
PŘÍLOHY  

PŘÍLOHA 1: TESTOVÁNÍ REPREZENTATIVITY VÝBĚROVÉHO SOUBORU

1.1 Chí-kvadrát test dobré shody pro strukturu podle pohlaví:
H0: Struktury pohlaví výběrového souboru a populace Prahy 4 jsou shodné.
H1: Struktury pohlaví výběrového souboru a populace Prahy 4 nejsou shodné.

Pohlaví
 Observed N Expected N Residual
Muži 45 47,0 -2,0
Ženy 55 53,0 2,0
Total 100   

Test Statistics
 Pohlaví
Chi-Square(a) ,161
df 1
Asymp. Sig. ,689

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 47,0.

Hladina významnosti Chí-kvadrát testu dosáhla hodnoty větší než α = 0, 05.
Nulová  hypotéza  nebyla  zamítnuta,  tzn.  struktura  pohlaví  výběrového  souboru  je  
reprezentativní pro populaci Prahy 4.

1.2 Testování reprezentativity výběrového souboru podle věku:
H0: Věkové struktury výběrového souboru a populace Prahy 4 jsou shodné.
H1: Věkové struktury výběrového souboru a populace Prahy 4 nejsou shodné.

Věk
 Observed N Expected N Residual
15 - 29 19 18,0 1,0
30 - 39 22 19,0 3,0
40 - 49 18 16,0 2,0
50 - 59 15 13,0 2,0
60+ 26 34,0 -8,0
Total 100   

Test Statistics
 Věk
Chi-Square(a) 2,969
df 4
Asymp. Sig. ,563

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 13,0.

Hladina významnosti Chí-kvadrát testu dosáhla hodnoty větší než α = 0, 05.
Nulová  hypotéza  nebyla  zamítnuta,  tzn.  věková  struktura  výběrového  souboru  je  
reprezentativní pro populaci Prahy 4.
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1.3 Testování reprezentativity výběrového souboru podle vzdělání:
H0: Vzdělanostní struktury výběrového souboru a populace Prahy 4 jsou shodné.
H1: Vzdělanostní struktury výběrového souboru a populace Prahy 4 nejsou shodné.

Vzdělání
 Observed N Expected N Residual
ZŠ 3 13,0 -10,0
SŠ bez maturity 9 28,0 -19,0
SŠ s maturitou, VOŠ 35 36,0 -1,0
VŠ 53 23,0 30,0
Total 100   

Test Statistics
 Vzdělání
Chi-Square(a) 59,743
df 3
Asymp. Sig. ,000

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 13,0.

Hladina významnosti Chí-kvadrát testu je menší než α = 0, 05.
Nulová  hypotéza  byla  zamítnuta,  tzn.  vzdělanostní  struktura  výběrového  souboru  není  
reprezentativní pro populaci Prahy 4.
Rozdělení  proměnné  vzdělání  ve  výběrovém souboru  je  významně  vychýleno  ke  kategorii  
vysokoškolsky vzdělaných.
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PŘÍLOHA 2: DOTAZNÍK

DOTAZNÍK – PRŮZKUM BYDLENÍ V OKOLÍ PRAŽSKÉ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY  

Dobrý den,

v  následujícím  dotazníku  bychom  Vám rádi  položili  několik  otázek  týkajících  se 
života ve Vaší čtvrti. Výsledky dotazování budou sloužit jako podklad k diplomové práci v 
oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Cílem průzkumu je přinést informace o spokojenosti obyvatel s bydlením v okolí ulice 
5. května a jejich postojích k návrhu humanizace magistrály. Zajímají nás proto Vaše názory a 
dojmy ohledně každodenního života v místě Vašeho bydliště.

Všechny  informace  zůstanou  anonymní  a  budou  sloužit  pouze  k  účelům  tohoto 
průzkumu. Dotazník obsahuje celkem 20 otázek rozdělených do 4 sekcí podle zaměření. Jeho 
vyplnění Vám zabere maximálně 15 minut.

Předem Vám velice děkuji za Váš čas a ochotu!

Tereza Vlasáková, katedra sociologie FF UK
http://sociologie.ff.cuni.cz/

…..................................................................................................................................................

I. ŽIVOT VE VAŠÍ ČTVRTI

V úvodní části dotazníku se zaměříme na obecné charakteristiky bydlení ve Vaší čtvrti.
Bude nás zajímat,  jak dlouho již  v této čtvrti  žijete,  kde konkrétně bydlíte,  co se Vám na  
bydlení zde líbí či nelíbí a jak jste tu celkově spokojeni.

Pokud není uvedeno jinak, u každé otázky prosím označte křížkem číselný kód vybrané  
varianty odpovědi.

1. Jak dlouho již bydlíte v této čtvrti?
Vaší  čtvrtí  rozumíme  území  tzv.  Pankrácké  terasy,  náhorní  planiny  mezi  Nuslemi 
a Podolím, v okolí stanic metra Vyšehrad a Pražského povstání.
Méně než 1 rok 1
1 – 3 roky 2
4 – 10 let 3
11 – 20 let 4
Více než 20 let 5

2. Ve které části čtvrti se nachází Vaše bydliště?
Napište prosím název ulice, v níž nyní bydlíte:
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3. Co považujete za hlavní výhodu bydlení ve Vaší čtvrti? (Můžete uvést i více výhod.)

4. Co považujete za hlavní nevýhodu bydlení ve Vaší čtvrti?
(Můžete uvést i více nevýhod.)

5. Jak jste spokojeni s kvalitou prostředí a dosažitelností služeb a zdrojů v okolí Vašeho 
bydliště? Míru své spokojenosti či nespokojenosti s jednotlivými body prosím vyjádřete 
na škále:  Zcela nespokojen(a) – Spíše nespokojen(a) – Tak napůl – Spíše spokojen(a) –  
Zcela spokojen(a)

Zcela 
nespok.

Spíše 
nespok.

Tak 
napůl

Spíše 
spok.

Zcela 
spok.

5.1. Dostupnost MHD 1 2 3 4 5
5.2. Kvalita životního prostředí

(ovzduší, hluk, prašnost, zeleň...)
1 2 3 4 5

5.3. Kvalita veřejných prostranství
(ulice, chodníky, lavičky, náměstí, parky...)

1 2 3 4 5

5.4 Bezpečnost 1 2 3 4 5
5.5. Sousedské vztahy 1 2 3 4 5
5.6. Fyzický vzhled prostředí 1 2 3 4 5
5.7. Poměr ceny a kvality bydlení 1 2 3 4 5
5.8. Dostupnost obchodů se zbožím denní 

potřeby (potraviny, drogerie, večerky...)
1 2 3 4 5

5.9. Dostupnost do zaměstání 1 2 3 4 5
5.10. Dostupnost zelených ploch pro rekreaci

(parky, dětská hřiště, vycházkové trasy...)
1 2 3 4 5

5.11. Dostupnost zařízení lékařské péče
(praktický lékař, poliklinika, pohotovost...)

1 2 3 4 5

5.12. Dostupnost vzdělávacích zařízení
(školy, školky, dětské kroužky...)

1 2 3 4 5

5.13. Dostupnost kulturních zařízení
(kina, divadla, galerie...)

1 2 3 4 5

5.14. Dostupnost sportovních zařízení
(sportoviště, bazény, cyklostezky...)

1 2 3 4 5

5.15. Dostupnost pohostinských zařízení
(restaurace, kavárny, hospody, bary...)

1 2 3 4 5

5.16. Dostupnost k příbuzným, přátelům, 
známým

1 2 3 4 5

5.17. Dostatek parkovacích míst 1 2 3 4 5
5.18. Společenská prestiž lokality 1 2 3 4 5
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6. Jaká je Vaše celková spokojenost s bydlením v této čtvrti?
Jak se Vám zde celkově bydlí? Míru své celkové spokojenosti či nespokojenosti vyjádřete  
prosím opět na uvedené škále.

