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Abstrakt  
 

Doma na sídlišti? Lokální identita a identifikace s místem na pražském Jižním Městě  

Cílem této práce je prozkoumat dosud opomíjenou otázku identifikace obyvatel velkých panelových 

sídlišť s místem na příkladu participantů z pražského Jižního Města. Jaký je vztah participantů k jejich 

sídlišti? Jaké induktivně stanovené faktory hrají v procesu identifikace obyvatel Jižního Města 

s domovskou čtvrtí hlavní roli? Jak je tento vztah ovlivněn skutečností, že Jižní Město představuje 

monotónní fyzické prostředí, v němž navíc došlo k radikálnímu přerušení historické kontinuity? Jaký 

je vztah mezi participanty vyjadřovanou rezidenční spokojeností a jejich emocionální identifikací s 

Jižním Městem? Způsoby a faktory identifikace obyvatel Jižního Města s místem zkoumám 

prostřednictvím dvou vzájemně se doplňujících metod: zúčastněného pozorování aktivit místních 

angažovaných občanů, kteří svůj vztah k Jižnímu Městu spontánně artikulovali během protestů proti 

kontroverzním stavebním záměrům, a polostrukturovaných rozhovorů s dlouholetými jihoměstskými 

rezidenty dvou generací – rodáků z osmdesátých let a generace jejich rodičů. Odhaluji faktory, které 

identifikaci obyvatel s Jižním Městem posilují nebo naopak oslabují. V závěru přibližuji formy 

identifikace obyvatel s místem na mikroúrovni důvěrně známé lokálnosti i na makroúrovni 

identifikace s Jižním Městem jako celkem.  

Klíčová slova: panelová sídliště; Praha; Jižní Město; identifikace s místem 

 

Abstract  
 

At home at a large housing estate? Local identity and place identification at the Southern 

Town in Prague  

The aim of this thesis is to examine hitherto neglected question of the place identification of the 

inhabitants of large prefabbed housing estates on the example of Southern Town in Prague. What is 

the relation of the participants to their housing estate like? Which inductively defined factors play an 

important role in the process of identification of the residents of Southern Town with their home 

quarter? How is this relation influenced with the fact that the Southern Town is a monotonous physical 

environment, where the historical continuity was furthermore radically disrupted? What is the relation 

between the residential satisfaction of the participants and their emotional place identification? I 

examine the ways and factors of place identification of the inhabitants of the Southern Town by way 

of two complementary methods: by participant observation of the activities of engaged locals, who 

spontaneously articulated their relation to the Southern Town during the protests against controversial 

building projects, and by the semi-structured interviews with the long-time residents of two 

generations – people born there in 1980´s and the generation of their parents. I expose the factors 

which strengthen or weaken the place identification of the inhabitants of the Southern Town. In 

conclusion I explain the forms of place identification on the micro level of the intimately known 

localism as well as on the macro level of the identification with the Southern Town as a whole.  

Key words: housing estates; Prague; Southern Town; place identification  
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Úvod 
 

Panelová sídliště představují v České republice významnou, téměř neodmyslitelnou součást 

vystavěného prostředí. Svou výraznou přítomností ovlivňují obraz měst a ráz suburbánní 

krajiny. Přesto zůstala řadu let po sametové revoluci – snad pod vlivem všeobecného odmítání 

v odborném i mediálním diskurzu (Barvíková 2011, Zadražilová 2012, Cassi Pelikán 2014) - 

na okraji zájmu sociálních věd. V poslední době naopak zažívá sídlištní problematika 

v českých sociálních vědách období renesance. Kromě empirických studií opírajících se o 

kvantitativní data (Maier 2003) se objevují smíšené výzkumy (Temelová et al. 2011) a také 

první práce založené na dlouhodobém terénním výzkumu v sídlištním prostředí (Barvíková 

2010; Lehečka 2013, Cassi Pelikán 2014). Panelová sídliště se tak pomalu ustavují jako 

interdisciplinární výzkumný terén otevírající řadu témat vhodných pro rozmanité teoretické 

přístupy. Přesto dosud nebyly překonány výstupy Výzkumného ústavu výstavby a 

architektury (VÚVA) ze sedmdesátých a osmdesátých let (Musil et al. 1985). 

Cílem této práce je aktualizovat a rozšířit stávající úroveň znalostí o životě v těchto obytných 

souborech, a to především v kvalitativním ohledu. Ze závěrů VÚVA (Musil et al. 1985) stejně 

jako z pozdějších sociologických šetření (Boška 2001; Dema a.s. 2002; Magistrát města Brna 

1988, 1995, 2011; Institut sociálních studií FSV UK 2011) vyplývá, že obyvatelé 

zkoumaných panelových sídlišť – převážně v Praze a Brně - jsou se svým bydlištěm většinou 

spokojeni a vykazují relativně velkou rezidenční stabilitu. Dosud ale nebyla uspokojivě 

zodpovězena otázka, kterou si položil již Musil (1985). Co z perspektivy obyvatel sídliště 

znamená být (v kvalitativním smyslu) spokojen? Být spokojen (tj. kladně hodnotit rezidenční 

kvality bytu, domu, blízkého okolí či čtvrti jako celku) je jedna věc a identifikovat se 

emocionálně („mám to tady rád“) a existenciálně s určitým místem („je to pro mě domov“, 

„zapustil jsem tu kořeny“) věc jiná. Jedná se o výsledky dvou rozdílných procesů, které 

nemusejí nezbytně korelovat (Lewicka 2010).   

