejnojmennou restaurací. Toto nákupní centrum je natřeno kombinací červené a šedé barvy, 

coţ v reálu vypadá daleko lépe, neţ na papíře. Na druhé straně náměstí pak návštěvník najde 

supermarket Billa a lékárnu. Na rozdíl od často zchátralých náměstí podobného typu je Tilleho 

náměstí nově vybaveno pohodlnými lavičkami a zelení. Zeleň je nově vysázena toto jaro a 

zatím teprve roste, jedná se o keře mezi lavičkami, ţádné květiny ani stromy návštěvník Tilleho 

náměstí očekávat nemůţe. Stejně tak je i zklamáním absence jakéhokoli WC, které není ani 

v Bille, ani v některém z ostatních obchodů. Naopak velmi příjemným prvkem je kašna 

přibliţně ve středu náměstí (lépe řečeno nepravidelně rozmístěné otvory v zemi), ze které v létě 

stříká voda, večer navíc podsvícená. Bohuţel však tato voda není pitná. Dalším pozitivním 

detailem jsou zapuštěné kontejnery na tříděný odpad v rohu náměstí. 

 

V sobotu po poledni tu neproudí ţádné davy, lidé jsou téměř výlučně místní, od ve skupinkách 

skotačících dětí, přes maminky s kočárkem, které s oblibou sedí venku na zahrádce kavárny, aţ 

po důchodce se psy. Děti s radostí vyuţívající mírný svah směrem ke sídlišti, který je jako 

dělaný ke sjezdu na kole, skateboardu nebo kolečkových bruslích. Bohuţel jsou častými 

uţivateli Tilleho náměstí také „sociálně nepřizpůsobiví“, špinavé, opilé a smrdící existence 

s podobně zanedbanými psy. Najdete je zde v kaţdou hodinu, v neděli v poledne seděli na 

jedné z laviček asi 3-4 a bavili se. Nedělali ţádné výtrţnosti ani nekřičeli, ale přesto jejich 



přítomnost sniţovala komfort a dojem z prostoru. I ostatní („ţádoucí“) návštěvníci se spíše 

spolu bavili. Celé náměstí je průchozí, takţe kromě několika lidí, sedících na lavičce nebo před 

kavárnou, ostatní návštěvníci spíše procházeli, mnozí mířili z nebo do Billy. V pátek byla 

situace podobná, lidí bylo přibliţně stejně, ale spíše procházeli. 

Umístění i charakter Tilleho náměstí z něj dělá ideální místo pro výstavy moderního nebo 

mladého „street“ umění. Bohuţel si ţádnou podobnou výstavu nevybavuji, pravidelnými 

uţivateli jsou jen politické strany a rádia se svými reklamními stánky a o vánocích prodavači 

kaprů.  

Zvukovou kulisu pobytu na náměstí tvoří tramvaje a nedaleká silnice, ale na druhou stranu byli 

velmi dobře slyšet i ptáci, takţe celkově hodnotím hlučnost náměstí jako nízkou. Z hlediska 

pohodlí k odpočinku je škoda, ţe stín a úkryt před deštěm skýtá jen „podloubí“ u obchodů, kde 

uţ ţádné lavičky nenajdete. Nedá se doufat, ţe v budoucnu keře vyrostou natolik, aby stínily, 

na to jsou příliš drobné. 

Celkově hodnotím Tilleho náměstí vcelku kladně, vyloţeně chybí jen záchody a 

přebývají drobné hloučky bezdomovců (policie asi nehlídkuje dost často). Bezpečně bych se tu 

cítil i večer, i kdyţ asi existuje mnoho bezpečnějších míst. Velmi ale oceňuji snahu městské 

části „zlidštit“ nudný prostor náměstí novou fontánou, lavičkami a keříky. 

  



Tilleho náměstí (žena 20 let) 

  

Tilleho náměstí jsem navštívila poprvé ve čtvrtek 31. března přibliţně v jednu hodinu 

odpoledne. Nebylo příliš pěkné počasí, nebe bylo zataţené mraky a schylovalo se k menší 

přeháňce. Bylo i poměrně větrné počasí. Podruhé jsem toto náměstí navštívila v neděli 3. dubna 

okolo deseti hodiny dopoledne. Tento den byl naopak velice slunečný a teplý.  

Toto náměstí se nachází na Praze 5 – Barrandov. Tato část Prahy se dá jiţ povaţovat 

spíše za periferii města. Můţeme se sem dostat pomocí tramvaje číslo 12, kdy vystoupíme na 

zastávce Champlinovo náměstí, přejdeme koleje a vystoupíme po schodech na levé straně. Je 

zde bohatá občanská vybavenost. Středem náměstí vede volné prostranství, na kterém jsou 

umístěné lavičky vybízející k posezení a vodní trysky fontány. Toto náměstí je ve spodní části 

z levé i pravé strany lemováno obchody a restauracemi, v horní části se nachází malá 

odpočinková zóna, které dominují vrba a vodní fontána. Na náměstí nalezneme například 

obchod Billa či lékárnu. Ţádné další vybavení jsem zde nepostrádala, neboť náměstí jiţ plní 

svoji funkci, která je podle mě zajištění základních potřeb lidí bydlících v okolí. Za dalšími 

sluţbami a vybavením lidé, stejně jako z jiných koutů Prahy, musejí jezdit více do centra.  

Pokud bych se měla zmínit o struktuře návštěvníku, nepovaţuji náměstí za místo, kam 

by lidé chodili příliš relaxovat či odpočívat. Při obou návštěvách jsem zde viděla lidí spíše 

pouze procházet nebo směřovat do jednoho ze zde sídlících obchodů. Sem tam se lidé 

zastavovali na kus řeči se známými, které právě potkali, ale i přesto bych místo označila 

především za pouze průchozí. Je zde přibliţně stejný počet muţů i ţen, mladých či starších lidí, 

neboť všichni vyuţívají přibliţně stejně zdejší moţnosti k nákupům. Věřím, ţe toto místo bude 

důleţité pro okolní sídliště, neboť zde mohou nakupovat základní potřeby a nemusí odjíţdět 

více do města. Jednoznačně zde potkáte ve většině míře domácí návštěvníky, pro cizince bude 

dle mého soudu toto místo neznámé a poměrně nezajímavé. Při svých návštěvách jsem neměla 

pocit, ţe by se na náměstí nějak více nacházely „neţádoucí“ osoby, ale díky přítomné restauraci 

zde bude pravděpodobně moţné občas potkat jedince v podnapilém stavu. Řekla bych, ţe místo 

plní svůj účel pro jeho návštěvníky, a to zajištění denních potřeb, nebude se ovšem nijak 

vymykat mezi ostatními jemu podobnými, nenabízí příliš moţností k odpočinku či relaxaci.  

Nejsem si vědoma ţádné akce, která by se měla na tomto náměstí konat, místo mi 

k tomu nepřijde ani příliš vhodné. Dokáţu si zde moţná představit různá politická setkání 

v období před volbami. Lidé se zde mohou zastavit na lavičkách v odpočinkové zóně, kde je 

prostředí doladěno fontánou s brouzdalištěm. Alternativní místa k sezení jsem zde nenalezla. 

V případě nepříznivého počasí, mají návštěvníci moţnost schovat se v přilehlých obchodech či 



pod jejich stříškami. V teplém počasí se mohou lidé osvěţit vodou z fontány, jejíţ trysky 

probíhají středem náměstí. 

Myslím, ţe v náměstí jsou rozumně rozmístěné plochy jak k odpočinku, tak i ty, které 

slouţí komerčním účelům. Obchody zde jasně plní svou funkci, zajistit obyvatelům sídliště 

potřebné sluţby. Odpočinková zóna zase umoţňuje odpočinek po dokončených nákupech, 

takţe i ta byla rozumně postavěna. Místo je poměrně přehledně uspořádané a neměl by zde 

vzniknout ţádný větší problém pro lidi se sníţenou moţností pohybu. Díky svému modernímu 

vzhledu místo působí čistým a neopotřebovaným dojmem, kde ani lidé nejsou obtěţováni 

přílišným hlukem. V průběhu dne se zde lidé mohou cítit bezpečně.  

Místo bych hodnotila jako moderní náměstí s pěší zónou, které bude hojně 

navštěvováno okolními obyvateli. Věřím, ţe kdyby zde nebylo, lidé z okolního sídliště by ho 

velice postrádali. Ale i přes jeho moderní vzhled a odpočinkový kout na mě působí spíše 

dojmem průchozí obchodní pasáţe, kterých je po Praze více. Rozhodně ovšem plní svůj účel. 

  



Tilleho náměstí (muž 21 let) 

 

Tilleho náměstí jsem navštívil ve středu 6. dubna, od 12:30 do 13:00 a v sobotu 9. 

dubna ve stejný čas. V obou dnech bylo polojasno, 19 resp. 15°C. Místo se nachází přímo u 

zastávky Chaplinovo náměstí, od nějţ jej dělí pouze silnice. Dopravil jsem se zde náhradním 

autobusem, protoţe, jak jsem se přesvědčil v obou případech, na tramvajové trati jsou v této 

oblasti velmi časté výluky. Přístupnost tedy není zrovna ideální, doprava z téměř kterékoli 

praţské časti na pravém břehu Vltavy zabere hodně času. 

Náměstí je tvořeno de facto dvěma částmi. Spodní prostranství je z obou stran 

ohraničeno obchody – zleva (po příchodu ze zastávky) supermarketem Billa a lékárnou, zprava 

nízkou budovou, kde se nachází obchodní centrum, trafika, pobočka Komerční banky, herna, 

kavárna/cukrárna (Chaplin Café) a květinářství. Je zde celkem 18 laviček, z toho 10 s opěradly, 

ty hodnotím jako velmi pohodlné. Téměř u kaţdé je i odpadkový koš, zcela však chybí jakákoli 

zeleň nebo květiny. Prostor je dláţděný, stejně jako v horní, uţší části, která je tvořena 15 

lavičkami po obou krajích a naaranţovanými kameny uprostřed. Toto prostranství uţ je 

umístěné mezi věţáky, od nichţ jej odděluje ţivý plot. Na celém náměstí se nachází jeden 

jediný strom, stín poskytují pouze panelové domy, ale jen na malé části. 

V pracovní den bylo na celém náměstí obsazeno konstantě asi jen 8 laviček (z toho 

v horní části ţádná), a to zejména důchodci, případně rodiči s dětmi. Minimálně polovina lidí 

navštěvujících náměstí šla do Billy, jinak se jich však největší mnoţství zdrţovalo u 

venkovních stolů před Chaplin Café, které tedy povaţuji za centrální bod. Přibliţně 60 procent 

návštěvníků tvořily matky (25-35 let) s dětmi (4-6 let) či kočárky, zbytek rozdělen rovnoměrně 

mezi mladé lidi (20-25 let) – bavící se ve dvojicích či trojicích, a důchodce, často se psy nebo 

nákupními taškami. Poměrně hodně lidí náměstím pouze bez zastavení prošlo, většina 

samostatně bez partnerů. Průměrně strávenou dobu odhaduji na deset minut. 

V sobotu zde bylo téměř prázdno, asi trojnásobně méně lidí, většinou mladí (20-25 let) 

ve dvojicích nebo rodiče s dětmi, pouze několik málo důchodců. To i přes fakt, ţe obchody 

byly otevřené. Také zde projelo několik cyklistů. Při obou návštěvách jsem nepotkal ani 

jediného turistu. 

Náměstí je poměrně čisté, byť v sobotu jsem si při odchodu všiml na kraji nepříjemné 

památky na psa. Prostor působí bezpečně, nebyl zde ţádný bezdomovec, je však přístupný – a 

také navštěvovaný – zjevně pouze pro obyvatele přilehlého sídliště. Vesměs je však vyuţíván 



účelově – tj. dostat se ze zastávky domů, anebo z důvodu nákupu. Nepříjemný je hluk od 

přilehlé silnice, který je však ruší jen asi do jedné čtvrtiny náměstí. Ve středu tam často 

prolétávala letadla, coţ bylo mnohem rušivější. 

Celkově hodnotím toto místo tak, ţe by mě nic nelákalo ho navštívit, pokud bych  

nepotřeboval do obchodu, na procházky se nehodí, absolutně chybí zeleň. Pokud bych si dal 

s někým sraz, pak před Chaplin Café, jehoţ fotografie je níţe. O existenci Tilleho náměstí jsem 

dosud neměl ponětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tilleho náměstí (žena, 19 let) 

 

Navštívila jsem Tilleho náměstní v poněkud chladnějším a podmračeném počasí 

v odpoledních hodinách (28. 3.) a za slunečného dopoledne (3.4.)  

Tilleho náměstí leţí na Barrandově v místě, kde uţ je podle mě spíše periferie Prahy. Na 

zastávku Chaplinovo náměstí, coţ je nejbliţší zastávka MHD, se dá bez problémů dostat 

mnoha autobusy i tramvajemi z různých částí Prahy.  

 Tilleho náměstí se skládá ze tří částí, které jsou značně odlišné. Spodní část tvoří 

samotné náměstí obehnané obchody, na němţ jsou rozestavěné lavičky, a v letních měsících 

prostředek náměstí zpestřuje vodotrysk. Horní část působí spíše dojmem parku, i kdyţ trávník 

zde najdeme pouze po okrajích. Kolem dokola jsou k dispozici lavičky a toto místo zpestřuje 

umělecké dílo v podobě okénkového filmu. Mezi těmito částmi je spojovací část, cesta s vodná 

kaskádou uprostřed a s lavičkami na krajích. Jak uţ jsem řekla, všechny části jsou vybaveny 

lavičkami. Ty jsou vhodně rozestavěné v prostoru a i přiměřeně pohodlné. Na spodní části 

náměstí je značné spektrum obchodů, je zde obchod s potravinami, několik bank, kavárna, 

restaurace i lékárna. Velkým nedostatkem tohoto prostoru je ovšem nepřítomnost sociálního 

zařízení, nejspíše by se našlo v některé restauraci nebo kavárně, ale není zde ţádné veřejně 

přístupné. Co bych naopak pochválila, je přítomnost košů na tříděný odpad. Na kraji spodní 

části náměstí můţeme nalézt decentně umístěné koše na sklo, plasty a papír. Obyčejné koše na 

smíšený odpad jsou tu samozřejmě také, troufám si říci, ţe jsou nešťastně umístěny. Pokud 

směřujeme svou cestu tak, abychom nemuseli přeskakovat lavičky, často nám stojí přímo 

uprostřed cesty odpadkový koš. V prostřední a horní části náměstí jsou koše umístěny vhodněji 

u stran.  

 Valnou většinou lidí pohybujících se na Tilleho náměstí jsou rodiče s malými 

dětmi. Skoro na kaţdém kroku můţeme vidět tatínka nebo maminku kontrolujíce svého 

potomka, který běhá okolo nebo řídí koloběţku či odráţedlo. Dále se zde pohybují hlavně 

důchodci. Dá se zde pozorovat jen opravdu málo mladých lidí (studentů atd.). Kdyţ je obyčejné 

a nepříliš jasné počasí, většina lidí tímto místem spíše prochází na blízkou tramvajovou 

zastávku nebo jsou zde za účelem nákupů. Za hezkého počasí tady lidé občas posedí, relaxují 

se zmrzlinou a nechávají své děti proběhnout. Občas se vám můţe stát, ţe k vaší lavičce 

přistoupí zvláštní individuum s prosbou o pár drobných na víno, pokud se vám podaří nějakého 

toho bezdomovce slušně odmítnout, nevznikají s nimi problémy. K sezení se zde dají vyuţít 

pouze lavičky, tedy nemůţeme mluvit o ţádných alternativních místech k sezení. V parných 



dnech se nám můţe zdát vhodnější posezení ve střední a vrchní části náměstí, protoţe je zde 

stín okolních stromů a domů. Ve spodní části je zase jakési podloubí, kde je moţné schovat se 

před náhlou dešťovou přeháňkou. Opravdu osvěţujícím prvkem tohoto prostoru jsou zajisté 

vodotrysk a vodní kaskáda. Věřím, ţe tady se v horkých letních dnech tráví čas s dětmi velmi 

příjemně. Kdyţ tady ale tráví svůj čas tolik rodičů s dětmi, je škoda, ţe je zde minimum 

travnatých ploch a také tu chybí dětské hřiště. Na hřiště děti musí do vzdálenějšího parku.  

 Příchod na Tilleho náměstí je umoţněn z různých stran sídliště, z tramvajové 

zastávky a také od blízko umístěných obchodů. Tohoto prvku vyuţívají některé politické 

strany, které zde čas od času pořádají své předvolební kampaně. Mnoho dalších kulturních či 

společenských akcí se zde nepořádá, to si místní musejí popojet o několik stanic dále.  