Zcela nespok. Spíše nespok. Tak napůl Spíše spok. Zcela spok.
Celková spokojenost
s bydlením

1 2 3 4 5

II. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Hlavní dopravní osou Vaší čtvrti je bezpochyby ulice 5. května. Ta je jakožto součást  
pražské severo-jižní magistrály jednou z nejvytíženějších komunikací v celém hlavním městě.

Zajímá  nás,  zda  a  jak  intenzivně  se  problémy  spojené  s  vysokou  frekvencí  
automobilové dopravy dotýkají obyvatel přilehlé obytné čtvrti.

7. Následující projevy spojené s automobilovou dopravou ve městě mohou být vnímány 
jako problém z hlediska životního prostředí a kvality bydlení. Jak intenzivně pociťujete 
uvedené faktory v  místě  Vašeho bydliště?  Své hodnocení  prosím vyjádřete  na škále: 
Nepociťuji  jako  problém  –  Pociťuji  trošku  jako  problém  –  Pociťuji  jako  problém  –  
Pociťuji jako závažný problém

Nepociťuji 
jako 

problém

Pociťuji 
trošku jako 

problém

Pociťuji 
jako 

problém

Pociťuji 
jako 

závažný 
problém

7.1. Znečištění ovzduší 1 2 3 4
7.2. Prašnost prostředí 1 2 3 4
7.3. Hluk z dopravy 1 2 3 4
7.4. Dopravní zácpy 1 2 3 4
7.5. Míra umělého osvětlení komunikací 

spojeného s dopravou
1 2 3 4

7.6. Frekvence bilboardů a reklamních 
ploch cílených na řidiče automobilů

1 2 3 4

7.7. Ohrožení ze strany projíždějících 
vozidel

1 2 3 4

7.8. Omezená možnost pohybovat se 
příjemně pěšky po některých trasách

1 2 3 4

8. Jak často v roli chodce nebo cyklisty přijdete do kontaktu s magistrálou, tzn. jak často 
ulici 5. května neboli magistrálu přecházíte, podcházíte nebo se po ní pěšky či na kole 
pohybujete?
Nikdy 1
Zcela výjimečně 2
Jednou nebo několikrát do měsíce 3
Jednou nebo několikrát do týdne 4
Denně 5
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9. Následující  výroky se týkají charakteru ulice 5. května neboli  magistrály. Do jaké 
míry  s  nimi  souhlasíte  či  nesouhlasíte?  (Bez  ohledu  na  to,  jak  často  přijdete  s 
magistrálou do styku.) Míru svého souhlasu nebo nesouhlasu prosím označte na škále:
Rozhodně nesouhlasím – Spíše nesouhlasím – Spíše souhlasím – Rozhodně nesouhlasím
Pokuste se prosím vyjádřit se ke všem uvedeným výrokům. Možnost Nevím využijte jen 
v krajním případě.

Rozhodně 
nesouhl.

Spíše 
nesouhl.

Spíše
souhl.

Rozhodně 
souhl. Nevím

9.1. Magistrála je hlavní ulice jako každá 
jiná ve velkém městě.

1 2 3 4 0

9.2. Magistrála představuje velkou 
bariéru, rozděluje zdejší území na 
dvě půlky.

1 2 3 4 0

9.3. Je zde dostatek možností,
jak magistrálu v pohodě přejít.

1 2 3 4 0

9.4. Magistrálu přechází jen ten,
kdo opravdu musí nebo nutně 
potřebuje.

1 2 3 4 0

9.5. Pohybovat se pěšky po magistrále je 
pohodlné a bezpečné.

1 2 3 4 0

9.6. Magistrálu vnímám spíš jako dálnici 
než jako ulici.

1 2 3 4 0

9.7. Magistrála se negativně dotýká pouze 
těch, kteří bydlí přímo na ní – 
kdo bydlí v sousedních klidnějších 
ulicích, ten je v pohodě.

1 2 3 4 0

9.8. Magistrála ovlivňuje život lidí v celé 
čtvrti.

1 2 3 4 0

9.9. Magistrálu v běžném každodenním 
životě vůbec neregistruji.

1 2 3 4 0

9.10. Magistrála mě štve. 1 2 3 4 0

10. Bydlíte nebo bydlel(a) jste někdy v minulosti přímo na magistrále?
Ne, na magistrále jsem nikdy v životě nebydlel(a). 1
Ano, na magistrále jsem v minulosti nějaký čas bydlel(a). 2
Ano, na magistrále bydlím nyní. 3
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III. HUMANIZACE MAGISTRÁLY

Již  delší  dobu  se  mluví  o  tzv.  humanizaci  pražské  magistrály.  Idea  zklidnění  
automobilové dopravy, usnadnění pěšího provozu a oživení služeb na této komunikaci se týká  
rovněž ulice 5. května v blízkosti Vašeho bydliště. Zajímá nás, zda a jaké potřeby a zájmy  
pociťují v této věci samotní obyvatelé lokality.

11. Ulicí 5. května v blízkosti Vašeho bydliště projede denně přes 80 tisíc automobilů. 
Která z následujících opatření by podle Vašeho názoru mohla mít vliv na snížení počtu 
automobilů na magistrále?
Své mínění prosím vyjádřete na škále: Rozhodně by nemělo vliv – Asi by nemělo vliv – Asi  
by mělo vliv – Rozhodně by mělo vliv (na snížení počtu aut na magistrále).
Pokuste se prosím vyjádřit se ke všem uvedeným krokům. Možnost Nevím využijte jen v 
krajním případě.

