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ABSTRAKT
Tato práce je zaměřena na vnímání městského prostoru a hledání optimálního
životního prostředí ve městě. Na základě kritiky homogenního prostoru a teorií urbanistů Jana
Gehla a Kevina Lynche se zabývám oblastmi, které v textu definuji jako heterogenní
z hlediska typu zástavby, členitosti terénního reliéfu, podílu zeleně a různých funkcí budov.
Výzkum práce je zaměřen na konkrétní heterogenní oblast Prahy (na část Michle). Probíhal
formou osmi rozhovorů s obyvateli a pozorováním oblasti. Respondenti odpovídali na otázky
týkající se Michle a otázky, které sledovaly vnímání městského prostoru v různých
kontextech. Text práce obsahuje doslovné výpovědi respondentů, které demonstrují způsob,
jakým lidé o městském prostoru přemýšlejí. V závěru práce shrnuji výsledky výzkumu a
komentuji heterogenní oblasti jako potenciální optimum životního prostředí uvnitř města.

Klíčová slova: město, oblast, heterogenita, vnímání, životní prostředí

ABSTRACT
This thesis is focused on the perception of urban space and searching for the optimum
environment in a city. On the basis of criticism of homogenous space and urban theories
introduced by Jan Gehl and Kevin Lynch I deal with kinds of districts defined as
heterogeneous with respect to types of buildings, a terrain relief, a proportion of vegetation
and various functions of buildings. The research part of the thesis is focused on a concrete
heterogeneous district of Prague (on the district of Michle). It was carried out by interviews
with inhabitants of this district and observation of the locality. The respondents answered
questions regarding Michle and questions which studied the perception of urban space in
various contexts. The text of the thesis includes verbatim transcripts of respondents’
responses which demonstrate the way people think of urban space. The concluding part of the
thesis summarizes results of the research and makes comments on heterogeneous districts as
the optimum environment within a city.
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ÚVOD
Česká republika patří mezi země s vysokou mírou urbanizace, tedy s nadpolovičním
podílem obyvatel žijících v městském prostředí.1 Město tak představuje pro mnohé lidi
každodenně sdílený prostor, v němž povětšinu svého času prožívají své životy. Přestože se
nejedná o prostor, který by vnikal nezávisle na člověku, ne každý se aktivně podílí na jeho
podobě, na druhou stranu všichni jeho obyvatelé mají určitá očekávání od svého bydliště a
městský prostor nějakým způsobem vnímají a hodnotí.
Tato práce se snaží odhalit podobu městského prostoru, která by se blížila
„optimálnímu“ životnímu prostředí uvnitř hranic města z pohledu obyvatel. Inspirací pro dané
téma mi byla kniha dánského architekta Jana Gehla, který se zabývá funkčností městského
prostoru, jeho vlivem na psychiku člověka a na sociální život, který je v ulicích města
realizován. V knize Život mezi budovami J. Gehl definuje určité prvky, popisující převážně
fyzický charakter prostředí, které činí místo pro lidi příjemné a vhodné k delšímu časovému
setrvání. Kromě něj se fyzickým charakterem prostředí a jeho vnímáním zaobíral americký
urbanista Kevin Lynch. Oba autoři spatřují určitou kvalitu v rozmanitosti prvků
umístěných v prostředí, které mají potenciál k vytvoření specifičnosti místa.
Jejich kritéria vztažená k fyzické podobě města byla základem pro zaměření
empirické části práce na určité pražské oblasti, které zde definuji jako „heterogenní“, z nichž
pro samotný výzkum jsem vybrala část Michle. Uskutečněná pozorování mapující funkčnost
prostoru doplnila rozhovory s místními obyvateli, kteří se vyjadřovali nejen k tomu, jakou roli
při hodnocení bydliště hraje fyzická podoba prostředí, ale i k tomu, co pro ně osobně je
v okolí bydliště, a v městském prostoru vůbec, opravdu důležité.
V závěrečné části práce jsou shrnuty nabyté poznatky z výzkumu, které by měly
přispět k porozumění, jak lidé o městském prostoru přemýšlí a jak se v něm cítí. Také zde
shrnuji, zda se heterogenní oblasti blíží optimálnímu životnímu prostředí či nikoliv a jestli je
vhodné se jimi dále zabývat.

1

V roce 2011 žilo v obcích se statutem města 70 % obyvatel ČR [ČSÚ, 2011]. S větší prostorovou mobilitou
obyvatel, s rozvojem dopravy, komunikačních technologií a masových médií se smazává oddělenost měst od
venkova. Ovlivňování venkova skrze rozšiřování „městských prvků a městského způsobu života je označováno
jako nepřímá urbanizace“ [Ouředníček, Temelová 2008].

7

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
Zúžení zájmu na téma heterogenních oblastí a vnímání městského prostoru má za
sebou širší teoretické pozadí, které je zapotřebí uvést, a proto se v následujících kapitolách
zaměřím na zasazení tématu do širšího teoretického kontextu.
Vzhledem k tomu, že je město předmětem zájmu více věd a v této práci přihlížím i
k poznatkům, které nejsou vysloveně sociologického charakteru, okomentuji nejprve pozici
sociologického pohledu vůči nahlížení z perspektiv, které jsou připisované jiným vědním
oborům. Dále zmíním rozdílné přístupy k městskému prostředí, které se promítly v teoriích
vybraných sociologických autorů. Přehled městských teorií zakončím koncepcemi již
zmiňovaných urbanistů: Jana Gehla a Kevina Lynche.

1.1 Město z pohledu sociologie a jiných vědních oborů
Vymezení sociologického a jiných pohledů na město je stručně sepsáno Jiřím Musilem
v Malém sociologickém slovníku. Na tom, jak město vizuálně vypadá, se podílí
architektonické koncepce pracující s kompozičními, estetickými a stavitelskými poznatky.
Urbanisté svou pozornost věnují sídelním celkům, které projektují s cílem dosáhnout
vhodného uspořádání funkcí a zajistit tak optimální provoz města. Geografické studium města
přihlíží k poloze, velikosti města, hustotě zalidnění a způsobu užívání různých městských
ploch. Ekonomické teorie spojují městský prostor s lokalitami výroby, náklady na provoz
města, náklady vynaloženými na bydlení či s rozmístěním pracovních příležitostí.
Demografové si všímají věkového složení obyvatelstva, jeho příbytku nebo naopak úbytku či
migrace lidí z vesnic do města [Malý sociologický slovník 1970: 216].
V rámci sociologie spadá problematika města do sociologické subdisciplíny sociologie
města, která je součástí sociologie sídel [Velký sociologický slovník 1996: 1095]. Zatímco
pojem sídelní útvar „se používá pro označení jak skupinových forem osídlení, tak i pro
jednotlivá města a obce a u větší z nich i pro jejich jednotlivé části“, tak město je specifickou
formou sídla [Hrůza 1977]. Sociologie města se tak soustředí na zvláštní formu sídel a sleduje
interakci mezí tímto prostředím a společností, vzájemné působení institucí a obyvatel při
dosahování hospodářských, kulturních a jiných cílů, specifika městského způsobu života a
zkoumání městského prostoru jako soustavu „znaků, které jsou lidmi vnímány a
interpretovány“ [Velký sociologický slovník 1996: 1095 - 1096].
8

Inocenc Arnošt Bláha, sociolog zabývající se městskou tématikou na českém území,
byl názoru, že každý z vědních oborů přináší určité poznatky o městě, které jsou přínosné, ale
město ve své komplexnosti dokáže pochopit pouze sociologie jako věda, která dokáže
jednotlivé poznatky skloubit a zaštítit novým poznáním.2 Chicagský autor Louis Wirth [1938]
také komentuje pohledy jednotlivých věd: Geografie, ekonomie, historie a politické vědy dle
něj definují město pouze na základě vybraných aspektů, což vede k limitovanému poznání.
Sociologie se tak má zaobírat městem v jeho celistvosti a porozumět mu tak v širších
souvislostech. Současně stále publikující český autor Jiří Musil [2002] považuje sociologické
poznatky od ostatních za odlišné, ale ne ostatním nadřazené. Sociolog architekt Karel
Schmeidler pak společně s psychologem Rudolfem Kohoutkem nabádají k praktické
spolupráci jednotlivých vědních disciplín. Podle nich díky „zájmu sociologie, psychologie,
teorie životního prostředí a dalších věd mizí z našeho povědomí redukce architektury pouze
na její výtvarnou stránku. Tento zúžený pohled, který tak často převládal, má svou platnost
jen u některých objektů (…), nikoliv u objektů tak náročných na provoz jako jsou zdravotní,
administrativní, školské a kulturní stavby či stavby pro bydlení. Nároky na kvalitu prostředí
jsou vysoké, provoz je u těchto budov natolik komplikovaný a vztahy mezi uživateli dnes tak
složité, že jejich koncipování předpokládá skutečně vědecký přístup“ [Schmeidler 2001: 85].
Sociologie města je také v úzkém vztahu se sociální geografií. Martin Ouředníček,
společně s dalšími sociálními geografy, podotýká, že současná sociální geografie čerpá
z teorií sociologů Chicagské školy a českých sociologů, kteří působili převážně v první
polovině 20. století.3 V geografické empirii se využívá nejen kartografických, statistických a
GIS4 analýz, ale i metod sběru dat, které jsou používané při sociologických výzkumech:
pozorování, dotazníkových šetření, rozhovorů, mentálních map a Delphi šetření [Ouředníček,
Novák, Temelová, Puldová 2009].
Sociologické metodologii bude věnováno více prostoru v samostatné kapitole
navazující na výzkumnou část bakalářské práce. Přestože pohled na město z perspektivy
sociologie má svá nezaměnitelná specifika, mohou jej obohatit i poznatky z jiných věd.
Mezioborové využití znalostí je vzájemné, a proto se zmíněné vědy naopak mohou inspirovat
sociologickým přínosem v rámci této oblasti zájmu. Přestože mým cílem je porozumění
vztahu lidí k prostředí, v němž bydlí, hodnotím při samotném zkoumání heterogenních oblastí
funkci prostoru částečně z pozice urbanisty, sociálního geografa a psychologa. V následující
2

K tomu se více vyjadřuje v knize: Město, sociologická studie z roku 1914.
Z českých sociologů zmiňuje I. A. Bláhu, Z. Ullricha a J. Musila.
4
GIS je zkratkou pro Geografický informační systém (v angličtině: Geographic information system).
3
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kapitole se zaměřím na sociologické teorie, jež jsou relevantní k tématu města a zároveň mi
byly inspirací při sestavení a sledování okruhů témat, kolem nichž se točily uskutečněné
rozhovory s obyvateli Michle.

1.2 Problematika města v sociologické teorii
Výše jsem vymezila, co je ze sociologického hlediska na městě zajímavé, nyní se
zaměřím na to, jak se odlišuje pojetí města v různých sociologických teoriích, z kterých více
rozeberu ty, jež se vztahují k tématu heterogenity a vnímání města jako životního prostředí.
V rámci těchto teorií se objevuje více perspektiv, z nichž lze město studovat. Jiří Musil
[1967: 10] zmiňuje tři tradiční úhly pohledu, podle nichž:

1. Ve městě se promítá struktura celé společnosti. Porozuměním společnosti lze
dojít k pochopení města a naopak z města je možné pochopit strukturu a povahu
společnosti. Město je tu pouze geografickou lokalitou, v níž se společnost určitým
způsobem realizuje. Do tohoto pohledu zapadají teorie Karla Marxe a Bedřicha
Engelse.

2. Sociologie se má zabývat organizací společnosti ve městě. Městské prostředí je
specifické (odlišné oproti venkovskému) a transformuje povahu sociálních skupin,
institucí a organizací. Vliv na tuto odlišnost má kromě společenských činitelů
charakteristika prostředí určována hustotou zalidnění, způsobem bydlení, povahou
dělby práce apod. Městské prostředí chápal jako sociální kontext například chicagský
sociolog Louis Wirth.

3. Ve městě vzniká specifický druh společnosti, který je zapotřebí zkoumat.
Sociologie se zaměřuje na vytvoření typologie městské a venkovské společnosti podle
rozdílů organizace a sociálních vztahů. Takto dichotomicky společnost například viděli
Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim.

Zmíněné tři perspektivy pohledu zaštiťují množinu témat, na něž se sociologické
zkoumání zaměřuje. Vybraným tématům a autorům, kteří se na ně orientovali, bude věnována
následující část textu.
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1.2.1 Vybrané sociologické přístupy ke společnosti ve městě

Již zde zmiňovaný I. A. Bláha se zaměřoval na historický vývoj měst, příčinu jejich
vzniku a jednotlivé funkce města. Město pokládal za rozvinutější formu sídla, které je
kvalitativně lepší než sídla na venkově. Dle něj, „srovnáme-li společnost venkovskou se
společností městskou, přicházíme k tomu poznání, že čím organizovanější, složitější,
diferencovanější jest toto zespolečenštění, tím že stojíme výše na stupnici kulturního vývoje“
[Bláha 1914: 168]. Zatímco venkov stagnuje ve své fyzické podobě i ve vývoji sociálních
vztahů a hodnot, město se neustále proměňuje a tím se dostává na vyšší stupeň vývoje.
Fyzická přeměna souvisí s vyspělostí městské společnosti, která si své okolí přizpůsobuje
aktuálním potřebám. Městská hustota zalidnění a dělba práce, tedy menší samostatnost
individua, přispívá k jevu zespolečenštění, při němž jednotlivci spolu kooperují a vytváří nové
duchovní, mravní i materiální kvality. K progresu městské společnosti přispívá její vnitřní
diferenciace. Střety rozdílnosti individuí či skupin se tolerancí, která je ve městech větší než
na venkově, spojují v heterogenní a zároveň fungující celek.
V druhé polovině 19. století německý sociolog Ferdinand Tönnies definuje dva
sociální systémy: pospolitost (Gemeinschaft) a společnost (Gesellschaft). Pro velkoměsta je
typickým systémem zmíněná společnost, která je charakteristická tím, že se z lidí stávají
samostatní jedinci odcizení sobě navzájem. Vztahy mezi nimi mají povahu směny, při níž se
snaží maximalizovat osobní zisk na úkor druhých. Město je tak spíš prostředím, v němž jsou
mezilidské vztahy dočasně degradovány, a tak soužití v městském prostředí nepřipomíná
kooperaci jeho obyvatel nýbrž konkurenční boj individuí. Tönnies ovlivnil svým pohledem na
život ve velkoměstě krom jiných sociologů i Georga Simmela [Keller 2010].
G. Simmel popisoval psychologické rysy městského člověka a povahu života ve
městě. Specializace jednotlivců a osobnostní rysy, které je možné využít v rámci peněžní
ekonomiky, se dle něj v městském prostředí dočkají odměny, ale město jedince psychicky
přetěžuje nadměrnou nervovou stimulací [Smith 1980: 122]. V eseji The Metropolis and
Mental life5 popisuje rozdílnost života ve velkoměstě od života v menších městech a na
venkově. Zatímco na malém městě si mezi sebou jednotlivci udržují řadu osobních vztahů, ve
velkoměstě se tyto vztahy stávají neosobními. Jedinec se individualizuje a jeho jednání se
stává účelné, kalkulující, prospěchářské a méně angažované ve veřejné sféře. Psychické
vyčerpání je spojené nejen s velkým množstvím rozmanitých podnětů, ale i s urychleným

5

Přeloženo z původního textu: Die Großstädte und das Geistesleben.
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rytmem života ve městě a neustálým střídáním nových podnětů, které nelze emocionálně
zpracovat.
Simmlovými, spíše filosofujícími, teoriemi se nechal inspirovat Louis Wirth, americký
sociolog, jenž je zařazován do tzv. Chicagské školy, která se v oblasti města zaměřovala na
množství empirických výzkumů. V roce 1938 otiskl The American Journal of Sociology
Wirthův text Urbanism as a Way of Life, v němž se zabývá sociologickou definicí města,
otázkou urbanizace, heterogenitou obyvatel, způsobem života ve městě a vztahem mezi
urbanistickou teorií a sociologickým výzkumem. V té době známé sociologické teorie města
považuje za přínosné, ale na jejich základě nevidí možnost vytvořit hypotézy, které by se daly
empiricky ověřit. Tento problém by mohlo vyřešit postavení sociologických hypotéz na
základě výsledků urbanistického poznání. Propojením urbanismu se sociálními aspekty života
a s dřívějšími sociologickými teoriemi města nakonec bude možné dosáhnout komplexního a
uceleného poznání.

1.2.1 Ekologie města

Obecně se ekologie jako věda zabývá vztahy „mezi organismy a prostředím“
[Musil 1967: 133]. V současné době je ekologie mnohdy spojována s ochranou životního
prostředí. Zde se zaměříme na ekologii sociální, která je hlavně spojována se studiem
sociálních jevů ve strukturovaném městském prostředí. Touto problematikou se začali
systematicky

zaobírat

chicagští

sociologové

v první

polovině

20.

století

[Velký sociologický slovník 1996: 241]. Z jejich studií je pro nás momentálně zajímavá teorie
soustředných zón Ernesta Watsona Burgesse.
Tato teorie byla publikována v knize The City, na jejímž vydání se E. W. Burgess
podílel s Robertem E. Parkem. V kapitole The Growth of the City: an Introduction to a
Research Project

popisuje ideální model postupného rozšiřování města, který nelze

vztáhnout na reálně existující město. Jádrem modelu je obchodní centrum (The Loop), na
které se v soustředných kruzích připojují další zóny. Na obchodní centrum navazuje
přechodná zóna (zone in transition), v níž se nachází firmy a lehký průmysl. Třetí zóna je
obývána dělníky, kteří stojí o snadný přístup k pracovišti ve druhé zóně. Na tuto zónu
navazuje obytná část města (residential zone), v níž bydlí lidé v kvalitnějších bytových
domech nebo v rodinných domcích. Poslední zóna je oblastí suburbií, satelitních městeček,
z níž lidé do města dojíždí (commuters zone) [Park, Burgess 1992].
12

Burgessovu teorii soustředných zón upravil americký ekonom Homer Hoyt na teorii
sektorovou, v níž se jednotlivé oblasti nepodobaly ani tak kruhům jako pásmům. Průmysl se
podle Hoyta nesoustřeďuje v jádru města, ale na jeho krajích, případně kolem železničních
tratí a vodních toků, které mohou být využity například pro dopravu fabrikami
zpracovávaného materiálu. Obytné části pak sahají od středu města k jeho krajům a liší se
strukturou obyvatelstva – nižší, střední a vyšší třídy bydlí v různých, od sebe oddělených,
lokalitách.
Americký geograf Edward Louis Ullman a C. D. Harris vypracovali teorii, že se město
skládá z více jader, která jsou centry s odlišnými funkcemi ve městě. Například vedle sebe
může být centrum velkoobchodů, volného času, obytných oblastí aj.
Další teorie spojené s ekologickým členěním města, zde uvedené pro dokreslení, jsou:
teorie přirozených oblastí a teorie symbolických hodnot [Musil 1967]. Jednotlivé teorie byly
uvedeny pro pozdější porovnání s ilustrativními schématy, jež bylo možné odvodit z výpovědí
oslovených respondentů. Chicagští sociologové teorií o růstu měst ovlivnili i české sociology,
například Z. Ullricha, který z nich vychází v metodologické části výzkumu o poměšťování
pražského okolí (tento výzkum bude ještě zmíněn, a to v kapitole o heterogenních oblastech).
Ekologické teorie města, se dál rozvíjely během druhé poloviny 20. století, kdy
struktura města byla přirovnávána ke struktuře společnosti. Tyto teorie se stavěly k původní
chicagské ekologii kriticky a to zejména kvůli silnému propojení s geografií. Předmětem
zájmu se tedy stalo hledání závislosti podoby městského prostředí na charakteru určité
společnosti. Například Francouz Henri Lefebvre viděl spojitost mezi podobou města a
kapitalismem, jeho současník Manuel Castells „považoval vnitřní uspořádání měst za závislé
proměnné, které jsou především produktem neprostorových výrobních vztahů“ [Musil 2003].
Od 70. let lze hovořit o tzv. neoekologické škole, pod níž spadají autoři Jürgen Friedrichs a
Bernd Hamm. J. Friedrichs je názoru, že prostorovou organizaci lze vysvětlit sociální
organizací města. Druhý z autorů, B. Hamm, považuje za ústřední otázku analýzy městského
prostoru „vztah mezi strukturováním prostoru a strukturováním společnosti“ [Musil 2003].
Předešlým odstavcem nebyly zdaleka vyčerpány veškeré ekologické teorie. Záměrně
jsem se nepouštěla do jejich podrobnějšího rozepisování, nikoliv z důvodu, že bych tyto teorie
považovala za nezajímavé nebo nepřínosné, ale kvůli tomu, že se nechci příliš vzdalovat od
tématu bakalářské práce. Teorie odvozující formu městského prostředí z podoby společnosti
jsou v tuto chvíli protipólem toho, co jsem sama použila při sestavování schematických
modelů městských zón. Při vytváření schémat jsem vycházela z jednotlivců a jejich vnímání
města nikoliv ze společnosti jako celku. Zóny, které jsem zanesla do schémat odvozených
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z výpovědí respondentů, se do určité míry dají porovnat s modelem koncentrických pásem,
sektorovým modelem anebo modelem několika jader, a proto těmto teoriím bylo věnováno o
něco více prostoru než ostatním.

1.3 Inspirující urbanistické koncepce: Kevin Lynch a Jan Gehl
V předešlé kapitole byla pozornost soustředěna na sociologické autory, kteří svými
teoriemi měli co říci k tématice města. Většina z nich se zaměřovala na to, jak souvisí městské
prostředí s povahou celé společnosti nebo s jednáním jednotlivců. Urbanisté Kevin Lynch a
Jan Gehl se oproti zmiňovaným sociologům zaobírají jednotlivými fyzickými prvky města a
tím, jak je lidé vnímají. Z jejich koncepcí jsem ve výzkumné části své práce využila způsob,
jakým posuzují fyzické prostředí města, jenž v této kapitole rozeberu podrobněji.