 Celkově musím hodnotit toto náměstí zvlášť na spodní část a střední + horní 

část. Spodní část bych popsala jako hlučné, dost frekventované místo. Nejvíce mě zde udivil 

nepořádek všude po zemi. Kdyţ jsem se na chvíli vyhnula pohledem několika dětem, všimla 

jsem si, ţe na zemi se válí mnoho odpadků, je tady spousta štěrku zbylého ze zimního posypu a 

také jsou všude okolo střepy. Vzhledem k tomu, ţe se zde pohybuje mnoho dětí, zdá se mi tato 

okolnost značně nevhodná a nedomyšlená. Nevím, jaký problém s úklidem v tomto místě je, 

ale spodní část náměstí z tohoto pohledu působí značně odpudivě. Střední a horní část náměstí 

jsou naopak celkem klidnými a čistými místy vhodnými pro relaxaci a klidně nějakou menší 

společenskou událost. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



TILLEHO NÁMĚSTÍ (muž 21 let) 

 

První průzkum jsem provedl ve čtvrtek 6. 4. 2011 v 17:00 hod. Počasí bylo polojasné aţ 

zataţené, nepříjemný byl také chladný vítr. Druhý průzkum v sobotu v 10:30 hod, bylo 

polojasno aţ jasno, celkem chladno a větrno. 

 

 

Náměstí se nachází na Praze 5 u sídliště Barandov. 

Na toto náměstí se dostaneme ze zastávky tramvaje Chaplinovo náměstí. Přijdeme sem buď po 

schodech, nebo z levé strany po rampě, která má slouţit jako bezbariérový přístup, ale pro její 

nadměrnou délku je z mého pohledu pro vozíčkáře velmi obtíţné ji zdolat.  

 

Při výstupu po schodech se před námi otevře dlouhé podlouhlé náměstí. V dolní části je 

ukončeno červenou branou, která vede na starší Chaplinovo náměstí. A podélně je ohraničeno 

dvěma objekty, které jsou lemovány sloupořadím, jenţ plní funkci podloubí a také jako 

poslouţí ochrana proti povětrnostním vlivům. V těchto objektech jsou pak komerční prostory. 

Levý objekt je jednopatrový v první části je supermarket Billa  na který v zadní části navazuje 

méně výrazná lékárna. Pravý objekt je dvoupatrový s červenými sloupy. Ve spodní části je 

umístěno obchodní centrum Kamera, tabák, sport bar a herna  tipsport, dále pak kavárna a své 

pobočky tu má komerční banka a Česká pojišťovna. V horní části potom nalezneme restauraci a 

bowling Kamera. 

 

Celé náměstí je pokryto dlaţbou. Zajímavostí je filmová stopa, vinoucí se od dolní části na 

horní, která je na konci zakončené spirálou. V dolní části je několik nepravidelně umístěných 

fontánek, pravděpodobně fungujících pouze v letních měsících. Lavičky jsou v dolní části na 

obou stranách. Na levé straně kopíruje filmovou stopu řada několika párů zakřivených laviček, 

jeţ jsou umístěny naproti sobě. Značně nevhodné je umístění pouličního osvětlení mezi nimi, 

v případě ţe by si zde sedla skupinka lidí, sloup lampy překáţí při vzájemném rozhovoru. Více 

jsou vyuţívané lavičky na pravé straně, které jsou umístěny kolmo na osu náměstí. Zeleně se ve 

spodní části příliš nenachází, pouze dva tenké stromky, které jsou v této době ještě bez listí a 

čtveřice velkých květináčů umístěných vţdy mezi dvěma lavičkami.  



V den mého prvního průzkumu je zde celkem rušno a pohybuje se tu značné mnoţství 

lidí, jsou to povětšinou lidé vracející se z práce domů. Nebo nakupující v obchodním domě 

Billa. Je zde i plno malých dětí s maminkami, pohybujících se kolem zahrádky jiţ zmíněné 

kavárny. O víkendu lidí značně ubylo, povětšinou jsou to lidé odpočívající na lavičkách, nebo 

jdoucí do obchodu.  

Ve střední části náměstí jsou umístěny samostatné hodiny, které zde stojí jako 

rozcestník ukazující na tři strany. Za hodinami křiţuje náměstí ulice Hilmarova, která ukončuje 

spodní rovinatou část. Od tohoto bodu se začíná tvořit mírný kopec, který vrcholí horní částí 

náměstí.  

Zde je podstatně více zeleně, která lemuje obě strany ulice, uprostřed se nachází 

kaskádová fontánka. Lavičky jsou zde umístěny pouze v pravé části náměstí, v době mých 

návštěv nebyli vyuţité. V horní části je náměstí zakončeno kruhovým půdorysem. Po jeho 

obvodu jsou umístěny lavičky a v jeho středu je pak zmíněná filmová spirála. Tato část náměstí 

je podstatně klidnější, lidé zde povětšinou jen procházejí při cestě do svých domovů. O víkendu 

zde nepotkáme skoro nikoho.  

Náměstí je přehledné díky své jedné hlavní ose, je zde bezpečno, nesetkáme se tu 

s ţádnými „nekalými“ ţivly. 

 

Ve spodní části náměstí je větší ruch způsobený větším pohybem lidí a obchodním centrem 

Billa a to i o víkendu. Přes týden se navíc musíme smířit s hlukem způsobeným letadly, které 

celkem často prolétávají nad náměstím. 

  

Jedná se o nově zrekonstruované náměstí. Sloţí jako rozptylová plocha lidí přicházejících 

z tramvajové zastávky a zároveň jako pěší či obchodní zóna. Náměstí na mne působilo dobrým 

dojmem, dobře plní svou funkci- je kompozičně vyváţené a zapadá do tohoto prostředí.  

  



Tilleho náměstí (žena 59 let) 

 

 

Tilleho náměstí je na Praze 5, poměrně na okraji města, na zastávce tramvaje 

Chaplinovo náměstí. 

Po výstupu z tramvaje je na jedné straně Chaplinovo náměstí a na druhé straně je 

náměstí Tilleho. Po výstupu a další cestě po schodech nahoru se před námi rozprostírá plocha, 

která je z obou stran lemovaná obchody, velkým marketem Billa, lékárnou i restaurací. 

Uprostřed jsou lavičky, které většinou nemají opěrátka, zřejmě proto, aby nelákaly 

různé lidi bez domova na delší odpočinek. Zde jsem je taky potkala a na lavičce měli ustláno a 

nenechali se rušit kolemjdoucími. 

V případě deště se tady dá schovat do obchodů, které jsou jeden vedle druhého. Na 

konci je lékárna, za rohem pak i pošta a pobočka České spořitelny.   

Náměstí je uprostřed sídliště, kde je spousta zeleně, jsou tady různé útvary z kamene. 

Lavičky potom nahoře vypadají pohodlně a okolo nich různé keře zde tvoří hezký 

uspořádaný celek. Domy jsou tady docela hezky barevně odlišné, takţe i kdyţ je to sídliště, 

nepůsobí tak, ţe je šedivé jako všechny ostatní. 

Ještě k těm domům, je tady kuriozita, nikde jsem neviděla v Praze panelák s věţičkami. 

Ale i tak v té výšce to nepůsobí nijak násilně. 

Struktura návštěvníků je různá, asi většinou, kdo jde z nákupu a potřebuje si 

odpočinout, tak se zdrţí a posedí. V horní části byly maminky s kočárky, tak zřejmě bydlí 

poblíţ a chodí si sem popovídat. 

Hned poblíţ je hřiště patřící zřejmě škole, která je poblíţ, nebo nějakému oddílu. Při 

obou mých návštěvách jsem na tomto hřišti neviděla ţádný pohyb, a tak těţko říct, jak 

pravidelně je vyuţívané. 

 

Nevím, jestli by se tu daly provozovat nějaké sportovní, nebo jiné aktivity, protoţe toto 

náměstí je patrně nejvíc průchodem pro lidi, kteří tady bydlí a pohybují se buď domů, nebo 

ven.  

Těţko by sem někdo jel z vnitřního města si dát schůzku, pokud by onen člověk zrovna 

nebydlel v blízkosti této lokality. 



Keře a stromy jsou tady uţ dost vzrostlé, takţe je moţnost stínu, nebo naopak na 

sluníčko. Podle toho, v jakém ročním období tady člověk tráví a taky záleţí na počasí, které 

právě ten den je. 

Přístupnost je z různých stran tohoto náměstí, v některých místech je dost z kopce – 

nakloněné, takţe můţou mít trochu problém malé děti s odráţedly, aby dokázaly zabrzdit. 

A kličkování tady asi hrozí, protoţe uličky nejsou tak široké, aby se například vešly tři 

maminky s kočárky vedle sebe. 

Přehlednost tady moc není, protoţe kdyţ nebrání v rozhledu keře, nebo stromy, stojí 

mezi nimi paneláky. 

Zvukově záleţí na silnici a tramvajové koleje, takţe kdyţ je silnější provoz asi bude 

znát. Ale myslím si, ţe by tady mohl být docela klid. 

Pocity jsem tady neměla špatné, nebyl důvod se něčeho obávat, takţe jsem se cítila 

bezpečně. Ale schůzku bych si tady nikdy nedomluvila, jen kdyby to bylo nezbytně nutné. Na 

domlouvání schůzek v Praze máme daleko příjemnější místa, ne proto, ţe by to tady bylo 

ošklivé. To ne, ale prostě ze sídliště nikdo neudělá zázrak, i kdyby tady byly zasázené vzácné 

dřeviny, pořád to bude sídliště. 

Náměstí se mi líbilo, zrovna kvetly zlaté deště, je to zaranţováno do hezkých celků, je 

tam i čisto, nepřetékaly odpadkové koše, jako to mnohdy bývá. 

 

Ale omlouvám se, nikdy bych tam bydlet nechtěla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek: Horní část Tilleho náměstí  



Tilleho náměstí (muž 32 let) 

 

Datum pozorování: st. 30.3., ne 3.4., odpoledne 

Pozorování bylo provedeno během slunečného velmi teplého odpoledne ve všední den i 

o víkendu. 

Místo se nachází uvnitř Barrandovského sídliště v těsném sousedství tramvajové trasy 

stanice Chaplinovo náměstí. Dvě ploché rozlehlé části obchodního centra rozdělují prostor na 

tři části centrální pěší zónu a parkoviště po stranách. 

Centrum nabízí supermarket a další obchody a sluţby včetně restaurace. V centrální 

části jsou prosté lavičky novějšího stylu. 

V centrální části je středně rušný pohyb lidí. Převaţují procházející místní a zákazníci 

centra všech věkových kategorií. Na lavičkách se zdrţují převáţně teenageři, důchodci a matky 

s kočáry. Většina osob pouze prochází většinou jednotlivě, méně ve skupinách. Skupiny na 

lavičkách spolu hovoří. Nevyskytují se ţádné „neţádoucí“ osoby. V části parkoviště je 

minimální pohyb osob. Pouze parkující a procházející. 

Místo není příliš vhodné pro kulturní akce a sportovní aktivity. 

Lavičky nabízejí pohodlí spíše „spartánské“, jejich vzdálenost je celkem optimální. 

Alternativní místa k odpočinku zde nejsou.  

Před nepříznivým počasím se lze schovat pod loubí okolo centra, není zde však místo 

k sezení. 

Vyuţití plochy je pouze uţitkové průchozí a parkovací. 

Přístupnost je ze všech stran volnější. Od tramvajové trasy je zúţená na přemostění a 

schodiště. Pohyb je volný. 

Z estetického hlediska místo nijak nevyniká. Zeleně je minimum, několik květináčů a 

nových stromků v centrální části a chudé pruhy trávníků u parkoviště. 

Hlučnost je střední. 

Pocit bezpečí je bezproblémový. 

Celkově spíše průchozí prostor. Nabízí jen moţnost návštěvy obchodů a kratšího 

posezení. Není vhodné k delšímu pobytu. Ţádné další sportovní, kulturní a rekreační aktivity 

zde nejsou provozovány. Nejsou zde ţádné výrazné estetické prvky, zeleň nebo kulturní 

památky. Představuje spojovací uzel sídliště s tramvajovou zastávkou a obchodním centrem. 



Tilleho náměstí – Praha 5 (žena, 46 let) 

 

Na toto „náměstí“ se dostávám poměrně často, bydlím totiţ nedaleko. První mířenou 

návštěvu v rámci výzkumu jsem udělala v sobotu 6. 4 2011 (kolem 14 h) a druhou v pondělí 

11.4.2011 v odpoledních hodinách (opět kolem 14h). 

Slovo náměstí dávám do uvozovek. Nemyslím si totiţ, ţe by se opravdu jednalo o 

náměstí. Náměstí si prostě představuji jinak- zdá se mi, ţe toto „náměstí“ je jen nevyuţitý 

prostor mezi socialistickou zástavbou, dnes pouţívanou jako obchodní pasáţ. Prostě Tilleho 

náměstí nemá historii a také nevím, po kom je vlastně pojmenované. Vlastně to neví nikdo, jak 

jsem se ptala po rodině. 

Náměstí by se spíše dalo přirovnat k obchodní pasáţi. Lidé zde tu a tam posedávají na 

lavičkách a děcka si hrají- spíše sem ale lidi chodí na pochůzky, vyřizovat věci, je tu pošta, 

banka, obchod..., ale taky kavárna, ta mě tu poprvé hodně překvapila. Kavárna je tu výborná- 

dávám si v ní často s dcerou dortíček (dcera bydlí taky nedaleko). My se vlastně na náměstí 

často scházíme, protoţe jiná kavárna tu nikde není. Na náměstí je předraţená restaurace 

Kamera – tam nechodíme. A taky Billa, coţ je výborné. 

Kdybych měla popsat prostor náměstí, tak pro mne je to náměstí jen dolní část, kde jsou 

lavičky a v létě funkční fontány. Jsou tu také dva chudé stromky, ty časem vyrostou, ale jinak 

ţádná zeleň. Prostředí je tedy dost betonové, šedé, chtělo by to více barev. Restaurace Kamera 

je pěkně červená a na dálku rozpoznatelná, ale na samotném náměstí je jen beton. Do květináčů 

se časem snad zasadí květiny a náměstí se trochu rozzáří. 

Nechápu, proč s prvními jarními dny uţ nejsou fontány puštěné. Kdyţ nefungují, pobyt 

na náměstí je úplně o něčem jiném- děti si tu hrají, je co sledovat. Fontány jsou takové 

netradiční. Voda stříká nepravidelně a je vţdycky trochu adrenalín, kdy zrovna voda vystříkne. 

Děti tedy piští, rodiče je z fontán zmáčené tahají. Takţe tu rozhodně není ticho, pokud si chci 

odpočinout, rozhodně na Tilleho náměstí nechodím, jdu se projít do Prokopského údolí. Ţe 

bych si zde poseděla s kníţkou, to se mi ještě nestalo. Zvuk z dopravy tu skoro slyšet není, ale 

zvuk od lidí ano. 

Lavičky jsou zde moderní, pohodlné, ale přitahují bezdomovce a lidi popíjející alkohol, 

takţe to je další důvod, proč bych si sem nesedla. Na levé části náměstí jsou lavičky nelogicky 

rozděleny sloupem- má to být moderní, ale myslím, ţe pokud by si sem sedla větší skupinka, 

vadilo by jí to v rozhovoru. 

Náměstí je rozděleno do více části: první, dolní, je průchozí a odpočinková. Další část je 

hodně zúţená a vede mezi paneláky a tu já prosím pěkně, nepovaţuji za náměstí, prostě takhle 



náměstí nevypadá. Lidé tady taky nesedí. Je tu sice vodní kaskáda, ta je poměrně zajímavá, ale 

většinu roku vůbec nefunguje. Taky je to blízko pochybné hospody čtvrté cenové kategorie a 

potkat zde oţralu není nic vyjímečného. 

Náměstí je přehledné, asi proto, ţe tu není moc zeleně. Pokud ho ale chcete projít celé, 

musíte se občas vyhýbat fontánám (pokud fungují), dětem na kolech, kočárkům atd., takţe 

někdy volím průchod úplně jinudy. 

Lidé se tu znají- potkávají se, zdraví se, občas mi to přijde jako malé město. Přes všední 

den jsou tu hlavně matky s kočárky. O víkendu pak více muţů a mladých lidí. Ale celkově není 

mezi všedním dnem a víkendem rozdíl tak velký. 

Čistota prostranství je někdy úplně ţalostná- nedělá se mi z toho dobře. Myslím, ţe by 

se tu mělo vzhledem k tomu, kolik lidí tu projde, uklízet mnohem častěji a důkladněji. Pejskaři 

vůbec nechápou svoje povinnosti. Flašky od alkoholu se tu povalují, děs. 

Akce se tu skoro ţádné nekonají. Místo by k tomu ani nebylo dispozičně vhodné. Jen 

občas, před volbami, se tu konají akce politických stran. Ale jinak nic. Za zajímavějšími 

akcemi si místní obyvatelé holt musí zajet do centra. 