Rozhodně 
by nemělo 

vliv

Asi by 
neměl
o vliv

Asi by 
mělo 
vliv

Rozhodně 
by mělo 

vliv
Nevím

11.1. Zkvalitnění služeb veřejné dopravy 1 2 3 4 0
11.2. Vytvoření lepších podmínek pro 

cyklisty (kvalitní systém bezpečných a 
pohodlných cyklostezek sledujících 
příhodné trasy)

1 2 3 4 0

11.3. Vytvoření lepších podmínek pro pěší 
(bezpečné a pohodlné pěší trasy, pěší 
zóny a ulice s převahou chodců)

1 2 3 4 0

11.4. Omezení počtu parkovacích míst v 
centru města

1 2 3 4 0

11.5. Zavedení mýtného pro motoristy za 
vjezd do centra města

1 2 3 4 0

11.6. Zlepšení a rozšíření systému 
záchytných parkovišť na okrajích 
města

1 2 3 4 0

11.7. Vybudování nových tranzitních 
dálničních tahů skrz město

1 2 3 4 0

11.8. Dokončení Městského okruhu 1 2 3 4 0
11.9. Snížení počtu jízdních pruhů na 

magistrále
1 2 3 4 0
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12. Následující otázka předkládá několik konkrétních úprav ulice 5. května sledujících 
zklidnění  magistrály.  (Realizace  jednotlivých  kroků  tohoto  návrhu  je  podmíněna 
především dokončením Městského okruhu.)
Zajímá nás, jak se Vám uvedené kroky líbí či nelíbí, které z uvedených forem úpravy 
magistrály byste ocenili nebo neocenili?
Pro rozvinutí představy si můžete prohlédnout přiložené obrázky. Mějte však přitom na 
paměti, že se jedná o pouhé ilustrace, nikoli o závazný model.
Svůj postoj prosím vyjádřete na škále:  Rozhodně se mi nelíbí – Moc se mi nelíbí – Tak  
napůl – Docela se mi líbí – Rozhodně se mi líbí

Rozhodně 
se mi 
nelíbí

Moc 
se mi 
nelíbí

Tak 
napůl

Docela 
se mi 
líbí

Rozhodně 
se mi líbí

12.1. Snížení počtu jízdních pruhů na 
magistrále o jeden v každém směru – 
tzn. proměna nynější šestiproudé 
komunikace na čtyřproudou 
komunikaci velkoměstského typu 
(Obrázek 1.)

1 2 3 4 5

12.2. Vytvoření středového pásu pro pěší a 
cyklisty lemovaného keři a alejí stromů
(Obrázek 2.)

1 2 3 4 5

12.3. Nahrazení nynějšího omezeného počtu 
podchodů a nadchodů větším počtem 
klasických přechodů pro chodce v 
úrovni vozovky (Obrázek 3.)

1 2 3 4 5

12.4. Úprava prostoru Pankráckého náměstí 
– tak aby se dalo pohodlně a bezpečně 
přejít pěšky a aby se dalo využít 
například i jako místo k posezení na 
lavičce nebo hru na trávníku
(Obrázek 4.)

1 2 3 4 5

12.5. Úprava prostoru Náměstí Hrdinů – 
tak aby tvořilo jeden celek v jedné 
úrovni terénu spolu s ulicí 5. května a 
dominantou budovy Vrchního soudu 
(Obrázek 5.)

1 2 3 4 5

12.6. Vytvoření pohodlné a bezpečné pěší a 
cyklistické trasy přes Nuselský most 
do centra města (Obrázek 6.)

1 2 3 4 5
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Ilustrační obrázky k otázce č. 12:

Obrázek  1. Snížení  počtu  jízdních  pruhů  na  magistrále  o  jeden  v  každém  směru  –  tzn.  
proměna nynější šestiproudé komunikace na čtyřproudou komunikaci velkoměstského typu.

Obrázek 2. Vytvoření středového pásu pro pěší a cyklisty lemovaného keři a alejí stromů.

Obrázek  3. Nahrazení  nynějšího  omezeného  počtu  podchodů  a  nadchodů  větším  počtem  
klasických přechodů pro chodce v úrovni vozovky.
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Obrázek 4. Úprava prostoru Pankráckého náměstí – tak, aby se dalo pohodlně a bezpečně  
přejít pěšky a aby se dalo využít například i jako místo k posezení na lavičce nebo hru na  
trávníku.

Obrázek 5. Úprava Náměstí Hrdinů – tak, aby tvořilo jeden celek v jedné úrovni terénu spolu  
s ulicí 5. května a dominantou budovy Vrchního soudu.

Obrázek 6. Vytvoření pohodlné a bezpečné pěší a cyklistické trasy přes Nuselský most do  
centra města.
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IV. CHARAKTERISTIKY DOMÁCNOSTI

Děkujeme Vám za vyjádření Vašich postojů a názorů. V závěrečné části dotazníku se  
zaměříme  již  jen  na  doplnění  několika  socio-demografických  charakteristik  Vás  a  Vaší  
domácnosti.

13. Jaký je Váš věk? Vyjádřete jej prosím v letech:

14. Jaké je Vaše pohlaví?
Muž 1
Žena 2

15. Jaká je právní forma užívání bytu, v němž bydlíte? Jste:
Vlastník, spoluvlastník, příbuzný(á) či partner(ka) vlastníka 1
Nájemník 2
Podnájemník 3

16. Ve kterém patře se nachází byt, v němž bydlíte?
Suterén 1
Přízemí (i tzv. zvýšené přízemí) 2
1. nadzemní podlaží 3
2. nadzemní podlaží 4
3. nadzemní podlaží 5
4. nadzemní podlaží 6
5. a vyšší nadzemní podlaží 7

17. Žijí ve Vaší domácnosti děti do 15 let?
Ano 1
Ne 2

18. Jak často jezdíte autem?
Nejezdím autem 1
Zcela výjimečně 2
Jednou nebo několikrát za měsíc 3
Jednou nebo několikrát týdně 4
Denně 5
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19. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
Základní 1
Středoškolské bez maturity 2
Středoškolské s maturitou 3
Vyšší odborná škola 4
Vysokoškolské 5

20. Jaké je Vaše zařazení z pohledu ekonomické aktivity?
Vyberte prosím z následujících možností jednu, která Vaše postavení nejvíce vystihuje.
Zaměstnanec / zaměstnankyně (plný i částečný úvazek, formou brigády či DPP...) 1
Podnikatel(ka), OSVČ 2
Student(ka) 3
Na mateřské / rodičovské dovolené, v domácnosti 4
Nezaměstnaný(á) / čekající na práci 5
Důchodce / důchodkyně 6

…...................................................................................................................................................

Děkujeme Vám!

Ještě jednou Vám velice děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku, který je 
součástí projektu diplomové práce věnované kvalitě bydlení ve Vaší čtvrti.

Více  informací  o  plánech  humanizace  magistrály  naleznete  například  na  těchto 
odkazech:

http://www.urm.cz/cs/clanek/335/humanizace-severojizni-magistraly
http://www.atelierk2.cz/cs/projekty/humanizace-s-j-magistraly-v-praze
http://www.auto-mat.cz/aktivity/magistrala/

Vaše dotazy nebo připomínky k projektu ráda přijmu na emailové adrese:
reza.vlas@gmail.com

Se srdečným pozdravem

Tereza Vlasáková, katedra sociologie FF UK
http://sociologie.ff.cuni.cz/
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PŘÍLOHA 3: KONTAKTNÍ LÍSTEK PRO RESPONDENTY

PRŮZKUM KVALITY BYDLENÍ V OKOLÍ PRAŽSKÉ SEVEROJIŽNÍ MAGISTRÁLY  

Dobrý den,

chceme  Vás  požádat  o  vyplnění  krátkého  webového  dotazníku  v  rámci  výzkumu 
kvality bydlení ve Vaší čtvrti.