Otázka míry a forem identifikace obyvatel velkých panelových sídlišť s místem je 

bezpochyby důležitá pro jejich další rozvoj. Její zodpovězení tedy představuje přínos nejen 

pro urbánní antropologii a sociologii, nýbrž i pro aplikované obory městského a komunitního 

plánování. Přesto jí dosud nebyla s výjimkou Lehečky (2013) a Cassi Pelikánové (2014) 

v českém společenskovědním věnována pozornost. Hlavní výzkumná otázka této práce proto 

zní: Jak se obyvatelé Jižního Města identifikují se svým sídlištěm? Jaké faktory hrají v tomto 

procesu hlavní roli? A jakým způsobem je participanti artikulují?  
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1 Od Ebenezera Howarda k Jižnímu Městu: k ideovému pozadí 

výstavby panelových sídlišť1  
 

Rozsáhlá československá panelová „města“ vznikala převážně v 70. letech a v jejich 

„vězeňském“ či „kasárenském“ stylu, resp. „architektuře bez architektury“ lze 

spatřovat silné zpátečnické prvky. Nekvalitní provedení bytových domů a absence 

zamýšlených urbanistických prvků sídlišť nad rámec základní funkce „bydlení“ (k níž 

ale ve zmíněném období nedocházelo zamýšleně, v duchu funkcionalistického 

„existenčního minima“, ale kvůli liknavosti plánovačů, finančním škrtům během 

samotné realizace sídlišť, nařízeným normám, které nereflektovaly potřeby samotných 

obyvatelů sídlišť, a samozřejmě kvůli tomu, že právě tato forma výstavby byla 

dostačující pro posílení státní moci a konzumního socialismu), se často ztotožňují i s 

panující lhostejností, šedivostí a „blbou náladou“ pozdního komunismu v 

Československu. Panelová sídliště ztotožňujeme s komunistickou ideologií i kvůli 

myšlence potírání třídních rozdílů skrze výstavbu typizovaných, odosobněných a 

anonymizovaných bytových jednotek, které sice uspokojují potřebu bydlení, v 

socialismu deklarovanou jako primární potřebu každého občana, ale výhradně jen 

těmi nejzákladnějšími prostředky a formami“ (Cassi Pelikán 2014: 28).  

Prvním důvodem, proč jsou v mysli většiny obyvatel České republiky sídliště neodmyslitelně 

spjata s obdobím socialismu a nesou si negativní nálepku „komunistického vynálezu“, je 

jejich všudypřítomnost. Během zhruba čtyř desetiletí byly v Evropě postaveny prefabrikované 

bytové domy s kapacitou 45 milionů bytových jednotek, z toho 35 milionů na východ od 

Železné opony. V České republice činí podíl panelové výstavby v bytovém fondu přibližně 

třicet procent. To je číslo nadprůměrně i v rámci států Východního bloku, natož ve srovnání 

se západoevropskými zeměmi, kde její podíl dosahuje pouze jednotek procent (Murie et al. 

2003). V důsledku toho se panelová sídliště stala nedílnou součástí krajiny téměř každého 

většího českého města. Zadruhé, rostoucí kvantita panelové výstavby v Československu byla 

v sedmdesátých letech provázena klesající kvalitou. Rezignace a lhostejnost, tzv. „blbá 

nálada“, o níž se zmiňuje Hana Cassi Pelikánová, se promítla do podoby největších 

československých obytných souborů, které byly vybudovány právě v této době tuhé 

                                                           
1
 V kapitole první čerpám z vlastní kapitoly v kolektivní monografii „Utopie a urbanismus – úvaha o důsledcích 

přehlížení odvrácené tváře pokroku.“ S. 167 – 173 in Hanovská, Lenka – Horský, Jan (ed.). Evolvendi 
anthropologicae: vývoj v antropologických perspektivách. Praha: Togga 2012.  
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normalizace sedmdesátých let. Pražské Jižní Město se stalo v podstatě synonymem velkých 

panelových sídlišť se všemi jejich nedostatky (Barvíková 2011). V důsledku tohoto 

stereotypního obrazu se často zapomíná, že „panelová sídliště nelze interpretovat jako 

»výdobytek« socialistické éry a označit za typická především pro oblasti s někdejším 

politickoekonomickým působením Sovětského svazu“ (Cassi Pelikán 2011: 28). Představy, 

které stály v pozadí zrodu tohoto typu obytné výstavby, o několik desetiletí předcházejí 

poválečnou bytovou krizi a byly prosazovány a rozvíjeny na Východě i Západě. Pochopení 

těchto ideových východisek, velice důležité pro porozumění genezi Jižního Města a jeho 

vnitřnímu i vnějšímu obrazu, je předmětem následující podkapitoly. 

 

1.1 Ideje a ideály modernistického urbanismu  

 

Impulzem pro urbanistickou revoluci, jež měla během následujících desetiletí zásadním 

způsobem změnit tvář mnoha měst na několika kontinentech, byly otřesné podmínky, v nichž 

žili industriální dělníci v devatenáctém a první třetině dvacátého století. Athénská charta 

(1933), proslulý manifest členů CIAM,
2
 popsal tyto podmínky v bodech 9 až 15 takto:  

9. Historická jádra měst jsou nadměrně přelidněna (připadá až 1 000 a dokonce 1 500 

obyvatel na hektar!), a totéž se týká určitých pásem, která vznikla v důsledku rozvoje 

průmyslu v 19. století.  

10. Ve stísněných částech měst jsou bytové podmínky nesnesitelné, protože chybí obytná 

území, dostupné zelené plochy, údržba budov (důsledky využití založeného na spekulaci). 

Situace se ještě zhoršuje nízkou životní úrovní obyvatelstva, které samo není schopno činit 

obranná opatření (úmrtnost dosahuje až 20 %). 

11. Rostoucí město pro svou výstavbu spotřebovává krok za krokem přírodní území, které je 

obklopuje. Stále rostoucí vzdálenost od přírody vede k trvalému zhoršování hygienických 

podmínek. 

12. Rozmístění obytných obvodů na území města odporuje hygienickým požadavkům. 

13. Nejhustěji zalidněné části města jsou umístěny v nejméně vhodných polohách (severní 

svahy, území s inverzemi a průmyslovými exhalacemi, zaplavovaná území atd.).  

                                                           
2
 Congrès International d'Architecture Moderne, mezinárodního shromáždění architektů a urbanistů 

prosazujících myšlenky pokrokové, sociálně odpovědné výstavby měst.  
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14. Dobře provětrávaná obydlí majetných leží ve výhodných místech, chráněných proti 

škodlivým větrům, s pěknou vyhlídkou na krajinu, vodní plochy a návrší, a jsou bohatě 

osluněny.  

15. Toto rozdělení bydlišť je udržováno a zabezpečováno stavebními předpisy o zónování, 

považovanými za oprávněné. 