1.3.1 Kevin Lynch a Obraz města

Kevin Andrew Lynch se narodil v Chicagu (v roce 1918) a během svého života
publikoval několik knih k urbánní tématice, z nichž nejznámější je The Image of the City6 (v
češtině Obraz města). Nejstručněji řečeno se tato kniha zabývá tím, jak obyvatelé města
vnímají jeho vizuální stránku. Zřetel je přitom hlavně brán na jasnost a čitelnost, která je
spojována se schopností orientovat se v prostoru. „Správná představa o prostředí poskytuje
lidem cenný zážitek citové jistoty, jenž pomůže vytvářet i harmonický vztah mezi jedincem a
okolním světem. To je opakem strachu, který způsobuje dezorientace“ [Lynch 2004: 5].
K. Lynch zavádí pojem image vystihující podobu prostředí, jež je závislá na tom, jak ji
vnímá konkrétní pozorovatel. Vnímání jednotlivců se obvykle liší na základě životních
zkušeností, očekávání, stereotypních představ, ale v rámci určité skupiny dochází ke shodě
vnímání, a proto je možné dojít k zobecněným představám, které jsou společné pro více
obyvatel. Image se skládá ze tří složek: 1. Identity, která objekt odlišuje od ostatních. 2.
Struktury vyjadřující prostorové umístění objektu. 3. Významu, jejž pozorovatel připisuje
objektu.

6

Co se týče poznatků shrnutých v knize, tak je zde budu připisovat Lynchovi, ale není od věci podotknout, že na
výzkumu, z něhož čerpal při psaní knihy, se podílelo více lidí. Společně s ním například výzkum vedl György
Kepes.
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V každém prostředí pak lze sledovat pět prvků, jimiž jsou cesty, kraje, oblasti, uzly a
významné prvky. Cesty (ulice, dopravní tepny, železnice) jsou dráhami, po nichž se obyvatelé
pohybují a z nichž město sledují. Okraji jsou míněny hranice oddělující jednu oblast od druhé
(může se jednat o zeď, řeku, železniční kolej, řadu domů). Strategickými ohnisky oblastí jsou
uzly, které mohou představovat dopravní křižovatky, náměstí či místa s koncentrací určité
funkce. Při orientaci v prostoru pak nemalou roli hrají tzv. významné prvky, které jsou
charakteristické jedinečností, nezaměnitelností a výrazností. Takovým prvkem může být věž,
historická budova, kostel anebo opravená či nová budova mezi fyzicky zchátralými nebo
staršími domy.
Jednotlivé prvky byly definovány na základě rozhovorů s obyvateli několika
amerických měst. Oslovení lidé popisovali a kreslili svůj mentální obraz města, z něhož
Lynch odvozoval určité zásady pro budoucí plánování měst. „Hlavní myšlenkou těchto úvah
je, že i rozsáhlé městské prostředí může zahrnovat senzuální formu. (…) Po pravdě
potřebujeme takové prostředí, které není jen jednoduše uspořádané, ale které je také poetické
a symbolické. Takové prostředí pak může vypovídat o jednotlivcích i celé společnosti, o jejich
tužbách, o historických tradicích, přírodních podmínkách i složitých funkcích a tendencích
městského světa“ [Lynch 2004: 121].
K teoretické koncepci výše uvedených městských prvků se navrátíme při analýze dat
získaných z mnou realizovaného výzkumu. Nepůjde nám o prosté rozpoznání jednotlivých
prvků v konkrétním prostředí, ale o popsání významu daných prvků, který jim připisují
obyvatelé určitého městského prostředí. Učiníme tak pro širší pochopení toho, jak lidé
vnímají své bydliště a jeho umístění v městě jako celku.

1.3.2 Jan Gehl a veřejná prostranství
Zatímco Lynchova teorie hodnotí prvky v kontextu celé oblasti, dánský architekt a
urbanista Jan Gehl se soustředí na podrobnosti městského prostoru. J. Gehl krom budov,
prostoru jako celku nebo cest hodnotí i detaily jako umístění laviček, vzhled předzahrádek a
různých menších objektů, které jsou součástí veřejného prostranství.
Podle zákona (č. 128/2000 Sb., o obcích, §34) jsou veřejnými prostranstvími „všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
J. Gehl veřejné prostranství pojímá méně formálně a zahrnuje do něj veškerý prostor,
v němž spolu lidé mohou interagovat mimo své domovy (byty, domy). Své poznatky o
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městském prostředí publikoval v několika knihách, z nichž nejnovější je kniha Města pro lidi,
pak Nové městské prostory a nakonec Život mezi budovami, v níž jsou popsány následující
postřehy o tom, co zpříjemňuje pobyt ve městě.7
Město umožňuje člověku být ve společnosti jiných lidí, aniž by musel vyhledávat
přítomnost konkrétního člověka. Může tak ostatní sledovat, vnímat jejich přítomnost nebo
s nimi komunikovat a tím se vyhnout v danou chvíli nechtěné samotě.
Lidský zrak přitahuje aktivita, kterou vytváří zase lidé. Proto jsou na náměstích více
obsazeny ty lavičky, které mají výhled na zalidněnou část než ty, které jsou výhledem
směřovány do zeleně nebo na jiný statický prvek prostoru. Pakliže lidé prochází kolem
staveniště, přitahují jejich pozornost pracující dělníci nikoliv samotná stavba. „Lidé a lidské
aktivity jsou největším předmětem zájmu. Dokonce i prostá forma kontaktu, pouhé dívat se a
slyšet a být na blízku ostatním, je očividně uspokojivější a žádanější než většina z jiných
atrakcí poskytovaných ve veřejných prostorách měst a obytných zón“ [Gehl 2000: 31].
Během pobytu ve vylidněném prostoru se časem není na co dívat, nic nového se
neděje a tedy i nemění. Městský prostor by pak měl být takový, aby v něm lidé s chutí
setrvali. Míra kvality prostoru odpovídá množství lidské aktivity, která je v něm realizována.
O aktivitě nevypovídá množství lidí procházejících ulicemi, ale délka doby, kterou v ulicích a
jiných prostranstvích stráví.
Vnímání městského prostoru J. Gehl dále spojuje s vnímáním smyslovým. Lidé
zrakem vnímají okolí v horizontální úrovni, a proto lépe registrují nízkopodlažní budovy, než
řadu vysokých domů, z nichž vnímají hlavně jejich přízemní patra. Rozmístění budov a
jednotlivých funkcí prostoru na rozlehlých plochách (jako je tomu například na
funkcionalistických sídlištích) venkovní aktivity nepodporuje, naopak tomu je, jsou-li dané
budovy a funkce kompaktním celkem, v němž je vzdálenost „pro chodce a jejich smyslové
zážitky co nejkratší“ [Gehl 2000: 87].
Aby lidé měli chuť na místě déle setrvat, musí jim být zřejmé, k čemu je vyhrazeno.
Místy, která nenabízí jasnou možnost, jak je využít, lidé procházejí, ale netráví v nich více
času než je třeba. Jednou z kvalit prostoru je tak jeho čitelnost.
Během chůze na lidi lépe působí cesty, které je možné vnímat v etapách. Jde-li chodec
po rovné a monotónní cestě, pak se mu zdá dlouhá a únavná, pakliže se cesta stáčí a po jejích
krajích jsou rozmístěny různorodé podněty, pak se jeví jako krátká a z hlediska zážitku
příjemná. S chůzí souvisí i volba co nejpřímější cesty k cíli. Lidé mají tendence jít co nejkratší
7

Zmiňované zásady jsou opřené o výzkumy z School of Architecture of the Royal Danish Academyof Fine Arts a
o průzkumy studentů architektury z Toronta, Ontaria, Melbourne, Berkeley, Kodaně.

16

cestou, proto přechází trávníky po vyšlapané cestičce a ne chodnících, který ho ohraničují
v pravých úhlech, či neradi využívají k přejití silnice lávek a podchodů, které je nutí vydat
více energie na vyjití anebo sejití schodů. Použití schodiště je obecně méně oblíbené, než
zdolat prostorové převýšení po rovné cestě kopírující terén.
Ve veřejných prostranstvích by nemělo chybět dostatek možností, kam se posadit.
Tomuto účelu dobře poslouží nejen lavičky, ale i sekundární místa k sezení jakými jsou
schodiště nebo například masivnější květináče.
V knize Nové městské prostory pak Gehl ještě zdůrazňuje důležitost zachování
identity místa. Podotýká, že i stavby využívané třeba jako parkoviště, mohou mít estetickou a
uměleckou hodnotu. Prostor dále zkvalitní i přítomnost vodních prvků, které dovedou zabavit
lidskou pozornost a zároveň zvuk tekoucí vody je na poslech příjemný. Prostor ulic by měl
být více přizpůsoben potřebám chodců než automobilové dopravě.
Zmiňované požadavky kladené na městský prostor byly předkládány jako cesta
k optimálnímu městskému prostředí. Zdali tyto nároky na prostor jako na životní prostředí
mají i jeho obyvatelé, jsem se snažila ověřit během výzkumu, do nějž jsem začlenila vybrané
prvky, které by dle Gehla měly na lidi působit určitým způsobem.

1.4 Shrnutí
Před kapitolou o heterogenních oblastech krátce shrnu, jak se předešlý teoretický
základ vztahoval k těmto oblastem a realizovanému výzkumu. Již bylo zmíněno, že ačkoliv
mě zajímá městský prostor ze sociologického hlediska, využívám i nahlížení z perspektiv
jiných vědních oborů. Městský prostor tak hodnotím z hlediska typu zástavby, jeho umístění
v kontextu celého města (jedná-li se o městské čtvrti), jeho funkce a funkčnosti8, a přidržuji se
fyzických prvků, které by měly dobře působit na psychiku člověka. Tímto se zabývám, abych
mohla pochopit vztah lidí k městskému prostředí v širším kontextu. Zajímá mě, jakou roli při
vnímání tohoto prostředí hrají jeho fyzické prvky, funkce, očekávání od bydliště a prostoru
v souvislosti s jeho funkcí, či jak ovlivňuje vnímání prostoru povaha sociálních kontaktů ve
městě.
Zmínila jsem zde klasiky, jejichž teorie mě navedly ke sledování určitých jevů během
výzkumu a při následné analýze rozhovorů. I. A. Bláha hodnotil mezilidské vztahy ve městě

8

Z hlediska funkce zde myslím, k čemu je prostor určen: zda je určen k bydlení, práci, výrobě, komerci apod.
Způsob využívání daného prostoru a sledování toho, co se v něm odehrává, nazývám jeho funkčností.
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jako rozvinutější, kvalitativně lepší, než jsou vztahy na venkově. Naopak F. Tönnies byl
názoru, že v městském prostředí dochází k degradaci mezilidských vztahů a kvalitativně lepší
vztahy lze pozorovat ve venkovském prostředí. Oba autoři komentovali vztahy v souvislosti
s vývojem společnosti, při němž se proměňuje závislost či samostatnost jedinců, jejich
kooperace nebo vzájemná konkurence, osobní vztahy na neosobní. Během rozhovorů jsem
nehledala odpověď na povahu mezilidských vztahů ve městě, ale sledovala jsem, zda je budou
respondenti sami od sebe zmiňovat jako určitý prvek tvořící prostředí, v němž žijí, a jakým
způsobem jej budou případně hodnotit.
Přeměnu osobních vztahů v neosobní popisoval i G. Simmel, který neosobní vztahy
připisoval velkoměstské společnosti. U tohoto autora mě však více zaujala teorie o
psychickém vyčerpání jedince z množství a rychlého střídání podnětů ve městě. Na druhou
stranu pokud se jedná o vizuální podněty, tak prostředí, která jsou stejnorodá (tedy na různé
podněty chudá), opět nepůsobí na psychiku jedince dobře, ale tomu se již nevěnuje Simmel
nýbrž autoři, o kterých se rozepíši později.9 Od respondentů jsem se pak snažila dovědět, co
ve městě špatně působí na jejich psychickou rovnováhu a proč tomu tak je.
U zmíněného textu L. Wirtha mě inspirovala myšlenka o vytvoření hypotéz na základě
poznání města v širším kontextu. Sama jsem se snažila během výzkumu soustředit na více
aspektů, a přestože jsem jistě nevyčerpala veškeré možnosti, zajímalo mě, zda z mého
kvalitativního výzkumu bude možné odvodit nějaké hypotézy, které by se daly ověřovat
kvantitativně.
V podkapitole o ekologii města jsem již částečně vysvětlila, jak budu dále využívat
zmiňovaných modelů města. Nepůjde o aplikaci těchto modelů, ale o jejich porovnání
se schématy, která jsem vytvořila na základě výpovědí respondentů. Tato schémata by měla
ilustrovat typologii toho, jak dotazovaní vnímají městský prostor, co se týče zón. Zaměřovala
jsem se na to, co by jednotlivé zóny dle nich charakterizovalo (co by mělo být jejich funkcí),
jak by měly být vůči sobě vzdáleny a poskládány.
Důležitým teoretickým podkladem této práce je Lynchova teorie o vnímání prostředí.
Lynch podotýká, že každý jedinec má sice své specifické vnímaní prostoru, ale i tak je možné
dobrat se určitého vnímání, které je shodné pro více jednotlivců. V čem se shodovalo vnímání
oslovených respondentů, mě zajímalo během analýzy uskutečněných rozhovorů, kterými jsem
se snažila pokrýt krom shody i určitou variabilitu názorů na městský prostor. Při rozhovorech
jsem se přidržela i Lynchovy metody mentálního obrazu města. Na začátku rozhovoru byli
9

Problematiku těchto prostředí částečně popisuje J. Gehl, ale i jiní autoři, o nichž se zmíním v kapitole o
heterogenních oblastech.
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respondenti pobídnuti k tomu, aby mluvili o tom, co se jim vybaví, když se řekne Michle a
čím by ji charakterizovali. Podle toho jak se chopili popisu, co popisovali, na co si vzpomněli
a co jak hodnotili, jsem v podstatě získávala jejich mentální obraz dané čtvrti, který mohl být
následně analyzován i pomocí pěti prvků, které Lynch definoval.
Na uvedenou otázku navazovala série úkolů s obrázky, při jejímž sestavování jsem
čerpala z knihy Jana Gehla (Život mezi budovami). Obrázky měly respondenty navést
k přemýšlení nad prvky, které podle Gehla pozitivně či negativně ovlivňují pocity jedince
z pobytu v prostoru. Na rozdíl od Gehla mě nezajímalo pouze psychologické působení daných
prvků na jedince, ale i k čemu je respondenti vztahovali a jak se měnilo vnímání prvků
s proměňováním kontextu, v jehož rámci je hodnotili. Zde bych ještě chtěla zmínit, že Gehl
byl obeznámen s Lynchovými texty a i když se jeho pojetí města od toho Lynchova liší ve
větším zřetelu na detail a na sociální život v ulicích, najdeme v jeho knihách i takové
poznatky, o nichž již psal Lynch. Například Lynch při popisu jednoho amerického parku,
který vyplňuje obdélníkový prostor mezi městskými budovami, zmiňuje nevhodnost
rozmístění cest, po nichž lze zeleň obejít, ale není možné jít přes park napříč. Střed parku je
tak vnímán negativně „nejen proto, že je uživatelům parku nepřístupný, ale i proto, že
nedovoluje

projít

celým

prostorem

napříč,

což

je

přirozená

potřeba

chodce“

[Lynch 2004: 37]. To nám může připomínat Gehlovo již zde zmiňované tvrzení o chodcově
volbě nejkratší cesty.
Poslední dva uvedení autoři mě přivedli k zájmu o heterogenní oblasti. Vzhledem
k tomu, že o těchto oblastech bude pojednávat celá následující kapitola, zmíním až v ní
konkrétní vliv těchto autorů na můj výběr.
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2. HETEROGENNÍ SÍDELNÍ OBLASTI
Nyní se dostávám k tomu, proč jsem si vybrala jako téma práce heterogenní oblasti
Prahy. Než zdůvodním mé zaměření na tyto oblasti, vyjasním hned na začátku kapitoly, co
obecně pod pojmem heterogenní oblasti míním. Samotný termín napovídá, že se jedná o
oblasti vykazující určitou různorodost, ale definici je zapotřebí konkretizovat tak, aby
nedocházelo k nejasnostem v porozumění a k pochybování o tom, co vše zde pojem zahrnuje
a co již nikoliv.

2.1 Obecná definice heterogenních oblastí
Oblasti lze obecně definovat jako „územní celky, které tvoří relativně organické
jednotky z hlediska geografického vymezení a určitých společných vlastností i charakteristik“
[Hrůza 1977: 199]. Oblasti, jimiž se zde zabývám, jsou vymezené na základě určitých
vlastností a provázaností jednotlivých prvků, které se v nich objevují. Nejedná se o územní
celky, jejichž hranice by byly stanoveny oficiálně.10 Přestože se zaměřuji na konkrétní
městskou čtvrť, Michli, tak se hranice heterogenní oblasti, na níž se v rámci této čtvrti
soustředím, nekryjí s katastrálními hranicemi Michle. Zatím nezodpovězenou otázkou je: na
základě čeho lze oblast označit za heterogenní a podle čeho se stanoví její hranice.
K tomu, aby oblast byla heterogenní, musí splňovat následující požadavky na fyzické
prvky prostoru a výskyt funkcí:

1. Různorodost zástavby: Jedna z nejdůležitějších charakteristik těchto oblastí je
rozmanitost z hlediska typu zástavby. V oblasti nesmí převládat jediný typ domů.
Žádoucí je, aby vedle vil byly domy vícepodlažní a jiné. Jednotlivé domy by neměly
být stavěny v rámci jednoho architektonického stylu - ideální je promíchání historicky
starších a novějších budov. Zástavba by neměla působit stejnorodě, ani co se týče
výšky budov. Tím není myšleno, že každá z budov by musela mít výšku odlišnou od
všech ostatních, ale to, že naprosté zarovnání do jedné výškové roviny nepodporuje
heterogenních ráz místa.

10

Stanoveny podle nějakého zákona nebo vyhlášky (např. podle katastrálního a jiných územních zákonů).
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2. Členitost terénního reliéfu: Sledovaná oblast by se neměla rozprostírat na rovině.
Rozmístění staveb v členitějším terénu (na kopci, ve svahu) přináší nový rozměr
různorodosti prostoru. Opět nemusí jít o extrémní rozdíly v převýšení, ale o rozbití
rovinného terénu nějakým výběžkem, pozvolným stoupáním apod.
3. Zeleň jako kontrast: Umělost prostředí by měla být doplněna zelení. Zeleň11 by se
měla prolínat se zástavbou, nikoliv aby zástavba byla bez zeleně a na jejím okraji byl
park, který je prostorově mimo ni. Taková zeleň se v zástavbě může vyskytovat
například ve formě zahrad u jednotlivých domů anebo pásů veřejné zeleně kolem ulic.

4. Různé funkce budov: Heterogenní oblast by neměla zahrnovat pouze domy určené
k obývání a na druhou stranu ani pouze domy určené k práci, obchodu, kultuře, sportu,
vzdělávání a k dalším účelům. V oblasti bychom pak měli najít rozmanitost i v tomto
ohledu, pakliže to řekneme jinak, neměla by být monofunkční.12

Čtyři předešlé body shrnovaly podle čeho rozeznat, zdali se jedná o oblast
heterogenní. Požadavky heterogenity nejsou kladeny na skladbu obyvatel či lidí, kteří se zde
pohybují. V této práci se snažím zmapovat vztah lidí k těmto oblastem (a městskému prostoru
vůbec), nikoliv jaké složení obyvatel v těchto oblastech bydlí, pracuje nebo jimi prochází.
V rámci definice heterogenních oblastí není jasně stanovená rozloha dané oblasti.
Může se jednat o oblasti pokrývající menší či větší území. Z hlediska prostoru je však
důležité, jak jsou vůči sobě jednotlivé heterogenní prvky poskládány. Podle toho je i možné
rozeznat pomyslný okraj oblasti. Pro lepší názornost budu předcházející tvrzení demonstrovat
na obrázku (č. 1, na str. 22).

11

Nejlépe rozmanitá: stromy, keře, trávníky, květiny aj.
Monofunkčnost byla připisována panelovým sídlištím kvůli absenci pracovních příležitostí, pestrosti zařízení,
aktivit a budov[Musil 1985: 20].

12
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Obrázek č. 1: Rozpoznání heterogenní oblasti. (žlutá barva – homogenní oblast, červená
barva – heterogenní oblast). Zdroj: vlastní kresba.