Cílem průzkumu je přinést informace o spokojenosti obyvatel s bydlením v okolí ulice 
5. května a jejich postojích k návrhu humanizace magistrály. Zajímají nás proto Vaše názory a 
dojmy ohledně každodenního života v místě Vašeho bydliště. Šetření je součástí diplomové 
práce v oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Vyplnění našeho webového dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

Dotazník najdete zde:
https://www.surveymonkey.com/s/dotaznik-bydleni-FFUK

Velice Vám děkujeme za Vaši pomoc a ochotu!

Tereza Vlasáková
katedra sociologie FF UK
http://sociologie.ff.cuni.cz/
reza.vlas@gmail.com
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PŘÍLOHA 4: PŘEPISY ÚVODNÍCH KVALITATIVNÍCH ROZHOVORŮ

4.1. Přepis kvalitativního rozhovoru 1

žena, 25 let, studentka, ulice Mikuláše z Husi (14.10.2012)

Kdyby se Tě někdo zeptal jak se ti tu bydlí, co bys řekla?

Mně se tady bydlí dobře. Protože jsem v klidné části docela, není tu moc velký provoz. I když 
v zásadě na to, jak je to malá ulička tak dost provozu, protože se tam parkuje obousměrně, což 
je debilní. Je tu dobrá dostupnost do centra i z centra, to je fajn, a na běhání je tu místo.

Které věci jsou pro Tebe důležité, co potřebuješ k tomu, abys byla s bydlením spokojená?
Jaké vlastnosti by mělo místo mít, aby se Ti líbilo tam bydlet?

Doprava do centra, aby byla rychlá, nejradši u metra. Možnost sportovního vyžití, teda pro mě 
hlavně místo na běhání, nějaká zeleň. Potom chci, abych se tam nebála, aby to bylo místo, 
které já považuji za bezpečné, i v noci. A aby tam byla dobrá občanská vybavenost.

Co pro Tebe konkrétně znamená dobrá občanská vybavenost?

Obchody, školy, školky, restaurace, nějaká sportoviště. A specializované obchody, myslím ne 
jen vietnamské večerky. Abych si mohla v blízkosti domova nakoupit dobrou zeleninu, maso, 
pečivo a tak.

To tu právě ale moc nemáte, nevadí Ti to tedy?

To tu jako úplně nemáme, a třeba to mi zrovna vadí. Ale na Pražského povstání je Tesco, které 
je sice drahé a blbé, ale je to furt lepší, než to bylo, když tam to Tesco nebylo. A pak na 
Pankráci jsou Arkády.

Ale Tesco to je supermarket, to není úplně specializovaný obchod ne? Já jsem to předtím totiž  
pochopila spíš tak, že bys chtěla mít možnost zajít si pro celer do zeleniny, vedle do masny po  
řízky, do pekárny pro rohlíky...

Ale  to  vlastně  taky  máme,  v  ulici  Na  pankráci  vedle  magistrály  tam  je  víc  těchhle 
specializovaných obchodů.  Je  tam v pohodě vietnamská zelenina  ovoce,  super  pekárna  – 
cukrárnička. Pak je tam masna, myslím. V okolí moc nic, ale tahle ulice je taková hlavní zóna.

Myslíš jako že to je tam v okolí vlastně taková jediná hlavní městská ulice, taková normální,  
že tam můžeš jít v pohodě pěšky, cestou si nakoupit a je to příjemná cesta?

No. Já třeba když jsem dřív bydlela na druhý straně dálnice, tak vlastně všichni z tamté strany 
chodili nakupovat na tuhle stranu, právě protože tam byla tahle ulice.

Fakt? A nechodili  třeba do Nuslí?  Vždyť  tam třeba pod Paloučkem už  je  to  také celkem  
příjemné a vybavené a nemusíš překonávat tu dálnici.
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Jako někdo jo. Ale ono to tam je přes tu dálnici v zásadě blíž, protože do těch Nuslí musíš  
sejít až dolů. Teďka už taky ne, protože se to zlepšilo, je tam už aspoň Žabka nahoře a Na 
Paloučku je nějaký obchod. Ale dřív když chtěli lidi něco specializovanýho, drogerii nebo tak, 
tak chodili na tu druhou stranu.

Aha, mě právě zajímalo, jestli ta magistrála funguje jako hranice, jako taková dělící čára  
dvou území? Jestli zkrátka lidé podél magistrály mají zázemí hlavně na té své straně a na  
druhou stranu v podstatě nechodí? Anebo jestli naopak ta magistrála je v každodenním životě  
lidmi z obou stran hojně přecházená a není vnímaná jako nějaká zvláštní bariéra?

Tak pro mě je  ta dálnice trošku problém. Protože když chodím od sebe z domova k tátovi 
každý druhý den venčit, tak jí musím furt přecházet. Ale myslím si, že jinak asi lidi, co bydlí 
na té druhý straně, tak spíš se soustředí v tamté části a lidi, co jsou u nás, tak v té naší. Třeba 
moje sousedky říkají, že chodí nakupovat na Výtoň, tam k Výtoni do Lidlu, což mně přijde 
úplně strašně daleko, ale je to holt na té naší straně dálnice.

Hele a jak se vlastně ta magistrála přechází? Tam je u metra jedna lávka a pak asi za dvě stě  
metrů jeden podchod. Chodíš třeba tím podchodem, jaký Ti připadá?

Podchodem chodím jenom ve dne. Já se tam bojím. Je strašně hnusnej. A hlavně hrozně lidí 
tam taky přepadávaj, jako že je to fakt nebezpečný. Právě asi tři sousedky z toho místa, kde 
jsem bydlela předtím, u táty, tak tam přepadli, normálně přes den a ukradli jim kabelku. Já 
spíš chodím tím nadchodem, tím co je na Vyšehradě. Pak se dá ještě podejít dálnice jakoby z 
Paloučku na Pražského povstání, tam je takový průjezd, silnice a koleje.

A když takhle vyjdeš z domu a jdeš na metro, jaká pro Tebe je ta cesta?
Líbí se Ti, máš ji ráda nebo je to pro Tebe jen každodenní nutnost, nebo Tě třeba štve?

Já když vyjdu, tak je to v pohodě, protože jsem v hezké ulici. Pak se ještě kouknu doleva, tam 
vidím věžičky kostela na Vyšehradě, to je dobré. No a pak podcházím hotel a to je nechutný. 
A ještě pod tím hotelem je pumpa a to je úplně nechutný tohle místo, to vůbec nechápu. A 
jako zlepšili to tím, že na střechu té pumpy udělali takový záhonek, takovou travičku. No a 
pak  jdu  dál  a  tam je  obrovské  Kongresové centrum,  které  je  vlastně  taky taková docela 
hranice tam debilní, že furt to musíš obcházet a pro mě je to strašně nepříjemné, já si vždycky 
říkám, tyjo já to zas musím obcházet, když jdu z  domova,  a  říkám si  kdyby tady byl  park 
nebo něco, tak je to mnohem lepší. No a pak už jsem u metra a to už je metro prostě.

Napadá Tě tohle pravidelně, když jdeš tu cestu, anebo jsi na to už zvyklá, a když se Tě na to  
přímo někdo nezeptá tak to neřešíš?