 

Za průkopníka myšlenky, že je nutné radikálně změnit přístup k výstavbě lidských sídel, mají-

li se kritické podmínky bydlení nemajetných obyvatel měst opravdu zásadně zlepšit, však lze 

považovat již Ebenezera Howarda. Tento anglický státní úředník spatřoval možné řešení 

tíživé bytové situace v rozptýlení obyvatel špinavých a přelidněných dělnických čtvrtí 

industrializovaných velkoměst do menších obytných celků s výrazně zdravějšími podmínkami 

pro život. Ve své práci To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform  (1898) a v její 

věhlasnější reedici Garden Cities of To-morrow (1902) proto navrhl vytvořit menší 

„venkovská“ města pro přibližně třicet tisíc obyvatel, v nichž by se snoubily výhody 

velkoměstského a vesnického života a naopak v největší možné míře byly eliminovány jejich 

nevýhody. Tyto myšlenky však v reálných ekonomických podmínkách našly uplatnění pouze 

ve formě vilových zahradních měst pro příslušníky střední a vyšší střední vrstvy. 

Nejtypičtějším příkladem takové čtvrti v Praze je Spořilov. Do značné míry ale 

charakteristikám howardovského zahradního města odpovídá také tzv. starý Chodov, vilová 

čtvrť tvořící ostrov mezi dvěma samostatnými částmi sídliště Jižní Město.  
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Obr. 1: Ideální schéma sítě venkovských zahradních měst podle Howarda. Tato nová urbanistická struktura 

měla ulevit přelidněným velkoměstům a zároveň zlepšit životní podmínky venkovského obyvatelstva  
(vyobrazení z knihy Garden Cities of To-morrow, 1902).  

 

 

Myšlenka zaznívající v Athénské chartě, že životní podmínky příslušníků nižších tříd jsou 

v přelidněných velkoměstech industriální éry zcela nevyhovující, že lidé ke zdravému životu 

potřebují bydlet v lépe osvětlených a provětrávaných bytech s kvalitnějším hygienickým 

zařízením, je tedy podstatně starší. Zcela nové je ovšem řešení, s nímž představitelé CIAM 

přišli. Howardova zahradní města se měla stát alternativou velkoměst, která by díky vyšší 

kvalitě života jako magnet přitahovala rodiny i jednotlivce živořící v dělnických čtvrtích. 

Naproti tomu většina modernistů velkoměsta nezatracovala. Spíš naopak, jak dosvědčují Le 

Corbusierovo „Soudobé město pro tři miliony obyvatel“ navržené roku 1922 (Hrůza 1965: 95 

- 96) anebo jeho návrh „Zářícího města“ vytvořený k příležitosti architektonické soutěže na 

přestavbu Moskvy uspořádané v metropoli Sovětského svazu roku 1930 (Kroha, Hrůza 1973: 

26). Le Corbusier přijal základní představu zahradního města a zpracoval ji tak, aby byla 

použitelná pro města s velkou hustotou obyvatelstva. Zahradní město je bludička, napsal. Při 
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invazi silnic a domů se příroda ztrácí a slibované ústraní se mění v hustě zalidněné 

osídlení…Řešení najdeme ve vertikálním zahradním městě“ (Jacobs 1975: 21).  

 
Obr. 2: Howardova zahradní města jako magnet pro obyvatele města i venkova: 

vyobrazení z knihy Garden Cities of To-morrow (1902) 

 

 

Howardova zahradní města označil Le Corbusier za bludičku, která – ač je dobře míněna - 

nemůže vyřešit tíživou bytovou situaci milionů obyvatel velkoměst. Řešení podle něj spočívá 

ve výstavbě „vertikálních zahradních měst“. V těchto obytných útvarech měl být zemský 

povrch určen výlučně chodcům a maximální možná část rozlohy města měla být pokryta 

parky. Automobilová doprava byla v jeho plánech vykázána do vyšších pater. V případě 

hlavních tepen se mělo jednat o autostrády vztyčené (podobně jako většina domů) na nosných 

pilířích. Méně frekventované komunikace pak měly procházet obřími budovami jako vnitřní 

ulice. „Obyvatel města má jako chodec k dispozici celou přízemní plochu. Převážnou část této 
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plochy pokrývají sady. Město je jediný, nepřetržitý park. Chodec se nikdy nestřetne s autem. 

Auta se pohybují kdesi nahoře, nad korunami stromů. […] Jedinými vchodovými dveřmi 

prochází dva tisíce sedm set osob. Ostatně pod pojmem »dům« rozumím něco jiného než 

dosud. Jsou to budovy řešené z hlediska kontinuit, pás vinoucí se nepřetržitě celým městem. 

Vnitřní ulice jsou v domech. Autostrády jsou venku; kde je to potřeba, procházejí i skrze 

domy. Domy nezabírají půdu. Stojí na pilířích. Půda je úplně volná!“ (Le Corbusier 1966: 

204-205).  

 
Obr. 3: Takto si Le Corbusier představoval Paříž budoucnosti. Plan voisin 1925. Foto: Fondation Le Corbusier 

 

 

Přístupy inspirované vizí „vertikálního zahradního města“ následně po několik desetiletí 

dominovaly snahám o řešení problémů tradičního města. Povšimněme si například množství 

podobností mezi výše citovanou Le Corbusierovou představou ideálního města a vizí 

budoucnosti socialistických měst, jak ji sugestivně líčí český urbanista Jiří Hrůza v knize 

„Budoucnost měst“ (1962). „Obytné domy z plastických hmot a lehkých slitin stojí uprostřed 

parků. Jejich obyvatelé mohou užívat všemožných kulturních, sportovních, výchovných i 

rekreačních zařízení, vybudovaných vždy pro nevelkou skupinu obytných domů i pro celé 

obytné obvody. V izolačních zelených pásech probíhají automobilové komunikace 



14 
 

s mimoúrovňovými křižovatkami. Hromadnou dopravu kromě toho obstarávají nehlučné 

elektrizované rychlodráhy a na větší vzdálenosti letadla s kolmým startem. Mezi obytnými 

komplexy jsou stadióny, divadla, koupaliště a města jsou obklopena širokými a dobře 

dostupnými pásy přírodních parků a jezery. Vzduch měst je čistý a plně automatizované 

závody používají pouze elektrické energie získávané řízením termonukleárních reakcí. Stavby, 

které nevyhovují, jsou demontovány a na jejich místě se vytváří park nebo se montuje jiná 

budova. Centra měst jsou vytvořena z prostorů pouze pro pěší a z parků, ve kterých jsou 

rozmístěny nejvýznamnější veřejné budovy. Celé město je protkáno systémem alejí, řešených 

tak, aby chodci nikde nepřecházeli dopravní komunikace. Všechna města jsou právě tak velká, 

aby měla nejpříznivější podmínky pro rozvoj společenského života a vybudování všech 

nezbytných zařízení.“ (Hrůza 1962: 5) 