Červená plocha znázorňuje vymezení heterogenní oblasti. Její hranice jsou stanoveny
tak, aby oblast obsahovala různé prvky, které se prostorově více mísí, než je tomu po okrajích
obrázku. Můžeme zde vidět i existenci určité míry heterogenity. Z úplně homogenních oblastí
(vyznačených žlutou barvou) lze přecházet přes různé stupně různorodosti prvků až do
heterogenity vyššího stupně, která je zde nazývaná heterogenní oblastí. Jedná se o teoretické
schéma, které nepokrývá kombinace reálného prostoru, ale může posloužit jako vodítko při
výběru oblasti. Heterogenní oblasti by měly být protipólem oblastí homogenních
(monofunkčních), jimiž se zde budu více zaobírat v následující podkapitole.
Než se dostanu k podrobnějšímu popisu homogenních oblastí, předešlu, jakého typu
zástavby se homogennost týká. V roce 1985 vyšla kniha Jiřího Musila zabývající se
problematikou sídlišť. Panelová sídliště zde byla hodnocena jako prostor monofunkční (z
hlediska zástavby vysoce homogenní). Za další homogenní zástavbu lze označit i rozsáhlé
bloky činžovních domů a tzv. satelitní městečka, o nichž se více rozepíši v kapitole, která by
měla objasnit důvod mého zájmu o heterogenní oblasti.
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2.2 Proč se zabývat heterogenními oblastmi?
Při plánování výzkumu bakalářské práce jsem předpokládala, že heterogenní oblasti se
budou blížit optimálnímu životnímu prostředí ve městě. Vycházela jsem z teorií, poznatků,
které nějakým způsobem negativně hodnotily jednotvárný a stejnorodý prostor a naopak
vyzdvihovaly rozmanitost a různorodost jako něco pozitivního. Mým cílem proto nebylo
provádět šetření v místech, která se vzdalují danému optimu, ale naopak v lokalitách, které by
potenciálně mohly splňovat kvality, jež lidé spíš ocení. Jak píše K. Lynch [2004: 2]: lidi, kteří
žijí v ošklivém prostředí, nemají ani „představu, jaké to je žít v krásném prostředí. Čím jsou
si jisti, je ošklivost místa, ve kterém žijí, a celkem otevřeně se vyjadřují o špíně, kouři,
zápachu, zahlcení, chaosu a zároveň monotónním charakteru města. Jen těžce si uvědomují
potenciální hodnotu harmonického prostředí, které leda krátce zahlédli jako turisté, tedy lidé
unikající domovu. Obtížně si utvářejí představu, jak věci uspořádat, aby jim působily
každodenní potěchu a sloužily k trvalému zakotvení života v rozšířeném a obohaceném,
smysluplnějším světě.“
Jednotvárný prostor postrádá dle Lynche specifika, k nimž by si lidé mohly vytvořit
emocionální vztah. Během výzkumů, na nichž se podílel, bylo zjištěno, že lidé pohybující se
v jednotvárném, tedy homogenním, prostoru, kde se ulice sobě z hlediska zástavby podobají a
ničím se neliší, se v něm hůře orientují a dané místo nevnímají tolik vizuálně. Podobnost ulic
tak mnohdy zapříčiní i to, že lidé ztratí během chůze povědomí o tom, v které ulici se právě
nachází. Místo toho, aby při dotázání na dané místo popisovali vzhled ulic, tak popisují jejich
názvy a jakou ulicí se dostanou kam.
V současné době se nemusí sobě podobat jen ulice v jedné čtvrti nebo v jednom městě,
ale i ulice, či celé bloky domů ve městech různých států. Zde bych chtěla v krátkosti zmínit
pohled na podobu města v souvislosti s globalizací. Standardizací způsobu výstavby a
hromadnou produkcí stavebních komponentů se homogenizovala určitá část městské zástavby
napříč různými městy i státy. Jedná se o tzv. modernistickou výstavbu, na níž později
zareagovala postmoderní architektura, která odmítá univerzalismus a přiklání se k důrazu na
specifičnost města [Temelová 2006]. Městu v rámci globalizace se věnovalo několik autorů13,
ale vzhledem k tomu, že se nesnažím porozumět městskému prostředí v globálních
souvislostech, nebudu zabíhat do teorií, které tito autoři vytvořili. Místa vzájemnou
podobností ztrácí svou specifičnost, a tak i pozbývají schopnosti vzbudit u pozorovatele
13

Například: Donald McNeill, Manuel Castells, David Harvey, Saskia Sassen.
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vizuální prožitek. Pakliže by veškerá sídla vypadala podobně, pravděpodobně by vymizela
turistika spojená s architekturou.
K místům majícím homogenní, jednotvárný charakter, který se navíc opakuje na více
místech, si lidé špatně vytváří osobní vztah na základě toho, jak dané místo vypadá.
Průzkumy, které sledovaly vztah lidí bydlících v panelových domech na sídlištích, ukázaly, že
místní obyvatelé při návratu na sídliště nepociťují, že by jeli nebo šli „domů“, pocit domova
prožívají až za dveřmi svých bytů [Musil 1985]. Karel Schmeidler [2001: 161] shrnuje
nejčastěji zmiňovaná negativa sídlišť v 90. letech, jimiž jsou „architektonická nejasnost,
monotónnost, opakování stejných geometrických tvarů, stejných rozměrů, malá druhovost
bytů.“ Výzkumy z 80. let ukázaly, že lidé na sídlištích bývají spokojeni se svými byty, zato
menší spokojenost projevují vůči prostředí a vybavenosti oblasti. Prostor sídliště se dále
ukázal jako místo nepodporující sociální komunikaci ve veřejných prostorách [Musil 1985].
Ze současnějšího výzkumu Postoje k bydlení v ČR 200114 vyplynulo, že lidé žijící
v panelových domech jsou méně spokojeni s bydlením, než ti co žijí v domech cihlových.
Jakou roli při spokojenosti s bydlením hraje prostředí, nebylo šetřeno v širších souvislostech,
ale v rámci výzkumu byli respondenti dotazováni na představu o ideálním bydlení, kterou by
pro většinu splňoval rodinný dům se zahradou.
Přání žít v rodinném domě si dnes někteří lidé plní stěhováním do novostaveb
v zázemí města. V této souvislosti se hovoří o procesu suburbanizace, při němž dochází
k přesunu „obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí“
[Ouředníček]. Vznikají tak tři typy oblastí zastavěných novostavbami: satelitní městečka,
nákupní zóny a průmyslové zóny. Satelitní městečka (nazývána také jako suburbia) nebývají
samostatnými celky, protože je často tvoří pouze obytná zástavba, u níž chybí zázemí
obchodů, služeb, dopravních spojů a vzdělávacích institucí. V souvislosti s těmito suburbii je
zmiňováno mnoho problémů, které shrnul Pavel Hnilička v knize Sídelní kaše15, v níž mimo
jiné píše: „Zahleděná touha po rodinném domě jako emancipované jednotce bez vztahu
k širšímu území mění pohled na okolí prostředí jako na zbytkový produkt, jako na odpad,
který zbude po realizaci vysněných domků. Nezájem o venkovní prostředí vede k přílišné
fragmentaci, funkční a vizuální monotonii a v neposlední řadě k úplné ztrátě veřejného
prostoru.“ Satelitní městečka jsou tedy monofunkční a po vizuální stránce zástavby vysoce
homogenní (jednotlivé domy se sobě výrazně podobají). Také se o nich hovoří jako o
14

Realizovaný týmem oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Kniha vyšla v roce 2005. V České republice je problematika suburbií poměrně novým fenoménem. P. Hnilička
tak čerpá z poznatků týkajících se americkým suburbií od autorů, kteří se zabývají těmito, v USA rozšířenějšími,
oblastmi.
15
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„panelácích naležato“. Tak jako panelová sídliště nepodporují sociální komunikaci kvůli
nepříznivým veřejným prostranstvím, tak i zde není, kde komunikovat, protože veřejná místa
k setkávání byla při plánování zcela opomenuta.
Panelová sídliště i satelitní městečka jako typ homogenních oblastí se prostorově
vyskytují po okrajích města. Není však pravidlem, že čím více se blížíme centru, tím je
zástavba heterogennější. I uvnitř města je možné najít homogenní charakter zástavby a to
mezi bloky činžovních domů, které se stavěly jako reakce na příliv nového obyvatelstva do
měst v souvislosti s rozvojem průmyslu a vzniku nových pracovních příležitostí uvnitř města.
Pro činžovní domy, které vznikaly během prvních etap výstavby16, byla typická zdobnost
fasády, od níž se ustoupilo na počátku 20. století. Obzvláště nezdobené domy vykazují určitou
míru homogenity. Na druhou stranu umístění těchto domů v centrálních oblastech města
zajišťuje blízkost, co se týče zázemí obchodů, služeb, škol, zdravotní péče a kultury. Hustá
zástavba v těchto oblastech neumožňuje prolnutí s většími plochami zeleně. Zeleň se zde
vyskytuje ve formě stromů a parků uvnitř vnitrobloků domů (či na náměstích) anebo stromů
vysázených po krajích ulic. Výška činžovních domů a vzdálenost mezi jednotlivými domy
může u lidí vyvolávat pocit stísněnosti.
K výšce budov se J. Gehl [2000: 101] vyjadřuje tak, že „nízké budovy na ulici jsou
v souladu se způsobem, jakým se lidé pohybují, a s funkcí jejich smyslů. Naproti tomu vysoké
budovy takovou harmonii postrádají.“ Lidé vizuálně vnímají více na horizontální rovině než
na vertikální, a proto si jsou během chůze po ulicích více vědomi přízemních pater budov.
Pakliže je budova nízkopodlažní, může být při chůzi více vnímaná jako celek a prostor se jeví
jako více otevřený. Do zorného pole se při pohybu mezi nízkými budovami lépe dostane vjem
nebe, než pokud je člověk schovaný mezi dvěma řadami vysokých domů. Pocit stísněnosti
nebo otevřenosti kromě výšky budov ovlivňuje hustota zástavby a členitost terénu. Je rozdíl
jít po hustě zastavěné ulici, která se svažuje a díky tomu se nám otevírá výhled na zbytek
města a jít po stejném typu ulice s tím rozdílem, že nejdeme z kopce ale po rovině. Jak píše
K. Lynch [2004: 43]: „Panoráma a široký výhled lidi obyčejně nadchnou.“
Nyní by již mělo být více patrné, proč můj zájem se soustředí na oblasti, které
nazývám jako heterogenní. Obyvatelé těchto oblastí si mohou k danému místu vytvořit vztah
díky jejich specifičnosti. Různá výška domů společně s členitým terénem omezí pocit
stísněnosti a naopak dodá místu určitou vzdušnost. Dobrá funkční vybavenost (obchody,
služby, sportoviště, pracovní místa apod.) brání negativním pocitům vznikajícím
16

O historii činžovních domů pojednává kniha Pražská architektura (1991), kterou napsali: J. Staňková, J.
Štursa a S. Voděra. Počátek výstavby činžovních domů v Praze se datuje k 30. a 40. letem 19. století.
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z monofunkčního charakteru místa. Jedním z požadavků kladených na heterogenní oblasti
byla zeleň, která zde ještě nebyla zcela komentována.
Při výzkumech, z nichž čerpá K. Lynch, bylo zjištěno, že lidé žijící v hustě
zastavěném městském prostoru se upínají na každý kousek zeleně, který se v dané lokalitě
vyskytuje. Při popisu místa si pamatují, kde je jaký květináč, parčík či trávník. Často se lidé
obklopují zelení i uvnitř svých obydlí. Ačkoliv nezodpovím otázku, proč tomu tak je, tak
zeleň na lidi působí pozitivně, cítí se v jejím obklopení dobře, a proto jsem ji zahrnula do
požadavků na heterogenní oblasti.
Zájem o heterogenní oblasti by měl objasnit, zdali po eliminaci negativ, která jsou
připisována homogenním (monofunkčním) oblastem, vnímají obyvatelé okolí svého bydliště
jako bezproblémové a zdali hodnotí toto městské prostředí kladně. Pakliže již byl zkoumán
vztah lidí k homogenním místům, není od věci se na celou záležitost podívat i z úhlu
opačného pohledu a to na vnímání heterogenity ve smyslu, jak zde byla definována.

2.3 Heterogenní oblasti Hlavního města Praha
Různorodá zástavba se vyskytuje v pražském prostředí převážně v okrajových částech
města. Vznikala postupným rozšiřováním Prahy, kdy část budov byla zbourána, část
ponechána a část nově vystavěna. Pohlcováním původně venkovských sídel se tak na okrajích
města setkáme i s pozůstatky venkovské zástavby (statky, chaloupkami).
Martin Ouředníček a Darina Posová spojují tuto prostorovou expanzi města se
suburbanizací. Shrnují postupné přibývání zástavby po okrajích tehdejší Prahy: Na začátku
20. století přibývalo okolo Prahy chudých obydlí dělníků, rezidenčních a průmyslových
staveb. V meziválečném období vyrostly v okolí Prahy čtvrtě rodinných domků. V průběhu
druhé poloviny 20. století se rozšiřovala socialistická zástavba panelových sídlišť, která byla
dokončována ještě v 90. letech. Následně přibývaly menší bytové komplexy, rodinné domy,
administrativní a komerční budovy [Ouředníček, Posová 2006]. S přibýváním budov se měnil
ráz městské krajiny, která v místech, kde se mísí starší zástavba s novější, získala
nestejnorodý ráz.
Poměšťováním pražského okolí se zabýval sociologický seminář Karlovy university
pod vedením Josefa Krále a Zdeňka Ullricha. Členové tohoto semináře realizovali výzkum
v obcích ležících severně od Prahy. Sledovali, jak se liší životní styl starousedlíků a
novousedlíků, kteří se do obce přestěhovali z města. Například zjistili, že měšťané si staví
domy jednogenerační, kdežto starousedlíci žijí v jednom domě se svými rodiči a někdy i
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prarodiči. Novousedlíci tímto inspirovali mladé starousedlíky k tomu, aby se odstěhovali od
rodičů a postavili si vlastní dům. Obce se tak rozšiřovaly dvojím způsobem: příchodem lidí
z města a osamostatňováním mladých lidí, kteří zde doposud žili u rodičů. Nebudu se tomuto
výzkumu věnovat podrobněji. Jen uvedu příhodnou citaci popisující pohlcování příměstských
obcí městem: „Tak představují zkoumané obce vlastně soužití dvou světů: starého vesnického,
který vymírá a nového městského, který obce pomalu zaplavuje. Mladá generace jest
městskému světu rozhodně příznivá a jest pravděpodobné, že budou tyto změny v obci dále
postupovat. Sociální život zkoumaných obcí představuje tedy ve svém celku přechodný typ, jak
z hlediska časového, tak z hlediska prostorového. Z hlediska prostorového jest přechodem
z velkoměsta k venkovu, z hlediska časového přechodem mezi venkovskou obcí, ušetřenou
městských vlivů a úplně poměštěnou periferií velkoměsta“ [Ullrich 1938].
Oblasti na okraji Prahy sice místy vykazují určitou heterogenitu, ale ne všechny
odpovídají definici heterogenních oblastí. Pro realizaci výzkumu jsem potřebovala najít
takovou, která by nejvíce odpovídala mým požadavkům. S vědomím, že v jedné oblasti, která
by připadala v úvahu, žiji, jsem zmapovala i jiné části města, abych se přesvědčila, že v Praze
nenajdu oblast, která by byla heterogennější. Jednotlivé oblasti jsem v tomto ohledu hodnotila
na základě leteckých snímků a procházek, které jsem za účelem důkladnějšího poznání těchto
míst podnikla. Tímto způsobem jsem si udělala představu o těchto čtvrtích: Michle, Suchdol,
Střešovice, Břevnov, Košíře, Stodůlky, Jinonice, Radlice, Hlubočepy, Lhotka, Hodkovičky,
Braník, Podolí, Krč, Kunratice, Chodov, Strašnice, Kyje, Hloubětín, Prosek, Kobylisy,
Čimice, Bohnice.
Ze všech prošlých oblastí jsem vyhodnotila Michli jako čtvrť s nejpříhodnější
heterogenní oblastí pro můj výzkum. Praktickým pozitivem vyplývajícím z tohoto výběru
byla má obeznámenost s okolím šetřící čas, který bych musela věnovat na důkladnější
poznávání jiných lokalit.
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2.4 Michle, výběr heterogenní oblasti
Michle je katastrálním územím, které spadá z větší části pod městskou část Praha 4 a
z menší pod městskou část Praha 10. Na přiložené mapě (Obr. č. 2) je vidět její prostorové
umístění v rámci celé Prahy.

Obrázek č. 2: Umístění Michle v rámci Prahy. Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/mapy/
(graficky upravováno).

Nejedná se o úplný okraj města, ale tím, že Michle je jednou z oblastí, které pozvolna
pohlcovalo rozšiřující se město, lze v ní najít velkou rozmanitost, co se týče typu zástavby.
Vedle venkovských stavení, zde stojí zdobené i méně dekorované činžovní domy, vily,
řadové domky, panelové domy a moderní bytové či administrativní budovy. Část prostoru je
zastavěná průmyslovými komplexy. Heterogenní povaha místa z hlediska zástavby je
ilustrovaná na obrázku (č. 3, na str. 29), na němž je i znázorněna pomyslná hranice
heterogenní oblasti, na níž byl zaměřen samotný výzkum.
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Obrázek č. 3: Různorodost zástavby heterogenní oblasti Michle. Zdroj: mapový podklad
z www.mapy.cz (vlastní úprava).

Hranice heterogenní oblasti nebyla určena pouze na základě různorodosti zástavby, ale
i na základě splnění dalších kritérií. Ve vybrané oblasti se tak vyskytuje vyšší podíl zeleně,
která zde nabývá různých forem (parky, zahrady, stromy zarostlá stráň pod panelovými domy
a lesopark). Místní parky mohou, krom zdejších restaurací a hospod, posloužit jako veřejný
prostor k setkávání. Kolem potoku Botiče je údolí, nad nímž ční zalesněný kopec Tyršův vrch
a Bohdalec. Na kopci je částečně i Jezerka a zástavba táhnoucí se kolem ulice Michelská.
Terén je tímto značně členitý a z jeho vrcholků je možné vidět vzdálenější pražské čtvrti
(např. Vinohrady se Žižkovským vysílačem). Všechny domy starší zástavby nejsou určené
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k bydlení, některé z nich jsou zrekonstruované a v současnosti slouží jako sídla firem. Na
pomyslném nejvyšším vrcholu oblasti se rozprostírá komplex administrativních budov
tzv. BB Centrum. V tomto centru se krom kanceláří nachází i obchody s potravinami
(supermarkety), drogérie, pošta, bankomaty, restaurace a sportovní klub. Menší obchody
s potravinami jsou rozmístěné i poblíž ulic Michelská a Nuselská. Z hlediska městské
hromadné dopravy je oblast dostupná tramvají a autobusy (nejbližšími zastávkami metra jsou
Kačerov, Pankrác a Budějovická – linka C). V oblasti se také nachází mateřská škola, tři
základní školy (z toho jedna soukromá), střední odborá škola, gymnázium, střední odborné
učiliště a Vyšší odborná škola herecká.
Podle stručného výčtu, co je možné v oblasti najít, je evidentní, že daná lokalita
splňuje mé požadavky kladené na heterogenní oblast. Podrobnější popis oblasti spojím s
historickým vývojem místa. Předtím než tak učiním, ráda bych podotkla, že ačkoliv jsem
stanovila určité hranice heterogenní oblasti, není možné, abych ji posuzovala jako něco zcela
odděleného od zbylého okolí. Hranici jsem stanovila podle kritérií, které jsem si určila pro
rozpoznání takovéto oblasti, ale tím oblast nepřestává být součástí města. Je proto zapotřebí
přihlížet i k tomu, co je mimo hranice oblasti. K čemu konkrétně přihlížet jsem nechala na
respondentech. Na základě jejich výpovědí jsem určovala, co vytváří přesah oblasti, který je
nějakým způsobem pro ně důležitý.

2.4.1 Historický vývoj Michle s ohledem na heterogenní oblast

Dnešní heterogenní podoba oblasti na území Michle je výsledkem procesu
dlouhodobého přetváření krajiny a pozvolného rozrůstání (případně obměňování) sídelní
zástavby. V této podkapitole se převážně zaměříme na momenty z historie Michle, které
ovlivnily současný vzhled oblasti, o níž se zajímám.
První písemná zmínka dokazující existenci obce pochází z roku 1185. Michle byla
zhruba po dalších dvě stě let tvořena několika selskými staveními [Bartoň a kol. 2001: 105].
Ta byla v roce 1421 vypálena a lidé, kteří v nich žili, pozabíjeni. Pozemky Michle byly
zabrány pražskými městy, následně rozprodány, a k jejich opětovnému sjednocení došlo po
roce 1435, kdy Zikmund Lucemburský daroval ves Michli Janu Rečekovi a ten ji věnoval
v roce 1438 Pražské univerzitě [Varhaut 2007].
Univerzita si v Michli vytvořila své zázemí a studenti našli útočiště v prostorách
Michelského dvora. Ten byl poté ještě několikrát přestaven a rozšířen. Jeho poslední
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modernizace proběhla v letech 1994 až 1998 [Bartoň a kol. 2001]. Dnes je dvůr znám pod
názvem Sue Ryder a je zabydlen seniory, kteří potřebují pomoc a péči ošetřovatelů. Dvůr je
napůl přístupný veřejnosti – v jeho areálu se nachází pobočka Městské knihovny v Praze,
v hale budovy se pořádají prodejní výstavy výtvarných děl, dále tu je dobročinný obchod a
konají se zde vybrané akce, které jsou volně přístupné.17
Následující století rozvoji Michle příliš nepřála. V roce 1508 napadal pražské vesnice
šlechtic Jiří Kopidlanský, který se tak mstil Praze za popravu svého bratra. Jeho nájezdu
neunikla ani Michle, která byla toho roku, až na jeden statek, zcela vypálena. Během
16. století ves zasáhly i ničivé přírodní pohromy: silné krupobití a povodně, během nichž se
rozvodnil potok Botič, který oblastí protéká a kolem nějž se táhl pás usedlostí, jež tvořily
celou tehdejší obec. Další drancující událostí byl vpád švédských vojsk na pražské území
v dobách třicetileté války, během něhož byla Michle opět částečně vypálena. Poválečná snaha
obnovit ves byla opět zmařena roku 1701, kdy obec do posledního stavení shořela. O půl
století později oblast obsadila pruská vojska a ke konci 18. století se Michle potýkala
s dalšími přírodními katastrofami. Situace se uklidnila až v 19. století, kdy se ves konečně
mohla (po dlouhodobých a téměř nepřestávajících útrapách) rozšiřovat a rozvíjet
[Varhaut 2007].
V druhé polovině 19. století se Praha rozrůstá a pozvolna pohlcuje okolní obce.
Michle se oficiálně stává její součástí v roce 1922. Na přelomu 19. a 20. století ves ztrácí svůj
ryze zemědělský charakter a neregulovaně18 se mění v městské prostředí. Zhruba od roku
1890 jsou v dolní Michli stavěny první činžovní domy, a tím se postupně michelská zástavba
napojuje na blízké Nusle [Augusta 1996].
Pražské periferie tou dobou zaznamenávají výrazný příliv obyvatelstva. V Michli není
dostatek bytových domů, v nichž by nově příchozí našli domov, a proto si přistěhovalci staví
chudá a chatrná stavení, která dohromady vytváří tzv. „kolonie nouzových staveb“19
[Varhaut 2007: 18]. Některé z těchto domků stojí a jsou obývané dodnes. Nad úrovní ulice
Nuselská lemuje úpatí Tyršova vrchu řada malých stavení, která jsou zrekonstruovaná a
relativně udržovaná. Dalším pozůstatkem zmiňovaných kolonií je dnes zahrádkářská osada ve
svahu kopce Bohdalce, v níž se také nachází několik původních stavení, i když ve zchátralém
(polorozpadlém) stavu.
17