Tohle mě napadá pravidelně.  Hlavně s tím Kongresáčem, to mě tam úplně straší,  protože 
všichni lidi, co chodí z metra a bydlí na téhle straně metra, tak ho musí obejít, to je prostě 
kolos. A pak ještě lidi, co bydlí směrem k Pražského povstání, tak tam mají vlastně ještě jednu 
lávku nad nájezdem. Což my nemáme,  ale  máme tam zase tu  pumpu.  Takže to  jsou dvě 
hrozitánský věci tam.

Jak vnímáš prostranství, které se jmenuje Pankrácké náměstí?

Já bych chtěla, aby se tam dalo normálně chodit. Protože mám spoustu věcí na druhý straně a 
když spěchám, tak to přecházím a je to strašně nebezpečný.
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Já na to koukala, tam se s tím lidi moc nemažou a normálně to přechází.

Tak protože hodně lidí chodí tam na druhou stranu směrem na Palouček, protože tam jsou 
další věci jako restaurace a škola a tak. Takže tam jsou normálně vyšlapaný cestičky a lidi tam 
chodí. Já třeba jsem se tam bála chodit, ale teď prostě když spěchám, tak se s tím taky nemažu 
a  přejdu to,  ale  prostě  se  bojím,  tam musíš  úplně utíkat,  protože  tam je  sjezd z  dálnice.  
Vnímám to jako sjezd z dálnice, jako velký kruháč, což je sice dopravně super, když tam jedu 
autem ale jinak je to pro mě dost debilní. A je těžké se tam tomu nějak vyhnout, já to musím 
vlastně celé obejít a jít tím hnusným podchodem anebo jít nadchodem, který je až u metra.

Napadá Tě nějaké konkrétní řešení, co by se tam s tím prostorem Pankráckého náměstí dalo  
dělat. Co bys chtěla, aby tam bylo?

No, konkrétní řešení mě napadá – tam by se dalo podle mě udělat náměstí, a třeba klidně i ten 
kruháč, ale kterej by byl přístupnej pro chodce. Což se dá, ne snad? Prostě, že by to bylo 
náměstí, kde by mohla být i auta i chodci.

Vadí  Ti  mimoúrovňovost  toho  terénu?  Myslím  to,  že  je  tam  několik  rovin,  které  musíš  
překonávat  nebo  minimálně  vnímat,  jako  např.  lávka  nad  náměstím,  podchod  pod  
magistrálou, nadchod u metra, podjezd na náměstí, pumpa pod hotelem a tak.

No jasně že vadí.  Hlavně když tam chodíš často,  když se potřebuješ často dostat  z jedný 
strany na druhou, tak mě už to pak úplně sere. A říkám si, kdyby tady nebyla ta dálnice, tak 
by mi to k tátovi trvalo tři minuty, jako to je vzdušnou čarou asi 200 metrů! A takhle mi to 
trvá věky, protože musím právě dojít, na to místo,  kde se to  přechází,  a  zase sejít  zpátky a 
vlastně si zajdu dvakrát tolik.

A vadí Ti spíš to, že si zajdeš a že Ti to zabere víc času nebo to, že u toho máš nepříjemné  
pocity?

Obojí asi.

A kdybys měla říct, co je pro tebe podstatnější? Ono to možná úplně nejde, ale já se stejně  
zkusím zeptat – jestli Ti víc záleží na tom, abys ty každodenní trasy, které musíš ujít pěšky,  
měla rychle za sebou a nemusela pořád nahoru dolů, nadchod, podchod atd., prostě aby byly  
bezpečné a rychlé – anebo spíš abys na nich neměla nepříjemné pocity, že to je vlastně nějaké  
nepřirozené prostředí, divné, ošklivé.

Tak asi ten čas, protože pro mě už to prostředí přirozené v zásadě je. A neřeším tak úplně, 
když jdu někam za účelem tam dojít, tak neřeším jestli jdu parkem nebo...  Já už to prostě tak 
nevnímám, mně už to přijde normální, že to tam je. Ale vadí mi ten čas. A hlavně mi vadí, že  
ta cesta, kterou chodím často a pravidelně, je pořád ta jedna stejná, že musím vlastně chodit 
furt stejnou cestou.

Že si nemůžeš vybrat kudy jít?

Vůbec.  Teda  když  jdu  k  tátovi,  tak  mám dvě  možnosti  –  podchod  kde  se  bojím  anebo 
nadchod, což je pro mě fakt zacházka.

Nakupuješ si v těch malých obchodech v ulici Na Pankráci anebo třeba cestou z centra někde  
v supermarketu?
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Když  na  to  mám  čas,  tak  je  pro  mě  příjemný  se  projít  tou  ulicí  a  stavit  se  třeba  v  té  
pekárničce, ta je úplně boží. To třeba udělám tak, že když jedu z centra, tak přejedu jednu 
stanici metrem na Pražského povstání, tam nakoupím v Tescu takové ty hlavní věci a pak se 
projdu zpátky a cestou si dokoupím nějaké dobrůtky.

Napadne Tě někdy se projít přes Nuselák?

Ne, to mě teda nenapadne.

A proč?

Protože je to tam hnusný. Já se tam necítím bezpečně. Ty svodidla, co tam jsou, to je prostě  
sranda. Teda ono se tam teď jezdí tou padesátkou, tak je to lepší, ale předtím se tam jezdilo 
stovkou, stodvacítkou, to jsem se tam fakt bála. Navíc ta příchodová cesta z centra, od Ípáku, 
ta je strašně hnusná, to je takovej ten divnej park, kde nikdo není, opuštěnej. Já tam jdu jenom 
v noci, když jdu s někým a když náhodou nestihnu noční bus. Ale sama bych přes Nuselák 
nešla, asi ani ve dne.

A kdyby ten most byl upravený tak, aby se tam dalo příjemně a bezpečně chodit, tak bys měla  
chuť někdy po něm chodit? Napadá Tě někdy taková možnost?

Tak to jo, kdyby to tam bylo takhle upravený, tak bych tam chodila.

Když jsem se ptala pár lidí na ulici, tak mě překvapilo, že hodně z nich vlastně ta magistrála  
tam vůbec nevadí, že jsou na to už tak zvyklí anebo s ní nepřijdou moc do kontaktu, že jim na  
tom  nepřijde  nic  divného.  Čím  myslíš,  že  se  ty  sama  lišíš  od  těchhle  lidí  v  tom,  že  si  
uvědomuješ problematičnost té dálniční tepny dělicí tu obytnou čtvrť?

Hele nevím. Možná to je tím, že jsem bydlela na jedný I na druhý straně a musím tam prostě  
chodit přes tu dálnici, pořád. A možná to je taky tím, že se pohybuju po dost dlouhém úseku té 
magistrály, že kolem ní vlastně docela žiju. A že ostatní lidi podle mě tam možná jenom bydlÍ  
a jezdí odtud do práce jinam. Nevím.

Funguje tam u vás trochu sousedský život, že se třeba zdravíte na ulici a prohodíte pár slov?

Ne, vůbec.

Zdravíte se jenom na chodbě vlastního baráku?

No.

A bavíte se třeba občas se sousedy o některých věcech nebo událostech týkajících se vaší  
čtvrti? Třeba, že potkáš paní z pekárny támhle za rohem a prohodíte třeba – No jo, to teď  
dobře zavedli tady tu padesátku, co myslíte? No to víte, ale na Pražského povstání prý mají  
zas něco nového stavět – nebo tak podobně...