 

V souladu s modernistickou ideologií tedy při výstavbě velkých obytných souborů „zmizel 

systém ulic a náměstí, trvalý základ prostorové struktury dosavadních měst. Budovy se 

uvolnily z těsných svazků blokové zástavby a jejich hmotná tělesa se v prostoru začala též 

osamostatňovat. Zároveň se odpoutaly od cest a vzrostly do výšky, takže se i přes zvýšení 

plošné hustoty obyvatelstva uvolnily značné plochy půdy určené pro parkové úpravy. […] 

Architektura chápaná v tradičním smyslu se odtud zcela vytratila, pohlcena 

funkcionalistickým urbanismem a nahrazena abstraktními schématy ekonomického 

plánovacího kalkulu a industriálního procesu. Urbanistická scéna byla výsledkem distribuce 

stejných budov se stejnými rastrovými povrchy ve volném prostoru. Teprve jejich celkové 

perspektivy, kontrasty, rytmy, siluety, souhra s krajinou, měly vytvářet estetický charakter 

prostředí (Halík 1996: 37).  

Skrze tuto radikální změnu dosavadního paradigmatu, jež vedla k téměř úplnému odklonu od 

tradičního chápání města jako kompaktního celku s hierarchickým systémem ulic a veřejných 

prostranství, mělo dojít k uskutečnění tří základních ideových principů socialisticky 

orientované architektonické moderny. Těmi jsou podle Lucie Zadražilové (2003: 31) rovnost, 

sounáležitost a čistota výrazu.  

Všechny domy v „nových městech“ měly být vizuálně identické a všechny byty měly svým 

obyvatelům poskytovat pokud možno srovnatelnou úroveň bydlení.   

Rozvolněná zástavba bez zbytečných plotů a zdí s rozlehlými zelenými prostranstvími a 

vertikální oddělení komunikací pro pěší a pro automobily měly společně vytvořit dostatek 

kvalitních veřejných prostor pro setkávání lidí.  
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Vnější vzhled domu neměl být ničím více než hmotným vyjádřením jeho účelu. Jakákoliv 

samoúčelná zdobnost je podle této ideologie zavrženíhodná. Slovy programového prohlášení 

Klubu českých architektů (1924): „Nové konstrukce nesmí předurčovati žádný estetický 

zámysl; dokonalá ekonomická jednotná konstrukce vyhovuje mentalitě dnešního člověka, jako 

jí vyhovuje dokonalý stroj. Zamítáme tedy takovou estetiku, která předurčuje stavební dílo, 

protože jest škůdcem konkrétního pokroku v architektuře, a to zejména proto, že u nás dnes 

rozhodujícím názorem v architektuře jest názor estetický. Nová architektura bude vyrůstati 

z jednoho vědeckého předpokladu, bude v tom smyslu jednotná a tím vytvoří samostatný sloh 

této doby“ (citováno dle Pechar 1978: 113).  

Za čtvrtý princip je možné pokládat zprůmyslnění stavebních technologií, jež by umožnily 

sériovou výrobu hygienického a praktického bydlení dostupného širokým společenským 

vrstvám. Opět použiji citaci z programového prohlášení Klubu českých architektů (1924): 

„Nová architektura musí odpovídati smyslu doby a potřebě života. Smysl této doby strojové 

výroby a vyspělé techniky jest v racionalitě a řádu veškeré lidské práce. Pro nás systém 

vytvoření nové architektury jest analogický výrobnímu systému moderního stroje. A stroji, 

pionýru pokroku, chceme dáti vyráběti jen moderní hodnoty. Nová architektura musí do 

důsledků odpovídati zásadám ekonomie. Tj. hospodářský i sociální cíl dnešní ekonomie. 

Ekonomie konstrukcí, provozu i výstavby; ekonomie v úspoře času, energie, místa, tepla atd. 

Z toho nutno vyvoditi všechny důsledky: vědecké analyzování potřeb a požadavků, 

mechanizace provozu, uplatnění nových materiálů a nových konstrukcí. A nové metody: 

normalizace, typizace, standardizace, vědecké řízení práce. Nové požadavky musí být hledány 

i uskutečňovány vědecky: matematicky, empiricky, statisticky a sociologicky“ (citováno dle 

Pechar 1978: 113).  

Le Corbusier domy s oblibou nazýval „stroje na bydlení“. V knize „Za novou architekturu“ 

napsal: „Jestliže z našich srdcí a myslí vyloučíme všechny mrtvé představy o domech a 

budeme otázku sledovat z objektivního a kritického hlediska, dospějeme k »domu-stroji«, 

sériově vyráběnému domu, zdravému (i morálně) a krásnému, stejně krásnému jako naše 

pracovní nástroje a stroje, které doprovázejí naši existenci“ (Le Corbusier 1923: 180-181).  
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1.2 Moderna a sociální inženýrství: k nebezpečnosti modernistické ideologie  

 

Od stavebně-průmyslového přístupu k výstavbě měst, v němž je na domy pohlíženo jako na 

stroje, jež mají za úkol uspokojovat potřeby „typového člověka“
3
, už je jen malý krůček 

k inženýrství sociálnímu - dominantnímu rysu odvrácené tváře ušlechtilých vizí, jimž razili 

cestu stoupenci modernistického urbanismu. Povšimněme si například, jakým způsobem je 

užíván pojem „mentalita dnešního člověka“ ve výše citovaném programovém prohlášení 

Klubu českých architektů nebo hojně se vyskytujících pojmů „mysl“ a „smysl“ v také již 

citovaném Le Corbusierově díle „Za novou architekturu“: „Velkoprůmysl se musí zabývat 

stavebnictvím a sériově vyrábět součástky domu. Je třeba přizpůsobit mysl pro sériovost, 

vytvořit smysl pro stavění sériových domů, smysl pro bydlení v sériových domech, smysl pro 

projektování sériových domů.“ (Le Corbusier 1966: 40). Jinými slovy dle modernisticky 

smýšlejících urbanistů bylo třeba radikálně změnit nejen stavební technologii, ale rovněž 

mentalitu jak těch, kdo budou nové „domy-stoje“ stavět, tak těch, kteří je budou obývat.  