Více o domově a sdružení Sue Ryder lze dohledat na internetových stránkách: http://www.sue-ryder.cz/
Výstavba se v té době neřídila směrnicemi územního plánování, a proto vedle sebe vznikaly domy různých
výšek podél ulic, které byly a do dnes jsou charakteristické svou nepravidelností.
19
Nouzová obydlí byla stavěna i v jiných pražských čtvrtích (např. v Michli blízké Krči a na Spořilově).
Charakterizoval je nekvalitní stavební materiál a umístění na špatně obyvatelných pozemcích.
18
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Mezi lety 1918 a 1938 se Michle rozrostla v severní části o víceposchoďové činžovní
domy, které se propojily se zástavbou Nuslí a Vršovic, a směrem na jih byla rozšířena o oblast
rodinných domů. V ulici U Michelského mlýna20 , která se táhne podél potoka Botiče, byla do
gotického stylu upravena původně renesanční synagoga. Na starých fotografiích je
zachyceno, že společně se synagogou v ulici stávaly na sebe navazující nízkopodlažní21, dvou
a více podlažní domky [Bartoň a kol. 2001].
Většina těchto domků z ulice U Michelského mlýna zmizela a na jejich místech
zůstaly zbytky základů a nosných stěn, které se ztrácejí pod rostlinným porostem. Některá
prázdná místa vyplnily novostavby bytových domů: Blíž ulici Nuselské stojí Dům Michelský
mlýn (dokončen ke konci roku 2008) a zhruba uprostřed ulice nedaleko synagogy byla
postavena Oáza Michle22 (dokončena na jaře roku 2011), od které je výhled na zadní část
zatím nedokončené Rezidence Nová Michle23, v níž by měly být bytové i nebytové prostory
(její dokončení je naplánované na rok 2012). V místě, kde se ulice U Michelského mlýna
napojuje na Nuselskou, dodnes stojí dvě funkcionalistické budovy: sokolovna (z roku 1937) a
dřívější Občanská záložna v Michli.24
Další významnou a prostorově rozsáhlou stavbou, která vznikla v první polovině
20. století, byla Michelská plynárna. S její výstavbou se začalo v roce 1925 a o rok později
byla zprovozněna. V roce 1961 vypukl v areálu požár, po němž zbyly z celé plynárny pouze
administrativní budovy a vstupní brána. Ještě téhož roku byla na stejném místě zahájena
výstavba teplárny Michle [Varhaut 2007]. Areál je dominantním průmyslovým prvkem místa.
Nezahrnuju jej přímo do heterogenní oblasti, ale z jejích vyvýšených částí je dobře viditelná
celá teplárna se svými vysokými komíny. Zároveň je pro mnohé obyvatele, žijící na sídlišti
v ulici Ohradní, součástí jejich výhledu z okna.
Od počátku 20. století se Michle stává dostupnou různými dopravními
prostředky. V roce 1900 zde vzniká železniční zastávka25 a o devatenáct let později do Michle
přijíždí první tramvaj. Autobusová doprava se rozvíjí v druhé polovině století a v roce 1974 je
zprovozněna linka metra [Augusta 2005].
V první

polovině

20.

století

bylo

na

Nuselské

ulici

postaveno

několik

funkcionalistických domů, v druhé polovině za nimi přibylo jedno ze socialistických sídlišť

20

V té době se jí říkalo Libušina ulice.
Stavení převážně selského, venkovského charakteru.
22
Podrobnosti o rezidenci dostupné z: http://www.rezidenceoazamichle.cz/
23
Více informací o projektu na webových stránkách: http://www.rezidencenovamichle.cz/
24
Dnes v ní má svou pobočku Komerční banka.
25
Zastávka byla po osmdesáti letech od vzniku zrušena.
21
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Michle. Toto sídliště dnes sousedí s areálem Nad Botičem26, který zahrnuje pět bytových
domů (dostavených v roce 2007). Za Michelským dvorem v současnosti vzniká nový bytový
dům, který by měl být dokončen na konci roku 2012. V blízkém okolí se ještě nachází několik
socialistických staveb, v nichž dnes sídlí různé firmy. Podobně vypadá i jedna z budov
středního odborného učiliště, která sousedí s budovou Gymnázia Elišky Krásnohorské. O ulici
dál zabírá nemalý prostor areál Michelských pekáren, který byl vybudován v první polovině
70. let. Tovární komplex pekáren je na jedné straně obklopen oblastí rodinných domů, na
druhé železničními tratěmi a na třetí panelovými domy.
Řada panelových domů se také táhne kolem ulice Ohradní, v jehož bezprostřední
blízkosti se nachází základní škola, která byla otevřena v roce 1986 (naproti ní stojí budova
mateřské školy). Na území heterogenní oblasti je dále ZŠ Mendíků (prvně otevřená v roce
1930, v Nuselské). V Michelské ulici stojí vedle gymnázia nízká budova z roku 1827, které se
říkalo Stará škola, a jejíž prostory dnes využívá VŠO herecká [Augusta 2005]. Budova dříve
Nové školy je dnes opravena a své zázemí v ní má Škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha.
Poslední doposud nezmiňovanou školou v Michli je Křesťanská základní škola Elijáš
v Baarově ulici. Školní budova byla v roce 2010 rekonstruována. Vedle ní býval plácek, kam
si chodily hrát děti z okolí. Ten byl na začátku 21. století obohacen o různé dřevěné a kovové
prolézačky a sportovní antukové hřiště s basketbalovými koši. Při rekonstrukci školy byla
jedna polovina hřiště přeměněna na víceúčelové hřiště27 a druhá na moderní hřiště pro děti.
Nové prolézačky jsou vyrobeny z kovu a plastu a hřiště zakryl umělý povrch, pod kterým se
skryly i kořeny letitých kaštanů, jež lemovaly již původní plácek. Přístup veřejnosti na nově
upravené hřiště je omezen.
V Baarově ulici kromě školy stojí kostel Narození Panny Marie (barokní stavba),
několik rodinných domů, řada domů bytových a pár budov s kancelářemi. Některé bytové
domy, které zde dříve stávaly, byly zbourány a na jejich místě byly postaveny budovy
BB Centra (zkráceně BBC) – jedná se o komplex zahrnující administrativní, rezidenční a
komerční budovy a park. BB Centrum, někdy označováno jako „město ve městě“, se svou
plošnou velikostí a výškou budov výrazně podílí na současné podobě Michle.28

26

Podrobnosti o areálu lze dohledat na stránkách: http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/nad_boticem/
Hřiště je nabízené k pronájmu občanským sdružením Maranatha.
28
BB Centrum je dlouhodobým projektem společnosti Passerinvest Group, a.s. Podrobnosti o centru jsou
dostupné na internetových stánkách společnosti (www.passerinvest.cz) a na stránkách centra
(www.bbcentrum.cz).
27
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Postupný vývoj Michle, během něhož vždy něco nového vzniklo, něco starého
přetrvalo a něco se ztratilo z území nadobro, je příčinou toho, že se zde mísí venkovská
stavení s vícepodlažními činžovními domy, vedle kterých stojí rodinné domky sousedící
s vilami, nad nimiž ční panelová zástavba, kterou převyšují moderní budovy BB Centra.
Pestrost místa ovlivnilo období, v němž se Michle výrazně rozrůstala, ale stavba nových
budov se neřídila přesnými pravidly územního plánování. Ulice si ponechaly dodnes svůj
klikatý charakter, a tak je Michle plná zatáček. Rozmanitost podtrhává nerovný terén. Spojení
různorodé zástavby, nerovného terénu a nepravidelných ulic činí obzvláště z vybrané části
Michle specifické a výrazně heterogenní místo na území Prahy.
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3. VÝZKUM – POUŽITÍ METOD, PRŮBĚH
V předešlé kapitole jsem vysvětlila, proč se zabývám heterogenními oblastmi. Na
základě teorií a výsledků z výzkumů, které proběhly v minulosti, jsem došla k závěru, že by
se tyto oblasti měly blížit podobě jakéhosi optimálního životního prostředí ve městě. Zaměřila
jsem se proto na jednu heterogenní oblast a zajímalo mě, jak ji budou hodnotit její obyvatelé.
Mým cílem bylo porozumět způsobu, jakým lidé na městské prostředí pohlížejí nejen
v souvislosti s heterogenitou. Zároveň jsem chtěla poodhalit, jak se mění očekávání od
městského prostoru, mění-li se kontext, v jehož rámci je na daný prostor pohlíženo. Sledovala
jsem tak, podle čeho lidé městský prostor soudí, co je pro ně důležité, co na ně působí
příjemně a co v nich naopak vzbuzuje negativní pocity. Z nabytých poznatků tak
vykrystalizovala představa o tom, jaká očekávání lidé mají od okolí svého bydliště.
Vzhledem k tomu, že téma heterogenity a vnímání městského prostoru není
podchyceno ucelenou teorií, z níž by bylo možné vyvodit hypotézy, jež by se daly ověřit
skrze kvantitativní výzkum, použila jsem pro výzkum kvalitativních metod, které mi dovolily
prozkoumat danou problematiku více do hloubky a porozumět tak tématice i v souvislostech,
které bych obtížně konstruovala na základě teorie.29
Kvalitativní výzkum s sebou samozřejmě přináší i určitá omezení, co se týče poznání.
Jsem si vědoma, že mnou nabyté poznatky z tohoto výzkumu nelze generalizovat na celou
populaci. Slabým článkem výzkumu je i sám výzkumník provádějící sběr dat (vytěžení
poznatků ze situace závisí do určité míry na jeho schopnostech a pozornosti). I přesto
z výzkumu lze získat zajímavé informace, které mohou představovat odrazový můstek pro
další zkoumání.
Sběr dat byl realizován polo-standardizovanými rozhovory (celkem jich bylo uskutečněno
osm) a pozorováním v heterogenní oblasti na vybraných místech. Jak probíhal výběr
respondentů, samotné rozhovory a pozorování, popíši v následujících podkapitolách, po
kterých budou následovat samotné výsledky výzkumu.

29

Nastudovanou literaturu k metodické části práce: Ako robiť kvalitatívny výskum (D. Silverman, 2005), Case
study research: design and methods (R. K. Yin, 2003), Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace
(J. Hendl, 2008), Jak se vyrábí sociologická znalost (M. Disman, 2000), Teorie a metoda v moderní sociologii
(M. Petrusek, 1993).
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3.1 Struktura rozhovoru, způsob zaznamenání dat
Strukturu rozhovoru30 jsem sestavila částečně na základě teorií, které jsem rozebírala
v teoretické části práce. Každý z rozhovorů začal otázkou, jak dlouho respondent bydlí
v Michli. Po této otázce se měl zamyslet nad tím, co se mu vybaví, když se řekne Michle, jak
by ji charakterizoval. Zde jsem se snažila respondentovi do vyprávění nevstupovat, pouze
jsem ho případně pobízela k podrobnější odpovědi. Z odpovědí na tuto otázku jsem si
skládala dohromady jeho mentální obraz dané oblasti.
Otázka také měla nastartovat uvažování respondentů o jejich bydlišti a městském
prostoru vůbec, aby při následující otázce snáze dali dohromady, podle čeho by si vybírali
lokalitu v případě, že by se měli přestěhovat.
Na úvodní otázky navazovala série úkolů s obrázky, které byly respondentům
předkládány v tištěné formě. U každého obrázku si měl respondent něco představovat a na
základě toho zvolit jeden z obrázků, které dostal na výběr. Obrázky byly předkládány ve
dvojicích až na výjimku, kterou byla sada čtyř městských krajin. Při sestavování sad obrázků,
bylo důležité hledět na několik věcí:
1. neutrálnost barev
2. neutrálnost počasí
3. podobnou architekturu (pokud nebyla třídícím prvkem)
4. čitelnost
5. nepoužití fotografií míst, která by mohla být respondentům známá
6. stejnou velikost formátu
7. stejné grafické zpracování.
Obrázky jsem vybrala a graficky upravila tak, aby na první pohled nelákaly na základě
nežádoucích třídících prvků (například podle toho, že jedna ulice je osvícená sluncem a
v druhé prší). Pokud si respondenti nebyli schopni vybrat pouze jeden z obrázků, nebyli
k tomu nuceni, ale tak jako byli pobízeni k vysvětlování svých voleb, museli vysvětlit i
důvody, které jim ve výběru bránily. Spíš než samotná volba obrázků, bylo pro mě důležité,
jak je nad nimi přemýšleno.
První dvojici obrázků (pracovně nazvanou HORY – MOŘE) jsem zvolila kvůli
odbourání obav respondentů, že nebudou mít k daným obrázkům co říct. Většina z nich, jak
jsem předpokládala, měla určitý vztah k horám nebo k moři, protože má tyto krajiny spojené
30

Celá struktura je k nahlédnutí v příloze (viz. Příloha č. 2 – Struktura rozhovoru)
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s tím, jak tráví dovolenou, a tak jim nedělalo problém, jeden si vybrat a zdůvodnit svou volbu.
Zároveň s tím jsem si všímala, zdali dávají přednost členitému terénu nebo rovinnému a proč
tomu tak je.
Další obrázky se již týkaly městského prostředí. Sledovaly buď heterogenitu zástavby
nebo prvky, které Gehl popisuje jako dobře působící na psychiku člověka (zalidněný prostor,
voda, členitost, klikatost ulic, nerovnoměrně vysoká zástavba).
Po sérii úkolů respondenti zavzpomínali na místa, kde bydleli dříve. Pokud sami
nezačali místa mezi sebou srovnávat, byli k tomu vybídnuti. Následně se rozhovor stočil opět
k Michli. Závěrečná část okruhů otázek se týkala již zde zmiňovaného BB Centra. Poznatky o
centru byly více využity při plnění mé odborné praxe, při níž jsem měla za úkol zmapovat
vztah obyvatel k danému administrativnímu centru.31
Záznam rozhovorů probíhal nahráváním na diktafon a psaním poznámek do
vytištěných formulářů, do nichž jsem zapisovala výběr obrázků a další poznámky, které bych
mohla využít při pozdější analýze.

3.2 Pilotní rozhovor
Před rozhovory s obyvateli Michle jsem udělala jeden rozhovor s ženou bydlící ve
Strašnicích. Učinila jsem tak ze dvou důvodů. Jednak jsem si chtěla vyzkoušet rozhovor na
nečisto a vyvarovat se tak začátečnickým chybám při prvním rozhovoru s respondentem
z Michle. A pak jsem potřebovala ověřit vhodnost použitých obrázků.
Respondentka odpovídala pouze na otázky, které se vztahovaly k úkolům. Takto jsem
s ní prošla všechny sady obrázků jako s normálním respondentem, kdy plnila dané úkoly, a
následně ještě jednou, kdy jsem respondentku postavila do role soudce úkolů a obrázků.
Obrázky v první řadě posuzovala na základě toho, jak je jejich obsah čitelný, srozumitelný.
Ty obrázky, které se jí zdály méně srozumitelné, byly buďto úplně nahrazeny jinými anebo
upraveny v grafickém programu do čitelnější podoby. Po vysvětlení toho, co by jednotlivé
úkoly měly sledovat, měla kriticky zhodnotit, zdali obrázky něčím neodpoutávají pozornost
od daného tématu nebo sledovaného jevu.
Při analýze tohoto rozhovoru jsem se nezaměřovala pouze na to, jak odpovídala
respondentka, ale i na to, jak jsem se jí případně doptávala. Při přehrávání rozhovoru jsem si
tak všimla mé tendence podsouvat, jakým způsobem má respondentka uvažovat, a do otázky
31

Zadavatel praxe: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Lokální a regionální studia, Sociologický ústav AV ČR,
v. v. i.).
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vkládat již nenápadné hodnotící soudy. Pilotní rozhovor mi tak pomohl podchytit tuto
tendenci před realizací dalších rozhovorů a eliminovat ji na minimum.
Další úpravy struktury rozhovoru byly učiněny po odborné konzultaci s Mgr. Lenkou
Veselou. Tímto postupem jsem předešla nepřipravenosti před realizací samotných rozhovorů
a ověřila jsem si vhodnost zvolených obrázků k úkolům.

3.3 Rozhovory s obyvateli – výběr respondentů, průběh
Rozhovory byly uskutečněny s osmi obyvateli heterogenní oblasti Michle. Délka
každého rozhovoru se pohybovala zhruba mezi 1 hodinou a hodinou a půl. Část rozhovorů
proběhla u mě v domácnosti (celkem tři), za ostatními jsem docházela do domovů
respondentů. Předtím než rozhovor začal, dostal každý z respondentů drobnou pozornost
(balíček s vybranými potravinami), která uvolnila prvotní ostych a pobídla dotázané
k vyprávění.32 Mladší respondenti mi (pravděpodobně vzhledem k mému věku) nabídli během
seznamování tykání, které jsem přijala.
Respondenti byli vybírání podle věku, pohlaví, podle toho jak dlouho v Michli žijí,
kde přesně žijí a v jakém typu domu bydlí. Snahou bylo získat rozmanitý, i když skromný,
vzorek lidí, a tím získat, co nejpestřejší škálu názorů na dané téma. Někteří respondenti byli
osloveni na ulici, s jinými proběhla domluva přes třetí osobu, která kontakt zprostředkovala.
Podrobné charakteristiky jednotlivých respondentů jsou uvedeny v tabulce mezi přílohami,
kde každému respondentovi bylo přiřazeno fiktivní jméno, pod nímž bude dále v textu
vystupovat. Jeden z rozhovorů byl uskutečněn s dvěma respondenty současně, jedná se o
manžele Topolovi.33
Mezi respondenty jsou dva muži a šest žen. Jejich věk se pohybuje od 23 do 59 let.
Nejdéle v Michli žije jedna z žen, která zde bydlí již 40 let, nejkratší dobu pak Michli obývá
jeden z mužů, který se sem nastěhoval zhruba před šesti měsíci. Většina respondentů se sem
přistěhovala během různých etap svého života, nejmladší žena zde jako jediná žije od
narození. Celkem pět respondentů bydlí v panelových domech, dva v bytových vilových

32

Drobné dárky jsem si mohla dovolit díky nízkému počtu respondentů, kteří jimi byli obvykle potěšeni, a to
uvolnilo atmosféru při seznamování.
33
Původně jsem se domnívala, že takto vedený rozhovor nebude fungovat, přesto jsem to zkusila, protože bylo
těžké se domluvit jen s jedním z nich a respondenti v dané oblasti se sháněli poněkud obtížně. Nakonec se
manželé dobře doplňovali, každý byl schopen vyjádřit svůj názor a škálu pohledů na dané téma oba obohatili.
Proto jsem je mezi ostatní zařadila, přestože situace byla o něco jiná, než během ostatních rozhovorů.
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domech a jedna žena žije v rodinném domku se zahradou. Rozmístění toho, kde přesně
dotazovaní bydlí, je vidět na následujícím obrázku (Obr. č. 4).

Obrázek č. 4: Bydliště respondentů v rámci heterogenní oblasti. Zdroj: podkladem mapa
z www.mapy.cz, vlastní grafická úprava.

Respondenti byli vybíráni záměrně tak, aby žili v různých typech domů s různorodým
okolím. Domy, v nichž respondenti bydlí, jsou vždy v bezprostřední blízkosti jiného typu
domu. Vycházela jsem z předpokladu, že tito respondenti si budou více vědomi rozmanitosti
z hlediska typu zástavby v okolí, protože na jiné typy domů mají výhled z okna, nebo kolem
nich pravidelně procházejí.
Vzhledem k tomu, že rozhovory byly nahrávány, budou jednotlivé body poznatků
doplněny o doslovný přepis příhodných výpovědí respondentů. Způsob, jak prezentovat
výsledky kvalitativního výzkumu, jsem odvodila z odborných publikací.34

34

Inspirační zdroje: Odsouzeni k manuální práci (T. Katrňák, 2004) a Sociální konstrukce reality pod
kvalitativní lupou (Šanderová a kol., 2009).
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3.4 Pozorování
Metodu pozorování jsem zvolila pro dokreslení toho, jak je prostor heterogenní oblasti
využíván, jak se mění jeho zalidnění během dne, zdali jsou zde veřejná místa, kde se lidé
setkávají a jaké venkovní aktivity probíhají v ulicích dané oblasti.
Pozorování probíhala ve dvou parcích, na ulicích, mezi budovami BB Centra. Nejvíce
pozornosti jsem pak věnovala parkům, protože se jedná o jediná veřejná prostranství, v nichž
lidé v dané oblasti nejvíce tráví čas po delší dobu. Napříč různými časovými dobami i dny
v týdnu jsem tak uskutečnila pozorování v Baarově parku a v parku Jezerka. V každém z nich
jsem vždy setrvala zhruba hodinu, během níž jsem si dělala poznámky o tom, co se v daném
prostoru právě odehrávalo. První dvě pozorování byla provedena v prosinci roku 2011, další
na jaře a poslední v letních měsících.35
Pozorování prováděná na ulicích byla realizována formou procházek, kdy jsem na
určitých místech setrvávala vždy delší dobu (10 – 15 minut). Postřehy z těchto pozorování
budu zmiňovat u výpovědí respondentů v kapitole zaměřené na výsledky výzkumu.

35

V každém parku bylo uskutečněno celkem 5 pozorování.
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4. VÝSLEDKY VÝZKUMU
Uskutečněné rozhovory měly poodhalit vnímání městského prostoru jeho obyvateli a
to v širších souvislostech. Poté co jsem vysvětlila, proč se zajímám o heterogenní oblasti a lidi
v nich žijící, zde shrnu poznatky, které vyplynuly z výpovědí respondentů. Získala jsem
množství rozmanitých informací, které pro větší přehlednost, rozdělím do tematických celků,
pod nimiž postupně uvedu, co jsem se k dané problematice díky výzkumu dozvěděla.