Celkově bych náměstí a jeho nedávnou rekonstrukci ohodnotila jako dobrý pokus. Je 

moderní, ale ta asymetrie mně znervózňuje- po levé části by to chtělo náměstí lépe vyuţít. 

Lavičky jsou pěkné. Je vlastně celkově dobře, ţe někdo uprostřed sídliště dokázal udělat 

takovýhle „kout“. Ale k čemu to je, kdyţ se o něj nikdo nestará. Takové slavnostní otevření a 

teď je náměstí nečisté, nic se zde nekoná, bezdomovců je tu stále víc a myslím si, ţe pomalu 

zchátrá. Prostě přijde mi, ţe o sídliště se nikdo nestará tak, jako o centrum. 

  

  



Tilleho náměstí  

 

6.4. 17:00 

 

Tilleho náměstí se nachází opravdu velmi daleko od centra, blízko sídliště Barrandov. 

Po výstupu z tramvaje na nově opravené, moderní zastávce mi ukazatel ukázal směr, za coţ 

jsem byla vcelku ráda. Kdyţ jsem přišla podle ukazatelů na ono místo, přemýšlela jsem nejprve 

chvíli, zda jsem tam správně – celé místo mi totiţ nejprve připadalo jako jakási pěší třída.  

Tilleho náměstí má dvě části – spodní a horní. Spodní část je nepochybně centrem 

tohoto náměstí. Nachází se zde totiţ obchodní dům Kamera, několik dalších obchůdků v okolí, 

Billa, cukrárna/kavárna, lékárna atd.. Co se týče vybavení – zaujaly mě např. zajímavě řešené 

popelnice na tříděný odpad. Celé náměstí prošlo zjevně v nedávné době obnovou, coţ ho jistě 

velmi pozvedlo. Stále na mě ale dýchalo velmi šedě a jen velmi málo zeleně (ţádné kytičky, 

keříčky..). Lavičky v dolní části náměstí byly sem tam zajímavě řešené a vcelku obsypané, 

hlavně v okolí kavárny/cukrárny a také blízko Billy, kde popíjeli bezdomovci své lahváče. 

Jinak v těchto místech, kam cizinci zabloudí jen stěţí, většinou klábosily maminky či 

důchodkyně a děti vesele běhaly se zmrzlinou okolo. Prostě takové normální náměstí.  

Mezi spodní a horní částí se nachází velmi zajímavá, momentálně nefunkční, 

kaskádovitá fontána vyrobená z pískovce. Zajímavé dílo, ráda bych si přečetla např. kdo je 

autorem, popisné cedule zde ovšem chybí. Podél fontány se nacházejí lavičky a to samé na 

horní části náměstí – zde jsou uspořádány do kruhu a ve prostřed je umístěna instalace 

připomínající film do kamery. Oceňuji kruhové uspořádání laviček – na pohled velmi efektní. 

Na horním náměstí jiţ nebylo tolik lidí, místní zde pouze procházeli na cestě domů / z domu. 

Nedaleko horní části se nachází dětské hřiště, děti se tedy centrují tam a né na náměstí, coţ 

přináší aţ překvapivý klid uprostřed takého sídliště.  

Tilleho náměstí mne nakonec vlastně mile překvapilo – bylo pěkně opravené, řešené, 

plnilo svoji funkci a zejména na horní části byl i příjemný klid. Pocit bezpečí pak přinášelo 

vědomí, ţe se náměstí nachází uprostřed sídliště a tudíţ je tam člověk „na očích“ - coţ můţe 

být ovšem na škodu, hledá- li trochu soukromí (proč by ale zase pak chodil na náměstí..). 

 

 

 

 



Neděle 10.4. 19:00 

 

V nedělní podvečer jiţ nebylo náměstí frekventované jako ve všední odpoledne. Někteří 

lidé zde ještě stále posedávali a uţívali posledních paprsků dne nebo popíjeli kávu v kavárně 

(dá se sedět i venku). Občasně prosvištělo okolo dítě na kole či koloběţce, projela maminka s 

kočárkem. Jinak ale ţádný zvláštní vzruch. Lidé opět náměstím spíše jen procházeli, coţ je 

zapříčiněno jistě tím, ţe se mu jaksi nemůţou vyhnout, jdou-li z tramvajové zastávky do 

paneláků náměstí obklopujících. U Billy by se opět našlo pár pochybných existencí s lahváčem 

či krabicovým vínem, ale to uţ tak asi prostě bývá. 

 

Sraz s někým bych si dala uprostřed náměstí, u oné fontány, která mne velmi zaujala a 

která se také nedá přehlédnout. Fotografie bohuţel není má vlastní, vybil se mi foťák, za coţ se 

omlouvám. 

  



Tilleho náměstí, Barrandov, Praha 5 

 

Pozorování jsem prováděl ve všední den a o víkendu, v prvním případě okolo 15:00 a 

16:30 respektive, bylo střídavě oblačno, poměrně teplo a foukal studený vítr, o víkendu jasná 

obloha bezvětří, teplo. Náměstí má podlouhlý tvar a nachází se na periferii města, není sem 

nejlepší dopravní dostupnost (málo linek tramvaje a autobusu). Dolní část náměstí je 

ohraničena nízkými jednopatrovými budovami, v jejichţ přízemí se nachází obchodní dům a 

supermarket, dvě banky, spořitelna, kavárna, květinářství, hostel, lékárna, drogerie aj. Součást 

místa tvoří i dvě parkoviště na odlehlých stranách zmíněných budov. S ohledem na umístění na 

sídlišti se zřejmě jedná o a komunikační uzel (blízká zastávka Chaplinovo náměstí-BUS, 

TRAM, parkoviště) a sociální středisko, ovšem na měřítka vnitřního města skromné v mnoha 

ohledech. Prostor je nicméně nově vydláţděn, jsou zde moderní lavičky (s opěradlem i bez), 

jsou pohodlné, je jich zde dost a nejsou daleko od sebe a naopak není jich zde po celém náměstí 

tolik, aby místo svým počtem hyzdily, nebo tvořily překáţky pro pohyb po něm. Není zde WC, 

nutno řešit v některém z obchodů v dolní části. Náměstí je uprostřed protnuto Hilmarovou ulicí, 

nachází se zde hodiny na sloupu, coţ můţe slouţit jako dobrý orientační bod, i kdyţ je náměstí 

z logiky své malé rozlohy velmi přehledné, ve výhledu ani chůzi zde nebrání ţádné překáţky. 

Je zde dost odpadkových košů a dost lamp pouličního osvětlení. Z horní části náměstí ústí 

několik ulic a uliček mezi panelové domy, jimiţ je tato obklopena, obchody ani jiná zařízení se 

zde nenalézají. Je téţ lemována nízkým křovím a uprostřed se nachází dekorace sestávající ze 

shluku větších či menších světlých kamenů, která se sem podle mého vkusu dobře hodí, ladí 

s dlaţbou a je vyvaţována výše zmíněnými nízkými keři po obvodu. Lidé se zdrţují spíše 

v dolní části u obchodů, horní části buď jen procházejí, nebo zde sedí (pár jedinců, spíše 

maminky s dětmi/kočárky nebo důchodci). V dolní části se dají pozorovat maminky s dětmi, 

mladistvé (do 18ti), občas se objeví jednotliví lidé 60+, ti posedí na lavičce a pozorují okolí. 

Jednotlivé návštěvníky zde lze pozorovat jen v případě, ţe přes náměstí jen procházejí a samo 

netvoří jejich cíl cesty, ten zde naopak hledají výše zmíněné kategorie lidí, kteří se zde 

pohybují ve dvojicích nebo menších skupinkách (vyjma důchodců). Ty se zde zdrţují ( 

v kavárně s venkovním sezením, na lavičkách, v obchodech) a lze u nich pozorovat ţivou 

komunikaci (maminky s dětmi, pubescentní kamarádi, občas mladá dvojice). Ohledně pohlaví 

se zde napříč uvedenými kategoriemi spíše pohybují ţeny. Co zde chybí, jsou bezdomovci, 

narkomani a jiné neţádoucí osoby. V dolní části náměstí zeleň zcela chybí, ovšem vzhledem 

k malé rozloze místa jakási „šedivost“ budov a dlaţby tolik nevadí. Stín a kryt před 

nepříznivými povětrnostními podmínkami lze v dolní části náměstí najít v podloubí budov, 



horní část nic takového nenabízí. Jak jsem jiţ zmínil výše, dolní část náměstí je přístupná ze 

zastávky BUS, TRAM Chaplinovo náměstí, vede sem visutý most přes hlavní silnici, která 

roztíná tuto část sídliště ve dví. Náměstí je tak pohodlně přístupné z protější části sídliště, aniţ 

by člověk musel zdlouhavě přecházet přes silnici. Dále je náměstí přístupné z Hilmarovy ulice 

a tudy od obou parkovišť (tato ulice vede po stranách parkovišť) a z uliček mezi paneláky 

v horní části. Náměstí tím pádem nebudí dojem uzavřeného nebo obtíţně přístupného prostoru, 

coţ vyvaţuje jeho malou rozlohu. Co se týče hlučnosti místa, i přes bezprostředně blízkou 

hlavní silnici sem hluk dopravního provozu téměř nedoléhá. Jediné, co její blízkost připomíná, 

je občasný průchod skupiny lidí všech kategorií, jdoucích od zastávek tramvaje a autobusu přes 

náměstí domů a opačným směrem (o víkendu jsem nic podobného nezaznamenal). Co se týče 

zalidnění místa o víkendu, bylo aţ na pár sedících jednotlivců téměř prázdné. Místo působí 

komorním, pohodovým dojmem, osobně jsem se zde cítil díky přehlednosti bezpečně (situace 

je zřejmě po setmění a praktickém vylidnění místa jiná), jediným velkým mínusem zůstává 

absence veřejného WC a vysoký věţový panelák zhruba na úrovni středu náměstí, vyvolává 

totiţ pocit nabouraného soukromí (viz. foto).  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 



TILLEHO NÁMĚSTÍ (ţena 24 let) 

 

Tilleho náměstí jsem navštívila v neděli 3.4.2011 asi v 19:00 hod. Byl to asi první 

opravdu krásný den a i večer bylo příjemně teplo. Podruhé pak v úterý 12.4. v 16.30. Počasí 

bylo chladnější, po dešti. 

Nachází se v těsné blízkosti tramvajové zastávky Chaplinovo náměstí na Praze 5. To, ţe 

je to do jisté míry nákupní centrum této lokality z něj dělá poměrně frekventované místo. 

Náměstí bylo v poslední době zrekonstruováno, působí velmi světle a čistě, dolní část je vodní 

kaskádou (funkční je jen v letních měsících) spojena s tou horní, kde je pro mě asi 

nejvýraznější bod – plastika filmového pásu. Ten se jako motiv na dlaţbě objevuje jiţ v dolní 

části a vede podél výše zmiňované vodní kaskády.  

Náměstí není asi ničím zvláštní. Je to plocha uprostřed sídliště, kde je supermarket, 

drogerie, lékarna, tabák, květinářství a kavárna a pár dalších sluţeb. Je vydláţděné, bez 

výraznější zeleně, ale s dostatkem laviček, které jsou dost vyuţívány rodinami s dětmi, které se 

tu schází. Blízko horní části je i pískoviště.  

Z lokality vyplývá i návštěvnost tohoto místa. O víkendu za hezkého počasí je velmi 

klidné, příjemné, s posedávajícími lidmi a pobíhajícími dětmi. Odpoledne ve všední den 

naopak rušné, plné lidí spěchajících z tramvaje do obchodu a domů. Poměrně negativní jev je 

ten, ţe k supermarketu se stahují osoby nezaměstnané, postávající a popíjející cokoliv, co 

obsahuje alkohol. Horní část je o poznání klidnější, jen zřídka někdo posedává na lavičkách.  

Protoţe bydlím shodou okolností dost blízko, znám náměstí dost důvěrně. Z pořádaných 

akcí vím jen o předvolebních stáncích apod.  

Tilleho náměstí je betonová plocha, příjemná tím, ţe je světlá a prostorná. Jediná zeleň 

je na jedné straně v květináči mezi lavičkami. Struktura laviček je pro mě osobně dost 

nelogická. Buď jsou kolem lampy nebo kolem květináče. Pokud by si chtělo více lidí, třeba ţen 

s kočárky sednout a popovídat, budou buď zády k sobě nebo kolem lampy. Jinak je ale 

příjemné a výborně dosaţitelné, jen schody oddělené od tramvajové trasy.  

Celkový dojem je pro mě kladný. Tilleho náměstí je přehledné, čisté, klidné a 

dostatečně prostorné. Vţdy jsem se cítila bezpečně i přes přítomnost pár pochybných existencí. 

Horní část se stáčí, ale je natolik úzká, ţe z mého pohledu není prakticky jeho součástí. Přesto, 

kdybych se s někým tady chtěla setkat, volila bych filmový pás v horní částí nebo méně 

originálně nějaký z obchodů.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Park Kampa 
    

 

 

  



Kampa (žena, 60 let)  

 

V parku Kampa jsem byla v sobotu odpoledne začátkem března. Počasí bylo sice 

chladnější, ale na procházky příjemné. 

Park Kampa je částí praţského ostrova Kampa, ve vnitřní části města, z jedné strany 

ohraničený Vltavou, z druhé Čertovkou s malebnými malostranskými mlýny.V blízkém okolí 

jsou jedny z nejkrásnějších praţských atraktivit, Malá Strana, Petřín a Hradčany a hlavně 

Karlův most. A to jsou oblíbené cíle návštěvníků Prahy a park Kampa vítanou moţností 

k jejich odpočinku.  

Park je slušně vybaven dostatečným počtem pohodlných laviček, odpadkových košů i 

travnatou plochou s moţností posezení za příznivého počasí. Je zde veřejné WC. 

Je příjemné, ţe v prostoru parku a zvláště kolem Muzea Kampa, je rozmístěno několik 

soch. Z nich nejfotografovanější jsou Davida Černého  „Miminka babies“ . 

 V sobotu tu bylo velké mnoţství návštěvníků všeho věku. Většinou převaţovaly 

skupiny zahraničních turistů procházející parkem a fotografující vše moţné, ale ovšem hlavně 

Karlův most z vyhlídkové terasy u Vltavy. 

Z místních zde byli hlavně pejskaři. Na lavičkách, i dnešním chladnějším počasí, sedělo 

poměrně dost lidí, kteří si většinou četli, nebo si ve dvojicích povídali. Po cestách v parku se 

procházely, většinou ve dvojicích, maminky s kočárky. 

 Bezdomovce, ţebráky a podobné osoby zde v této odpolední době vidět nebylo. 

V prostoru pod Karlovým mostem se často konají nějaké akce, jako například výstavy 

velkoplošných fotografií, mikulášské veselice, hudební produkce či vystoupení různých 

pěveckých nebo divadelních skupin. 

V den, kdy jsem navštívila Kampu, zde byly trhy. Prodávaly se zde cukrovinky, klobásy 

a pivo a nejrůznější jarmareční tretky.  

Ale nebylo zde k hnutí. Na vše se čekalo ve frontách, jako by to bylo zadarmo. Místní i 

cizinci zde obhlíţeli zboţí a nakupoval většinou něco k jídlu a pití. 

 Park působí upraveně a čistě. Jsou zde velké zelené plochy, v létě oblíbené místo her 

i posezení.  Zatím tyto plochy vyuţívají hlavně psy a jejich majitelé.  

Plocha parku je izolována od pouličního provozu, přehledná a klidná. Hlučnost je 

minimální. Přes den se zde návštěvník určitě cítí bezpečně. 

Park je velmi dobře přístupný pěšky z Karlova mostu, z Malostranského náměstí, nebo 

z druhé strany, z malostranského nábřeţí. 



Kampa je oblíbený park v centru města, chlouba Praţáků, nádherné místo k posezení i 

procházkám pro mladé, rodinky s dětmi i starší obyvatele města. Stal se také oblíbeným  

 místem odpočinku unavených turistů a návštěvníků Prahy. 



Park Kampa  (žena 25 let) 

 

Ačkoli si pod názvem Kampa vybavím spíš oblast pod Karlovým mostem a Čertovku, 

k tomuto ostrovu patří také park Kampa. Do parku jsem přišla vchodem od Werichovy vily a 

jako první mě zaujal velký platan, který povaţuji za dominantu a moţný orientační bod v celém 

prostoru. Na parku se mi velmi líbí jeho poloha – umístění v centru Prahy a navíc v blízkosti 

řeky je příjemné a napomáhá oblíbenosti parku. I přes nepříliš příznivé počasí (březnové 

odpoledne, teplota 10 °C, pod mrakem) zde bylo velké mnoţství lidí. Většinu z nich tvořili 

turisté a lidé na pochůzce městem, kteří parkem jen procházeli, ale bylo zde i pár maminek 

s dětmi či pejskařů. Je to park, kde bych se nebála ani sama sednout si na lavičku, působí 

příjemně a bezpečně. Nespatřila jsem zde ţádnou „neţádoucí osobu“. 