 

Dokud byly principy modernistického urbanismu uplatňovány v omezeném měřítku, tj. 

především v období mezi světovými válkami, plnila vize rozvolněných struktur zasazených 

do zeleně svůj účel a mnohé z těchto souborů jsou dodnes ceněny obyvateli i historiky 

architektury.
4
 Výstavba panelových sídlišť pro desítky tisíc obyvatel, jež měla vyřešit bytovou 

krizi po druhé světové válce, však již v plné nahotě odhalila fatální omyly modernistických 

koncepcí. Hypotézy, které stály u jejího zrodu, byly sice neseny těmi nejlepšími úmysly, 

avšak úmysly ve svých důsledcích nebezpečnými. Především proto, že chtěly ve svém 

konstruktivistickém elánu přerušit spojení s minulostí […] Dále proto, že utopie byly neseny 

představou homogenizace fyzického prostředí a lidského společenství, a konečně proto, že 

                                                           
3
 Modelového moderního Člověka, v podstatě stejného ve všech kulturách. Podle stoupenců Athénské charty 

lze „činnosti tohoto typového člověka rozdělit do čtyř hlavních skupin: bydlení, práce, odpočinek, doprava. Tyto 
činnosti vedou k územní dělbě práce, tj. k specializaci prostorů měst do těchto čtyř funkcí. Současný člověk chce 
a potřebuje zdraví, hygienu, slunce a zeleň (Musil 2002: 282 – 283). 
4
 První příležitost k uplatnění této koncepce při řešení otázky sociálního bydlení dostali čeští modernističtí 

architekti v druhé polovině dvacátých let. První soubor nájemných obytných domů rozmístěných ve volné 
„řádkové“ osnově realizoval Jindřich Kumpošt v Brně-Táboře v letech 1927-1932. (Pelčák, Walha 2006: 7). Roku 
1929 zvítězil v soutěži na výstavbu malometrážních bytů pro chudé v pražských Holešovicích modernistický 
návrh Františka Alberta Libry a Jiřího Kana. Brzy následovaly další úspěšné projekty – například v pražských 
čtvrtích Krč  a Pankrác. Nicméně z pohledu budoucího urbanistického vývoje našich měst patrně 
nejvýznamnějším činem bytové výstavby se stal ve třicátých letech Havlíčkův generální projekt dlouhého bloku 
severní fronty Belcrediho třídy (dnešní třídy Milady Horákové) na Letenské pláni, takzvaný Molochov. Byl to 
první příklad jednotně architektonicky pojaté bytové výstavby v centrální oblasti Prahy z let 1937-1938. Ač to 
Havlíček netušil, stal se věrozvěstem kompozice československých velkosídlišť šedesátých až osmdesátých let 
(Nový 1998: 298). 
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teprve maximální zjednodušení problému umožňovalo koncipovat a navrhovat plány obřích 

dimenzí, které byly vyvozovány ze zvětšování základních strukturálních schémat a 

neuvědomovaly si, že s velikostí roste i stupeň složitosti a stupňují se kvalitativní rozdíly 

(Halík 1996: 38-39). Jinými slovy, že žádný „typový člověk“ ve skutečnosti neexistuje.  

 

Skálopevné přesvědčení o správnosti - ba přímo nezbytnosti – modernistické urbanistické 

revoluce a zdůrazňování nadřazenosti kolektivních zájmů nad zájmy individuálními, jak je 

deklarováno v Aténské chartě, tak lze chápat jako neuvědomělé projevy totalitarismu jejích 

stoupenců. Bohuslav Blažek formuloval kámen úrazu funkcionalistického urbanismu takto: 

Celé staleté dědictví rostlých měst se rozhodla škrtnout pýcha technokratů. Kult utopických a 

latentně totalitárních architektů, jako byl Le Corbusier, připravoval půdu pro tento pokus o 

převzetí moci, po kterém se tato profese prohlásila za schopnu vyprojektovat výsledek staletí 

trvajícího dialogu na rýsovacím prkně a v dějinném okamžiku jej také celý, do detailu 

„domyšlený“ postavit – bez „živelnosti“, plánovitě, „vědecky“, bez rušivého vlivu 

„nevzdělaných“ a „subjektivních“ laiků (Blažek 1998: 180).  

Osobně se přikláním spíše k umírněnějšímu stanovisku Pavla Halíka, který v neochvějné víře 

Le Corbusiera a jeho následovníků ve správnost modernistické utopie spatřuje reminiscence 

osvícenské víry v  pokrok. Tato víra v nové, zahrnující všechno minulé, byla v podstatě stará 

osvícenská víra ve spasitelnou moc rozumu, žádajícího přehledný, jasný, logický řád, do 

něhož mají být uvedeny všechny sféry individuálního i kolektivního života, byť i za cenu 

krajních a nebezpečných simplifikací (Halík 1996: 27).  
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1.3 Ideály a praxe  

 

Je zcela zřejmé, že mezi modernisty deklarovanými ideály a praxí hromadné bytové výstavby, 

která z nich vycházela, byl značný rozdíl a ještě jej dále prohluboval rozpor mezi 

ekonomickou realitou a svůdným, leč velmi nákladným ideálem „města v parku“. Budeme-li 

hovořit konkrétně o Československu, naplnění této vize nejenže nebylo v ekonomických 

možnostech státu, ale ani nepředstavovalo prvořadý cíl tehdejších vlád. Ty usilovaly hlavně o 

co nejrychlejší a co nejméně nákladné překonání vážné bytové krize. Proto „kromě 

padesátých let, kdy se nové obytné soubory stavěly v duchu socialistického realismu, byla 

většina sídlišť projektována v duchu koncepce, kterou bychom mohli označit jako modernu 

reálného socialismu. Byla to zvláštní směs industrialismu, socialistické šetrnosti a principů 

moderní architektury“ (Musil 2002: 281).     

Směs, jejíž základní ingrediencí je rozvolněná zástavba, tzv. prší systém. „Jsou to ty známé 

systémy, při nichž je celé území obytného komplexu v podstatě rovnoměrně pokryto 

opakujícími se obytnými domy a za velký úspěch se považuje, když se někdy mezi nimi objeví 

věžový dům. Mezi těmito domy jsou pak – alespoň na projektech – zelené plochy, stavby 

občanského vybavení a komunikace.“ (Hrůza 1973: 64 – 65). Systémy, jež svou jednoduchostí 

učarovaly nejednomu modernistickému urbanistovi; jejichž „schematismus však zároveň při 

nekonečném opakování podstatně přispěl k celkové neobytnosti a nepřitažlivosti nových 

sídlišť,“ zhodnotil kriticky (ne)úspěchy hromadné panelové výstavby urbanista Jiří Hrůza 

v knize „Hledání soudobého města“ již v první polovině sedmdesátých let (Hrůza 1973: 66).  