4.1 Mentální obraz oblasti
Na začátku rozhovoru byli respondenti pobídnuti, aby popsali Michli podle toho, co jim
evokuje a jak by ji charakterizovali. Záměrně jsem jim neříkala, co do Michle prostorově patří
a co již je součástí jiných čtvrtí, a vyčkávala jsem, na co se budou při popisu soustředit a co
vše do své představy o Michli zahrnou.
Každý z respondentů se chopil popisu trochu jinak než ostatní, ale vesměs všichni se
zaměřovali na významné prvky oblasti a její specifika. Během popisu tak bylo nejčastěji
vzpomínáno na: kontrast mezi starou a novou zástavbou, členitý terén, blízkost zeleně,
dostupnost do centra, vilovou část Michle, klid uprostřed velkoměsta, jedinečnost místa, ale i
na hluk a velký dopravní provoz. Respondenti, kteří v Michli žijí delší dobu (víc než 20 let) a
jejichž věk se pohybuje mezi 56 a 59 rokem, popisovali Michli více dopodrobna, co se týče
konkrétních staveb a historické přeměny místa. Tito respondenti (konkrétně paní Lipská,
manželé Topolovi) také komentovali více než ostatní sociální prostředí oblasti.
Paní Lipské se při představování Michle jako první vybavil kopec Bohdalec, na nějž měla
dříve výhled z okna. Původně bydlela s rodiči v ulici Plynárenská, odkud se odstěhovala do
Vysočan, z nichž se vrátila zpět do Michle, do ulice Ohradní, kde dnes žije v panelovém
domě.

Tazatel: „Teď by mě zajímalo, když si Michli představíte, tak co se Vám vybaví? Co Vás
první napadne?“
Paní Lipská: „To je zajímavý, asi Bohdalec.“
Tazatel: „Bohdalec, ten kopec?“
Paní Lipská: „Mno.“
Tazatel: „A proč?“
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Paní Lipská: : Protože chodívala jsem tam běhat a chodili jsme tam lyžovat s rodičema.
A je to takový… Jednak jsme se o tom učili i ve škole, že je to nějaký výjimečný, je to
z nějaký minety, kámen, který je dost zvláštní. A ta ulice u plynárny jako vlastně jsem to
měla pořád před očima, třeba když jsem se učila, tak jsem koukala z okna na Bohdalec. A
je to taková zeleň, jakože ve městě je alespoň to zelený.

Dál paní Lipská zmiňovala stavby, které jsou nějakým způsobem spjaty s historií (Domov
Sue Ryder, synagogu u Botiče). Okomentovala i terén oblasti, na jehož základě se jí zdá
místo, kde bydlí stísněné. Panelový dům, v němž žije, stojí v údolní části oblasti, která je ze
všech stran obstoupena kopci, stísněný pocit pak srovnávala s místem, kde žila během dětství.
Zhruba do svých 11 let bydlela v Kobylisech, kde pociťovala vzdušnost a otevřenost prostoru,
protože jejich byt byl v domě na kopci, odkud byl výhled do okolí. Krom fyzických prvků
Michle, paní Lipská popisovala i jak na ni působí místní lidé. O mezilidských vztazích
v Michli, mluvili i manželé Topolovi. Otázku vztahů rozeberu v samostatné kapitole, která je
nazvaná Sociální prostor. Pan Topol na Michli vzpomínal v první řadě z historického
hlediska. Popisoval, jak Michle vypadala dříve a co nového postupně do ní přibývalo.

Tazatel: „A když si Michli představíte, tak čím byste ji charakterizovali? Spíš co to
pro Vás představuje, co se Vám vybaví, když se řekne Michle.“
Pan Topol: „No, to jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel.“
Tazatel: „Můžete si to rozmyslet. Třeba když si představíte, jak to tu vypadá, jak jste
s tím spokojení.“
Pan Topol: „No, Michle, když bych to měl rozdělit jako do toho, tak když jsme sem
přišli, tak vlastně Michle, co bylo, Sokol Michle z tohohle, co by mělo nějaký název
nebo to spadalo k Michli, pak jsme se dozvěděli, že vlastně tady stojí bývalá michelská
městská radnice. (…)36 No, tak to vlastně bylo všechno, co patřilo, co tak nějak
připomnělo Michli.“
Paní Topolová: „No a gymnázium.“
Pan Topol: „Gymnázium, no škola se tady v tý době stavěla, tady ještě se dodělávala
a jinak v podstatě tady nic jinýho nebylo. A k Michli, co ještě z dřívějška, to znamená
z takovýho sedmdesátýho patýho roku, tak tehdá ještě Michle představovala akorát

36

Zde bylo diskutováno o tom, zda daná budova stále stojí.
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kostelíček, základní školu co je vedle kostela, potom vlastně tady dole, co byla vlastně
jako ta radnice, most.“
Paní Topolová: „A byly tady ty chatky nebo ty zahrádkářský kolonie.“
Pan Topol: „Tady byly, tady byla zahrádkářská kolonie, zahrady a dál už, co stojí
teďko michelská pekárna, byly pole.“

Michelské pekárny byly jedním z významných prvků, o kterých se téměř všichni
respondenti zmiňovali. Ti, kteří bydlí ve vilovém nebo rodinném domu, pak pekárny uváděli
ve spojitosti s vůní, která se z pekárenského komplexu line. Paní Třešňová, nejmladší
respondentka, která má k Michli silně emoční vztah, při dotazu na to, jak je s Michlí
spokojená uvedla:

Paní Třešňová: „Tak jako člověk asi Michli, když tu vyrůstal, nemůže brát objektivně,
protože prostě k tomu má jinej vztah než lidi, co sem třeba přijdou bydlet později,
takže určitě jako můj vztah je ve skrze pozitivní, líbí se mi tu, prostě je to moje dětství.
Říkám ta pekárna je taková, taková dominanta. Když se mě někdo zeptá, co je Michle,
tak v podstatě řeknu, jestli zná michelskou pekárnu.“
Tazatel: „Hm a třeba nakupuješ si z michelské pekárny pečivo?“
Paní Třešňová: „Ne, ne, vůbec mi nechutná to pečivo, ale je to prostě symbol Michle
pro mě (smích).“

Potom co paní Šeříková, žijící v rodinném domku, popsala, co se jí na Michli líbí a co
jí vadí, ale zvykla si, zmínila také pekárnu jako něco, co výrazněji vnímala v okolí.

Tazatel: „A třeba by Vás ještě napadlo něco dalšího? Kdybyste se nad tím
zamyslela.“
Paní Šeříková: „Když jsem se sem nastěhovala, tak mi vždycky ráno hrozně voněla
pekárna, protože tady každý večer zadělávají na buchty a ráno to tady fantasticky
vonělo (smích).“

Málokdo z respondentů byl schopen určit přesné hranice Michle. Během rozhovorů se
objevovala nejistota, zda jimi popisovaná budova nebo oblast ještě patří do Michle či nikoliv.
Nejčastěji tak váhali u Budějovické, která představuje pro místní obyvatele zázemí obchodů, a
u Krčského lesa, jehož blízkost oceňovali pro možnost projít se v zeleni. Paní Lipská patřila
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společně s manželi Topolovými k těm, kteří Michli znali více než jiní, ale například netušila,
že do ní patří i moderní budovy BB Centra. Ve vnímání okolí svého bydliště byla patrná
určitá dualita:

1. Vnímání oblasti jako celku: Respondenti s tímto vnímáním měli povědomí o celé
oblasti. Více dokázali popsat prostor Michle, i když si nebyli zcela jisti některými
jejími hranicemi. Znali přesné názvy míst v oblasti. Místa, na která se během popisu
soustředili, překrývala v podstatě vymezenou heterogenní oblast. Prostor ležící mimo
tuto oblast příliš nekomentovali.

2. Vnímání bezprostředního okolí svého bydliště se subjektivně důležitými body
v širším okolí: Lidé s tímto vnímáním, měli povědomí o blízkém okolí svého bydliště
a pak o tom, kde najdou jaký obchod, jaká je v okolí doprava a co lze využívat v místě
za služby. Hranice Michle byly v jejich popisu značně pohyblivé. Do Michle
zařazovali i místa, která spadají do jiných městských čtvrtí, ale mají pro ně nějaký
význam (například bazén v Podolí, obchodní dům na Pankráci, Pankráckou pláň,
Náměstí Bratří Synků). Tito respondenti také často místa přejmenovávali tím, že jejich
názvy komolili. Jejich vymezení prostoru, který popisovali, se nedalo ztotožnit
s určenou heterogenní oblastí.

Respondenti s prvním typem vnímání prostředí (paní Lipská, manželé Topolovi, paní
Třešňová) hledají v rámci oblasti určitou rozmanitost, co se týče funkce prostoru. Pokud
bychom tyto funkce promítli do zón, pak by tito respondenti do oblasti koncentrovali obytnou
zónu, pracovní zónu, obchodní zónu (obchody, různé služby, restaurace, kavárny, hospody) a
volnočasovou zónu (sportovní, kulturní místa). Následující obrázek (Obr. č. 5, str. 45)
ilustruje uspořádání městského prostoru z hlediska funkce na základě výše zmiňovaných
požadavků.
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Obrázek č. 5: Ilustrace prostorových zón na základě výpovědí respondentů vnímajících oblast
jako celek. Zdroj: vlastní nákres.

Na obrázku je vidět, co by respondenti chtěli mít v okolí svého bydliště v takové
vzdálenosti, kam by mohli dojít pěší chůzí a cesta jim zabrala maximálně 10 minut. Kolem
bydliště by tak koncentrovali vše potřebné, ale na druhou stranu by jim vyhovovalo dobré
dopravní spojení do centra města, do nějž by vyráželi nepravidelně podle specifických přání,
které by nemohli uspokojit v okolí bydliště. Není tedy nezbytné, aby v okolí bydliště bylo
naprosto vše, ale respondenti by ocenili blízkost pracoviště, dobré zázemí obchodů (například
s potravinami nebo drogérií), více druhů restaurací a kaváren (případně hospod), blízkost kina
a jiného kulturního vyžití pro volný čas a v neposlední řadě sportoviště, kam by mohli chodit
po práci cvičit, aniž by se museli přesouvat z oblasti bydliště někam dál.
Respondenti s druhým typem vnímání prostředí mají na oblast poněkud jiné nároky.
V okolí svého bydliště hledají pouze to nejnutnější a nevadí jim za ostatním cestovat mimo
tuto oblast do centra anebo do jiné části města. Důležité je pro ně okolí domu, v němž bydlí a
blízkost několika obchodů, v nichž si mohou nakoupit například potraviny, o nichž zjistí, že
jim v domácnosti chybí a zrovna je potřebují. Kromě obchodů si v místě bydliště rádi dojdou
do restaurace nebo zasportovat do blízkého sportoviště. Nedělá jim problém vyřizovat větší
nákupy mimo oblast, stejně tak jako dojíždět do práce nebo za zábavou. Na obrázku č. 6
(str. 46) je zobrazeno uspořádání městského prostoru podle jejich požadavků na rozmístění
funkcí.
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Obrázek č. 6: Ilustrace prostorových zón na základě výpovědí respondentů vnímajících
bezprostřední okolí svého bydliště. Zdroj: vlastní nákres.

Za volnočasovými aktivitami, obchody a různými službami tito respondenti obvykle
vyrážejí ze svého pracoviště. V okolí svého bydliště nepotřebují trávit tolik času jako
respondenti s prvním typem vnímání. Kromě paní Jasanové se nikdo z respondentů nevyjádřil
tak, že by mu vadily průmyslové komplexy, pokud neznečišťují ovzduší v oblasti, v níž bydlí.
Jak již bylo podotknuto, budova pekáren je významným prvkem, který charakterizuje danou
oblast, a respondenti ji hodnotili jako pozitivní součást oblasti.
Ve vybrané oblasti Michle sídlí několik firem a to buď v moderních budovách BBC
anebo v zrekonstruovaných starších domech (činžovních nebo v dřívějších statcích).
Administrativní budovy BBC nikomu z respondentů zásadně nevadí, ale znepokojuje je, že
jich je stále víc a začínají zasahovat do původní zástavby. Přestože dokázali ocenit
architektonické kvality jiných administrativních budov centra, tak budova G37, která bude stát
naproti obytné části ulice Michelská, je v očích respondentů bez nápadu, nezajímavá a
dráždící dlouhou řadou oken, která jsou v rovině po celé délce jednotlivých pater. Jinak tomu
je v případě Rezidenčního parku Baarova, u nějž respondenti ocenili architektonické
zpracování a to obzvlášť co se týče barvy fasády (která je hnědá), jednotlivých oken a
37

Dokončení budovy G je plánováno na rok 2013.
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balkonů. Budova jim tak více svým vzhledem evokuje obytný dům a pan Doubek kladně
hodnotil, že se nejedná o „klasickou králíkárnu“. Budova nebyla hodnocena tak přísně,
přestože sousedí přímo se starou zástavbou, naopak dle respondentů se jedná o dobré
propojení původní vilové zástavby s moderním centrem.
Negativní hodnocení budovy G pravděpodobně souvisí s umístěním takovéto moderní
budovy do obytné části. Z rozhovorů vyplynulo, že respondenti mají o moderních
administrativních centrech určitou představu. Očekávají, že se nemůže jednat o příjemné
prostředí, protože je určené k práci, ale od místa, kde bydlí, čekají určitou přívětivost, kterou
v tomto případě budova G narušuje. Do konfliktu se tak dostávají dvě očekávání pro rozdílný
prostor z hlediska funkce. Paní Třešňová žijící ve vilovém bytovém domě, nad nímž se v ulici
staví budova G, při dotazu, zda je s něčím v Michli nespokojená, uvedla:

Paní Třešňová: Tak úplně teďko třeba nejsem nadšená tady, jak se staví ta nová
budova, to si myslím, že už jako je toho moc, že už to stačilo tam v tý části a že už to
možná bude takový jako prostě na tuhle lokalitu moc. Protože prostě tady začíná
taková ta naše ulice, prostě s těma čtyřma vilkama a je to všechno takový…takový
rodinný, mně to přijde jako rodinný. Kdybych popsala Michli, tak je to rodina pro mě,
rodinný charakter, a tam prostě bude nějaký kovový metalický vysoký centrum a vůbec
mi přijde, že se to sem nehodí. Tam ty BBC centrum a tak, to už jsem přijala za svý,
jakože to tady teda musí být, taky mě to nějak nenadchlo, ale je to furt ještě o kousek
dál, tohle už mi přijde jako přímý zásah do toho.“

Následná výpověď paní Lipské shrnuje, co je respondenty od moderních center
očekáváno a jak na ně působí.

Tazatel: „A když si vybavíte to centrum, tak co se Vám ještě vybaví? Jak to na Vás
působí?“
Paní Lipská: „No, moc tak jako odtažitě no. Je to prostě hromada kovu a skla. A je to
sice moderní architektura, jako zajímavá, ale je na tom vyloženě vidět, že je to
postavený, aby tam mohlo pracovat hodně lidí a vydělávat velký peníze no. Jako
nelidsky. No, prostě tak jako odtažitě no.“
Tazatel: „Hm a to dělá jenom ten materiál?“
Paní Lipská: „To asi dělají ty patra a pak to, že je to kolem tý hlavní. Ještě je tam
vlastně ta dálnice, že jo. Tak prostě tam nacpaly takový domy, který vlastně nemají…
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jako na bydlení to není, jsou vlastně na práci. Takže vlastně domy, který ani nemají být
příjemný. Člověk sem má přijít pracovat a na nic jiného nemyslet.“

Respondenti, kteří vnímají oblast jako celek, vkládali více emocí do hodnocení změn,
jež v místě probíhají. Ti, co vnímají spíš bezprostřední okolí svého bydliště, dokázali vyjádřit
svůj názor na probíhající změny, pakliže o nich věděli, ale jejich emoční angažovanost při
hodnocení byla o dost nižší, než tomu bylo u respondentů s prvním typem vnímání. Na
všechny respondenty však působilo do určité míry rušivě přímé prolínání rozdílných typů
zástavby z hlediska funkce, kdy od každého typu očekávají něco jiného. Pro eliminaci
rušivých pocitů, které se v takovém případě objevují, je důležité, aby se během plánování
daného prostoru myslelo na vhodný předěl, který by takovýto kontrast zmírnil. Respondenti
byli například v hodnocení mírnější, pokud takovýmto předělem byl park anebo jiná forma
širšího pásu zeleně.

4.2 Výběr lokality k bydlení
Po charakterizování Michle následovala otázka na to, podle čeho by si respondenti
vybírali lokalitu k bydlení, pokud by se měli nyní stěhovat. Je nutné podotknout, že většina
z nich je v Michli spokojena a o stěhování zatím neuvažuje, až na paní Jasanovou, která
v Michli žije 4 roky, ale stále má citové vazby k oblasti, v níž žila s rodinou dříve (k Podolí).
Okolí jejího momentálního bydliště hodnotila jako plné nepořádku a neviděla tu nic, co by jí
přišlo zajímavé, „ke kochání“. Na druhou stranu přiznává, že to v Michli příliš nezná.
Bydliště v Podolí (v ulici Hudečkova) pro ni bylo z hlediska prostředí v mnoha věcech
optimální.

Tazatel: „A kdybyste měla ještě zavzpomínat na to Podolí, co se Vám tam líbilo a co
třeba tady postrádáte?“
Paní Jasanová: „Tak mě se tam líbilo vlastně v tom Podolí, že tam absolutně není
žádná jakoby část toho Podolí jakoby průmyslová nebo něco, jo? Že to je všecko teda
vilová čtvrť, nehledě na to, že spousta těch vilek jako jsou vyloženě hezký, jako jsou
krásný. Myslím si, že je tam teda spoustu i tý zeleně, vlastně nejezdí tam, tam kde jsme
bydleli, nejezdí tramvaje, autobus teda jo, ale sem tam nějakej jako jo, takže prostě i
ten klid a přitom vlastně docházková vzdálenost na metro nebo někam, byla vlastně
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poměrně krátká, že jo, 10 minut nebo takhle. Jo, takže to vlastně splňovalo úplně
všechno a říkám hlavně tam teda, jako bylo čisto, tam byste nenašla vajgl a tady
pomalu…“
Tazatel: „A čím si myslíte, že to tak bylo, že tam bylo čistěji?“
Paní Jasanová: „To do teďka nechápu, protože já si myslím, že třeba takový ty
úklidový čety a mnohem častěji vidím tady. Tam vím, že tam chodili z nějakýho jakoby
ústavu, takový trošku mentálně postižený, ty chodili a sbírali nějaký jako odpadky snad
dvakrát do roka, ale vyloženě jsem neviděla, jo, že by tam někdo něco vyloženě čistil.
Mně tam přišli ty lidi nějaký ukázněnější, nebo já si myslím, že to jakoby evokuje i to,
že vlastně tam už to bylo to prostředí hezký a v tom hezkým prostředí vám třeba nikdo
ten papírek neodhodí, kdežto tady když už je nastláno, bordel, jo? Kam se podíváte,
tak prostě ty lidi klidně ten papírek odhodí, protože tady se to už jakoby ztratí, jo?“

Paní Jasanová, při dotazu podle čeho by si vybírala lokalitu k bydlení, zmínila, že by
hleděla na to, aby tam našla: hodně zeleně, dostupnost městské dopravy, hlavně klid a
blízkost obchodů. Požadavky, které uvedla, by splňovala lokalita, v níž žila dříve a byla v ní
spokojená, přesto nakonec dala přednost většímu bytu před prostředím dané oblasti. Bylo na
ni vidět, že tento kompromis nepovažuje úplně za ideální a vůči nové oblasti je poněkud
zatrpklá.
Ostatní respondenti si, nehledě na své zkušenosti z dřívějších míst bydliště, na Michli
zásadně nestěžovali, ba naopak ji hodnotili převážně kladně. Při uvažování nad tím kam by se
případně přestěhovali, tak povolili více uzdu fantazii.

Tazatel: „Hm, tak teďka se přesuneme trošku někam jinam. Teď si zkuste představit,
kdybyste se mohla někam přestěhovat v současné době, tak podle čeho byste si
vybírala místo, kam se přestěhovat? Co by rozhodovalo o tom, jestli byste tam chtěla
žít nebo ne?“
Paní Lipská: „Jako do města nebo vůbec kamkoliv?“
Tazatel: „Tak prvně si můžete říct kamkoliv.“
Paní Lipská: (pousmání) „Tak já bych chtěla k moři. Pro mě je asi rozhodující to
okolí. Aby tam byl jako čistý vzduch. Pokud možno teda moře, ale zase bych nechtěla
být na samotě, nebo na nějaký, jako ve vesnici. Mně vyhovuje takový ten anonymní
život ve městě, to mi jako vyhovuje, že si nemusím každý den povídat se sousedem, co
je nového. Jako pozdravím se na chodbě, ale nemusím si s nimi nic povídat. Tak to mi
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vyhovuje. Ale chtělo by to jako lepší okolí, než tady v Michli, i když tady ta zeleň dejme
tomu je, ale…“
Tazatel: „Hm, a kdyby naopak, tohle by byl asi nějaký ideální typ, kdybyste měla více
zeleně, bylo by to ale místo, kde by bylo více lidí, aby tam byla zachovaná nějaká
anonymita… A kdybyste si to představila naopak v té Praze…nemusíte hledat
konkrétní místo, které už tady je, ale podle čeho byste si vybírala v Praze teda? Na co
byste koukala? Co by tam muselo být, aby to pro Vás bylo zajímavý a řekla si: Jo, tady
bych nebo sem bych se přestěhovala?“
Paní Lipská: „No tak určitě právě nějaký ty sportoviště jako bazén, nebo nějaký fitko,
kam by se dalo jít i cvičit. A dostupnost teda i MHD, samozřejmě. Ale právě i kus
přírody. A taky nějaký obchod, že jo. To je takový nesplnitelný poměrně, pokud nechci
žít v centru.“

Paní Lipská ve volném čase sportuje, a proto kdyby měla v Michli něco zlepšit, tak by
poblíž bydliště uvítala sportoviště, které by nebylo tak drahé jako je sportovní klub v budově
Brumlovka.38 Tento klub navštěvuje z respondentů, přestože i další jsou sportovně aktivní,
jedině paní Smrková, která zároveň pracuje ve firmě sídlící v jedné z budov BB Centra.
Členství v daném klubu jí tak částečně hradí zaměstnavatel. Paní Smrková má pronajatý byt
ve vilovém domě. Do Michle se přestěhovala poté, co zde projížděla na kole, a zalíbily se jí
zde vilky a domky se zahradami. Po okolí se rozhlíží, jestli by zde nenašla byt, který by se dal
koupit, protože by v oblasti chtěla zůstat. Z toho již může být patrné, podle čeho by vybírala
lokalitu k přestěhování.