Velkým plusem parku je blízkost Vltavy a pěkný výhled na Prahu z nábřeţní strany 

parku, který přitahuje mnoho lidí a pro mě představuje místo, kde se při průchodu parkem 

vţdycky zastavím. Na druhé straně parku, u Čertovky, je o něco klidněji, tady je moţné v klidu 

posedět na lavičce dál od procházejícího davu. Příjemná je blízkost kavárny, která je s parkem 

spojené mostem přes Čertovku. Líbí se mi také menší parčík za Čertovkou. Parčík je útulný, 

v létě bych si tu klidně sedla například s kníţkou, cítila jsem se zde bezpečně.  

Zelené plochy v parku jsou podle mě příliš velké a ne moc dobře vyuţité, rozhodně 

oceňuji plán na rekonstrukci parku zahrnující vysázení dalších stromů a celkové větší 

rozčlenění prostoru. Celkově park působí udrţovaně, z estetického hlediska bych moţná 

doporučila ještě vytvořit nějaké květinové záhony. Na trávu bych si zde pravděpodobně 

nesedla, zelené plochy jsou příliš otevřené a postrádala bych proto soukromí. Co se týče 

funkce, ocenila bych na trávě nějaké menší dětské hřiště, aby maminky s dětmi nemusely na 

separované hřiště u Sovových mlýnů. Zaujaly mne zde sochy dětí, které by kromě estetické 

funkce mohly mít i nějakou uţitnou funkci například jako prolézačky pro děti.  

Líbí se mi, ţe ačkoli je park v centru, je dobře izolovaný od okolního hluku a město 

tady člověk v podstatě ani neslyší. Můj celkový dojem z parku Kampa je velmi pozitivní a je to 

místo, kam se ráda vracím. 

 



Kampa (muž 73 let) 

 

Kampu zná snad kaţdý Praţák. Znají ji i turisté brouzdající Prahou jako dobrou 

moţnost odpočinku třeba po procházce po Karlově mostě. 

Název ostrova je moţná odvozen z latinského slova campus, tedy planina, nebo ze 

staročeského zákampí, coţ znamená stinné místo. Někteří tvrdí, ţe souvisí se jménem měšťana 

Gangsela z Campu, který zde v 17. století vlastnil dům. 

Dnes uţ je zapomenuto, zda ostrov vznikl postupným zanášením ramene Vltavy, nebo 

byl uměle oddělen Čertovkou, náhonem pro tři malostranské mlýny.  

Praţáka naplní hrdostí, ţe ostrov Kampa byl cestovní agenturou VirtualTourist 

vyhlášen, po Ostrovu Svatého Ludvíka v Paříţi, druhým nejkrásnějším městským ostrovem 

světa. 

Park je okrášlen několika sochami: elegantní ţenský akt nazvaný Réva z roku 1960 od 

Karly Vibišové, pomník Josefa Dobrovského z roku 1891 od Tomáše Seidana, Sedící dívka 

z roku 1965 od Jana Hány a současná podivuhodná plastika trojice lezoucích miminek od 

Davida Černého. 

V parku lze vidět také platan javorolistý, tis červený a sloupovitý dub letní, tři stromy 

z původního osazení parku. 

Vyhledávaným místem turistů i místních je muzeum moderního umění Kampa vzniklé 

rekonstrukcí Sovových mlýnů. Kolem budovy muzea jsou rozmístěny různé plastiky a je zde 

také také známá obří ţidle Magdaleny Jetelové. 

Od 17. do 20. století na Kampě sídlili hrnčíři a pořádaly se zde známé hrnčířské trhy. 

Také dnes je Kampa  během celého roku místem konání různých akcí jako jsou třeba 

Čarodějnice na Kampě, Řecký a Kyperský den, Velikonoce na Kampě, Staropraţská veselice a 

pod. 

Při povodní z roku 2002 byla celá Kampa zatopena vodou. Proto byla do parku 

vestavěna protipovodňová ochrana chránící tuto Kampu a Malou Stranu před další případnou 

záplavou. 

Středem parku se táhne zatravněná zelená plocha s velmi starými stromy, která je 

vyuţívána hlavně v létě k hrám, nebo poleţení či posezení. 

 

Park Kampa polovina března 2011, úterý, 11 hodin. 



Vítá nás příjemné, romantické místo, které zve k procházce nebo k posezení na četných 

lavičkách. Na dětském hřišti si hraje plno dětí a na cestičkách korzují maminky s kočárky. 

Pejskaři venčí své miláčky.  

Do parku začínají vcházet skupiny turistů a z terasy s výhledem na Vltavu-  fotí Karlův 

most. 

Jiní obhlíţejí objekty kolem Muzea Kampa. 

Je pěkné počasí a tak někteří návštěvníci parku, většinou starší lidé, posedávají na 

celkem pohodlných lavičkách: čtou si, nebo si spolu povídají. Skupinky studentů prochází 

parkem. V létě v odpoledních hodinách lidé polehávají na prostorném trávníku, nebo i 

rekreačně sportují.  

Je zde klid a pohoda, člověk se sem jistě bude rád vracet. 



Kampa (žena 28 let) 

 

Park jsem navštívila v pátek kolem poledne, na začátku dubna, počasí bylo příjemné: 

polojasno, teplo. Podruhé pak v sobotu odpoledne, také začátkem dubna, bylo také slunečno a 

teplo. 

Prostor se nachází v centru města, přímo u Vltavy.  

Park je vybaven lavičkami, které se nachází po okrajích, ne uprostřed (tudíţ poměrně 

daleko od sebe, můţe být problém např. pro důchodce, kteří si chtějí odpočinout). Je zde 

několik restaurací (Rybářská restaurace, Kavárna Mlýn), muzeum, mateřské centrum. Nejsou 

zde ţádné obchody. 

Návštěvníci se pohybují převáţně jednotlivě či ve dvojicích, pokud se objeví skupinka, 

jde převáţně o turisty. Především o víkendu zde bylo turistů poměrně dost, víc neţ ve všední 

den, pohybovali se převáţně ve skupinkách. Naopak ve všední den tvořili převáţnou část 

návštěvníků spíše Češi: jednotlivci či dvojice tudy procházející, lidé venčící psy, maminky 

s kočárky. 

Park je převáţně průchozí, lidé jej vyuţívají k procházce nebo k cestě podél Vltavy. Po 

okrajích (především na straně u řeky) ale i posedávají lidé na lavičkách, odpočívají, koukají na 

řeku. Turisté, kteří představují poměrně početnou část návštěvníků, zde hodně fotí, především 

výhled na řeku a sochy miminek umístěné zhruba uprostřed parku. O víkendu za pěkného 

počasí lidé i odpočívají na travnatých plochách. Přítomnost neţádoucích osob jsem zde 

nezaznamenala. 

V prostoru parku se nachází mateřské centrum, které zde občas pořádá akce pro děti 

(průvod sv. Lucie, vánoční trh). Konává se zde i hudební festival Unied Islands (jedna ze scén 

bývá umístěná na Kampě na travnaté ploše – loni jazzová scéna – publikum sedí na trávě před 

pódiem). 

Lavičky nejsou nijak zvlášť pohodlné, jde o klasické dřevěné lavičky.  

Není zde moc moţností schovat se před deštěm, stín je v podstatě jen pod stromy, 

kterých zde také moc není. Zelené plochy nejsou oplocené, lidé je vyuţívají různě: k venčení 

psů, zkracují si přes ně cestu, případně na nich leţí. Park je přístupný ze dvou stran, od Karlova 

mostu a od Střeleckého ostrovu. Je podlouhlý, ohraničený z jedné strany Vltavou a z druhé 

Čertovkou – jde tudíţ o jakýsi uzavřený prostor. 

Je přehledný, nejsou zde ţádné překáţky, kterým by se chodec musel vyhýbat. Hodně 

lidí jej vyuţívá k průchodu podél řeky ke Karlovu mostu nebo od něj. 



Esteticky zajímavé jsou zde především sochy miminek – především pro turisty, kteří se 

u nich zastavují a fotí je. Je zde ještě několik dalších soch, ty ale nijak zvlášť zajímavé nejsou. 

Jsou zde pěkné stromy (jeden vykotlaný se nachází naproti soch miminek), není jich však 

mnoho. Květiny tu ţádné nejsou, jen kvetoucí „zlatý déšť“. 

Park je klidný, hluk sem nedoléhá, naopak příjemný je šum jezu v části s lavičkami u 

řeky: zde se také evidentně zastaví k odpočinku nejvíce lidí. 

V parku jsem se cítila bezpečně. 

Mé celkové hodnocení parku je pozitivní: jde o příjemné a klidné místo k odpočinku i 

k procházce podél Vltavy. Mohlo by zde být více stromů a květin: především jedna ze zelená 

plocha uprostřed působí poněkud holým dojmem, nevyuţitě, není zde dostatek stínu. Také by 

mohlo být více laviček v prostoru uprostřed, takto jde spíš o průchozí spojnici ke Karlovu 

mostu. Myslím si, ţe laviček je zde málo a jsou příliš daleko od sebe.  

Je zde i několik zajímavostí: zmíněné sochy miminek jsou asi nejzajímavější, dále pak 

mlýn na Čertovce, výhled na Vltavu. 

Trochu mi vadí, ţe je prostor přístupný pouze ze dvou stran: člověk tak musí projít celý, 

není tu kam uhnout.  



PARK KAMPA (muž, 40 let) 
 

 

Dny pozorování : neděle   3.4.2011, 17:30, počasí jasno 

                             úterý     5.4.2011, 14:30, počasí polojasno 

 

 

     Park Kampa se nachází v samém centru staré Prahy na levém břehu Vltavy v části 

Malá Strana. Jedná se vlastně o umělý ostrov, obtékaný z pravé strany řekou Vltavou a z levé 

strany umělým kanálem zvaným Čertovka, který byl vybudován k pohonu mlýnského kola, 

dodnes dochovaného v původní podobě. 

     Celý park je velmi rozlehlý, je však pojat jako odpočinková a relaxační zóna 

uprostřed rušného centra pro všechny věkové kategorie. Tomu odpovídá i vybavení. 

V samotném parku nenajdeme obchody, restaurace ani stánky ale dostatek provozoven 

k občerstvení návštěvníků se nachází v prostoru mezi Karlovým mostem a vstupem do parku na 

pěší zóně. Zde si mohou návštěvníci také zakoupit kromě občerstvení také různé sluţby, např. 

projíţďku lodí po Vltavě, půjčit šlapadlo apod. V samotném parku najdeme dostatek laviček a 

míst k odpočinku, jsou zde různé umělecké plastiky, které zejména dětem slouţí pro pobavení 

(konkrétně mým dětem se líbily nejvíc „miminka“, které jsou i na fotografii). 

     Struktura návštěvníků zde po oba dva dny byla nejpestřejší ze všech tří pozorovaných míst. 

Vzhledem k umístění v turisticky atraktivní lokalitě nešly přehlédnout zástupy turistů a to jak 

organizovaných skupin, zejména Japonci a španělsky hovořící turisté, tak i jednotlivci či páry, 

hovořící převáţně anglicky, italsky, německy. V neděli jsem zaznamenal i švédštinu. Jinak 

v neděli kvůli krásnému počasí byla na Kampě doslova hlava na hlavě. Celé rodiny s dětmi, 

senioři se psy i bez, mladí lidé polehávající na dekách na trávníku, mnoho lidí postávalo u 

výhledu na Vltavu a pozorovalo provoz na vodě, party kluků popíjejících pivo apod. 

Nezaznamenal jsem ţádnou závadovou osobu ani v jeden den. To má ovšem svůj důvod, 

v úterý jsem zde potkal hlídku městské policie a tak se dá předpokládat, ţe celý park je 

průběţně po celý den monitorován a případné neţádoucí osoby jsou neprodleně vykazovány. 

Celý park je evidentně místem odpočinku a především setkávání. Osamocené osoby lze vidět 

jen výjimečně, většinou se zde lidé scházejí a baví mezi sebou. Park je především místem 

pobytu, průchozí lidé tvoří jen malé procento. 



     Park je známý jako místo konání nejrůznějších akcí, sám jsem zde byl se svými 

dětmi na „čarodějnice“. Velmi populární a ve světě známá je také „Lennonova zeď“, kde se 

pravidelně konají happeningy a různá setkání.  Park tak slouţí i jako jakési kulturní centrum 

pod širým nebem, coţ je určitě dobře a zvyšuje atraktivitu místa. V době mé návštěvy se zde 

ţádná akce nekonala, na konci měsíce se zde ale opět bude konat program pro děti v souvislosti 

s pálením čarodějnic, kterého se zúčastníme. 

     Lavičky jsou pěkné, pohodlné, podle mého názoru by jich však mohlo být více. 

Prostoru je v parku dost. Odpočívat však zde můţete prakticky kdekoliv, trávníky jsou 

upravené a bez psích exkrementů, takţe bez obav můţete usednout kamkoliv. Rovněţ různé 

sochy a plastiky jsou oblíbenými místy odpočinku zejména dětí, u mnoha se fotografují turisté. 

Krásné posezení je pak za hezkého počasí venku v sousedství parku u některé restaurace. 

     V parku najdete stinná místa i místa s plným sluncem, takţe vybrat si můţe kaţdý. 

Drtivá většina návštěvníků se sem chodí slunit, krásná jarní neděle toho byla důkazem. Před 

deštěm se lze nakrátko schovat pod stromy či k budovám v zadní části parku. Především je 

však park určen k vycházkám a odpočinku za pěkného počasí, pohled na Vltavu a starou Prahu 

je odsud opravdu krásný. 

     Uspořádání parku, jeho architektura a mnoţství zelených ploch mají účel zcela jasný, 

a to odpočinek, relaxace, slunění a k tomuto účelu také beze zbytku slouţí. Trávníky jsou 

udrţované, čisté a v hezkém počasí hojně vyuţívané a zaplněné. 

     Prostor je přístupný velmi dobře ze všech stran. Nejvíce návštěvníků sem míří ze 

směru od Karlova mostu, hodně lidí také proudilo od Čertovky a z uliček ústících na Malou 

Stranu do ulice Újezd. Park tak tvoří přirozené, dobře přístupné centrum celého okolí a plní 

funkci i jakéhosi přírodního náměstí. 

     V celém parku se lze velmi dobře pohybovat bez překáţek, dokladem toho bylo i 

několik bruslařů, které jsem zde potkal v neděli i v úterý. Kličkování se však nevyhnete, 

vzhledem k mnoţství lidí se musíte neustále někomu vyhýbat. Především turisté se zastaví na 

komunikaci ve skupině uprostřed a brání tak plynulému průchodu kolemjdoucích. 

     Prostor je vzhledem k rozloze a mnoţství vegetace téměř nepřehledný, výjimkou 

jsou travnaté plochy v centrální části parku. To však není vůbec na škodu, naopak. Své místo si 

tak najdou jak lidé touţící po soukromí, tak maminky, které potřebují mít své děti neustále pod 

dohledem. 

     Z estetického hlediska je park na Kampě místem, které se mi ze tří hodnocených 

líbilo nejvíce. Udrţované trávníky, vzrostlé stromy, dostatek květin i vkusná výzdoba v podobě 



nejrůznějších plastik a soch působí velmi příjemným a uklidňujícím dojmem. Park je čistý, je 

zde dostatek košů na odpadky, komunikace udrţované a téměř bezprašné. 

     Hluk je zde nulový, pokud tedy nepočítáme hluk samotných návštěvníků. Z okolí 

sem však nedoléhá ţádný rušivý hluk metropole, není poblíţ ţádná frekventovaná komunikace, 

místo je tedy pro odpočinek ideální. 

     Prostor působí bezpečně, závadové osoby se zde nevyskytují, v důsledku 

pravidelných pochůzek městské policie si troufám tvrdit, ţe je zde bezpečno i po setmění. 

Především je však zde provoz dlouho do noci, takţe natrefit na osamělou osobu v době cca do 

23:00 je téměř nemoţné. 

     Park Kampa se mi líbil ze všech hodnocených míst nejvíce, moţná i proto, ţe jsem 

se svými dětmi jeho častým návštěvníkem, velmi rád se sem vracím a zajdu občas i sám po 

práci. Uvítal bych více vodních prvků, ostatně jako ve všech hodnocených místech, voda prostě 

k přírodě a odpočinku patří. Jinak ale je tento park krásnou zelenou oázou uprostřed Prahy a 

jeho oblíbenost dokládá bezkonkurenčně nejvyšší návštěvnost ze všech hodnocených míst. 



KAMPA Park (žena 36 let) 

 

 

Kampa park se nachází v turisticky atraktivní lokalitě Prahy na Malé Straně. 