 

Ačkoliv se v původních návrzích nových obytných souborů objevovaly velkorysé parky, 

v drtivé většině případů zůstala „sídlištní zeleň“ beztvarou výplní volných prostor neschopnou 

kompenzovat nepřiměřeně velké rozměry a monotónnost panelových domů. Neplnila tedy (a 

často stále neplní) zamýšlenou funkci místa setkávání a krátkodobé rekreace. A k tomu 

oslabuje rozvolněním zástavby již tak narušený pocit městskosti místa (Kratochvíl 1996: 86).  
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Obr. 4: Jedno z četných neurčitých veřejných prostranství na Jižním Městě. Nachází se v těsné blízkosti stanice 

metra Háje mezi autobusovou zastávkou a panelovou výstavbou jižně od Opatovské ulice; tedy v jednom 
z plánovaných lokálních centrem Jižního Města I… (foto: autor) 

  
 

Zdaleka nebyla v urbanisty zamýšlené míře zbudována zařízení občanské vybavenosti. Tento 

rozšířený sídlištní nešvar už v šedesátých letech otevřeně kritizoval Karel Honzík. Od 

dvacátých let začalo být jasnozřivým urbanistům zřejmé, že k obytným domům ve volné 

zástavbě náleží centrum nákupů, služeb a kultury. Rodila se pomalu představa okrsku nebo 

sousedské jednotky s vybavením. Centrum služeb, nákupů a kulturních příležitostí se začínalo 

v plánech ustalovat jako jádro sídliště. Jenže většinou zase ve stylu rozvolnění; obchody čtvrt 

kilometru od bytu, kino o sto metrů dál, kavárna padesát metrů stranou. Všechno okolo 

plochy, která předstírá, že je náměstím. Člověk putuje ve větru, v dešti, v žáru a namlouvá si, 

že to je aspoň náhrada za zdravou procházku (Honzík 1965: 3).  

Ani nedošlo k zamýšlenému zajištění většího množství pracovních příležitostí 

v bezprostředním okolí nových obytných souborů. Sídliště se tak stala monofunkčními 

„noclehárnami“, jak začala být nelichotivě nazývána. „Nové obytné soubory jsou vlastně 

jakýmisi sídlišti – noclehárnami. Lidé se tam vracejí jenom na noc a během dne zůstávají 

kromě žen v domácnosti jen malé děti.“ (Hrůza 1973: 63).  
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*** 

 

Při výstavbě pražského Jižní Města I
5
 se plány urbanistů a realita hromadné panelové 

výstavby vzdálily ještě více než v případě jiných velkých obytných souborů z téhož období. 

Jižní Město I získalo svou nedokončenou a obtížně čitelnou tvář a stalo se zhmotněním snad 

všech negativ, jež jsou s výstavbou panelových velkosídlišť spojována (Barvíková 2011, 

Cassi Pelikán 2014).  

 

Oficiální zdroje při popisu průběhu výstavby Jižního Město I líčily spíše to, co být mělo, než 

to, co skutečně bylo. Například „Výroční sborník Výstavby hlavního města Prahy – Výstavby 

sídlišť 1976“ (tj. za rok, v němž už se do dokončeného obytného souboru Háje stěhovali první 

nájemníci) popisuje Jižní Město jako by bylo systematicky budováno podle vítězného 

urbanistického návrhu,
6
 k jehož realizaci nebylo pod tlakem politické reprezentace města a 

státu na co nejrychlejší a nejlevnější řešení nikdy přistoupeno. „Základním záměrem budování 

tohoto městského celku je zajistit co největší jednotu mezi pracovištěm, bydlištěm a místem 

oddechu a všechny rozhodující složky propojit přirozeným způsobem. […] Budou vytvořeny 

čtyři kompaktní urbanistické soubory, tři z nich mají lokální centra, jimiž bude procházet 

obslužná doprava. Směrem k Praze bude příčně postaveno hlavní centrum, obsahující na 

východní straně služby obyvatelstvu s kulturně společenskou, distribuční a komunální 

základnou. Na západní straně je koncipován soubor administrativně správní a některá 

společenská zařízení. Na centrum navazuje městský park s atraktivní náplní pro oddech i 

zábavu.“ (VHMP – VS 1976: 91). 

 

                                                           
5
 Jižní Město I (JM I) je souhrnný název pro starší a větší část komplexu obytných souborů v obecném povědomí 

známých pod názvem Jižní Město. Stavělo se v letech 1971 – 1985 a v současnosti je domovem přibližně dvou 
třetin z osmdesáti tisíc obyvatel Jižního Města. Skládá se z obytných souborů Háje na východě, Opatov na jihu a 
Litochleby na severu. Od Jižního Města II (JM II) na západě je odděleno prvorepublikovou vilovou čtvrtí (tzv. 
starým Chodovem) a dálnicí D1. Jižního Města II vybudované v letech 1981 – 1991 v sousedství Krčského lesa, 
sestává se z obytných souborů Horní Roztyly, Roztyly a Chodov. Přestože se jedná o technicistní názvy, níže 
uvidíme, že jsou poměrně rozšířeny i v běžném jazyce místních obyvatel. Ti tak reflektují výraznou 
urbanistickou odlišnost obou celků (Jižní Město II je kompaktnější a pravidelněji uspořádané) i skutečnost, že 
jsou od sebe téměř zcela odděleny. Pěší spojení mezi nimi zajišťují pouze dvě lávky vedoucí přes dálnici. 
Obyvatelé Jižního Města tak z „dvojky na jedničku“ a naopak cestují obvykle metrem podobně jako přespolní 
návštěvnici. 
6
 Ideová soutěž na urbanistické řešení nového satelitního města na jihovýchodním okraji Prahy byla vyhlášena 

roku 1966. V roce 1967 zvítězil návrh J. Krásného, V. Musila, K. Ondruška a V. Skokana. Autorský kolektiv 
následně přizval ke spolupráci na tvorbě územního plánu Ateliér 9 z Pražského projektového ústavu pod 
vedením architekta J. Lasovského. 
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Obr. 5: model Jižního Města I vypracovaný na základě vítězného soutěžního návrhu (1968).  