Ne. Teda vlastně s paní z večerky anebo s pejskařema při venčení se občas trochu bavím, ale 
ty se o takových věcech vůbec nebaví.

Takže  myslíš,  že  ti  lidé  tady  se  zajímají  tak  maximálně  o  svou  ulici  a  nikam  dál  moc  
nekoukají?
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Hm, to je možné. Myslím, že lidi, co bydlí přímo na té magistrále, tak že budou nespokojení.  
Tam že to bude jiné. Já myslím, že tam u nás to Podolí to dost kompenzuje, že si můžeš zajít 
na procházku a je to v pohodě. Ti lidé co jsou u té magistrály, tak oni nemajÍ co, oni můžou jít 
buď rovně rovně anebo tam dozadu, jakoby k policajtům, ale ta lokalita tam dolů taky není 
úplně super, ty Nusle to taky není žádná sláva. Myslím, že ta naše strana je lepší.

Co Ti nejvíc vadilo, když jsi bydlela přímo na magistrále?

Vadilo mi, že musím chodit kolem těch aut, bez toho aniž by tam byla nějaká zábrana.

Takže bys ocenila, kdyby tam byla třeba svodidla kolem chodníků?

Třeba. Jako je to hnusný jo, ale prostě já jsem se fakt necítila nikdy bezpečně a lidi tam jezdili 
jak blázni. Teď jak je tam ta padesátka, tak už je to lepší, že nemáš pocit ohrožení. Ale když 
jsem chodila dřív, tak dva metry ode mě jelo auto a jelo třeba 140. Pak mi vadil ten podchod a 
to, jak se musí všechno obcházet. Pak když jsme měli psa, tak tam v zásadě máš jediný místo, 
kam můžeš jít toho psa vyvenčit.

Kam?

Za náš bývalý dům, tam u policajtů je takovej pláceček.

Vadilo Ti něco přímo doma, vevnitř v bytě? Hluk, výfukové plyny...

Výfukové plyny ne, protože jsme byli vysoko. Ale hluk hodně. To nešlo spát s otevřeným 
oknem, vůbec. A taky je tam hodně velká míra osvětlení. Jednu dobu nám přímo do ložnice 
rodičů svítily bilboardy z druhé strany, takže ty si zhasneš a máš tam jak ve dne, šílený. Oni 
si museli  pořídit takové ty dřevěné žaluzie,  že se to prostě zasune celý, protože normální 
žaluzie, záclony, to vůbec nepomáhá. Takže osvětlení a hluk fakt brutál.

Napadlo vás někdy, když to bylo takhle hrozné, že byste se odstěhovali?

Hm, jo.

A jakto, že jste tam teda tak dlouho vydrželi?

Protože, tam jsou zase pozitiva v tom, že fakt do centra se dostaneš strašně rychle. A to místo 
je relativně bezpečné, že to není jako Nusle před dvaceti lety. Možná tím, že tam v zásadě 
nikdo nechodí... Ale hlavně, že ta dopravní dostupnost je dost dobrá.

Takže to vyváží všechny tyhle zápory?

No, jako pro lidi, který jsou mladý jako já a nemají rodinu, tak podle mě jo. Třeba bratrovi se 
teď narodilo dítě, a tak to hodně řeší, že se chce odstěhovat. Protože to je prostě mazec, ty 
nemůžeš s tím dítětem vylézt ven, aby ono nečuchalo ty smrady. A jako teď už fakt s tou 
rychlostí je to tam lepší, ale když já jsem byla malá, tak mě tam rodiče takhle drželi za ruku 
jen abych neodešla od auta třeba, protože tam to prostě bylo vžum vžum vžum!

Když sis vybírala nové bydlení, tak sis stejně vybrala tuhle lokalitu u té magistrály?
Co se Ti tu líbí, teda kromě té dobré dostupnosti, což je takový pragmatický důvod?
Máš k tomu místu citový vztah?
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Tak to asi mám, protože jsem tam vyrůstala, že jo. A taky jsem chtěla být blízko lidem z 
rodiny.  Ale  měla  jsem  i  jiná  místa,  měla  jsem  Dejvice,  Vinohrady,  Vršovice.  A co  mě 
přesvědčilo? Hm, asi to místo Mikuláše z Husi je takové jiné, to není jako na druhé straně. Já 
mám pocit, že ta magistrála to rozděluje, že ta strana k Nuslím je taková horší lokalita. Ještě 
vzhledem k tomu, že taky Nusle, Palouček a tak, to dřív bylo cikánské gheto, dneska už je to 
v  pohodě,  ale  stejně.  Na  druhé  straně  je  to  takové  prestižnější.  Ale  zato  tam  máme  ty 
nechutnosti jako Kongresáč a ten hotel. Mně se prostě líbilo v té ulici. A taky se mi líbí, že v 
tom Podolí je to fakt hezké,  když jdu na vycházku tak jdu do Podolí  nebo na Vyšehrad a 
mám to kousek.

A nenapadlo Tě si najít bydlení v Podolí?

Napadlo. Ale tam je to zase dražší, o dost. Tady je to taková hranice, kdy je to cenově ještě 
docela dostupné a máš na jedné straně prasárnu, ale na druhé straně je to hezké. A já jsem 
ten byt koupila ne proto, že tam budu žít celej život, že tam budu vychovávat děti, ale protože 
až tam nebudu chtít bydlet, tak ho podle mě dobře pronajmu, třeba mladý člověk jako já to 
fakt ocení, že to je dvě zastávky od Muzea.

Takže ta magistrála vlastně nakonec není tak hrozná?
Že tady asi lidi neřeknou, ježišmarjá, odstěhoval bych se hned, kdybych na to měl?

No, to ne. Ta naše ulice je trošku mimo vliv té magistrály. Ale lidé, kteří tam třeba bydlí na té 
dálnici přímo a mají děti, tak ti to řeknou podle mě.

Vnímáš to  teda spíš  tak,  že ta  magistrála si  prostě  někudy jede a tam je  hrozná, blbá a  
nebezpečná, ale ty okolní klidnější uličky už vlastně skoro neovlivňuje?

Ovlivňuje, právě tu komunikaci mezi dvěma stranami té bariéry. Ale myslím, že pokud to máš 
tak,  že se pohybuješ na jedné straně dálnice a nemusíš ji každodenně přecházet, tak jsi v 
pohodě. Jen prostě nemůžeš chtít jít do centra pěšky no, to máš smůlu.

Kdyby ses odstěhovala jinam, co by Ti chybělo, po čem by se Ti stýskalo?

Po Vyšehradě určitě. I po tom Podolí, po těch vilkách. A chyběla by mi ta dobrá dopravní 
dostupnost. Tady je to fakt hrozně pohodlné.

Moc Ti děkuju za rozhovor!
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4.2 Přepis kvalitativního rozhovoru 2

muž, 36 let, právník, ulice 5. května (29.10,2012)

Jak se Ti tady bydlí, tak nějak celkově?