Tazatel: „A třeba, kdyby sis měla představit, že by ses teď měla někam přestěhovat,
tak podle čeho by sis třeba vybírala další místo, kam se přestěhovat? Jako na co bys
dávala důraz, co bys sledovala, že v tý oblasti musí být, co by bylo pro tebe jako
důležitý?“
Paní Smrková: „No, pro mě je určitě důležitý tohle to zelený. Jo, že tam jsou ty
zahrady nebo prostě nějaký ten park. Že to tam je trochu udržovaný. Třeba úplně jsem
zbožňovala Prahu 6, ona je trošku drahá teda (smích), tak jsem se pak odstěhovala,
tam jsme bydleli jako s více lidma. Ale to musím říct, tam je to snad nejhezčí, co jsem
38

V roce 2007 byla dokončena v rámci projektu BBC rekonstrukce staré sportovní haly, která nesla stejný název.
V přestavěné Brumlovce je také možnost sportovního vyžití, ale navíc je v ní možnost využít kadeřnictví,
sportovní obchody, restaurace, optiku, tabákový obchod, bankovní pobočku, poštu nebo kavárnu.
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kdy byla jako po Praze. A ten styl, jo, bydleli jsme nedaleko Dejvický, i když je to
obrovský uzel, tam jsme byli kousek jako vedle, o ten jeden pás baráků a tam prostě
nádherný, tam prostě furt stříhali trávníky jako městská část, prostě udržovali, stříkali,
prostě aby to nezaschlo.“
Tazatel: „A tam byly taky nějaký jako vilky, nebo…“
Paní Smrková: „Tam jsou jakoby větší vily, no no no, tohle je taky pěkný barák39
(smích), to je pravda. Takovýhle, ale jako v zástavbě jako hodně za sebou, že neměly
mezi sebou ty díry. A zahrady byly spíš za nima. Nebo takový ty třípatrový činžáky. Ale
i tak to prostě bylo udržovaný. Byl krásný klid, hodně to čistili. Jo, městská část se
opravdu o to hodně stará a tam je to takový hodně klidný. Jo? Až jsem se divila, jsem
si říkala „tam bude prostě hrozný rámus z tý Dejvický, teď tam jezdí na letiště dolů“,
ne nebylo, hrozně mě to překvapilo, příjemně. No a tam teda je i kostelíček, to se mi
třeba líbí, nejdřív jsem si říkala „ježiš marja tady bude bouchat každou hodinu zvon“
a ono je to takový, takový kouzelný. To si člověk připadá, jak někde na vesnici, jo?
Prostě, když ti tam…oni teda v šest přestali, v šest vždycky ukončili, ale to bylo, já
jsem si tam fakt připadala, jak někde na vesnici. Úplně úžasný, ještě ty slepice do toho
kdákat, si říkám…výborný. Já mám ráda, když otevřu okno, tak že jako cvrlikají ptáci
jo a třeba to vidět nemusím, to zelený, ale aby tam bylo prostě takhle něco okolo
vyrostlýho, aby to nebyly jenom baráky a beton, to mě se nelíbí, takže hledám kousky
zeleně, takhle samostatný domky, no, jinak je mi to asi jedno. Blízko teda…blízko na
MHD, metro, autobus, to je jedno co, něco z toho a i tramvaj jde, ale přímo u zastávky
tramvajový to taky není príma (smích). No…“

Dotazované ženy popisovaly oblast prvně z hlediska prostředí a poté doplňovaly
výpověď o praktické požadavky, jako jsou blízkost obchodu a dopravního spojení. Oba
dotazovaní muži přizpůsobovali požadavky konkrétní životní etapě. Jiné nároky na lokalitu by
měli jako mladí, jiné ve středním věku a ve starším věku. Obecně se dá říct, že mužská část
respondentů k prostředí přistupovala více z praktického hlediska, kdežto ženská část hodnotila
prostředí více skrze pocity, které v nich vzbuzuje. Pan Doubek komentoval výběr lokality
takto:
Pan Doubek: „Já si myslím, že záleží hodně na věku. Ve chvíli, kdy seš jakoby student,
tak řešíš hlavně finanční záležitost. To znamená, nevadí Ti, když bydlíš za horších
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Vila, v níž respondentka bydlí.
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podmínek nebo s víc lidma. Nevadí Ti periferie, protože máš víc volnějšího času. Ve
chvíli, kdy já teď pracuju, tak pro mě kolikrát půl hodina ráno a půl hodina večer je
někdy docela dlouhý čas na to, že já to strávím vlastně dopravou. Teď to řeknu hloupě,
kdybych někde dobře zaparkoval v centru, tak jezdím autem, protože já v tom autě
můžu vyřídit alespoň spoustu telefonních hovorů, nebo můžu udělat nějakou jinou věc.
Nebo takhle v tom metru se přece jen blbě telefonuje. Nehledě na to, že i můžu otevřít
nějaký papíry sem tam, nebo můžu zastavit někde, otevřít papíry, kouknout do toho.
V tom metru je to takový trošku složitější. Takže já si potom myslím, že v takový tý
pracovní, jako člověk v tom období, kdy pracuje, tak vybírá takový ten kompromis
mezi časovou a finanční…finančním kompromisem. A potom si myslím, že ve chvíli, až
budu starší a nebudu tolik vázaný na ten čas, děti nebudu honit, spoustu věcí, tak třeba
pro mě, by se líbilo bydlet někde na periférii Prahy, kde mít nějaký malý domeček
k tomu malou zahrádku, abych u toho mohl mít psa, kočku bla bla bla, něco takovýho
nebo já nevím čtyři záhonky, kde si budu pěstovat mrkev nebo něco takovýho, takže
bych bydlel třeba na periferii jakoby Prahy, jo?(…)“
Tazatel: „A třeba hraje v tom roli i prostředí toho bydliště? Víš, jestli to hodnotíš
třeba i z toho pohledu, jak to okolí vypadá. Jestli je to vlastně důležitý pro Tebe?“
Pan Doubek: „Jo. V určitém směru…já to řeknu takhle: V současný době pro mě ten
byt je takový, že já ráno vstanu, odejdu z bytu, dělám pozdě do večera a pak ještě
kolikrát mám trénink nebo něco, takže já když přijdu v deset, jedenáct hodin večer
domů, tak mě je v uvozovkách jedno, jestli se z okna koukám na paneláky anebo jestli
se koukám někam do šílený zeleně. Jo? Ve chvíli, kdy já budu trávit doma víc času, že
kdybych byl, já nevím teď to řeknu žena s malýma dětma, jako manželka, nebo ženská,
nebo kdybych byl už starší, a opravdu tý práce už tolik není, a opravdu budu trávit víc
času doma, tak samozřejmě pro mě to okolí je důležitý, protože koukat 24 hodin z okna
sousedovi do okna, není úplně to pravý ořechový.“

Pan Topol by ve svém věku (59 let) hledal místo mimo Prahu, kde by měl klid, blízko
přírodu a přitom dobré dopravní spojení do města. Polovina respondentů by s přibývajícím
věkem dávala přednost klidnější oblasti Prahy nebo menšímu městu. Naopak nejmladší
respondentka by ráda bydlela blíže centru města v místě, kde by byly různé podniky
(hospody, kavárny, kluby) a kde by se zároveň mohla cítit bezpečně. Rozhodně by nechtěla
žít v jednotvárném prostředí, jakým pro ni je panelové sídliště nebo satelitní městečko.
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4.3 Heterogenita
V této podkapitole rozvedu vnímání městského prostoru, co se týče heterogenity.
Budu čerpat jednak z popisů Michle a pak z toho, co respondenty napadalo nad obrázky
z úkolu č. 2 a úkolu č. 3, kdy v prvním zmíněném se rozhodovali, po jaké ulici by se raději
prošli a v druhém vybírali městskou krajinu, na níž by chtěli mít výhled.
Z dvojice obrázků KOPEC – ROVINA si všichni respondenti pro procházení vybrali
KOPEC. Procházku si obvykle pojili s tím, že chtějí něco poznat, objevit, něčím se zabavit a
to by splňovala ulice, kde je členitý terén, výhled, nižší domky, nejedná se o jednolitou
plochu (jednotvárnou zástavbu), tedy ulice která je nepravidelná.

Tazatel: „Tady si představ, kam bys radši šla na procházku. Do jaké z těchto dvou
ulic.“
Paní Třešňová: „Hm. Tohle (ROVINA) zrovna vypadá jako Vinohrady nebo něco
takovýho. Tak určitě tady (KOPEC). Ale je to možná tím, že tady je opravdu vidět ta
jediná ulice a vypadá to jako ploše, že to nemá žádné záhyby a tady vidím, jakože se to
svažuje, je tam nějaký kopeček, že to budou nějaké asi klikaté uličky a nepravidelnost,
to se mi líbí, že je to asymetrický, není to jak podle pravítka a je to takový tajemnější.“

Paní Třešňová by jako jedna z mála pro běžný život zvolila obrázek s rovnou ulicí,
která jí přijde přehlednější a nemusela by chodit každý den do kopce. Přehledná přišla i paní
Smrkové, která by ji volila na „takové to bezmyšlenkovité chození“, tedy na cestu do práce,
kdyby jí jen proběhla k cíli. Na procházku by si ovšem vybrala členitější ulici.

Tazatel: „U těchhle dvou ulic si představ, po jaký by ses raději prošla? Jakou by sis
vybrala na procházku?“
Paní Smrková: „Člověče, asi tuhle (KOPEC).“
Tazatel: „A čím to?“
Paní Smrková: „No tady je to nějaký takový moc placatý, nevidím jako na kon…ten
konec je takový furt rovně někam , to se mi moc nelíbí, ani ta cesta se mi nelíbí. Tohle
vypadá tak hezky křivolatě, že tajhle je pak, nevím, jestli je to tak špatně vidět, by mě
lákaly tyhle uličky jako (smích). Prostě projít si to mezi nima, že vidím, možná i na
kopec, zase na kopec, někam vylézt, jo, třeba dojí sem. A mně to přijde takový
veselejší, barvitější. Tohle (ROVINA) je taková nuda.“
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Tazatel: „A v čem třeba Ti to tady přijde veselejší?“
Paní Smrková: „Že ty baráčky jsou každý jinej. Jo? Že prostě se střídá tady, nevím,
není to jednolitá prostě plocha. Jo, že tady z toho něco čouhá ven, tady je možná
nějaká věžička nějakýho kostelíka nebo něco, že to je prostě barevný. Není to
jednotvárný, tohle (ROVINA) je prostě jednotvárný, činžáková ulice no. Zase super, že
jsou tam stromy, ale taková neutěšená mi přijde.“
Tazatel: „Takže třeba, když bys šla tady (ROVINA) na tý ulici, tak jak myslíš, že by
ses tam cítila?“
Paní Smrková: „Asi bych jako chtěla rychle projít, moc by mě to tam nezajímalo. Jo?
Že bych prostě šla a spíš ten cíl, honem ať jsem tam. Tady bych se možná jen tak
pomaličku jako šourala, prohlížela si ty fasády, jako ty domečky. Ráda koukám po
oknech (smích), jako jak má třeba kdo vyzdobíno. A docela fakt ráda šmejdím
uličkami. Prostě různě odbočuju a pak no…asi tam.“

Podobně jako paní Smrková, by do rovinné ulice šel kvůli nějakému cíli pan Doubek i
paní Jasanová, která by tam zašla, pokud by tam byl nějaký obchod, ale jinak bude raději
chodit do kopce v hezké ulici, než v ošklivé po rovině. Jak sama říkala, nerozumí strohé
architektuře, která je pro ni nevýrazná, šedivá. Paní Šeříková by si vybrala kopcovitou ulici
jak na procházku, tak i pro pravidelnou chůzi. V této ulici by se cítila jako na dovolené,
působí na ni více přátelským dojmem. Kdežto v rovné ulici by měla pocit, že někam spěchá a
nemůže to najít. Stává se jí, že se v podobných ulicích hůře orientuje. Paní Lipská nemá úplně
kladný vztah k Vinohradům, jednak kvůli typu zástavby a pak také kvůli domněnce, že zde
žijí snobové. Z předložených ulic si vybrala též kopcovitou.

Paní Lipská: „Sem určitě (KOPEC). Tohle (ROVINA) mi přijde právě jako ty
Vinohrady. Právě takový neosobní, činžáky, takový… Já tam vždycky vidím nějakýho
toho pana domácího, který ždímá ty nájemníky (veselý smích). Nemám ráda tenhle typ
domů no.“
Tazatel: „Tenhle ten typ, jako že jsou…“
Paní Lipská: „Takový ty čtyřpatrový… Já nevím, to je ta zástavba z předminulého
století. A jenom ten chodník, řada těch stromů, chudáčků takových na těch chodnících.
Ale jinak vlastně nic. Tohle je bezvadný (KOPEC), jednak jsou nižší ty domečky,
jednak je to členitý terén a jako slibuje to nějaký dobrodružství. Kdoví co je tohle to,
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tady ta socha. Jako tady (ROVINA) mě nic neláká, jako vím, že tady bude řada domů
furt vlastně.“

Paní Lipská přirovnala rovinnou ulici k Vinohradům. Každý z respondentů se při
pohledu na obrázek, zeptal, zda to není ulice jim známá, typovali, že by mohlo jít o ulici ve
Vršovicích, Střešovicích, Vinohradech, u Hradčanské, ulici u Aera či ulici Mánesovu.
Kopcovitou ulici, která je na rozdíl od rovinné specifická nejen zástavbou, ale i členitostí
terénu, nikdo s konkrétní ulicí neztotožňoval. Určitá jednotvárnost evidentně skutečně snižuje
schopnost orientovat se a rozpoznávat, o jaké místo se jedná. Pan Topol nemohl uvěřit, že se
nejedná o ulici, kterou tipoval.
Prostor hodnocený jako jednotvárný byl ztotožňován s konkrétními místy i při úkolu,
při němž respondenti vybírali ze čtyř krajin tu, která jim připadala nejzajímavější, nebo by ji
z nějaké vyhlídky viděli nejraději. Krajiny pracovně nazvány A, B se všem respondentům
jevily jako nudné, jednotvárné a nezajímavé. Pan Topol k nim řekl, že by mohl rovnou
koukat na „jižňák“.40 Se sídlištěm tento typ krajiny ztotožňovali i ostatní respondenti. Paní
Třešňové tyto obrázky kromě sídliště připomněly i satelitní městečka, přičemž k podobnému
prostředí chová výrazný odpor. Již při popisu Michle zmiňovala, že si na dané oblasti cení
specifičnosti místa (rozmanitosti), že je to tam „takový jedinečný, ne jak Jižní Město“.

Tazatel: „Tady si představ, že jsi někde na vyhlídce a tohle to jsou druhy nějaké
městské krajiny, tak na jakou krajinu by ses nejraději dívala?“
Paní Třešňová: „Tak jak už jsme říkaly, určitě ne tuhle (A), to je jedna věc, co mě
opravdu vadí, dostávám z toho úplně takovou fobii, jako že se mi chce křičet a utíkat.
Speciálně satelitní městečka, to mě úplně děsí. Takže kdybych už někde měla mít
baráček, tak v nějaké opravdu vesnici jako a ne jenom jak přes kopírák. Takže tohle
určitě né, nebo sídliště, to nepřipadá v úvahu, to bych radši bydlela někde v nějaký
chýši.“

Paní Topolové připomněly zmiňované dva typy krajiny krom paneláků hroby. Dál se jí
s Jižním Městem pojí to, že si tam lidé kvůli vzdálenosti mezi domy a typu zástavby koukají
do oken, což v ní vzbuzuje negativní pocity. Panelová sídliště hodnotí z tohoto hlediska jako
nevhodná pro život. Sama bydlí v panelovém domě, kde je s bytem spokojená, ale zároveň je
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Na panelové sídliště Jižního Města (v Praze).
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ráda, že má výhled do zahrad a to ji přijde „krásný“. Obdobně to vnímá i paní Jasanová, která
i v Podolí bydlela v panelovém bytě, ale přitom byla nadšená z okolního prostředí, v němž
stály různě vypadající vily se zahradami. Z Michle má dojem, že zde jsou domy na sebe více
„nahňácaný“ než tomu je v Podolí, kde je dle ní mezi domy větší prostor. Nikdo
z respondentů si nevybral z předložených krajin C, a to právě kvůli tomu, že jim její prvky
připadaly nahuštěné a příliš na sobě nalepené. Krajina D byla pak oceňována za členitost, že
má perspektivu, je v ní prostor a je volnější. Rozmístění prvků po celé ploše obrázku zmátlo
paní Šeříkovou, která nabyla dojmu, že na obrázku D je méně prvků než na obrázku C,
přestože na obou jsou ty stejné prvky co do počtu i formy. Společně s paní Smrkovou a
Lipskou, viděla paní Šeříková v krajině D i prvky přírody, které částečně ovlivnily její výběr
obrázku.

Paní Šeříková: „Tohle (C) mi připadá členitější, a jestli to je nějaká krajina, tak si
představuji, že tohle jsou stromy, že to město je součást přírody. No, tohle (D) vlastně
taky a tady je toho míň ještě. Je to členitější, tohle to.“

Paní Lipská: „Takový veselý mi to přijde. To dělá tohle (větvička). Je to takový
rozverný. To to strašně oživí. A i ty tvary jsou takový: koule, válec a ten kužel. To se
říká, že to jsou základní tvary přírody, řekl Paul Cézanne teda. Tak to asi i člověk v tý
přírodě nějak podvědomě očekává a hledá a chce tam mít všechny ty tvary. Kdežto
tady je jenom jeden. Tady (C) sice jsou, ale přesně to, co by to právě oživilo, to vlastně
není vidět, je to schovaný, tak tím si myslím, že tenhle (D) prostě vede.“

Pan Doubek přistupoval k výběru krajiny opět převážně prakticky. Vybral by si podle
toho, co by od výhledu očekával. Přílišné prolínání různorodých prvků označoval za
„mišmaš“, který se mu nelíbí a byl by radši, kdyby ve městě vůbec nebyl, stejně tak, jako
kdyby v se v něm nevyskytovala zcela jednotvárná místa.

Pan Doubek: „To znamená, mišmaš pro mě je…Takhle…mě to nevadí deset minut
změnit nějaké působiště a deset minut se dostat někam jinam. Chci si odpočinout,
deset minut mám park, tak jdu do parku, chci naopak dělat business nebo něco, tak
kolem sebe naopak potřebuji kanceláře nebo office a podobně, tak potom mi nevadí, že
to jsou prostě krychličky, barvičky kolem sebe namíchaný jako někde na Budějovický.“
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Tazatel: „Hm. Ale třeba jak by to mělo být daleko od sebe ty jednotlivé zóny. Víš,
jakože kdyby byly opravdu rozsáhlý a ty bys byl vždy na opačné straně té zóny…“
Pan Doubek: „Proto si třeba myslím, že ta Praha 4 je v tomhle tom směru, nebo když
vezmu tady tu oblast okolo, že je dobrá, protože já vlastně z…když to řeknu z toho
business centrum, kde je radnice, poliklinika, nákupní centrum, Budějovická když to
tak vezmu, tak v rámci dvou zastávek končí jakoby business centrum a začíná stará
zástavba, jako tady už můžu říct Michelskou, Plynárenskou a podobně. A naopak já
když potřebuji si opravit auto, tak tady určitě v nějakých těch dílnách si nechám
opravit to auto a vím, že to bude nějak opravený, protože tam jsou takový ty fachmani.
Je to takový, jak bych to řekl, malý město ve velký city, ve velikém městě.“
Tazatel: „Hm, takže Ty máš pocit o té Michli, že je víc roz-zónovaná? Nebo že je to
ten mišmaš?“
Pan Doubek: „Ne, já právě o Michli nemám pocit…já právě mám pocit, že tam jsou
jasně daný hranice, kde co kde jak je. A že to jde jakoby od té nejvyšší, jakoby business
centrum, to jde až po ty nádražní stánky, bufety, že opravdu když se podívám dolů do
Michle, tak je to takový…něco jako Žižkov, jo? Máš Žižkov, Hlavní nádraží a pak ti
začíná stará zástavba jako Starý město. Asi takhle, nevím, jak to mám říct.“

Paní Lipská by spíš Michli přirovnala ke krajině C, protože si myslí, že je zde spousta
různorodých staveb, které jsou na sobě „nahňácané“. Ostatní respondenti přirovnali Michli ke
krajině D, právě kvůli rozmanitosti a členitému terénu. Z rozhovorů bylo patrné, že při
pozitivním vnímání heterogenity nehraje roli pouze rozmanitost, ale i kompozice a prostorové
uspořádání. Hranice, kdy je prostor označen za mišmaš a kdy je pouze různorodý, je značně
subjektivní a citlivá pro změnu vnímání. Stačí relativně málo, aby se prostor, který je
příjemně heterogenní, stal v očích pozorovatele oblastí s nepříjemnou směsicí různých prvků.
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4.4 Sociální prostor
V předešlé kapitole jsem se věnovala fyzickým vlastnostem prostoru. Krom nich mě
také zajímalo, zdali lidé při popisu městského prostředí, budou nějakým způsobem hodnotit
povahu sociálních vztahů ve městě a společnost ostatních lidí v něm jako takovou. Na toto
téma přiváděla řeč během rozhovoru pouze jedna úkolová otázka (úkol č. 4), která sledovala,
zda si respondenti budou vybírat ulici podle toho, jak je zalidněná. Přestože jsem nekladla
další otázky, které by se dotýkaly sociálního prostoru, tak jsem sledovala ve výpovědích
okamžiky, kdy se na dané téma respondenti rozmluvili sami.
O přítomnosti druhých lidí ve městě se respondenti prvně rozmluvili při úkolu č. 1,
kdy si vybírali z dvojice HORY - MOŘE. Většina z nich si vybírala HORY nejen kvůli zeleni
a turistice, ale i kvůli tomu, že jim to evokuje větší klid a odpočinek či přímo útěk od lidí a
civilizačních prvků, jichž mají dost během své každodennosti. Na horách si dle respondentů
člověk odpočine více po psychické stránce a může se uklidnit.