Ohraničený je Čertovkou z jedné strany a Vltavou z druhé, přístupný je tedy ze dvou uţších 

stran, případně z lodě. Od Vltavy je oddělen zídkou. Je vzdálen bezprostřednímu hluku 

velkoměsta uţ jenom svým umístěním, hluk z dopravy sem nedoléhá v podstatě vůbec. Působí 

přehledným, otevřeným dojmem, většinu zabírá rozsáhlá zelená plocha, lemovaná betonovými 

cestami. Vybetonovaná cestička vede i napříč zelenými trávníky zhruba uprostřed parku. 

Stromy a keře jsou osázeny spíše podél cest, pár vzrostlých stromů nabízí svůj stín i na zelené 

ploše.   

 

Ze strany Čertovky můţe návštěvník zavítat do luxusních restaurací či kaváren, jedna 

rybí restaurace i je přímo v parku. Ze strany Vltavy se nachází Muzeum u Sovových mlýnů, 

moderní dětské hřiště, mateřské a komunitní centrum Kampa a veřejné toalety (poplatek 10 

Kč). V parku před památnou vilou, kdysi obývanou Janem Werichem, je umístěna busta Josefa 

Dobrovského. Rovněţ je zde zákoutí s několika sochami „miminek“ výtvarníka Davida 

Černého. Na travnaté ploše se nachází socha ţeny bez jakéhokoli pojmenování. Nemile mě 

překvapila budova stojící v parku, se zabedněnými okny, evidentně ve špatném stavu a bez 

jakéhokoli vyuţití. V parku jsem nikde nenašla nějaký návštěvní řád. 

 

Místo jsem navštívila v měsíci dubnu, poprvé v sobotu kolem 15 hodiny. Bylo slunečné 

počasí, asi 18°C. Park byl plný návštěvníků, jejichţ sloţení bych odhadla následovně: 

česky hovořící místní (50%), 

česky hovořící turisté (20%),  

cizinci ţijící v Praze (20%),  

zahraniční turisté (20%).  

 

Většina návštěvníků zde nebyla sama, ale buď ve skupince nebo ve dvojici, příp. rodiny 

s dětmi. Lidé převáţně ve skupinkách relaxovali na travnatých plochách, povídali si, hráli si se 

psy, provozovali různé sportovní aktivity jako skoky na pruţinových chůdách, míčové hry 

anebo jen procházeli parkem. Lavičky byly z 90% obsazeny, jsou pohodlné, s opěradly, je jich 

v parku dostatek a jejich vzdálenost od sebe je 3 aţ 8 metrů (jak kde). Poměr muţů a ţen byl 

zhruba stejný, věkově byly zastoupeny spíše mladší ročníky a děti, bylo zde na procházce i 



hodně manţelských párů nebo jednotlivých maminek, ale i jednotlivých tatínků s kočárky. 

Z řad turistů jsem rovněţ potkala skupinku mladých lidí na „jezdítkách“, coţ mě překvapilo, 

protoţe na těchto pohybovadlech potkávám spíše starší turisty. Také zde projelo několik 

jednotlivých cyklistů – muţů. Obecně jsem měla dojem, ţe nálada lidí je velmi pohodová a 

uvolněná. Nezaznamenala jsem ţádné neţádoucí osoby, pocit bezpečí byl umocněn i 

přítomností pochůzkářů městské policie. Na druhé straně vzhledem k mnoţství návštěvníků si 

člověk přece jen automaticky hlídá své osobní věci proti krádeţi. 

 

Druhá návštěva proběhla ve všední den kolem ve 13.15. Bylo polojasno, teplota asi 

14°C. Park byl oproti víkendu téměř vylidněný, na lavičkách seděli jednotlivě 4 homeless, 

pohybovalo se zde pár pejskařů (muţů), jedna mladá ţena běhala, procházely se zde asi 3 páry 

zahraničních turistů středního věku. Na zídce u Vltavy jsem si všimla vyvěšeného plánu 

revitalizace zeleně, který zde má proběhnout. 

 

V parku se konají se hojně různé kulturní akce – výstavy, hudební produkce, 

happeningy, charitativní akce apod. V době mé víkendové návštěvy jich zde bylo hned několik: 

výstava historických fotografií Mlýny Kampy, výstava skulptur v Muzeu u Sovových Mlýnů a 

bazárek dětského oblečení v mateřském centru, spojený s hand-made občerstvením, které si zde 

mohl zakoupit jakýkoli kolemjdoucí. 

 

Kampa park na mě působil příjemným dojmem umocněným nádherným panoramatem 

Hradčan a historické části Prahy. Nabízí poměrně široké spektrum vyuţití a rozhodně je to 

místo, kam bych zavedla své mimopraţské přátele v rámci jejich návštěvy Prahy. Nicméně při 

bliţším pozorování mně nemile překvapila např. nevalná kvalita laviček i zábradlí ze strany 

Čertovky. Obojí rozhodně nepůsobí reprezentativním dojmem v této historické a turisticky 

atraktivní lokalitě a ostře kontrastuje s drahými a udrţovanými restauracemi. Rovněţ nějaké 

květinové záhonky, případně venkovní květníky by parku určitě dodali více elegance. 

Nezaznamenala jsem zde ani ţádné venkovní hodiny. 



PARK KAMPA (muž 28 let) 

 

1. návštěva: středa 30.3.2011 ve 13 hodin; počasí – skoro jasno, slabý vítr 

2. návštěva: neděle 3.4.2011 ve 14.45 hodin; počasí – skoro jasno, bezvětří 

 

A) Skutečnosti, které se v průběhu obou návštěv neměnily:  

 

Kampa jako jeden z nejznámějších praţských parků je proslulý i díky televizní tvorbě. 

Ačkoliv se nachází v centru města, má ideální pozici na relaxační procházky, na setkávání 

přátel a známých, na venčení psů. Ideální poloha parku je dána několika skutečnostmi – 

především se jedná o geometricky sourodý celek, který je z obou stran ohraničen říčním tokem. 

Na jedné straně je to řeka Vltava, na straně druhé umělá mlýnská strouha, mnoha pověstmi 

opředená říčka Čertovka. Další pozoruhodnou skutečností je fakt, ţe park má i jakési „předsálí“ 

– v tomto případě se jedná o malé dláţděné náměstí v ulici „Na Kampě“, kde turista najde 

příjemné restaurace či kavárny. Znamená to tedy, ţe přímo v parku je jednak ideální klid, ale na 

druhou stranu je dostupné i občerstvení. A výhodná pozice je dána také tím, ţe park najdeme 

mezi velice frekventovaným a turisticky atraktivním Karlovým mostem a dopravou hojně 

vyuţívaným Mostem Legií. Kaţdopádně je park umístěn v centru města, velice výhodná je 

dostupnost na všechny druhy městské dopravy, dokonce i na lanovku na Petřín.  

Prostor parku je vybaven WC i dostatkem laviček. Bohuţel ale v exponovaných 

hodinách a za příjemného počasí se volná místa rychle zaplňují, a tak by bylo ţádoucí některá 

místa lavičkami ještě doplnit – zejména plochy s výhledem na Vltavu a dominanty Prahy. 

Kamenné obchody v srdci Kampy sice chybějí, ale jak je uvedeno výše, je dobrá dostupnost   

k občerstvení a jiné zařízení zde vlastně ani není ţádané. Dle několika strohých dotazů jsem od 

návštěvníků zjistil, ţe zde částečně postrádají trafiku, kde by se daly zakoupit noviny, ale 

především cigarety. V létě bych uvítal pojízdný stánek se zmrzlinou, který v době pozorování 

citelně chyběl.  

V průběhu pozorování se v parku konaly jen neorganizované akce, kdy se hlouček 

studentů seskupil na volné travnaté plochy za účelem relaxace či doučování. Dvakrát jsem 

zaznamenal i skupinu cizinců s cizojazyčným průvodcem, který návštěvníkům popisoval 

dominanty Prahy z místa s nejkrásnějším výhledem.  

Obecně lze říci, ţe park Kampa patří mezi multifunkční oddychové zóny. Lavičky jsou 

pohodlné a hlavně velice efektně vzdálené od sebe (nejméně 5 m), čímţ je dosaţeno dostatečné 



intimity u kaţdého návštěvníka. Soukromí je zde tak velké, ţe maminky neváhají kojit své děti 

velmi okatým způsobem. Zaznamenal jsem několikrát, ţe dokonce není dostatečně slyšet ty, 

kteří si povídají na sousední lavičce, pokud nejsou vyloţeně vyzývaví. Totiţ park má zvláštní 

atmosféru, kdy je všechno podbarveno hučícím splavem řeky Vltavy,   a tak návštěvník rychle 

nabude dojmu, ţe je někde mimo Prahu. A přitom v hučícím pozadí, které by klidně mohlo 

inspirovat některého spisovatele či hudebníka, zanikne skoro kaţdé slovo člověka, který sedí na 

lavičce vedle. Je pochopitelné, ţe kromě laviček je ve velké míře uţíváno alternativní posezení 

na travnatých plochách. Bohuţel ale trávníky ještě nebyly v takové míře upravené po zimních 

měsících, odkryté byly odpadky a psí exkrementy, coţ výsledný dojem na pohodlnou relaxaci 

moc neumocnilo. Často se k posezení uţívá i nábřeţní zídka, a to nejen k pózování při 

fotografování, ale i k posezení.  

Během pozorování bylo stínu nedostatek. Obecně je to dáno tím, ţe pozorování 

probíhalo v jarních měsících, kdy stromy ještě nemají listy a nevydávají tak poţadované 

procento stínu. Naopak moţností schovat se před deštěm či jinou nepřízní počasí je více – 

jednak jak je uvedeno výše, na park navazuje malé dláţděné náměstí s restauracemi, v parku je 

WC i Muzeum Kampy. Je tedy dostatek moţností úkrytu, i kdyţ většinou placeného.  

Zelené plochy parku byly v tomto ročním období ještě citelně neupravené. Zajímavé ale 

je, ţe park představuje jakousi unikátní kompilaci velice vzácných starých stromů s novou 

parkovou výsadbou. I kdyţ nová výsadba nepodléhá nějakému přesnému výsadbovému 

záměru, před starými stromy, které dokonce přeţily i velké povodně z roku 2002, člověk musí 

smeknout. Pozoruhodný je platan v přední části, který je označen jak cedulkou „Památný  

strom“, tak také podrobnou informační tabulí.  

Přístupnost parku je naprosto ideální. Jednak je celý prostor průchozí mezi Karlovým 

mostem a Mostem Legií, a to v hlavní ose. Dále je moţné do parku vstoupit několika můstky 

přes říčku Čertovku, coţ mimochodem umocní také dojem návštěvníka. Kampa je tedy 

dostupným místem od praţské dopravy, ale přesto představuje oázu klidu uprostřed 

velkoměsta. Zajímavým aspektem je také to, ţe park je ohraničen budovami – při vstupu od 

Karlova mostu je tím mezníkem Lichtenštejnský palác.    

Park je tedy ideálním průchozím místem, nikde se nenajdou překáţky bránící v pohybu. 

To je dáno také tím, ţe Kampou vede i značená cyklostezka. Všechny chodníky jsou upravené, 

jen občas se vyskytnou nějaké odpadky. S celou dispozicí parku souvisí                    i 

přehlednost prostoru, neboť uţ na první pohled je patrné, kudy parkem vede hlavní stezka     a 

kde se od ní odvíjejí cesty odbočné.   



Hodnotit estetické kritérium časně na jaře, kdy ještě po zimě nejsou dokončeny všechny 

práce, bývá ošemetné. Květinová výzdoba v době pozorování chyběla, travnaté plochy ještě 

nebyly upravené a ve velké míře se zde vyskytoval štěrk. Na druhou stranu park se honosí 

velkým počtem majestátních stromů. Výsledný dojem kazí především sgrafitti na zdech 

několika budov. Park je potom efektně doladěn sochařskou výzdobou novodobého uměleckého 

směru.  

Jak uţ bylo zmíněno, Kampa je klidným místem s efektně podbízivými zvuky hučícího 

splavu řeky Vltavy. Pokud klid parku neruší nějaký neukázněný návštěvník, je místo klidné i ve 

chvíli, kdy je slušně zaplněné. Tu a tam je klid vykoupen naddimenzovaným ruchem 

velkoměsta, kdy se i z poměrně velké dálky ozývají zvuky policejního auta, sanitky či hasičů.  

S okázalým a na druhou stranu cíleným rozvrţením parku souvisí i pocit bezpečí. 

Jelikoţ se zde nevyskytují rozsáhlé křoviny a prostor je hodně přehledný, je pocit bezpečnosti 

opravdu velký. S mnoţstvím lidí na jednu stranu roste kriminalita, ale po celou dobu sledování 

zde nebyl zaznamenán výskyt neţádoucích osob.  

Závěrem je třeba říci, ţe Kampa je příjemným relaxačním prostorem v srdci Prahy, své 

si zde najdou zástupci všech generací. Ideální jsou zde výuky v přírodě i vycházky s malými 

dětmi.  

Celkové hodnocení školní známkovou stupnicí: 2     

 

B) Skutečnosti, které se v průběhu obou návštěv měnily: 

 

Je jasné, ţe v průběhu pozorování se mění spektrum návštěvníků. Zaznamenal jsem 

ale v obou případech, ţe více jak 50 % lidí zde pobývalo stejně dlouhou dobu jako já (tedy 

při pozorování více jak 30 minut), nebo ještě déle.  

Ve středu po poledni se v parku nacházeli především místní a v hojné míře i studenti, 

kteří trávili polední pauzu doučováním. Dokonce jsem zaznamenal i několik zamilovaných 

párů, pravděpodobně se ti dotyční setkali také během polední pauzy, aby spolu mohli strávit 

aspoň chvilku drahocenného času. Díky krásnému počasí byly další velkou pozorovanou 

skupinou maminky s kočárky a díky tomu zde ve středu jasně převaţovaly ţeny (odhadem 

zhruba 70 %). S tím také souvisí to, ţe se zde lidé pohybovali většinou v párech, jednotlivců 

či samotářů zde bylo jen poskrovnu. Menším procentem zde byli zastoupeni ti, co venčili 



své psy. Lidé se ve velké míře bavili spolu, z běţných aktivit jmenuji učení, relaxaci na 

jarních slunečních paprscích či neorganizované jízdy maminek s kočárky. Jednalo se tedy o 

místo, kde se lidé ve velké míře zastavují na různě dlouhou dobu.  

Vzhledem k tomu, ţe druhé pozorování proběhlo v neděli odpoledne, posunuly se tím i 

disproporce sledovaných skupin. V tuto dobu se zde nacházelo více turistů a park byl tím 

pádem více průchozí. Díky víkendu také odpadli studenti trávící zde polední pauzu. Procento 

maminek s kočárky se téţ sníţilo, ale vyrovnaný byl počet pejskařů. Obecně tedy víkend 

přinesl větší nápor cestovatelů (i českých – souzeno dle typických velkých batohů), kteří se 

neorganizovaně trousili po menších skupinkách, nebo dokonce i jako jednotlivci. Zaplňovali 

většinou místa s atraktivním výhledem na dominanty Prahy. 

 

 

          



Park Kampa (muž 19 let) 

 

Park Kampa se nachází přímo v centru na ostrově blízko levého břehu Vltavy mezi 

Újezdem a Malou stranou. Poprvé jsem ho navštívil v sobotu 2. dubna kolem půl třetí, vrátil 

jsem se ještě v pátek 8. dubna těsně před 17. hodinou. Nejlépe se na Kampu návštěvník dostane 

od Karlova mostu, nebo po schodech z mostu Legií, ale vchodů a východů je pochopitelně 

daleko více. Jedná se o poměrně rozlehlý park (i kdyţ ho nelze srovnávat se Stromovkou). Po 

obou stranách vedou chodníky, střední část je travnatá, tráva je hezky upravená a kvalitní. 

V současnosti navíc probíhá obnova zeleně, ke které je připraven i podrobný plán kácení 

starých stromů a vysazování nových. „Minidominantou“ parku je socha sedící ţeny přibliţně 

uprostřed travnaté plochy (viz foto). 

Na návštěvníka se těší mnoho okolních restaurací (např. rybí restaurace). Obchody 

v bezprostřední blízkosti nenajde, nejedná se o ţádnou nákupní zónu. Určitě bych taky ocenil 

fontánku s pitnou vodou, která je běţná v západoevropských parcích. Naopak příjemné jsou 

nově vypadající veřejné záchody, ovšem za poplatek 10 Kč. 

 

Návštěvníci jsou velice různorodí, místní i turisté, během půl hodiny pobytu jsem zaslechl 

kromě češtiny také angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Chodí převáţně ve skupinách, často 

s dětmi. V sobotu odpoledne si větší skupinka dětí hrála na schovávanou, i kdyţ právě 

přehledná a otevřená Kampa k tomu není nejvhodnější. Návštěvníci, kteří se rozhodli v parku 

posadit (včetně mě), většinou zvolili trávu, postarší lavičky upřednostnili spíše důchodci. Ve 

všední den byla Kampa pochopitelně daleko méně přeplněná a převaţovali spíše místní. 