Já tu bydlím poměrně dlouho. Jako studentské bydlení to bylo úplně supr. Teď s rodinou bych 
si  vybral jiné místo,  no.  Akorát samozřejmě to je komplikace se stěhováním, s financemi 
atakdále. Takže zase jako musím přiznat, že tady mám dobrý levný bydlení. Ta dálnice to 
samozřejmě ovlivňuje jenom kvalitu toho bydlení v širším kontextu. Ale pro výchovu toho 
dítěte je to na pytel, že jo. Jako na kterékoli jiné dopravní tepně v Praze, si myslím.

Takže když jsi byl sám, bez rodiny, tak to bylo super a nic Ti tu nevadilo?

No. Tak mám tu blízko bratra, sestru, tátu, takže se tu člověk s nimi potkává, to je fajn, a to 
pořád platí samozřejmě, ale spíš si říkám, že pro toho Matesa, až bude starší, tak co tady. Teď 
když chodí s námi, tak je to celkem jedno, tak vyjdem před barák a nějakým směrem prostě 
vyjdem. Ale já jsem byl zvyklý dole v Michli, i když to taky nebylo žádné nóbl bydlení, tak 
jsme měli hned Kapitol a Bohdalec, takže od první třídy jsem normálně chodil sám ven a 
blbnul jsem někde po lese.

Tys tedy nevyrostl přímo tady?

Ne, mně bylo asi třináct, když jsme se sem přistěhovali.

A tehdy Ti ta dálnice nějak vadila anebo Ti to nepřišlo?

To jsem asi neřešil vůbec. V té Michli byl taky bordel, tam byl možná větší bordel než tady, 
tam jezdily tramvaje, byly tam zastávky autobusů, tady je to spíš takový šumot. A tam to 
možná i víc smrdělo v tom dolíčku, tady to profukuje na tom kopci, takže tady to zas tak 
hrozný není.

Takže vlastně všechno v pohodě, akorát jakmile přijde dítě, tak je to blbý?

No, tak dokázal bych si vymyslet  lepší místo na bydlení,  nám se se ženou třeba líbí  tam 
směrem na Českou televizi, Děkanka a tak, tam je to fajn, člověk to má taky pět minut na 
metro a přitom je v pohodě. Ale tam jsem koukal, že to je skoro nejdražší v Praze.

Hele a jak se to přechází ta dálnice, je to problém?

Není. My chodíme podchodem, což je padesát metrů od baráku, to není daleko. A hlavně my 
tady ilegálně podcházíme, tam jak je nájezd na dálnici (Pankrácké náměstí – pzn.).

Není to nebezpečné?

Tak asi je, no. Ale je to padesát metrů od toho podchodu, takže zase vymlouvat se na to, že 
tady přecházím ilegálně,  protože  tu  není  kde  přejít  –  jako je,  můžu  jít  podchodem nebo 
metrem a mám to obojí do sto metrů od baráku. Prostě když je někde nějaká hlavní silnice, tak 
ty přechody taky nebývají blíž k sobě, to máš taky po sto metrech přechod, takže když bydlíš  
mezi nima, tak si zkrátka můžeš vybrat, jestli to nějak přeskákat anebo si dojít těch padesát 
metrů k přechodu. A ono taky většinou člověk míří tam nebo tam, takže to má při cestě...
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Vy tedy tu dálnici přecházíte denně?

Jo.

Jak Ti přijde ten podchod?

Podchod je hnusnej, no. Teď ho opravovali a udělali z hnusnýho ještě hnusnější. Graffiťáci to 
tam opravdu vyzdobili, a ta oprava toho podchodu spočívala v tom, že sundali ty graffity.

A přijde Ti bezpečný?

To zase jo, on je spíš takový vlhko-hnusný, ale on je na takovém docela frekventovaném 
místě, tak že by se tam někde schoval nějaký úchyl nebo že by tam lidi dostávali přes hubu, 
to jsem neslyšel.

Napadne Tě někdy, že bys chtěl, aby místo podchodů a nadchodů tu byly normální přechody  
pro chodce v jedné úrovni, se semafory pro auta?

Nemyslím  si,  že  to  má  nevýhody oproti  klasickým přechodům,  aspoň  nemusíš  čekat  na 
semaforu dvě minuty a auta ti přitom nesmrdí do nosu. A ta lávka u metra je spíš taková 
vyhlídková cesta. Nejvíc co mi tady vadí, je Palác kultury, ale ten nesouvisí s dálnicí a ten asi 
taky nikdo nezbourá. Je hnusnej, obří a zaclání nám výhled na Prahu.

Vadí Ti ve vaší ulici reklamy?

Hodně. To je jediné, kdy jsem se opravdu chtěl bouřit, že mě skutečně štvala ta idea, co si to 
tady zas vymysleli ti pitomci, když přímo proti nám ten barák si nechal dát normálně přes 
okna obrovské plátno s reklamou a nasvítili to neónama. To jsem si říkal, že načtu materiály a 
půjdu je mlátit paragrafama po hlavě. Ale nakonec jsem se na to vykašlal, protože toho práva 
mám dost v práci.

Je tu nějaké místní občanské sdružení nebo aktivita, která by takové věci řešila?

Já  vím  jen  o  tom  nahoře  na  Budějovické,  ti  byli  hodně  akční  (o.  s.  Občané  postižení  
Severojižní magistrálou – pzn.). Tady přímo o ničem nevím.

Bavíte se trochu se sousedy z ulice nebo se jen zdravíte na chodbě vlastního baráku?

Ne, se neznáme. Znám tady z místních jen pár lidí z hospody. A to zrovna není typ lidí, kteří 
by se o to zajímali. I když někteří jsou zajímaví tím, že pamatují, když tu ještě nebyla dálnice  
ani most, tak to jsou tak trochu patrioti a vzpomínají na staré dobré časy, ale že by to byli  
nějací  aktivisté  to  ne,  to  jsou  spíš  trošku  alkoholici.  A u  nás  v  baráku  ty  byty  často 
pronajímají, takže tam je velká fluktuace lidí, v některých patrech ani nevím, kdo bydlí.

Co by Ti chybělo, kdyby ses odstěhoval?

Tak já jsem taková konzerva, já mám rád svoje známé prostředí, takže to by mi asi chybělo, 
asi bych si těžko zvykal někde jinde.
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Co vnímáš, co se týče ovzduší a prachu?

Ty baráky tady jsou dost špinavé, fasády se tady od revoluce měnily třeba i dvakrát a stejně je  
to taková špinavá cesta. To vidím pravidelně, i když uklízíme, ty okna zvenku a parapety jsou 
hned pěkně špinavé. To si člověk pak uvědomí, co na něj padá, když větrá.

Takže pocit, když otevřeš okno, je, že to není úplně čerstvý vzduch?

No, já to necítím,  mně to nesmrdí.  Ale to  si  myslím,  že je  i  tím,  že jsme v té  Praze už  
zdegenerovaní. Když jsem nedávno přijel po týdnu z Bílých Karpat, tak jsem si samozřejmě 
už na Hlaváku říkal, ježiš co to zas je, a normálně tě to vůbec nenapadne.