Tazatel: „Podívejte se na tyhle dva. A já bych chtěla, abyste si vybrala ten, který Vás
více zaujme.“
Paní Šeříková: „Když já mám ráda i moře i hory.“
Tazatel: „To nevadí, tak to můžete třeba porovnat, co se Vám líbí tady a co tady na
tom.“
Paní Šeříková: „No, ale možná bych dala tady tohle to (HORY), protože tady to
vypadá, že by tu byl větší klid. Tady to vypadá, že bude hodně lidí. A tím, že pracuji
s lidma, tak vyhledávám potom spíš na dovolenou klidný a tichý místa bez lidí.“

Tazatel: „Když si představíte, že jste na těch horách, tak jak je vnímáte? Jestli se
třeba liší Vaše pocity od toho, když jste u moře.“
Paní Jasanová: „Tak vnímám je pocitově i tak, že vlastně já, protože bydlím ve městě,
tak utíkám spíš někam, kde je míň lidí, co většinou u toho moře ti lidi jsou zase. Takže
zase utíkám od lidí k lidem, což mi moc nevyhovuje. Kdežto přeci jenom, když jsme
jezdili do Tater, tak jsme chodily túry, že jsme třeba 3 hodiny nikoho nepotkali. Je tam
prostě ten klid, který tady v Praze prostě není, že si tam můžu trošku od těch lidí a od
toho blázince odpočinout.“
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Moře si vybrala jako jediná nejmladší respondentka paní Třešňová. Pro ni má moře
specifickou atmosféru, pořád se tam něco děje a může se u něj věnovat vodním sportům. Tak
jako ostatní respondenti utíkají před civilizací, tak ona je s ní ráda v kontaktu. Během
úkolu č. 4 komentovala svůj výběr tak, že by nechtěla bydlet v ulici „kde chcípl pes“. Dál
říká:

Paní Třešňová: „Jako ten kontakt vyloženě vyhledávám, a když ho nechci, tak jdu
domů. A tady (BEZ LIDÍ) si myslím, že je to úplně jedno, kde seš, je to úplně to stejný.
A taky, kde je větší koncentrace lidí, je i větší množství podniků, možností kulturního
vyžití. To je pro mě strašně důležitý, prostě divadla, kina, tesco 24 hodin. To prostě
bez toho si to už neumím představit, abych jako pravdu řekla.“

Krom toho má paní Třešňová pocit, že pro oblast Michle, v níž bydlí, je typická
rodinná atmosféra. Rodinná Michle připadá i paní Lipské.

Tazatel: „Dokázala byste ještě nějak charakterizovat Michli? Jako jinak? Dál?“
Paní Lipská: „No, tak na to, že to není úplně v centru, tak je tu jako dobrý spojení, to
teda zas jako tramvaje a autobusy to je tu ideální. A jako i když je tady to sídliště, ta
Ohradní, a potom, že jo, vystavili tam taky u Botiče, tak furt mi to přijde jako takový
rodinný, nebo jako…ne vesnice přímo, ale že ty lidi jsou tady takový příjemní, že
dobře se tu bydlí, no.“
Tazatel: „Hm, myslíte jako, že tady třeba i víc lidí znáte?“
Paní Lipská: „Tak to je tím, že jsem tady dost dlouho, tak na tom sídlišti určitě, ale
takový, řekla bych, že je to tady všechno v takovým klidu…já nevím, třeba, že oproti
Vinohradům, ty se mi třeba moc nelíbí, i když se říká Královské Vinohrady. Jsou tam
vysoký baráky, takový ty rovný ulice, zeleň skoro žádná. Tak ta Michle je taková…sice
taková rozházená, ta architektura není nějak moc jako spojitá, jo. Postavili tohle,
támhle zase postavili tohle, ale i tak to jako na mě působí tak jako mile.“
Tazatel: „A třeba když si představíte ty Vinohrady, tak tam se cítíte jak? Třeba když
tam musíte být, nebo když jste tam byla?“
Paní Lipská: „Právě tak jako snobsky, jako že tam bydlí…Ne, že já bych byla snob,
ale že tam bydlí takový, takový co jako chtějí platit za tu lepší třídu, takový…“
Tazatel: „A co vám tam přišlo snobský?“

59

Paní Lipská: „Tak ty domy na mě tak působí a ty byty, takový jako dost dobře
vybavený…á…jako ty Vinohrady vždycky byly takový pro ty lepší, kdežto ta Michle je
tak trošku bokem a myslím si, že v ní bydlí právě takoví sympatičtější lidi no.“

Již zde bylo uvedeno, že paní Lipská oceňuje na městském prostředí určitou míru
anonymity, kterou by neměla na venkově. Například je ráda, že si nemusí více povídat se
svými sousedy. Vinohrady jí evokují určitý luxus, který dle ní není typický pro oblast Michle.
Poněkud jinak to vnímá paní Jasanová, podle které je ulice, v níž bydlí, předělem mezi
luxusem, který zastupuje moderní zástavba BB Centra, a chudšími Nuslemi, kde jsou domy
méně udržované a žijí tam chudší lidé. Zklamaní z ochlazujících se sousedských vztahů řešili
během rozhovoru manželé Topolovi.

Pan Topol: „Ale co se zhoršilo, vztahy se zhoršily.“
Paní Topolová: „Ale to jako všude.“
Tazatel: „A tady jsou lidi pořád stejní nebo během toho, co tady jste se to hodně
střídalo?“
Paní Topolová: „I když se změnili, i když jsou stejní, tak jsou ty lidi jiní.“
Pan Topol: „Každý za sebou zavře dveře.“
Paní Topolová: „Protože předtím se tak nějak družněji žilo, člověk věděl, kdo bydlí
v baráku, teď každej vleze do bytu a neví o ničem.“
Pan Topol: „Odpadly nám brigády (smích).“
Paní Topolová: „Tak ani brigády, ale ty lidi se scházeli třeba alespoň na Vánoce.“
Pan Topol: „No jo.“
Paní Topolová: „Na Nový rok se obešlo patro, sousedi si povykládali. A teď mi
soused na patře píše mailem k narozeninám nebo mobilem“
Tazatel: „A čím si myslíte, že to třeba je? Že ty lidi jsou teď takový víc uzavřený.“
Paní Topolová: „Dobou, uspěchaností. Že není čas na nic.“

Z rozhovoru vyplynulo, že manželé znají v okolí dost lidí, převážně rodiče dětí,
které chodily s jejich synem do stejné třídy na základní škole. Zavzpomínali i na školní plesy,
které se konaly v jedné místní restauraci, na nichž se lidé mohli potkat a popovídat si. Dnes
potkávají tyto známé na ulici nebo v místních podnicích.
Během plnění úkolu č. 4 pak respondenti zmiňovali, že by si vybrali zalidněnou ulici
tehdy, pokud by se chtěli něco dozvědět. Vylidněná ulice byla hodnocena jako nejméně
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zajímavá.

To, že jsou v ulici lidé, si respondenti spojovali s tím, že v ní uvidí něco

zajímavého nebo případně s tím, že povede k něčemu, co stojí za vidění. Zvědavost a
objevování opět více spojovali s procházkou na dovolené nebo s trávením volného času.
Pokud by vybírali ulici za situace, kdyby šli do práce nebo účelně do nějakého obchodu, pak
by volili podle toho, jaká cesta by byla kratší, kde by se méně vyhýbali druhým lidem (pokud
by pospíchali) a dle toho, v které ulici by našli požadovaný cíl své cesty. Paní Topolová se
vyjádřila tak, že nemá ráda ani moc lidí, ani když jsou ulice prázdné. Paní Třešňová z výběru
vyloučila ulici bez lidí a zbylé dvě jí připadaly více méně srovnatelné. Je ráda mezi lidmi a
neumí si představit, že by žila v menším městě nebo v oblasti, která je opuštěná a špatně
dostupná z hlediska městské dopravy.

Tazatel: „Naopak tuhle tu jsi vyloučila, že je moc prázdná, tak Ti třeba vadí, že na
ulici nejsou lidi? To na Tebe třeba špatně působí?“
Paní Třešňová: „Nechtěla bych tam bydlet. Nevadilo by mi tam chvíli být na
uklidnění, ale nechtěla bych tam bydlet. Abych prostě…Kde takzvaně chcípl pes
(pousmání). To prostě ne. Asi jako je to dobrý na uklidnění, prostě chata nebo něco
takovýho, možná až člověk zestárne, tak to bude vidět jinak, ale teď bych takhle
nechtěla bydlet.“
Tazatel: „Tak třeba právě, když jsi říkala, že tam chcípl pes, tak když tam bydlíš, tak
v čem je to lepší, že se tam pohybují lidi v té ulici?“
Paní Třešňová: „Ehm. Mám pocit, že jsem součástí té společnosti, že nejsem jakoby
vyčleněná. A mám pocit, že kdykoliv, kdyby něco bylo, tak můžu někomu říct a dovolat
se něčeho. I když je pravda, že v tý společnosti to tak většinou není, když se pak něco
stane, tak se nikdo neohlídne, ale to je jedno. A mám pocit toho kontaktu, prostě
kontakt s lidma.“

Z pozorování, které jsem v oblasti uskutečnila, jsem zjistila, že ulice Michelská je přes
den neustále zalidněná. Ráno jí lidé procházejí, jdou-li na autobusovou zastávku, přes poledne
se v ní pohybuje množství skupinek (zhruba po pěti lidech) tvořených zaměstnanci z BB
Centra, kteří chodí na oběd do restaurací v Michelské. Večer se tudy lidé vrací z práce a
v nočních hodinách je některé dny slyšet hlahol ze zmiňovaných restaurací, popřípadě
hospod. Místem, kde se schází lidé během letních měsíců, je podnik Hadovka, který stojí u
autobusové zastávky Hadovitá. Hadovka je stánek, u nějž je oplocená zahrádka, na níž se dá
sedět u stolů s lavicemi. Tři respondenti zmínili, že sem chodí na dobré pivo, které zde mají.
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V okolí se nenachází žádné náměstí nebo jiný rozsáhlejší veřejný prostor, na němž by
se lidé mohli sdružovat až na výjimky, kterými jsou místní parky. U autobusové zastávky Na
Rolích je menší parčík s lavičkami, který v současné době není ani tak využíván místními
obyvateli, jako zdejšími bezdomovci nebo sociálně slabými lidmi. Tito lidé zde tráví
v podstatě celý den. Často stojí s nějakým alkoholem u popelnice patřící k obchůdku
s potravinami, který je v budově vedle parčíků. Paní Třešňová to okomentovala tak, že zde
zná právě i místní „obejdy“ a i to podporuje její vřelý vztah k místu, protože jej tak zná se
vším všudy. Paní Jasanová je naopak z přítomnosti těchto lidí nesvá. Nelíbí se jí, že se
pohybují na sídlišti, kde bydlí, a cítí se díky tomu i méně v bezpečí. Bezpečí pro ni obecně
hraje důležitou roli, a proto by se jí líbilo bydlet v nově postavené bytové rezidenci41, která je
součástí BB Centra, protože je oplocená, hlídaná kamerami a vstupuje se do ní přes recepci.
Vedle bytové rezidence se od sedmnáctipatrové budovy Filadelfie táhne Baarův park,
který je také součástí daného centra. Z pozorování bylo možné zjistit, že park přes den
využívají zaměstnanci z budov centra, kteří zde setrvávají na lavičkách, nebo jím pouze
prochází při cestě do práce, z práce anebo na oběd. V pozdních odpoledních hodinách je park
více používán pro procházky a pro schůzky. Lidé přicházející od staré zástavby se v parku
více rozhlíží a prohlíží si novou rezidenci, pokud jdou ve dvojicích, tak o něčem diskutují a
přitom ukazují na okolní budovy. V parku je vyhrazený prostor pro pétanque a také jsou po
jeho ploše rozmístěny interaktivní prvky, jako například trychtýře, z nichž lze slyšet člověka,
který v tom samém okamžiku mluví do jiného. Nezaznamenala jsem však, že by někdo těchto
prvků využíval. Dál je park místem, kam si lidé z okolí chodí zaběhat. Většina respondentů,
s nimiž byly uskutečněny rozhovory, zde netráví příliš času. Někteří jim prochází při cestě
z práce, jiní jim projdou, když jdou nakoupit do Filadelfie, v jejímž přízemí je mimo jiné
obchod s potravinami a drogérie. Na druhou stranu park hodnotí jako „povedený“ a jsou
názoru, že je dobrým předělem mezi obytnou částí a komplexem kancelářských budov.
Park Jezerka, který spadá částečně pod Nusle, ale já jej zařadila do heterogenní oblasti
jako blízkou zeleň, do které se lidé z okolí chodí procházet, je využíván o něco jinak. Na
rozdíl od Baarova parku sem mohou psy. Někteří lidé, obzvláště starší ženy, sem chodí se
svými psy v určitou hodinu a z venčení tak mají pravidelné setkávání s těmi samými lidmi,
s nimiž hovoří a už z dálky se zdraví a směřují k sobě, aby pokračovali v cestě společně.
V dolní části parku je hřiště, které je využíváno rodiči s dětmi i staršími dětmi, které si
mohou, vedle prolézaček a pískoviště, zahrát fotbal na umělém povrchu, který je k tomu
41

Jedná se o Rezidenční park Baarova, jehož dostavění je plánováno ještě pro rok 2012. Rezidence stojí v ulici
Baarova, při jejímž druhém okraji stojí vily.
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určen. Naopak hřiště v ulici Baarova není v současné době zcela volně přístupné veřejnosti, a
tak je možné zde zahlednout spíš děti ze školky nebo školy, co sem přijdou s dospělým
dozorem, než maminky na mateřské, které by sem vodily své děti nebo děti z okolí, které by
si sem samy chodily hrát ve volném čase.
Někteří z respondentů se sem chodí projít, ale většina z nich si na procházku dojede do
Krčského lesa, kam se autobusem dostanou za 10 minut. Ani jeden z respondentů parky
nevyužívá jako místo k schůzkám nebo pro trávení více času. Ženy ve výpovědích zmiňovaly,
že si nedovedou představit, kam by v dané oblasti poslaly své děti si hrát. Dříve se děti
scházely na hřišti, které je v ulici Baarova, ale to po rekonstrukci pravděpodobně ztratilo svoji
původní funkci. Jezerka je sice v tomhle ohledu funkční, ale od bydliště respondentů je příliš
daleko na to, aby tam rodič poslal své dítě samotné.
Pan Topol během rozhovoru dvakrát zmínil, že Michli chybí nějaké centrum v podobě
náměstí. Kdyby mohl v oblasti něco změnit, tak by zboural Filadelfii a místo ní by vybudoval
kolem kostelíčka, který stojí v Baarově ulici, náměstí, kde by se například dalo nakupovat,
posedět v kavárně a „mohlo to tam žít“.
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4.5 Pohyb a relaxace ve městě
V poslední podkapitole, v níž se budu věnovat výsledkům výzkumu, rozeberu, jaké
prostředí respondenti hodnotili jako vhodné k relaxaci, nebo by v něm chtěli pobývat delší
dobu. Využiji zde výpovědí, které se vtahovaly k úkolům č. 5 a č. 6. Pobyt ve městě také
propojím s tím, jak na respondenty působí zaparkovaná auta v ulicích, pakliže se mezi nimi
mají pohybovat nebo u nich sedět na lavičkách. K autům se respondenti vyjadřovali nejen u
již zmíněných úkolů, ale ještě navíc u úkolu č. 2 (KOPEC – ROVINA).
V úkolu č. 5 si respondenti vybírali ze dvou obrázků (pracovně nazvaných ZELÍ –
BEZ ZELÍ). Na jednom z nich je prostředí, v němž je zeleň, na druhém je čistě dlážděné
náměstí. Respondenti si měli vybírat podle toho, kde by se raději zastavili a odpočinuli si.
Přestože většina respondentů má kladný vztah k zeleni a ráda se do ní dívá, tak k relaxaci si
téměř všichni vybrali náměstí bez zeleně a to z důvodu, že by si zde mohli sednout, dojít na
kafe anebo koupit zmrzlinu. Pokud by to respondenti mohli ovlivnit, tak by volili spíš
kombinaci zeleně a blízkého občerstvení. Při rozhodování hrála určitou roli i auta, která by
odpočinek většině respondentů narušovala a zalidněnost prostoru. Někteří respondenti si
relaxování spojovali tak jako u úkolu č. 1 (HORY – MOŘE) s odpočíváním od množství lidí.

Tazatel: „Z těchto dvou míst si vyberte to, kde byste si dokázala představit, že byste lépe
relaxovala.“
Paní Šeříková: „Tak asi tady (ZELÍ), protože tady to je náměstí, kde bude hodně lidí. Tak
asi tady, to je zřejmě nějaký park. Takže tady.“
Tazatel: „Takže tohle byste vybrala kvůli tomu, že by Vám to připadalo klidnější?“42
Paní Šeříková: „No, no, no. A sem (BEZ ZELÍ) si pak můžu krásně dojít do hotelu
Jeníček na pivo. Kousíček do parku, nebude tady takových aut, tady (BEZ ZELÍ) potom
budou všude stát auta. No, tohle to (ZELÍ).“

Paní Šeříková by dala přednost zeleni, ale i tak by se ráda někde občerstvila v místním
podniku. Oproti tomu paní Třešňová, která má také ráda zeleň, by přesto dala přednost
nákupům a možnosti se někde posadit a dát si něco dobrého k jídlu nebo pití.

42

Paní Šeříková již předtím zmiňovala, že prostor bez lidí má spojený s klidem.
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Tazatel: „Teď kdybys šla po městě nebo někde a chtěla by sis někde odpočinout, tak
na jakém z těchto dvou míst bys raději odpočívala?“
Paní Třešňová: „Asi tady (BEZ ZELÍ). Já vím, že tady je zeleň, ale mně se líbí
náměstíčka. Tady vidím to podloubí, to mám hrozně ráda, to je takhle v Litomyšli a
vím, že se mi to hrozně líbilo, že jsem tam celý den chodila nakupovat a vlastně ani
jsem nezmokla a mám ráda kašny uprostřed náměstíček a vypadá to tak jakoby
malebně. Ta barevnost se mi líbí, tady (ZELÍ) mě to nějak jako…Mám pocit, že to jsou
takový ty městečka, co nemají ani to skutečný centrum, možná to má být centrum, ale
pro mě to…jako ani nevím, kam bych si sedla nebo tak, takže tady (BEZ ZELÍ) určitě
víc. Taky asi víc lidí zase. (…)43 Tady jako mi přijde, že by nic nebylo. Že jsme kolikrát
jeli do vesnice, třeba na koncert a chtěli jsme se najíst a nic tam nebylo a nebyla
možnost a než jsme to našli, tak prostě jsem z toho byla úplně zoufalá. Já jsem si třeba
chtěla koupit jabko a prostě nebylo to možný. Tak to jsem opravdu dostala úplně
takovou depresi z toho.“

Paní Třešňová si obecně nedovede představit, že by žila v menším městě. Měla by
pocit, že nemá možnost útěku. Její sestra bydlí v satelitním městečku, kde je horší dostupnost
hromadnou dopravou. Přestože respondentka je řidička, tak být odkázána na své auto ji přijde
svazující. Auto k dopravování naopak hojně využívá pan Doubek, který by byl sice rád,
kdyby po městě auta nejezdila, ale sám uznává, že tak ušetří čas a je to pohodlnější. Také
více, než jiní respondenti, řešil problémy spojené s parkováním. Dříve žil na Letné, tam
nemohl parkovat, kde chtěl a auto mu bylo několikrát vykradeno, i proto si cení Michle, kde
může zadarmo parkovat před domem a auto si tak pohlídat. Místo pro relaxování by volil
podle momentálního rozpoložení nálady a očekávání.