Bohuţel Kromě chodců občas projede někdo na bruslích nebo na kole, pro kola však bohuţel 

chybí stojan. Kolemjdoucí i lidé, sedící na trávě se spolu bavili, často vesele a hlučně, ale občas 

přestali a pozorovali okolí. Zdi a budovy kolem parku Kampa neumoţňují výhled, z drtivé 

většiny trávníku není vidět ani na Vltavu, ani na a pravý břeh. Hezký dům u mostu Legií byl 

navíc v době mého pozorování zakryt nevzhledným lešením, další z domů směrem k řece je 

posprejovaný (i kdyţ „umělecky“) a do celkového prostředí malostranského parku absolutně 

nezapadá. 

 

Kulturní akce v Parku Kampa určitě nejsou velkou zvláštností, v současné době probíhá malá 

výstava historických fotografií „Mlýny Kampy“ na kraji praku směrem k mostu Legií. 

Pokud se dá parku na Kampě něco vytknout, zvlášť v sobotu brzo odpoledne je to hluk. Ten se 

dá těţko ovlivnit, ale křičící děti, davy dospělých, tramvaje a auta projíţdějící po nedalekém 



mostě, to všechno vzdaluje park od ideálního místa k odpočinku. I ptáci jsou kvůli tomu všemu 

slyšet daleko méně, neţ například na sídlištním Tilleho náměstí. Další drobností je nemoţnost 

schovat se před deštěm či sluncem – listnaté stromy teď na jaře ještě nemají dost listí a 

náhradní řešení, jako je třeba altánek, chybí. Naopak jako velkou výhodu vnímám dostupnost 

parku z centra a další důleţitou vlastnost, související s jeho centrální polohou – nepřítomnost 

jakýchkoli „neţádoucích osob“. Z této velmi turistické zóně je policie pravděpodobně aktivně 

vytlačuje, určitě bych se tu cítil bezpečně i večer. Celkově park hodnotím poměrně kladně, ale 

k odpočinku bych ho zvolil jen mimo „odpočinkovou“ špičku, jinak by mi hluk hodně vadil. 

  



Park Kampa (žena 20 let) 

  

Tento park jsem navštívila nejdříve v pátek 1. dubna okolo čtvrté hodiny odpolední a 

poté v sobotu okolo jedné hodiny odpoledne. V pátek jsem dorazila do parku ve chvíli, kdy se 

nebe zatáhlo, ochladilo se, začal foukat silný vítr a vypadalo to na déšť. Nakonec se ale počasí 

uklidnilo a vše vystřídaly sluneční paprsky. Druhý den bylo jiţ od začátku velice teplo a 

slunečno. 

Park Kampa se nachází na Praze 1. Můţeme se sem dostat například tramvají na 

zastávku Újezd a poté kousek pěšky nebo procházkou po Karlově mostě a ulicí Na Kampě či  

po mostě Legií a poté Říční ulicí. Park Kampa je snad pro všechny Praţany velice známý, jak 

díky své poloze, kdy se nachází přímo mezi Karlovým mostem a mostem Legií, tak i díky své 

kouzelné atmosféře a spoustě zajímavostí, které sem lidi denně lákají. Park je vybaven 

pohodlnými lavičkami vybízejícími k posezení a k pozorování okolí. Na okrajích parku a 

v přilehlých ulicích nalezneme vše potřebné, jako obchody s občerstvením, tak i toalety a 

například i stánek s lístky na parníky.  

Tento park je hojně vyhledáván jak místními tak i cizinci, a proto zde není nic 

zvláštního, ţe jsem při obou svých návštěvách potkala lidi hovořící anglicky, německy i rusky. 

Hned o kus dál naopak seděli mladí čeští studenti. Vše působilo velice přirozeným a 

pohodovým dojmem. Při obou mých návštěvách zde bylo poměrně rušno, lidé sem chodili na 

procházky, pořádali pikniky či přišli obdivovat okolní zajímavosti, kterými jsou jak Sovovy 

mlýny, tak třeba i sochy miminek, co se jiţ nevešli na Ţiţkovskou věţ. Byly zde v poměrně 

stejném zastoupení muţi i ţeny, moţná trochu více mladších lidí. Potkala jsem zde páníčky 

venčící své psy i rodiče hrající si se svými malými ratolestmi. Nebylo nic výjimečného, vidět 

samotného člověka natáhnutého na trávě s kníţkou v ruce. Tento park je místo určitě vhodné 

k zastavení, neboť celou svou podstatou působí velice příjemně a byla by velký škoda tudy 

pouze projít, aniţ by se člověk na chvíli nezastavil. Při svých návštěvách jsem nepotkala 

ţádného člověka, kterého bych mohla nazvat „neţádoucím“. 

Celá Kampa je místem, kde se pořádají četné kulturní akce, jako například Velikonoce 

na Kampě či Čarodějnice na Kampě. Před pár lety se zde konal například i Prague Food Festi 

val.  

V parku si můţe člověk odpočinout na nejedné lavičce, které jsou zde v hojném počtu a 

vzdáleny pouze kousek od sebe, člověk se proto nemusí příliš bát, ţe by si neměl kde usednout. 

Pokud by byli náhodou všechny lavičky obsazené, nabízí se zde ještě moţnost odpočinout si na 

kamenné zídce, jeţ lemuje park na straně přilehlé k řece Vltavě. Díky volnému vstupu na trávu, 



si člověk můţe sednout či lehnout i zde. V případě velkého tepla se lidé mohou schovat ve stínu 

jednoho z mnoha stromů, které se zde nacházejí. Před deštěm se tu bohuţel není moc kam 

schovat.  

Park jasně plní svůj účel, jsou reprezentativní částí Prahy, kam si lidé mohou jít v klidu 

odpočinout a relaxovat. Díky jednoduchému uspořádání by nemělo být nijak obtíţné se zde 

pohybovat i pro osoby se sníţenou schopností orientace. Park působí velice upraveným a 

udrţovaným dojmem. Je zde nespočet stromů a i jiných zajímavostí, které dělají toto místo 

speciálním. Je zde poměrně i klid a lidé nejsou obtěţováni ţádnými nepříjemnými hluky. Cítila 

jsem se na místě poměrně bezpečně, i kdyţ si nejsem úplně jistá, jestli bych tento pocit měla i 

v noci. 

Sady na mě působily velice pozitivně, je to místo, kam se velice ráda vracím, neboť na 

mě vţdycky dýchne svojí malebnou atmosférou. 

  



PARK KAMPA (muž 21 let) 

 

První návštěva v Úterý 29. 3. 2011 ve 14:30 hodin, je teplý slunečný den. 

Podruhé jsem park navštívil v Sobotu 9. 4. 2011 v 11:00, pofukuje vítr, je celkově chladněji, 

jasno aţ polojasno. 

 

Park se nachází na Praze 1, v blízkosti Karlova mostu. 

 

Jedná se o nevelký parčík o rozloze necelé tři hektary, který je tvořen dvěma hlavními osami. 

Jedna vede podél Vltavy a druhá lemuje stoku Čertovku. Do parku se dostaneme od Karlova 

mostu přes náměstí Na Kampě. U vchodu do parčíku můţeme vidět po pravé straně Werichův 

dům, kde se za jeho historii vystřídalo mnoho významných osobností, tou první byl Josef 

Dobrovský, jemuţ dům daroval hrabě Nostic, před domem je také Dobrovského pomník 

vytvořený prof. Tomáše Saidana. Jan Werich zde bydlel se svou rodinou v letech 1945-1980. 

Naproti vchodu do parku stojí mohutný památný platan. Cestou podél Vltavy se nám 

rozprostírá výhled na druhý břeh, ukončený budovou dnešního Muzea Na Kampě (dříve Sovovi 

mlýny), kde se v dnešních modernizovaných prostorách nachází muzeum moderního umění se 

stálou expozicí významného Českého malíře 20.stol. Františka Kupky. Na budově nás zaujme 

modernistická skleněná krychle, která nám svou formou naznačuje, ţe se zde nachází moderní 

umění a je to patrné i při náhledu do dvora, kde je umístěna spousta zajímavých sošek a 

futuristických děl. Bez povšimnutí nezůstanou ani 3 bronzové sochy lezoucích batolat, které 

jsou dvojčaty černých batolat za ţiţkovského televizního vysílače od výtvarníka Davida 

Černého.  
 Maminky s dětmi určitě ocení komunitní a mateřské centrum Kampa s dětským hřištěm 

a mnoha atrakcemi. Velmi dobrou volbou je zde umístění veřejných WC. O pár metrů dál je 

rybářský klub s restaurací. Konec parku z jiţní strany je ukončen zděnou zídkou a širokým 

vstupem omezeným šestiúhelníkovými květináči. Rušivým elementem je zde válcový reklamní 

banner  z části zasahující do cesty návštěvníkům parku, jenţ se tak stává nepřehlédnutelným. 

Cesta podél Vltavy se zde stáčí kolem travnaté louky k Čertovce a vrací nás tak zpět do parku.  

V této době je zde umístěna externí výstava historických fotografií ( Mlýny Kampy ).  



Cestou kolem Čertovky narazíme i na historické mlýnské kolo. Po celé délce této cesty 

jsou umístěny lavičky a vyzívají tak k odpočinku v odpoledním stínu stromů rostlých podél 

celého toku.  

Uprostřed parku se rozprostírá travnatá louka slouţící jak k odpočinku, tak 

k nejrůznějším aktivitám. Stromy jsou zde nepravidelně rozmístěny a vytvářejí tak místa 

přirozeného stínu, které návštěvníci ocení hlavně v letních měsících.  

Park je přehledný především díky své malé velikosti a jediné cestě, která vede po celém 

jeho obvodu. Vţdy tedy přesně víme, v jaké části parku se nacházíme. Nejsou zde ţádné temné 

kouty, které by v nás vyvolávali pocit nejistoty.  

Můţeme zde potkat všechny skupiny i generace lidí. V den mého prvního průzkumu 

v úterý 29.3. 2011 jsem se tu setkal převáţně s mladší věkovou skupinou. Studenti vyuţívají 

k odpočinku a zábavě převáţně travnaté louky, maminky s dětmi navštěvují mateřské a 

komunitní centrum nebo se procházející s kočárky a senioři odpočívající na lavičkách ve stínu 

stromů.  

Lidé se sem uchylují před kaţdodenním shonem, nikam nespěchají, pohybují se 

pomalu, uvolněně, venčí psi, odpočívají. S turisty se tu setkáme méně často, přibývají 

v odpoledních hodinách. 

   

 

V den má druhé návštěvy v sobotu 9. 4. 2011 v 11:00 je zde lidí poněkud méně, je také 

chladnější počasí, jasno aţ polojasno. Lidé spíše procházejí, nezastavují, venčí zde psi a 

maminky se procházejí s kočárky a malými dětmi. 

Přístupnost parku hodnotím jako velmi dobrou a výhodnou z hlediska jeho polohy. Lidé 

mohou vyuţít parkovišť v blízkosti motelu nebo přijet tramvají na zastávku Újezd. Ze tří 

vstupů do parku je nejlepší a nejhezčí přístup od Karlova mostu z Malostranské.  



Park je čistý, bez odpadků, se spoustou zeleně navozující pocit úniku z města. Je zde 

klid, v dáli slyšíme pouze příjemný šum řeky. Tuto atmosféru narušuje pouze občasný křik 

hrajících si dětí. Ruch z dopravy je zde více méně potlačen. 

 

Tento park hodnotím jako jedno z těch hezčích míst Prahy. Je to příjemné místo na odpočinek a 

rekreaci s moţností nejrůznějších aktivit. Je zde klid a vládne tu pohoda. Dobré je především 

jeho umístění v této části Prahy, stává se nepostradatelnou součástí Kampy.  

 

 

 

Obrázek 1: Werichův dům a pomník Josefa Dobrovského 

  



Park Kampa (žena 20 let) 

 

Kampu jsem navštívila za poměrně slunečného pozdního odpoledne (28. 3. a 3. 4.). 

Kampa se nachází přímo v centru Prahy, tudíţ je dobře dostupná. Nejbliţšími 

zastávkami je Újezd a Malostranské náměstí, na které jedou tramvaje ze všech tratí metra. Je 

v blízkosti několika historických památek a mnoha příjemných kaváren. Kampa leţí hned u 

břehu Vltavy, coţ návštěvníkům poskytuje i krásný výhled na druhý břeh řeky a například 

Mosteckou věţ. 

 V prostoru Kampy se nachází udrţovaná travnatá plocha lemovaná několika 

chodníky a nachází se zde i několik laviček. Laviček je zde pomálu, ale je moţné sedět všude 

okolo. V jednom z rohů tohoto prostoru se nalézají Černého Batolata, která jsou obdobou těch 

na Ţiţkovské věţi a po celé Kampě jsou rozmístěny i další sochy a plastiky. Je rozhodně velmi 

praktické, ţe se uprostřed Kampy nachází veřejné WC, nemohu ho však doporučit, neboť 

hygienické podmínky tam jsou na velmi špatné úrovni.  

 Po Kampě se pohybují hlavně mladí lidé a cizinci. Mladí lidé toto místo 

vyhledávají za účelem setkávání se. Často sedí ve skupinách na trávnících, popíjejí či pokuřují 

a uţívají si teplého počasí. Pro cizince je Kampa zajímavá, jak svým umístěním, tak plastikami 

a krásným výhledem. Prochází zde většinou po dvou nebo v menších skupinách a nejvíce je 

zaujímají plastiky Batolat, u kterých se nemohou nevyfotit. O víkendu je zde můţeme potkat po 

velkých výletních skupinách spolu s průvodcem. Další skupinou lidí na Kampě jsou páry, 

většinou mladých lidí, kteří se sem chodí procházet, lehnout či sednout si do trávy a také nasát 

jarní / letní atmosféru. Za špatného počasí je Kampa většinou vylidněná a potkáme tady 

převáţně turisty. Ačkoliv prostředí Kampy by bylo příhodně pro takzvané „neţádoucí osoby“, 

nezpozorovala jsem někoho nepříjemného či někoho, kdo by okolní lidi obtěţoval. Většina lidí 

na Kampě se pohodlně usadí na trávníku a jen málo jich pouţívá k tomu určené lavičky. Kdo 

nesedí, prohlíţí si umění, krásy Prahy, okolních dam nebo se baví nějakou aktivnější 

kratochvílí jako například házením frisbee či ţonglováním. Pro všechny sedící či leţící 

návštěvníky je tady dostatek stínu, protoţe jsou zde šikovně rozestavené a krásně rozvětvené 

stromy.  

 Přestoţe je Kampa v centru Prahy, není tady příliš hluku, můţeme tu slyšet 

uklidňující šumění Vltavy, smích a povídání okolo sedících skupinek a nebo vyhrávání některé 

z kapel, které zde poněkud komorně a celkem spontánně vyhrávají ostatním k dobré náladě. 



K těmto přirozeným hudebním tělesům se občas přidá i někdo z okolních odpočívajících lidí, a 

kdo se nepřidá, stejně nadšeně nebo přinejmenším potěšeně poslouchá. 

 Park Kampa je také velmi příjemně přehledný, pokud bychom tady někoho 

hledali jednoduše přehlédneme park a nebo ho rychle obejdeme, není problém tento park obejít 

za pár minut, protoţe jeho rozloha je opravdu komorní. Nejčastějším orientačním bodem zde 

bývají Černého Batolata, ale ta jsou po většinu času v obleţení turistů. Proto mi k setkávání 

přijde mnohem příhodnější zděná brána vedoucí na břeh Vltavy či bysta s pomníkem Josefa 

Dobrovského, který stojí na kraji parku, pokud přicházíme od Karlova mostu. Na cestě mezi 

Kampou a Karlovým mostem můţeme občas shlédnout venkovní výstavu uměleckých děl nebo 

fotek přírody. Na Kampě se také pořádají některé zábavní akce jako například Kampa střed 

světa či Francouzské oslavy. 

 Kampa na mě působí velmi příjemně a sama sem ráda zajdu posedět s přáteli. 

Občas tudy projde i nějaký policista, takţe se zde všichni mohou cítit bezpečně. Člověk zde 

můţe potkat spoustu lidí se zajímavými schopnostmi jako například ţongléry a hráče na banjo. 

        

 

  



Kampa (muž 21 let) 

 

Park Kampa se nachází cca 200 m od tramvajové zastávky Újezd, z druhé strany se lze 

dostat pěšky z Karlova mostu. Přístupnost je poměrně dobrá, jistě by mohla být některá 

zastávka MHD nebo metro blíţe, ale to by narušilo klid – tedy velmi nízký hluk, coţ hodnotím 

na Kampě jako velmi silnou stránku. Park jsem navštívil ve středu 6. dubna a v sobotu 9. 

dubna, vţdy od 13:45 do 14:30 hod. za polojasného počasí a teploty 19, resp. 14°C. 