 

S oficiálním obrazem autonomního městského celku ostře kontrastuje výsledná podoba 

Jižního Města, kterou ve své stati kritizuje Jiří Lasovský (1982). Nebudu zde citovat celé 

pasáže z jeho podrobné, systematické kritiky. Omezím se na stručnou rekapitulaci klíčových 

nedostatků Jižního Města I. Stavitelé zcela rezignovali na uplatňování základních principů 

městotvornosti. Nerespektovali výškový plán výstavby, podle něhož měly jednotlivé objekty 

gradovat od nízkopodlažního individuálního bydlení při okrajích Jižního Města až k věžovým 

domům s malometrážními byty pro singles v těsné blízkosti lokálních center, v nichž by se 

koncentrovaly služby. V důsledku toho nebyl zachován ani plán pěších cest, jež měly mít 

vzájemnou hierarchii a hlavní tepny měly směřovat ke zmíněným centrům, z dálky 

identifikovatelným díky výškovým budovám. Tristně skončil plán výstavby lokálních center. 

Centra jednotlivých obytných souborů byla dokončována se značným zpožděním. Lokální 

centrum na Hájích se omezilo na stísněně působící nákupní pěší zónu nad stanicí metra, na níž 

jsou ze severu doslova nalepeny dva paneláky. Výstavba druhého, západního vestibulu stanice 

metra pak zamezila plynulé návaznosti této „promenády“ a Centrálního parku. Místo 

velkorysého obchodního a společenského centra na Opatově se v bezprostředním okolí stanice 

metra nachází neutěšené území nikoho. Zcela bylo upuštěno od záměru vybudovat na protější 

straně Jižní spojky podniky lehkého, ovzduší nezatěžujícího průmyslu a areály odborných či 

vysokých škol. Místo toho zde v osmdesátých letech vyrostlo Jižní Město II. Tím došlo 

k posílení monofunkčního „noclehárenského“ charakteru Jižního Města.  
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Obr. 6: satelitní snímek současného Jižního Města. Foto: MČ Praha 11.  

 

 
Obr. 7: nákupní pěší zóna nad stanicí metra Háje.  

Foto: autor   
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*** 

 

Pro výše jmenované nedostatky ovšem nesmíme přehlédnout skutečnost, že centrálně řízená 

hromadná bytová výstavba pomohla v relativně krátkém čase přijatelným způsobem vyřešit 

naléhavý problém s nedostatkem bytů. Jejich počet vzrostl na území České republiky od 

začátku šedesátých do konce osmdesátých let o bezmála 900 000 (téměř polovina z nich byla 

postavena v letech sedmdesátých) a tyto byty se staly domovem přibližně tří milionů 

obyvatel. Významně se také zvýšil průměrný počet obytných místností na byt a spolu s tím 

plošná míra připadající na jednoho obyvatele (Říha 2007: 26 – 28). Statisíce rodin dostaly 

možnost přestěhovat se do relativně dobře prosluněných a provzdušněných bytů s ústředním 

topením, vlastní koupelnou a záchodem – parametry, které ve starších činžovních domech 

rozhodně nebyly samozřejmostí. V Československu byl „ještě na konci 60. let vodovodní 

rozvod součástí vybavení domácností pouze u 49 % bytů (v České republice byla situace o 

něco málo lepší: 57,6 %) a koupelnu se záchodem by člověk našel jen v každém třetím bytě, 

jinak takříkajíc na patře, anebo vůbec ne“ (Říha 2007: 19 – 22).  

 

Musíme také připustit, že ještě v šedesátých letech byla sídliště v Československu „stavěna 

s vírou a nadšením, ačkoli lidé měli míň peněz a technologie byly méně dokonalé. Zlom přišel 

na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let. Životní úroveň byla vyšší, podobně jako 

standard stavebnictví, ale už z toho číší nezájem pramenící z nevíry a zklamání. Stal se z toho 

moloch, který nešlo zastavit. Lidé, kteří sídliště projektovali, i ti, co se do nich stěhovali, do 

toho byli režimem a systémem stavební výroby dál nuceni. Bylo to takové nechtěné dítě, což je 

na tom strašně znát (Lábus 2009: 49). Moloch, kterého o poznání méně flexibilní 

hospodářskopolitický systém socialistických států neuměl (a vlastně ani nechtěl) zastavit. „I 

přes výzvy sociologů v šedesátých letech a snahy architektů v projektových ústavech nebyla – 

vinou nekontrolovatelného monopolu a politické reprezentace – změna v systému stavění 

možná“ (Platovská 2010: 148). A tak zatímco v západní Evropě se už v šedesátých letech 

stále častěji mluvilo o selhání principů Athénské charty a stavitelé se začali pomalu vracet 

k tradičním urbanistickým principům, v zemích východního bloku dál pokračovala výstavba 

nových obytných souborů budovaných v duchu reálněsocialistické moderny (Sedlák 1997: 14 

– 15). Bez ohledu na to, že  tento duch byl v očích naprosté většiny odborníků i laiků dávno 

mrtvý.  
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2 Teoretický rámec výzkumu identifikace lidí s místem 
 

V první podkapitole rozlišuji matematicko-fyzikální pojetí místa jako průsečíku souřadnic 

v abstraktním trojrozměrném prostoru, a pojetí interpretativní, v němž je místo neustále 

(re)interpretovaným nositelem významů, paměti a identity. Představuji některé pokusy o 

definování interpretativně pojímaného místa a poukazuji na problémy, na něž při tom 

narážíme. Objasňuji vzájemný vztah mezi procesy sociální produkce (fyzického) místa a 

sociálního konstrukce jeho (symbolických) významů.  

V druhé podkapitole představuji klíčové pojmy týkající se identifikace lidí s místem a 

teoreticky je vymezuji pro potřeby této práce. Ukazuji, jakým způsobem se v tomto procesu 

zrcadlí a vzájemně prolínají jeho afektivní, kognitivní a behaviorální dimenze. Představuji 

také další dva důležité koncepty: smysl místa (sense of place), jenž má potenciál v sobě výše 

uvedené tři dimenze identifikace s místem zahrnout, a místní identitu (place identity), kterou 

chápu jako integrální časoprostorový rozměr identity člověka.  