Pan Doubek: „Já to řeknu takhle. Rozdíl v tomhle tom je otázka, když to řeknu, teď
peněz. Protože tady bych předpokládal, že když zastavím, že to jsou dvě vesnice a v jedný
z tý vesnice si chci odpočinout, řekněme, že cestuju a půlhodiny si tam chci dát zmrsku a
odpočinout, tak předpokládám, že tady je to dlážděný, to znamená, bude problém nejspíš
s parkováním, první věc, že tam bude nějaká placená zóna, bude tam pěší zóna, budou
tam hlídat policajti a podobně, takže kdybych jel autem, tak vím, že tam bude určitě nějaký
problém. Zase předpokládám, že když si chci dát zmrsku a kafe, řekněme, že je to
43

Zde paní Třešňová mluvila o tom, že by se posadila ke kašně, zašla do místních restaurací a tím by si
odpočinula.
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podmínka, tak vím, že bych tu určitě našel nějaký podnik, kde mi udělají dobrý kafe, že
tam bude nějaká cukrárna, která bude i v neděli otevřená a že tam něco takovýho najdu.
Tady mám tu výhodu, že tady, když přijedu autem, tak můžu zastavit úplně kdekoliv, a
protože tam nikdo asi parkování hlídat nebude, to vypadá, že je to nějaká menší vesnice,
tohle už je takový nějaký menší městečko. Jasně bude tady větší klid, bude tady míň lidí,
bude tady v podstatě takové to, že si prostě sedneš na lavičku a vedle tebe bude sedět
akorát místní děda opřený o tu hůl a babička, kteří tam sedí celý den a pozorují šrumot na
tý vesnici, takže bych tam měl větší klid, ale zase třeba ten požadavek, že si chci dát kafe a
zmrzlinu, nevím, jestli zrovna v neděli jako tady bych jako našel něco, hospoda nejspíš
bude na kafe, ale třeba zmrzlinu bych už tam nemusel najít, už by to musel být nějaký, já
nevím, nanuk nebo něco takovýho, neměl bych tolik na výběr. Takže podle toho bych se
rozhodoval, kdybych jel s ženskou, kterou chci pozvat, chci na ni udělat dojem nebo něco
takovýho, tak bych zastavil asi tady (BEZ ZELÍ). Kdybych jel já sám a měl takovoudle
hlavu z nějakýho jednání, businessu, tak bych zastavil tady (ZELÍ), protože tady opravdu
můžu zastavit, vylézt z toho auta, posadit se na to auto a jenom prostě čumět do nebe a
vím, že nebudu za debila.“

O autech byla řeč i u následujícího úkolu (č. 6), kdy většinu respondentů by zaparkovaná
auta vedle prostoru k sezení rušila. Respondenti si zde měli vybírat místo, kde by raději čekali
na člověka, s nímž by měli domluvenou schůzku. Většinu respondentů by bavilo koukat na
fontánu, ale pro čekání byl všemi (až na paní Šeříkovou) vybrán parčík bez vodního prvku.
Důvodem bylo, že jim připadal více členitý, klidnější, na čekání lepší. Prostor s fontánou na
ně působil jako moc dlážděný, jednoduchý a s příliš velikým množstvím aut okolo.
Paní Jasanovou ruší zaparkovaná auta kolem ulic, pokud je na procházce, pakliže jde
z práce, tak auta očekává a nevadí jí. Podobně to vnímají i ostatní respondenti. Paní Smrková
se necítí mezi auty dobře, pokud chodí v noci, protože nemá ráda temná zákoutí, která mezi
auty jsou, a tak v noci, když je možnost a je v okolí sama, chodí místo po chodníku
prostředkem ulice a tím se cítí bezpečněji.
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5. SHRNUTÍ VÝZKUMU
Skrze realizovaný výzkum jsem se snažila porozumět tomu, jak lidé vnímají městský
prostor a co od něj očekávají. Zajímalo mě, zdali je možné určit optimální městské prostředí,
které by uspokojovalo nároky svých obyvatel na životní prostředí uvnitř města. Z
vybraných výzkumů, které se městským prostorem zabývaly v minulosti, jsem zjistila, že
prostor homogenní, monofunkční, nemá potenciál tyto nároky naplňovat, a proto jsem se
zaměřila na prostor, který je tomuto opakem. Sledovala jsem tak, jak lidé vnímají, oproti
homogennímu, prostor heterogenní.
Uskutečnila jsem rozhovory s osmi respondenty žijícími v oblasti (části Michle),
kterou jsem označila za heterogenní na základě toho, že splňovala čtveřici požadavků, které
jsem podrobně rozepsala v kapitole Obecná definice heterogenních oblastí. Z výzkumů, na
nichž se podílel K. Lynch a jejichž výsledky sepsal v knize Obraz města, bylo patrné, že lidé
žijící v homogenním prostředí, které není ničím specifické, obtížně popisují dané místo po
vizuální stránce. Respondenti žijící naopak v prostředí heterogenním se s těmito obtížemi
tolik nepotýkali. Přestože ne všichni danou oblast znali dobře jako celek, byli schopni popsat
čím je pro ně charakteristická a jak se vizuálně odlišuje od jiných částí města. Zmiňovali, že
se jedná o specifické místo, pro které je typická rozmanitá zástavba a relativně hojný výskyt
zeleně v podobě zahrad, parků a zalesněných strání. Významným prvkem oblasti, podle
Lynchovy definice, je pro respondenty budova místní pekárny, kterou si respondenti spojují s
vůní čerstvého pečiva.
Jako příklady homogenního prostoru jsem uváděla panelová sídliště, satelitní městečka
a rozsáhlé bloky činžovních domů. Tyto typy prostoru připadaly respondentům nudné,
jednotvárné, bez nápadu a ničím zajímavé. Lynch píše v souvislosti s tímto prostorem o horší
orientaci v něm. Během úkolu (č. 2), kdy si respondenti vybírali z dvojice obrázků, z nichž na
jednom byla homogenní a na druhém heterogenní ulice, dotazovaní tipovali, že v případě
homogenní ulice se jedná o ulici, kterou reálně znají (ulice jim připomínala například ulici
z Vinohrad, Hradčan anebo Vršovic), kdežto u ulice heterogenní nenacházeli konkrétní místo,
k němuž by ji přirovnali.
Městský

prostor

vykazující

heterogenitu

by

respondenti

ocenili

i

během

každodennosti, ale více jej vyhledávají pro trávení volného času, procházku, výlet či
dovolenou. Pokud jdou do práce a pospíchají, pak není ani tak důležité jít hezkou ulicí
(heterogenní) jako jít tou nejkratší cestou. Zároveň každý heterogenní prostor nemusí působit
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na jedince příjemně. Z rozhovorů bylo patrné, že existuje hranice heterogenity, při níž je
prostor ještě považován za příjemný a po jejímž překročení působí jako nepříjemná směsice
různých prvků. Tato hranice je značně subjektivní, a tak stejný prostor může někomu připadat
příjemný a druhé přitom bude rušit.
Ve výpovědích respondentů se objevila určitá dualita ve vnímání okolí svého bydliště.
Dotazované tak bylo možné rozdělit na ty, kteří vnímají oblast, v níž žijí, jako celek a ty, kteří
vnímají bezprostřední okolí svého bydliště se subjektivně důležitými body v okolí. Každá
skupina respondentů má od té druhé poněkud jiné nároky na to, co by se mělo vyskytovat
v okolí bydliště a za čím dojíždět do centra nebo do jiné části města. Zmiňované nároky jsem
zakreslila do dvou schémat, která ilustrují rozdílné pohledy respondentů na uspořádání
městského prostoru. K vytvoření schémat mě inspirovala teorie ekologie města, obzvláště pak
teorie soustředných zón E. Burgesse, Hoytova sektorová teorie a teorie více jader E. L.
Ullmana a C. D. Harrise. Modely těchto autorů zde zmiňuji pro porovnání se schématy, která
jsem odvodila z výpovědí respondentů.44
Modely zmiňovaných autorů město rozdělují do zón, které jsou vůči sobě určitým
způsobem uspořádány. Mnou navržená schémata mají dvě ústřední oblasti a to bydliště
(obytnou oblast) a centrum města. Jednotlivé zóny pak nejsou soustřednými kružnicemi
centra nebo nepravidelnými částmi, které jsou vůči sobě různě poskládané, ale jednotlivými
menšími oblastmi, které se sdružují buď kolem bydliště anebo centra podle toho, jaké skupiny
respondentů se schéma týká. Respondenti vnímající okolí svého bydliště jako celek, by v
blízkosti obytné zóny ocenili koncentraci zón s rozmanitými funkcemi (pracovní zónu,
obchodní zónu a zónu volného času). Z okolí svého bydliště by pak vyjížděli pouze
příležitostně, pokud by k tomu měli speciální důvod. Pro tyto případy by měla být z oblasti
dobrá dostupnost do centra města. Respondenti s tímto vnímáním by omezili svůj pohyb po
městě a většinu času by trávili v oblasti, v níž bydlí. Naopak respondenti s druhým typem
vnímání by cestovali více. V místě bydliště potřebují pouze menší obchody, stravovací
podniky a sportoviště. Za vším ostatním jim nevadí dojíždět, protože jsou zvyklí realizovat
volnočasové aktivity, nákupy a jiné činnosti cestou z práce. Pracoviště by tak mělo být
situováno poblíž centra města, odkud by měli blízko do obchodů, ke kultuře nebo různým
službám. Již zde bylo komentováno, že respondentům nevadí průmyslové stavby v okolí
bydliště, pokud neznečišťují ovzduší anebo jinak neruší obyvatele dané oblasti. Negativní
pocity v respondentech nevzbuzovala rozmanitost zástavby z hlediska funkce, ale prostorově
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Modely jsou k náhlédnutí v Příloze č. 1: Ekologické modely města.
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těsné prolínání dvou typů zástavby, kdy od každého typu očekávají něco jiného. Příkladem
byla moderní administrativní budova sousedící přes ulici s obytnou zástavbou. Do konfliktu
se zde dostávalo očekávání od místa určeného k práci, které nemá být příjemné, s očekáváním
od místa vyhrazeného k obývání, jež má být dle respondentů naopak příjemné.
V teoretické části práce jsem uváděla autory zabývající se mezilidskými vztahy ve
městě (I. A. Bláhu, F. Tönniese, G. Simmela). Mým cílem zde nebylo objasnit povahu těchto
vztahů, ale zajímalo mě, zda je respondenti v souvislosti s prostředím, v němž žijí, zmíní a jak
je budou případně hodnotit. Jedné respondentce vysloveně vyhovuje anonymita ve městě,
další dva respondenti by naopak utužovali ochabující vztahy se sousedy a lidmi z okolí.
Nejmladší respondentka záměrně vyhledává kontakt s lidmi (nemusí s nimi přímo
komunikovat, ale být jim nablízku), protože se tak cítí být součástí společnosti. V mém
skromném vzorku respondentů byla patrná určitá tendence, že čím byl respondent starší, tak
tím více si potřeboval od lidí odpočinout. To znamená, že starší respondenti již kontakt
s ostatními lidmi tolik nevyhledávají a na dovolenou si jezdí od lidí a civilizace odpočinout do
přírody. Během rozhovorů se částečně potvrdilo, jak tvrdí J. Gehl, že lidskou pozornost
přitahují aktivity jiných lidí. Respondenti si vybírali zalidněné ulici, protože se domnívali, že
zde něco uvidí nebo se zde něco dozvědí. Jedna respondentka podotkla, že se ráda dívá nejen
po obchodech, ale i po lidech. Na druhou stranu, pokud má místo sloužit k relaxaci, pak není
zcela vhodné, aby bylo hustě zalidněné. Menší zalidněnost si respondenti spojovali s klidem.
Odpočinek může krom zalidněnosti prostoru narušovat přítomnost zaparkovaných aut,
nejasnost prostoru a příliš strohý, dlážděný nebo betonový prostor.
Na otázku, zda se heterogenní oblasti mohou blížit optimálnímu životnímu prostředí
ve městě, lze na základě poznatků z mého výzkumu odpovědět, že ano. Je však důležité brát
na zřetel problematiku s určením požadované míry heterogenity a prostorovým uspořádáním
jednotlivých typů zástavby z hlediska funkce i vzhledu. Můj výzkum sice přinesl určité
informace o vnímání heterogenního prostoru, ale pro přesnější závěr by bylo třeba pokračovat
v dalším zkoumání tohoto tématu. Tato práce pak není ani tak konečným bodem jako spíš
výchozím bodem k dalšímu zkoumání městského prostoru a jeho heterogenity.
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ZÁVĚR
Téma heterogenních oblastí jsem si vybrala s cílem lépe porozumět tomu, jak lidé
vnímají prostor, v němž bydlí.

Pozornost odborníků se častěji zaměřuje na homogenní

oblasti, s nimiž souvisí různé problémy týkající se například nedostatečné vybavenosti
obchody, vzdělávacími institucemi, místy určenými k trávení volného času, dopravní
dostupnosti anebo negativního působení na psychiku jedince. Zajímalo mě, zdali prostor,
který by měl být opakem těchto oblastí, bude jeho obyvateli považován za optimální bydliště.
Z provedeného výzkumu bylo patrné, že prostor homogenní není zcela žádaným
prostředím k bydlení a trávení volného času. Lidé bydlící v heterogenní oblasti, kterou jsem
vybrala pro svůj výzkum, byli s prostředím svého bydliště spokojeni, a to právě kvůli vizuální
specifičnosti místa, dobré dopravní dostupnosti, blízkosti obchodů, zázemí škol a množství
zeleně. Oblast, jíž jsem se zabývala, byla značně heterogenní ve všech ohledech, ale při
srovnávání s jinými oblastmi je třeba brát zřetel na to, že její vlastnosti jsou provázány
s dlouhodobým vývojem a specifickým umístěním v terénu, který je značně členitý. Na
druhou stranu na základě poznání takovýchto oblastí a toho, jak je vnímají jejich obyvatelé,
lze odvodit určité zásady, podle nichž se řídit při plánování městského prostoru, aby lidem byl
co nejpříjemnější. Pro zobecnění nabytých poznatků o heterogenních oblastech by bylo
zapotřebí jejich ověření skrze rozsáhlejší výzkum, který by mapoval vnímání městského
prostoru u většího vzorku respondentů.
Osobně si myslím, že by se od podobných výzkumů nemělo odstupovat, naopak by se
k nim mělo přihlížet při navrhování nové zástavby. V současné době se vedou diskuze
spojené s problematikou sídlišť a satelitních městeček, která zde byla uváděna jako příklad
homogenních oblastí, a přestože je tento prostor považován za problematický, jsou stavěny
stále nové a jim podobné typy zástavby. Během rozhovorů respondenti zmiňovali, že se dá
zvyknout na všechno a pokud člověk není spokojen s okolím svého bydliště, tak se může těšit
alespoň z prostředí bytu, kde je svým pánem. Obdobně to vnímali lidé žijících v 80. letech na
panelových sídlištích, která jsou dnes považována za neuspokojivá pro život. Při prohlubující
znalosti města by se mohlo, ač je to poněkud idealistické, upustit o stavění podobných
„nocleháren“ k prostorům, které své obyvatele těší nejen za dveřmi bytu.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Ekologické modely města

Burgessův model soustředných zón [Burgess a kol. 1984: 51].

Přehled tří ekologických koncepcí (koncentrických pásem, sektorové, několika jader)
[Musil 1967].
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Příloha 2: Struktura rozhovoru
ÚVOD:
1. Nejprve bych se Vás zeptala, jak dlouho bydlíte v Michli?
2. Bydlíte tu v bytě nebo v rodinném domku? (Popř. V bytě v panelovém domě? Ve
vilovém domě? V činžovním domě? Pronajímáte si jej nebo je Váš? V novostavbě? Máte u
domku zahradu?)
3. Ukázal/a byste mi, prosím, na mapě oblast Michle, v níž máte „byt“ (popř. jiné)?
4. Mohl/a byste mi nyní popsat Michli, prostředí Michle – říct, co si myslíte, že je pro ni
charakteristické, typické?
5. Představte si, že byste se nyní mohl/a přestěhovat: podle čeho byste si vybíral/a nové
místo, lokalitu, pro život? Co by při výběru pro Vás hrálo velkou roli? A proč? Co by
pro Vás nebylo tak důležité? Proč?
ÚKOLY:
1. Úkol: Respondent vybere obrázek, který mu je bližší (který ho více zaujal). Vysvětlí
svoji volbu.
Okruhy doptávání: a) trávení volného času x povolání
b) cestování (volba: příroda, města, moře, hory)
Orientační názvy: HORY, MOŘE Velikost obrázků: 29 x 7 cm.
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2. Úkol: Respondent vybere ze dvou ulic tu, kterou by si vybral pro procházku. Vysvětlí
svoji volbu. Následně je doptán, jakou ulicí by každý den chodil raději a proč (například
do práce, do školy apod.).
Orientační názvy: ROVINA, KOPEC Velikost obrázků: 18 x 13 cm.

3. Úkol: Respondent má před sebou čtyři obrázky. Představí si, že je na vyhlídce (někde
na kopci) a vybere si výhled do krajiny, který by ho nejvíce zaujal. Poté udělá pořadí
výhledů od nejzajímavějšího po nejméně zajímavý. Svou volbu zdůvodní.
Obrázky jsou mnou malované. Předkládány budou v rozházeném pořadí. Mají stupňující se
tendenci. Orientační názvy: A, B, C, D. Velikost obrázků: 21 x 14,8 cm.
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4. Úkol: Respondent si představí, že je na rohu, kde se sbíhají tyto tři ulice. Vybere si,
jakou ulicí se vydá (pro kterou se rozhodne). Odůvodní svoji volbu.
Orientační názvy: BEZ LIDÍ, LIDI STŘED, LIDI Velikost obrázků: 18 x 13 cm.
Obrázky jsou stáhnuté z internetu, graficky upravované.

5. Úkol: Respondent vybere místo z obrázku, kde by se raději posadil, odpočinul si,
setrval delší dobu. Vysvětlí svůj výběr.
Orientační názvy: BEZ ZELÍ, ZELÍ Velikost obrázků: 18 x 13 cm.
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6. Úkol: Respondent si představí, že by musel počkat na někoho, s kým má domluvenou
schůzku, dotyčný bude mít půl hodiny zpoždění, kde respondent bude čekat raději –
vybere obrázek. Vysvětlí proč.
Orientační názvy: BEZ VODY, VODA Velikost obrázků: 18 x 13 cm.

7. Úkol: Respondent vybere z předchozích cvičení obrázky, které mu připomínají
Michli. Svůj výběr postupně vysvětlí. Případně vysvětlí, proč nevybral některé
z ostatních.
8. Úkol: Respondent zavzpomíná na místa, kde žil předtím, než se přestěhoval do
Michle. Pokud to neudělá sám, bude pobídnut k tomu, aby je mezi sebou srovnával.
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Navazující otázky:
1. Spokojenost v Michli: Jak se v Michli cítíte? Co je zde pro Vás důležité? Co tu
postrádáte?
2. Co by se podle Vás mělo v Michli změnit, aby se zde žilo lépe? Může jít o velké i dílčí
změny.
3. Uvažoval/a jste nad tím, že byste se odsud odstěhoval/a? Kam a proč?
4. Nakupujete si potraviny někde v okolí? Kde?
5. Chodíte se najíst do některých restaurací, které jsou v okolí?
6. Otázky: doktor, škola, školka.
7. Sport.
8. Zeleň.

BBC
Kolem ulic Vyskočilova a Baarova se čím dál více rozrůstá komplex moderních budov.
1. Slyšel/a jste někdy, jaký má tento komplex název?
2. Když si představíte tuto část Michle, co Vám to evokuje? Co se Vám vybaví? Jak
byste místo popsala? (Kdyby měl respondent problém vybavit si místo, použít fotografie
budov a prostoru mezi nimi.)
3. Víte, k čemu budovy v BBC slouží? Jakou mají funkci?
4. Měl/a byste zájem o bydlení v bytových budovách BBC?
5. Pohybujete se někdy mezi těmito budovami? (Doptat se za jakým účelem: prochází,
chodí na poštu, nakupuje…)
6. Vzpomenete si, co bylo dříve na místě, kde se dnes rozprostírá BB Centrum?
7. Představte si, že byste mohl/a tyto budovy nahradit něčím jiným. Čím byste je
nahradila? A proč?
8. Máte pocit, že BB Centrum nějak ovlivňuje nebo ovlivnilo Váš život? Jak?
9. Víte o službách a obchodech, které jsou v BB Centru? Využíváte je? Proč ano? Proč
ne?
10. Budovy BB Centra čím dál více zasahují do starší zástavby. Některé domy byly kvůli
novým zbourány. Vyvolává to ve Vás nějaké pocity? Jaké? Máte pocit ohrožení?

81

11. Kdyby se Michle čím dál více modernizovala – stavěly se zde nové budovy,
přemýšlel/a byste o přestěhování jinam? Proč? Kanceláře x byty
12. Vybavíte si mimo BB Centrum nějaké jiné změny, které v Michli probíhají?
Napadnou Vás nějaké rekonstrukce nebo stavba nových domů? Je to pozitivní,
negativní? Proč?
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Přílohy 3: Charakteristika respondentů
Charakteristika respondentů
1. Paní Lipská
Věk: 56 let
Vystudovala: ČVUT, stavební (Ing.)
Zaměstnání: 3 D animátorka
2. Pan Doubek
Věk: 37 let
Vystudoval: ČVUT, elektrotechnika (Ing.)
Zaměstnání: živnostník v oboru stavebnictví
3. Paní Smrková
Věk: 36 let
Vystudovala: vysokou školu zemědělskou
Zaměstnání: pracovník IT v bance
4. Paní Jasanová
Věk: 45 let
Vystudovala: střední ekonomickou
Zaměstnání: v administrativě

5. Paní Třešňová
Věk: 23 let
Studium: stále studuje anglistiku a marketing
(VŠ)
Zaměstnání: studentka, jazyková vyučující,
příležitostní hosteska
6. Pan Topol
Věk: 59 let
Studium:
vojenská
akademie,
VŠ
ekonomická
Zaměstnání: pracující senior pro úřad
městské části
7. Paní Topolová
Věk: 56 let
Studium: střední škola hotelová
Zaměstnání: referentka (lázeňství)

Jak dlouho v Michli: 40 let, z toho 27 let
v ulici Ohradní (u křižovatky)
Bydlí v: panelový dům, věžák, byt
Ostatní: má 2 děti (syna (23) a dceru (18)),
sportovně založená, rozvedená
Jak dlouho v M.: od listopadu 2011 (v době
rozhovoru zhruba 6 měsíců)
Bydlí v: panelový dům, byt v osobním
vlastnictví (v ulici Ohradní nad školkou)
Ostatní:
profesionální
tanečník,
žije
s přítelkyní, bezdětný
Jak dlouho v M.: 5 let
Bydlí v: vilový bytový dům, byt v pronájmu,
ulice Michelská
Ostatní: sportovně založená, svobodná,
bezdětná, pracuje v BBC
Jak dlouho v M.: 4 roky
Bydlí v: panelový dům, byt v osobním
vlastnictví (v ulici Ohradní nad školkou)
Ostatní: žije s manželem a dvěma dětmi
(dcerou (19) a synem (14)), v mládí se
věnovala atletice, sportovně aktivní
Jak dlouho v M.: 15 let
Bydlí v: vilový bytový dům, v bytě pod
bytem rodičů, kteří vlastní dům
Ostatní: zpívá ve sboru, má 3 sourozence,
svobodná, bezdětná, zcestovalá
Jak dlouho v M.: 26 let
Bydlí v: panelový dům, byt v osobním
vlastnictví (v ulici Ohradní nad školkou)
Ostatní: žije se synem, ženou a psem, manžel
paní Topolové, o víkendech jezdí mimo
Prahu na venkov
Jak dlouho v M.: 26 let
Bydlí v: panelový dům, byt v osobním
vlastnictví (v ulici Ohradní nad školkou)
Ostatní: žije s mužem, synem, další dvě děti
již žijí jinde, manželka pana Topola
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8. Paní Šeříková
Věk: 51 let
Studium: střední ekonomická
Zaměstnání: v hudební knihovně

Jak dlouho v M.: 20 let
Bydlí v: rodinný domek se zahradou
Ostatní: má dva syny, z nichž jeden žije s ní
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