Kampu tvoří rozsáhlá travnatá plocha s řídkým stromovím, po obvodu a středem vede 

pěší cesta, přičemţ jeden okraj je tvořen nábřeţím s velmi atraktivním výhledem na protější 

břeh Vltavy. I při své rozloze je park velmi přehledný a prosvětlený, poskytuje vchody do tří, 

spíše draţších restaurací a muzea v Sovových mlýnech, kde probíhají výstavy obrazů. Navíc 

probíhala u jednoho z vchodů i volná výstava fotografií. 

Celý park je vybaven velkým mnoţstvím laviček, které jsou však velmi staré, mnohdy 

rezavé a špinavé, podobně jako zábradlí na vnitřním okraji. Zídky po obvodu jsou na některých 

místech posprejované, po pravdě jsem si však toho všiml jen ve středu kdy na Kampě nebylo 

moc lidí, zatímco v sobotu při mnohem vyšším počtu návštěvníků tyto vjemy zcela unikají. 

V areálu se také nachází několik soch nebo skulptur, dostatečné mnoţství odpadkových košů i 

pytle pro pejskaře. Co se týče odpadků, je park velmi čistý, pouze na vnějším okraji obvodové 

cesty jsou vidět nedopalky cigaret, při podrobném hledání je lze nalézt i na některých místech 

trávníku. Stromy poskytují dostatek stínu a přitom je zde spousta místa vhodného k opalování 

při slunečných dnech, coţ také v sobotu několik lidí vyuţilo. Celkově tedy vnitřek parku a 

výhledy působí velmi pěkně, naopak při procházení se po části obvodu dále od Vltavy je hodně 

špíny. Co se týče bezpečí, vzhledem k velké rozloze a určitým temnějším zákoutím bych se za 

tmy úplně nejlépe necítil, ve středu jsem zde viděl na lavičkách tři bezdomovce. 

V pracovní den byla Kampa prakticky poloprázdná, z přibliţně padesáti laviček bylo 

obsazeno maximálně pět, a to jednotlivci, většinou ve věku 55-65 let. Turisté – skoro výhradně 

německy mluvící – tvořili dobrou polovinu  všech návštěvníků, největší část z nich byly ţeny 

ve věku 50-65 let, co se týče domácích občanů, rovným dílem byli zastoupeni důchodci a mladí 

lidé, vesměs však jednotlivci se psy. Jejich motivace byla evidentně procházka a odpočinek. 

Návštěvnost přilehlých restaurací byla velmi nízká a zcela jednoznačně obstaraná jen turisty. 

Během půlhodiny jsem narazil na čtyři německé skupinky po dvaceti lidech. 



V sobotu byla struktura výrazně odlišná, park byl velmi slušně zaplněn, mnoho mladých 

lidí (20-30 let) – pravděpodobně praţských studentů sedělo či leţelo na trávníku, bylo zde také 

mnoho mladých turistů, ti tvořili asi tři čtvrtiny všech návštěvníků – zejména polsky a německy 

mluvící. Dostatečně zastoupeny byly i rodiny s dětmi, obsazena byla polovina všech laviček. 

Zatímco motivací českých návštěvníků bylo posezení na trávníku nebo volná procházka, turisté 

chodili i do přilehlého muzea a hojně do restaurací – rybí restauraci (na obrázku) hodnotím 

jako centrum, byť takto by se dal označit 

kompletní pás chodníku podél řeky, kde se 

mnozí turisté dlouho fotili. Velkou změnou 

oproti pracovnímu dni byl fakt, ţe prakticky 

vymizeli jednotlivci na úkor dvojic a větších 

skupin. I přes mnoţství lidí byl však park velmi 

klidný a díky turistům skýtal zvláštní, pozitivní 

atmosféru. 

Celkově vidím velký rozdíl mezi Kampou v pracovní den, kdy mě příliš neoslnila, a o 

víkendu, kdy jsou její horší stránky výrazně přebity těmi lepšími. Kampa se mi ze všech 

srovnávaných parků líbila suverénně nejvíce. 

  



Kampa (žena 59 let) 

 

 

Kampa je překrásný park, který spojuje Malou Stranu s částí Smíchova, i kdyţ první 

blok Janáčkovo nábřeţí je Praha 5 – Malá Strana, aţ druhým blokem začíná Smíchov. 

V parku je hodně zeleně, z jedné strany ho lemuje Čertovka a z druhé Vltava.  Dříve se 

na trávník nesmělo, nyní tam na něm tráví hodně lidí volné chvíle jak ve všední dny, tak i o 

víkendu. Venčení psů se stalo letitou tradicí, škoda jen, ţe ne kaţdý pejskař si po svém 

mazlíčkovi uklidí a pak kaţdé lehnutí si na trávník je na vlastní nebezpečí. 

V parku není takový počet laviček, jako dříve, v současné době jsou jen po levé straně 

podél Čertovky, po pravé straně chybí a nové jsou za zdí u Vltavy. Ale velké části návštěvníků 

to starost nedělá a různě polehávají po celé ploše trávníku. 

Je zde WC, kde je za pouţití Kč 10,-, coţ se mi zdá dost, protoţe tam chodí spousta 

dětiček a kdyţ za odpoledne půjdou vícekrát, asi by mě to otrávilo. 

 

Obchody v parku nejsou, protoţe na konci jsou historické obchůdky s kameninovým a 

hrnčířským zboţím s motivy Prahy a Karlovým mostem. Tam jsou taky restaurace – jedna 

vedle druhé. Na tomto konci je taky domek, kde ţil pan Werich, ale je dost v ţalostném stavu. 

Naproti němu je Lichtenštejnský palác, od kterého jde sejít přímo k Vltavě a je tu i přívoz. 

V roce 2002 se tady hodně podepsala povodeň, která se tu prohnala a tak mi přijde, ţe 

právě domek pana Wericha zůstal tak, jak voda opadla. Právě v těchto místech jsou dobře vidět 

základy pro postavení zátarasů proti velké vodě – posílám taky fotku. 

Z tohoto místa je krásný pohled na Vltavu, národní divadlo a celý protější břeh nábřeţí. 

Jako ozdoba, nebo sochy k zamyšlení tady jsou kovové zvětšené sochy batolat, podobných, 

jako jsou na ţiţkovském vysílači. U těch je stále plno a většinou cizinci se u nich fotí. 

Za velkou zmínku stojí Sovovy mlýny, kde je nyní krásné muzeum, naštěstí to paní 

Heda Mládková dotáhla a je tady opravdu radost se projít, vše je čisté a upravené s velkým 

vkusem. 

Přímo u Vltavy jsou tři stromy, které musely být poraţeny, protoţe ohroţovaly 

kolemjdoucí a tak aspoň kusy kmenu jsou na památku ukotveny. Na konci mola je dřevěná 

obrovská ţidle, která při povodni uplavala a chytli jí daleko odtud. V tomto prostoru se řadí 

lodě a parníky a pak vplouvají do komory, aby mohly pokračovat dál proti proudu. 



Struktura návštěvníků je zde různá – většinou páry, skupinky dětí i mládeţe, není 

výjimkou štrůdl turistů, pejskaři sem chodí pravidelně a tak je tu vţdycky ţivo a příjemně, i 

brzy ráno, nebo pozdě večer. Je zde dobře vidět, ţe spousta lidí sem chodí pravidelně a vítají se 

uţ na dálku. Často je tu vidět různé hry ať uţ samostatně zkouší třeba jako ve varieté létající 

kuţelky, nebo kluka, který má nataţený provaz mezi stromy a zkouší po něm přejít, má ho tak 

půl metru nad zemí a balancuje s udrţením rovnováhy. Nebo skupinka s míčem, nebo létajícím 

plastovým talířem, které pejsci rádi berou a nechtějí ho vracet. 

Součástí parku, i kdyţ oddělené, je dětské hřiště, které se uzamyká. 

Neţádoucí osoby jsem tu nikdy neviděla, jen v letních měsících řadu lidí přemohla síla 

piva a horka zároveň. Je tu ale moţnost příjemného stínu a tak je kde si odpočinout i v těchto 

případech. 

 

Dříve se tady konaly koncerty -  kaţdou středu tu hrála posádková hudba ministerstva 

vnitra a řadu hodin před vystoupením se zde scházela velká spousta lidí kaţdé věkové skupiny. 

Samozřejmě starší generaci to bavilo víc. Bylo to v jarních a letních měsících.  

Po levé straně parku je velké mlýnské kolo, které pohání voda z Čertovky. Před léty 

někdo na něj přivázal vycpanou figurínu člověka v ţivotní velikosti a bylo to docela zděšení. 

Chodili jsme sem pravidelně a všichni jsme se tehdy lekli, ţe si tam někdo vzal ţivot. Figurína 

tam vydrţela několik měsíců. 

Tady jsou lavičky a protoţe je v těchto místech první stín, jsou málokdy prázdné. Tady 

je opravdu moc příjemné posezení. Lavičky jsou od sebe tak akorát, aby měli ti co na nich sedí 

a odpočívají a chtějí si povídat  trochu soukromí od těch dalších sedících vedle sebe.  

 

Přístup na Kampu je ze čtyř stran – od mostu Legií po schodech dolů, tato cesta je 

nejvyuţívanější, i kdyţ nyní je ztíţená, protoţe jsou schody z půlky zahraţené kvůli 

rekonstrukci rohového činţovního domu. Avšak výhled z této strany je nejkrásnější. Druhý 

vstup je ze Všehrdové ulice, tam je pár schodů. Další je od tramvaje a od lanovky z Újezda přes 

Besední ulici, kde bydlel pan Karel Černoch, tato cesta je bez překáţek a schodů, takţe nejen 

pro vozíčkáře, ale i pro kočárky a tříkolky a jiná odráţedla pro mrňata. A poslední je buď 

zespoda z Mostecké ulice, nebo přímo z Karlova mostu po schodech. 

Pohyb po celém parku je bezproblémový pro všechny, je zde dost prostoru, takţe 

nehrozí ţádné kličkování, nebo vyhýbání. Ţádné větší překáţky. 

Park je průchozí, ale podle mě většina návštěvníků sem jde za tím účelem zde pobýt a 

uţít si to a pak třeba odejde druhou stranou. 



Zvukově je tady klid, občas je slyšet zatroubení aut, nebo zvonění tramvaje z mostu. A 

jako příjemná změna působí, kdyţ zahouká parník. Ale není to rušivé, naopak kaţdý má skoro 

radost, kdyţ ho slyší. 

Nesmím zapomenout na Lenonovu zeď, kde jsou nové keříky a macešky. A taky na 

domeček, kde se natáčela známá komedie – Jak utopit doktora Mráčka. Kdyţ jdu okolo, 

vţdycky si vzpomenu na tu useknutou nohu kosou, jak jí i s botou pejsek vzal a utíkal. 

Na Kampě jsem byla v různou denní dobu, jsem zvyklá sem chodit a mám to tu moc 

ráda. Bydleli jsme na Janáčkově nábřeţí 15 roků a tak jsem měla moţnost si to tady uţít, ještě 

kdyţ byly dcery malé. Uţ 10 let bydlíme jinde, taky na Praze 5. Ale kdykoli mám nějakou 

depku, a problémy jsou stále, jsou od toho, aby se řešily. Tak jdu sem na chvilku si posedět a 

vţdycky mi napadne nějaké řešení a mám zase sílu jít dál. 

 

Takţe jsem ráda, ţe jsem mohla bydlet a ţít blízko tak nádherného parku a budu dělat 

všechno pro to, abych měla moţnost se zase přistěhovat do blízkosti těchto krásných míst. 

Park Kampa má zvláštní sílu a atmosféru, ať je jaro, nebo zima, vţdycky je tam moc 

hezky. 

  



Park Kampa (muž 32 let) 

 

Datum pozorování: ne 3.4., čt 7.4., odpoledne 

Pozorování bylo provedeno během slunečného velmi teplého odpoledne ve všední den i 

o víkendu. 

Prostor se nachází v samém centru města, na levém břehu Vltavy na ostrůvku 

odděleném Čertovkou. 

V těsné blízkosti se nachází několik restaurací. Vybavení doplňují běţné lavičky. 

Je zde hustý pohyb lidí. Mezi návštěvníky patří Praţané i turisti mnoha národností. Jsou 

zastoupeny všechny věkové kategorie, převaţují mladí lidé. Časté jsou menší i větší skupinky. 

V rámci skupin se lidé hojně baví a věnují různým aktivitám. Turisté se obdivují výhledům na 

historické centrum a řeku. Mnoho lidí odpočívá na lavičkách a trávnících. Na centrálním 

trávníku se skupiny lidí věnují sportovním hrám (frisbee, fotbal), nacvičují zde akrobati a 

ţongléři. Po cestách se občas pohybují i běţci a turisti na dvoukolkách. Lidé se procházejí, 

zastavují i zdrţují na delší dobu. Výskyt „neţádoucích“ osob minimální. 

Kulturní akce jsou zde zřejmě časté. Momentálně je zde instalovaná výstava 

historických fotografií mlýnů. 

Pohodlí laviček je vyhovující. Lidé hojně vyuţívají k odpočinku i aktivitám plochu 

trávníku. 

Jsou zde slunečná i stinná místa. Kaţdý si můţe vybrat místo k sezení na světle i ve 

stínu. 

Plochy jsou plně vyuţívány k odpočinku i aktivitám. 

Přístupnost je omezená, protoţe je prostor obklopený vodou a hradební zdí. Přístup je 

moţný přes několik mostů a průchodů. Vzhledem k charakteru místa je vyhovující. 

Pohyb je prakticky neomezený, jen ztíţený velkým mnoţstvím lidí. Přehlednost je 

dobrá. 

Z estetického hlediska je místo jedinečné. Většinu plochy pokrývá trávník, jsou zde 

četné stromy. Okolí nabízí jedinečné výhledy. Na místě jsou k vidění umělecká díla a historické 

památky. 

Jinak tiché místo je hlučnější díky vysoké hustotě návštěvníků. 

Bezpečnost se zdá v době návštěv bezproblémová. 

Jedná se o jedinečné, známé, kulturně a historicky významné místo v centru města. 

Nabízí uklidňující plochu zeleně uprostřed rušných ulic. Je hojně navštěvováno turisty, 

vyuţíváno k odpočinku i kulturním a sportovním aktivitám.  



Park Kampa (muž 21 let) 

 

1.4. 17:00 (pátek) 

 

Park Kampa se nachází přímo v centru Prahy, nedaleko „turistické atrakce“ Karlova 

mostu. Z tohoto důvodu by mohl člověk očekávat zástupy cizinců i zde, coţ se ovšem 

v uvedenou dobu nekonalo. Turisté se zde jistě objevili – spíše však v blízkosti přístupové cesty 

směrem od Karlova mostu a to díky muzeu Kampa, které se zde nachází a také díky zajímavé 

instalaci soch miminek (u kterých se lidé často fotili) nebo parkem procházeli (coţ je jistě dáno 

polohou parku, mezi Karlovým mostem a Mostem Legií). Co se týče dalších expozic – u 

přístupu do parku ze strany opačné, tedy od Mostu Legií, se aktuálně nachází výstava 

zvětšených dobových fotografií mlýnů na Kampě (čemuţ ale lidé jiţ takovou pozornost 

nevěnovali). Ve zbytku parku se spíše objevovali Praţané, coţ bylo pochopitelné vzhledem ke 

slunečnému jarnímu dni. Lidé se procházeli, na trávníku seděli skupinky diskutujících studentů, 

maminky s kočárky zde přebalovaly prcky a větší děti pobíhaly kolem, jezdily na kole a 

vřískaly (coţ byl jediný zvuk rušící atmosféru jinak velmi klidného místa). Lavičky byly 

obsazeny převáţně páry nebo např. kolegy z práce (jak jsem pochopila z hovoru skupinky 

sedící vedle na lavičce, coţ nešlo přeslechnout vzhledem k malým vzdálenostem mezi 

lavičkami), kteří buď odpočívali, klábosili, opalovali se, na někoho čekali nebo popíjeli pivo 

z kavárny, které bylo (k mému překvapení) za celkem rozumnou cenu. Ještě k lavičkám – bylo 

si kupodivu kam sednout, i kdyţ se nacházely jen po jedné straně parku a navíc byly velmi 

pěkně vyvedené (místo klasických nohou měly jakési draky). Některé se nacházely ve stínu a 

jiné ne – člověk měl tedy moţnost před jarním sluncem „utéct“. Uţ by ale pravděpodobně 

neutekl před případným deštěm, jelikoţ se zde nenacházejí ţádné přístřešky – schovat by se 

tedy mohl jen do kavárny, rybí restaurace, muzea či někam pod strom. Celkově na mě místo 

působilo velmi bezpečně, čistě a  klidně (aţ na zmíněné děti, coţ se ale d snadno přeţít) - 

vhodné k odpočinku, posezení u Vltavy, procházce krásnou částí Prahy, ke čtení knihy i hraní 

např. frisbee. Vše zde bylo velmi čisté (na zemi ţádné odpadky ani vajgly) a udrţované 

(trávníček posekaný, ţádné psí výkaly..), dokonce se zde v danou hodinu nezdrţovali absolutně 

ţádní bezdomovci či jiné pochybné existence. Prostorem se dalo volně procházet – ţádný 

slalom mezi lidmi. Co se týče dostupnosti místa – ta je jaksi omezená polohou – přístupové 

cesty jsou z kaţdé strany parku plus asi dvě boční v části blíţe Karlovu mostu. Jinak byl park 

přehledný, bylo vidět z jedné strany na druhou, wc zde bylo jasně označeno. Snad by to  chtělo 



ještě nějaký záhon s květinami pro „obarvení“ vizuálního dojmu. Jako meetingpoint při 

případné schůzce s někým bych pravděpodobně místo u Muzea Kampa a blízké instalace soch 

miminek v nadţivotní velikosti, které se prostě nedají přehlédnout. 