Jak je to s hlukem?
Když máš kvalitní zavřená okna, tak to slyšet není, aspoň u nás ve čtvrtém patře. Možná že v 
té Michli to bylo i horší s hlukem. Já spíš myslím, že horší může být pro někoho možná to 
světlo, že prostě pořád vidíš, i v noci když máš  zhasnuto.  Ale  já  jsem  zvyklý,  tak  mi  to 
nevadí.

Jaké pocity máš spojené s každodeními cestami z metra a na metro, do práce nebo když jdete  
s Matýskem na procházku?

Tak já jsem na ně zvyklý, že jo. Ne že bych se na to těšil,  ale zas ne že by mě to nějak  
frustrovalo. A Mates tím, že je odtud, tak se rád kouká na auta, náklaďáky, metro.. a když ho 
vezmem do lesa, tak se tam nudí..

Jak je to tu se zelení, máte tu kam zajít, kromě Vyšehradu i někam poblíž, když chceš jen tak  
na chvilku?

To tu není tak hrozné. Tak zase je to město že jo, tak to člověk asi nemůže mít úplně před 
barákem, nebo když má tak má, ale... Tam je dole pod Paloučkem na Táborské takový parčík 
a dětské hřiště, tam chodíme hlavně dopoledne, tak na hodinku si pohrát. A tady u gymnázia 
by prý  mělo  být  veřejně  přístupné hřiště,  tak  tam třeba  až  bude větší,  tak  bude moct  jít 
klukama si začutat nebo tak, snad... Pak dál je tu ten Vyšehrad, Jezerka ještě dál, dole pod 
mostem Folimanka... Kdyby člověk nebydlel přímo na té dálnici, tak co se týče té zeleně, tak 
si myslím, že to tu vůbec není tak hrozné.

Vnímáš to tu jako bezpečné místo?

To myslím, že se zlepšilo tím snížením rychlosti. Oni tady lidi dost bourali. Máma dostala k  
padesátinám auto a za dva dny ho měla narašplované u baráku. Protože ti řidiči si mysleli, že 
to tady můžou kulit po té dálnici a občas sestřelovali ty auta zaparkovaná u chodníku a i je tak 
odhazovali na ten chodník, což samozřejmě bylo nebezpečné i pro ty chodce.

A jak se to vlastně stalo, že tu zavedli tu padesátku, to přišlo ze zastupitelstva nebo se lidi  
nějak bouřili?

Tak oni říkali, že je to kvůli tomu hluku no. A nevím, jestli tam hrálo roli to, že nahoře na té 
Budějovické tamta občanská aktivita se soudila a ten soud vyhrála. Ale já si myslím, že z 
hlediska toho hluku je to v podstatě šumák, spíš z hlediska té bezpečnosti.

22



Napadne Tě někdy projít se přes Nuselák?

Jo. Málo, ale někdy chodím.

A je to příjemná procházka?

Není, není. Ten chodník je tam úzký, a jezdí tam lidi na kole, což je dost nepříjemné. Napadlo 
mě, že kdyby to třeba bylo jedním směrem jen pro chodce a na druhé straně zas  jen pro 
cyklisty, že by to bylo lepší. Vím, že žena s Matesem malým občas chodila přes most, protože 
neutáhla kočárek do metra, tak šla radši přes most.

Ono to tady celkově vlastně není moc bezbariérové, viď?

No, jsme tu sice přímo u Jedličkárny a přitom dostat se tu někam s vozíkem nebo i kočárkem 
je vlastně dost složité.

Co si myslíš o možnosti, že by v té vaší ulici byly místo tří a tří pruhů pro auta jen dva a dva a  
mezi tím středový pruh pro chodce a kola lemovaný stromy?

Hele já jsem vůči omezování provozu tady na té dálnici skeptický. Ono když to zúží, tak to 
bude furt zacpané, hluk bude furt stejný, smrad bude trošku menší, protože bude místo ze 
zacpaných tří pruhů ze zacpaných dvou pruhů. Ale bordel to bude furt, protože když tady holt 
jednou soudruzi vymysleli hlavní tepnu severojižní magistrálu prostředkem města, tak prostě 
to chlapci posrali no, ale co teď s tím.

No to se jim sice nepovedlo, ale to přece neznamená, že to tak musí zůstat na věky věků?

No právě, já myslím, že to by ji museli jedině zbourat. Nějaké úpravy to podle mě moc neřeší.  
Takhle to bude vždycky, vždycky to tu bude hlavní spojka, i když bude třeba interní ve městě.  
Ale já bych třeba nechtěl bydlet na Vinohradské, myslím si, že procházka po chodníku po 
Vinohradské je stejně hnusná, jako tady po té ulici. Ještě tam navíc jsou semafory, tak to je 
horší. A já tu dálnici stejně nevnímám jako nějakou spojku pro chodce. Zkrátka bohužel je to 
tady nejširší komunikace a vždycky bude. A i když tam budou dva pruhy místo tří, tak já se po 
tom mostě stejně nepůjdu projít, jako že supr procházka, hezký výhled. Prostě půjdu jinudy, 
protože  to  vždycky  bude  příjemnější.  Pokud  tady  tu  dálnici  nezruší,  tak  vždycky  bude 
příjemnější  se  projít  ulicí  Na  Pankráci  nebo  Marie  Cibulkové  nebo  Petra  Rezka  a  přes 
Palouček.

Takže si myslíš, že ta idea humanizace magistrály, ve smyslu její úpravy na komunikaci, kde  
budou vedle sebe přiměřeným způsobem existovat i chodci i auta, není úplně smysluplná?

Já si myslím, že ten problém, který já s ní mám, to nevyřeší. Podle mě je to zkrátka nejblbější  
ulice na bydlení tady v tom okolí. Ale samozřejmě asi by bylo fajn, kdyby to tu bylo hezčí,  
kdyby to i zvenčí vypadalo líp, i pro ty lidi, co tu projíždí. Ale tahle ulice tu bude na bydlení  
stejně pořád nejblbější. Já se nerad procházím, tam kde jezdí hodně aut a tady budou vždycky. 
Pokud to prostě nepředělají na pěší zónu, což by sice bylo hezké, ale není to reálné.

Jezdíš někdy do města autem?

Já jsem autem do centra v životě nezajel, protože mi to přijde jako úplná ptákovina. Myslím 
si, že místní lidi do toho centra autem moc nejezdí.

23



Ale zároveň musí trpět to, že tam každodenně jezdí ti ostatní?

Hm.

Co občanská vybavenost tady, jak je to tu s obchody, školami, školkami atd?

Tak nakupujeme úplně jednoduše, jsou tu i večerky, takže to je dobré. Se školkama je to na 
pytel, ale to si myslím, že je právě všude.

Kdybys  měl  říct  jednu,  dvě  věci,  které  bys  chtěl  změnit,  aby se  Ti  tady  dobře  s  rodinou  
bydlelo?

Těžko říct no. Přijde mně, že by se mi tady asi bydlelo dobře, kdyby tady ta dálnice nebyla, 
ale to není reálné. Líbila by se mi třeba alej stromů. Ale stejně by to nevyřešilo můj problém. 
Já spíš bych uvažoval o tom vystěhovat se z Prahy.

Takže rozdíl dálnice a hlavní městská ulice pro Tebe moc nehraje roli?

Právě moc ne no.

Moc Ti děkuju za rozhovor!
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