 

Neděle 10.4. 18:00 

 

Víkendové vyuţití parku se, dle mého názoru, nijak radikálně nezměnilo. Díky 

krásnému počasí zde bylo poměrně hodně lidí – zejména místních, kteří sem přišli posedět, 

opalovat se, odpočívat po náročném týdnu.. Skupinky mladých studentů seděly na trávníku, 

opalovaly se, klábosily a případně pokuřovali vodní dýmku. Sem tam projel parkem cyklista, 

proběhly děti a samozřejmě jím neustále procházeli lidé. Nejednalo se však o ţádné davy – ani 

turistů, ani místních. Pohodovou atmosféru slunného nedělního odpoledne kazil jedině 

ojedinělý křik nebo pláč dítěte s rozbitým kolenem apod. 

 

 

  



Park Kampa, Staré město, Praha 1 (muž 19 let) 

 

Pozorování jsem prováděl ve všední den a o víkendu, v prvním případě okolo 16:00 a 

15:30 respektive, místy oblačno, slunečno, lehký větřík, o víkendu jasná obloha a teplo, 

bezvětří. Park se nachází v samém centru města v památkové rezervaci. Ve své podstatě se 

jedná o rozsáhlou obdélníkovou travnatou plochu s několika jednotlivými stromy z jedné strany 

ohraničenou kanálem Čertovka, z další strany Kampou, galerií Sovovy mlýny a činţovními 

domy (Smíchov). Je zde poměrně hodně jednoduchých starších laviček s opěradlem, mezi nimi 

krátká vzdálenost, jsou pohodlné. Budova, kde se nachází WC, je dobře vidět (upozorňují na ně 

cedule v různých částech parku). Vedle galerie se zde nachází dvě restaurace a kavárna. 

Z hlediska kulturní a turistické funkce místa by zde obchody nebo stánky byly jen na obtíţ a 

narušovaly by jeho unikátní povahu jako místa přímo napojeného na unikátně zachovalou 

historickou městskou čtvrť. Převáţně se zde pohybují turisté ve velkých skupinách, „místní“ 

posedávají ve skupinách nebo jednotlivě na trávě či na zmíněných lavičkách, nebo venčí psy. 

Poměr můţu a ţen u místních je 50% na 50%, u turistů výrazně převaţují ţeny (a spíše mladé 

do 25ti let). Spíše je zde vidět mladší část populace, lidé odhadem 50+ jsou zde světlou 

výjimkou po celou dobu pozorování. Turisté většinou za hlučného klábosení obdivují Vltavu (z 

části parku, ze které je vidět – vedle Lichtenštejnského paláce), místní vsedě (viz výše) spíše 

lehce konverzují, nebo se sluní, jejich jediným motivem je patrně být při hezkém počasí na 

vzduchu či jít se projít se svými čtyřnohými miláčky. „Neţádoucí osoby“ není vůbec vidět. 

Park se zdá jak ze své vlastní povahy, tak z logiky umístění v centru relaxačním nebo 

průchozím místem, aktivnější vyţití by zde člověk přeci jen asi těţko hledal, ovšem co se týče 

kulturního vyţití, jsou zde výše uvedené Sovovy mlýny, významný kulturní svatostánek, a jako 

nádavkem se zde konají nezřídkakdy různá shromáţdění občanských sdruţení a krátkodobé 

festivaly (United Islands of Prague, demonstrace organizace Člověk v tísni, vystoupení 

ochotnických herců atd.) Co se týče sezení, můţe člověk vyuţít lavičky, velmi rozsáhlou 

travnatou plochu, či venkovní posezení v restauračních zařízeních. Stín obstarává velký počet 

stromů na ploše, nicméně účinně se schovat před deštěm půjde na této rozlehlé ploše dost stěţí, 

jen snad v přilehlých budovách. Překáţky pro pohyb po parku tu vzhledem k rozsáhlosti plochy 

zde vůbec nejsou, asfaltový chodník vede po obvodu parku a snad je jedna taková cesta spojuje 

oba konce, po trávě se dá bez problému přecházet, místo je výborně přehledné, ve výhledu 

nebrání ţádné vysoké předměty nebo domy kromě stromů. Skoro úplně zde chybí dekorace, 

busta J. Dobrovského a socha neznámé dívky se snaţí tento nedostatek vyvaţovat. Kaţdopádně 

místo oplývá i tak takovým geniem loci, ţe by na této maličkosti mohl trvat snad jen ortodoxní 



hnidopich. Hlučnost sem prakticky nedoléhá, mírný šum je zde slyšet z mostu Legií a z Újezda, 

je ovšem skutečně nepatrný. Kouzlo místa se zde umně snoubí s jeho funkcí, kterou plní 

znamenitě. Kvalitu snad jen mírně sráţí špatné osvětlení v noci (vyzkoušel jsem), málo 

odpadkových košů a v neposlední řadě působí jako pěst na oko přilehlá budova pomalovaná 

graffiti (nutno říct, ţe k tomu všemu nepovedenými). Ta by si zaslouţila odstranit, nebo 

radikálně zrekonstruovat. Za zmínku stojí i výstava starých fotografií parku (z přelomu 19. a 

20. století a první poloviny 20. století), která je vyvěšena na plotě ohrazující sráz nad 

Čertovkou. Místo je přístupné díky své rozlehlosti a otevřenosti z mnoha míst, jednak 

z Kampy, smíchovského Újezdu a v neposlední řadě před četné mosty vedoucími přes 

Čertovku od celé řady velvyslanectví (francouzského, lotyšského či japonského), nebo od 

luxusních hotelů (Sokol atd.). Ze všech tří zkoumaných lokalit se mi tato zdála nejhezčí, 

nejpřívětivější a nejméně zralá ke změnám. Kredit bezpečnosti místa asi utrpí kvůli své 

odlehlosti (hlavní proud lidí se pohybuje nejblíţe aţ na Karlově mostě nebo na Újezdě) a 

špatnému osvětlení v noci. Mně ovšem tento fakt ve dne poţitek z parku Kampa nezkazil. 

 

 



PARK KAMPA (žena, 24 let) 

 

Slavný praţský park Kampu jsem viděla v neděli 3.4. kolem 17:00 hod. Podle novinářů 

to byl první letní den roku 2011. Podruhé pak 14.4.ve čtvrtek cca ve 12:30, kdy poprchalo. 

Park je dost velká zelená plocha podél Vltavy a na Malé Straně působí jako opravdová 

oáza klidu mezi všemi těmi domy, kostely a jinými památkami. Lokalita v úplném centru 

metropole a snadná dostupnost metrem (Malostranská) nebo tramvají (Újezd, Hellichova, 

Malostranské náměstí) ze něj dělá vyhledávané místo jak mezi místními, tak mezi turisty. Přes 

to všechno je to lokalita aţ překvapivě klidná a tichá. Slyšet je Vltava, konkrétně šumící jez. 

Kampa je z mého pohledu klasický park. Stromy a udrţovaný trávník, to vše protkané 

dost velkým mnoţstvím cestiček a laviček.To celé je jen nízkou zídkou oddělené od nábřeţí 

řeky, takţe je moţné pohodlně pozorovat vodní ptáky nebo lodě, coţ mnoho lidí i dělá. Pro ty, 

co jim vyhládne jsou hned u parku restaurace. Veřejné toalety se nachází na jednom z okrajů a 

přístup k nim je velmi dobře značený.  

Návštěvníků bylo v oba dva dny poměrně dost. Při první návštěvě to nebylo překvapivé, 

protoţe bylo opravdu krásně a teplo. Lidé posedávali na lavičkách, mnozí jen tak leţeli na 

trávě. Jiní měli s sebou i deku, jídlo na piknik a freesbee nebo jiné sportovní náčiní. Kolem nich 

pobíhaly děti a bylo slyšet celou řadu světových jazyků. Při mé druhé návštěvě, kdy bylo o 

poznání chladněji a občas poprchalo mě překvapilo mnoţství lidí, kteří seděli na lavičkách a 

relaxovali. Evidentně se jednalo o turisty, ale vidět byla i slečna, co si přišla zaběhat, několik 

ţen s kočárky a starších lidí venčících psy. Bezdomovce ani jiné „ţivly“ jsem nespatřila. 

 O akcích, které by se v této lokalitě pořádaly, bohuţel nevím, ani jsem ţádné 

neviděla. Jsem ale přesvědčená, ţe jich bude poměrně hodně.  

 Jak uţ jsem se zmínila, je to upravené a pěkné místo, z informačních cedulí se dá 

zjistit i něco o projektu na obnovu parku, coţ je myslím znát. Přestoţe je tam hodně 

návštěvníků, působí Kampa klidně a vybízí k odpočinku během poznávání krás Prahy. Nikdo si 

ale nebude připadat nepatřičně, kdyţ si sem přijde zasportovat nebo popovídat s přáteli. 

Zkrátka kaţdý si najde to svoje vyuţití a bude se tu cítit příjemně a bezpečně. 

 Co se týče ústředního místa, pro mě jsou to jistě sochy miminek od architekta 

Černého a tady bych i volila místo srazu. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tabulky: 

Hodnocení míst podle aspektů funkčnosti 

veřejného prostoru 

 

 

 

 Souhrnné hodnocení dle objektivních kritérií 

 

 Souhrnné hodnocení na základě 

kvalitativních textů respondentů 

  



Hodnocení podle empirických indikátorů kvalitního veřejného prostranství Jana Gehla 

 

  Kampa Sady Svatopluka 

Čecha 

Tilleho náměstí 

Bezpečí Stupeň bezpečí 

střední 

Stupeň bezpečí 

nízký 

Stupeň bezpečí 

střední 

Pohodlí Pohyb po 

prostranství 

Spíše dobrý Střední Střední 

Kvalita 

sezení 

Střední Nízká Dobrá 

Možnost 

vidět 

Velmi dobrá Spíše špatná Střední 

Podmínky 

pro 

rozhovor 

Střední Spíše špatné Střední 

Prožitek Aktivity Heterogenní Homogenní Spíše homogenní   

Sociabilita Dobrá moţnost 

pasivních i 

aktivních kontaktů 

Omezená moţnost 

pasivních i 

aktivních kontaktů 

Dobrá moţnost 

pasivních i 

aktivních kontaktů 

 

Čistota 

prostranství 

Velmi dobrá Střední Velmi špatná 

Estetická 

kvalita 

prostranství 

Spíše dobrá Střední Nízká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení podle empirických indikátorů kvalitního veřejného prostranství podle klíčových 

atribut podle organizace Project for Public Spaces (PPS)  

 

    Kampa Sady 

Svatopluka 

Čecha 

Tilleho náměstí 

Sociabilita „Živé místo“ Ano Ne Spíše ano 

Místo 

manifestace 

skupin a 

komunit 

Ano Ne Rozhodně ano 

Využití Společenské 

akce 

Konají se často a 

pravidelně 

Nekonají se Konají se velice 

zřídka a 

nepravidelně 

Typy aktivit Heterogenní Homogenní Spíše homogenní 

Struktura 

uživatel 

Vysoce 

heterogenní 

Spíše homogenní Spíše homogenní 

Dostupnost & 

Propojení 

Přehlednost 

prostoru 

Střední Nízká Střední 

Přístupnost 

prostoru 

Střední Střední Velmi dobrá 

Dostupnost 

prostoru 

Spíše dobrá Spíše dobrá Spíše špatná 

Pohodlí & 

Image 

Pocit bezpečí Vysoký Nízký Střední 

„Image místa“ Místo 

celoměstského 

významu 

Místo lokálního 

významu 

Místo lokálního 

významu 

Čistota 

prostranství 

Velmi dobrá Střední Velmi špatná 

Estetická 

kvalita 

prostranství 

Spíše dobrá Nízká Střední 

 

 

 

 



Zhodnocení podle pozorovatelů (Jan Gehl) 

 Kampa Sady 

Svatopluka 

Čecha 

 

Tilleho náměstí 

Bezpečí Vysoký 

stupeň 

bezpečí 

Vysoký 

stupeň 

bezpečí 

Střední stupeň 

bezpečí 

(přítomnost 

neţádoucích 

osob) 

 

Pohodlí Pohyb po 

prostranství 

Spíše 

dobrý 

Spíše dobrý  Velmi dobrý 

Kvalita sezení Nízká Střední Střední 

Možnost vidět Vysoká Nízká Vysoká 

Podmínky pro 

rozhovor 

Spíše dobré Velmi špatné Spíše dobré 

Prožitek Aktivity Spíše 

heterogenní 

Vysoce 

homogenní 

Spíše homogenní 

Sociabilita Pasivní 

interakce 

Velká 

moţnost 

pasivních 

interakcí 

Malá 

moţnost 

pasivních 

interakcí 

Střední moţnost 

pasivních 

interakcí 

Aktivní 

interakce 

Velké 

zastoupení 

aktivních 

interakcí 

Nízké 

zastoupení 

aktivních 

interakcí 

Velké zastoupení 

aktivních 

interakcí 

Čistota prostranství Spíše dobrá Spíše špatná  Spíše špatná  

Estetická kvalita 

prostranství 

Velmi 

dobrá 

Střední Střední 

(zajímavé 

prostorové 

prvky, ale 

nepěkné okolí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hodnocení podle pozorovatelů (kritéria Project for Public Spaces) 

 

 Kampa Sady Svatopluka 

Čecha 

Tilleho náměstí 

Sociabilita „Živé 

místo“ 

Rozhodně ano Spíše ne Spíše ano 

Místo 

manifestace 

skupin či 

lokálních 

komunit 

Skupiny ano 

Lokální 

komunity ne 

Spíše ne Ano – místo 

manifestace 

lokálních 

komunit (lidé se 

potkávají a 

zdraví)- dáno 

polohou tohoto 

prostoru 

v sídlištní části 

města 

Využití Společenské 

akce 

Konají se 

často a 

pravidelně 

Nekonají se Nekonají se 

Aktivity Heterogenní Homogenní Spíše 

heterogenní 

Struktura 

uživatelů 

Heterogenní 

z hlediska 

věku 

Heterogenní 

z hlediska 

skupin 

Homogenní 

z hlediska věku 

Homogenní 

z hlediska skupin 

Heterogenní 

z hlediska věku 

Homogenní 

z hlediska 

skupin 

Dostupnost 

& 

Propojení 

Přehlednost 

prostoru 

dobrá Dobrá Velmi dobrá 

Přístupnost 

prostoru 

Špatná Dobrá Střední (dobrá 

přístupnost 

pouze pro okolní 

obyvatele) 

Dostupnost 

prostoru 

 

Spíše dobrá Spíše dobrá Spíše špatná 

Pohodlí & 

Image 

Pocit 

bezpečí 

 

Vysoký 

stupeň bezpečí 

Vysoký stupeň 

bezpečí 

Střední stupeň 

bezpečí 

„Image 

místa“ 

Ano – turisté 

místo fotí, je 

zde výhled, 

konají se zde 

akce. Dáno 

bezesporu 

exkluzivní 

Ne – místo má 

„image“ pouze pro 

obyvatele 

bezprostředního 

okolí. 

 

 

Ne – lidé (kteří 

nebydlí v okolí) 

místo většinou 

do doby 

návštěvy 

neznali, nevědí, 

po kom je 



polohou 

tohoto parku 

v rámci města 

Místo 

s výrazným 

image a 

celoměstským 

významem 

Image místa je 

spíše slabší, ale lidé 

jej obecně znají: 

Místo lokálního 

významu 

pojmenované, 

nekonají se zde 

skoro ţádné 

akce. 

Slabá image 

místa: Místo 

s lokálního 

významu 

Čistota 

prostranství 

Střední Velmi špatná Spíše špatná 

Estetická 

kvalita 

prostranství 

Střední Nízká Střední 

  