Ve třetí podkapitole nastiňuji vývoj věd o místě (place sciences) včetně terminologických a 

metodologických problémů, se kterými se dodnes potýká, a objasňuji, z jakých důvodů jsem 

pro studium procesu vztahování se lidí k místu zvolil kvalitativní antropologický přístup.  

Ve čtvrté podkapitole podrobně vysvětluji, v jakých ohledech představuje výzkum procesu 

identifikace obyvatel velkého panelového sídliště s místem výzvu pro urbánní antropologii. 

Neboli proč považuji za přínosné studovat tento proces ve fyzickém prostředí, které se 

vyznačuje výrazovou chudobou a uniformitou, které bylo v řadě případů – Jižní Město 

nevyjímaje – vytvořeno za cenu zpřetrhání historické kontinuity sídla, a přesto se v něm jeho 

obyvatelé cítí podle sociologických šetření spokojeně.   

V páté podkapitole zdůvodňuji, proč jsem si mezi velkými panelovými sídlišti vybral právě 

Jižní Město. Zmiňuji jak své důvody osobní (narození a první roky prožité na tomto sídlišti, 

návrat na Jižní Město po více než dvaceti letech a spolupráci s lokálním komunitním 

centrem), tak důvody praktické. Vysvětluji, proč se z Jižního Města stal symbol socialistické 

hromadné výstavby hojně diskutovaný v mediálním i odborném diskurzu a objevující se i 

v umělecké tvorbě.   
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2.1 Od lokace k lokálnosti. K interpretativnímu pojetí místa.    

 

Na počátku teoretické rozpravy o identifikaci lidí s místem je nutné rozlišit mezi dvěma 

kvalitativně zcela odlišnými pojetími místa. V prvním z nich není místo ničím více než lokací, 

kterou lze jednoduše a přesně definovat jako průsečík souřadnic v abstraktním matematicko-

fyzikálním prostoru. V druhém, jemuž budu dále věnovat pozornost, je na místo pohlíženo 

jako na významuplný celek, který v procesu interpretace vydělujeme z každodenního žitého 

prostoru. Ale jak definovat místo v tomto interpretativním smyslu?  

Po více než třech desetiletích terminologických disputací nenalezla „věda o místě“ na tuto 

otázku jednoznačnou, všeobecně přijímanou odpověď. Kelly Mainová se proto oprávněně ptá, 

má-li vůbec smysl pokoušet se o rigorózní definici místa po vzoru definic pojmů v exaktních 

vědách. A přiklání se k názoru, že nikoliv. „V posledních letech byla možnost jednotné 

‚pravdivé‛ definice místa zpochybněna. Bylo přesvědčivě argumentováno, že jelikož jsou 

místa v určitém ohledu sociálními a kulturními konstrukcemi s proměnlivými hranicemi, 

rigorózní definice místa jsou problematické“ (Main 2007: 8). 

Vystačíme si tedy s dodnes hojně citovanou definicí Yi-Fu Tauna? „Místo je prostor, jemuž 

byl dán význam během osobních, skupinových či kulturních procesů“ (Tuan 1977: 6). 

Rozhodně má dvě přednosti:  

1) Je dostatečně obecná a pružná, aby dokázala pojmout celou škálu míst od docela malých a 

intimních (můj byt), přes větší, stále však relativně malá a zřetelně ohraničená (náměstí, 

ulice), velká s méně jednoznačnými hranicemi (rodný kraj) až po místa, jež se nenacházejí ve 

fyzickém prostoru, nýbrž jen v lidské imaginaci, jako například nebe a peklo.  Pokrývá tak 

celé pole současného zkoumání „vědy o místě“ sahající od tradičního studia vztahů k domovu 

a lidem ze sousedství až po zkoumání imaginárních virtuálních světů.  

2) Druhá přednost Tuanovy stručné definice spočívá v tom, že zřetelně poukazuje na 

hlubokou provázanost prostoru a místa; intenzivní do té míry, že jedno bez druhého nemůže 

existovat. Tuanovými slovy „představy prostoru a místa potřebují vzájemně jedna druhou ke 

svému definování. Z bezpečí a stability místa jsme si vědomi otevřenosti, svobody a hrozby 

prostoru, a opačně“ (Tuan 1977: 3).  Po prvním toužíme, ke druhému jsme připoutáni. Oboje 

však nezbytně potřebujeme ke smysluplnému bytí ve světě. 

Má ale rovněž své nedostatky.  
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1) Tím, že vychází z pojetí místa jako uzavřenosti, klidného středu ustavených hodnot (Tuan 

1979: 54), vystihuje tato definice poměrně přesně povahu „tradičních“ míst jako jsou 

historická města a vesnice, ulice a náměstí. Podstatně méně vhodná je pro porozumění 

identifikaci lidí s místem v prostředí modernistických sídelných struktur postavených podle 

principů Athénské charty a s početnými ne-místy v terminologii Marca Augého.
7
  

2) Ačkoliv to rozhodně není explicitním záměrem autora ani implicitním důsledkem jeho 

vlastního přístupu k místu a identifikaci s místem, svádí Tuanova definice důrazem na 

neustálý proces (re)interpretace, v němž se utvářejí hodnoty a významy místa, k prostorovému 

relativismu.
8
   

Lze tedy souhlasit s názorem Harolda Proshanskyho, Abbe Fabiana a Roberta Kaminoffa, že 

„neexistuje fyzické prostředí, které by zároveň nebylo prostředím sociálním“ (Proshansky - 

Fabian - Kaminoff 1983: 64).  

Je ovšem nutné odmítnout představu fyzického místa jako pasivního činitele, pouhého pozadí, 

na němž se vše odehrává (Main 2007: 9). Místa totiž vznikají dvěma vzájemně provázanými 

způsoby: „Většina je vystavěna nebo nějakým způsobem fyzicky vybudována. Jsou také 

interpretována, líčena, vnímána, cítěna, chápána a vymýšlena“ (Gieryn 2000: 465). 

V terminologii Sethy Low jsou výsledkem dvou neoddělitelných procesů – sociální produkce 

a sociální konstrukce.
9
 Slovy Doreen Massey a Pat Jessové „fyzické prostředí je 

                                                           
7
 Augé tímto termínem označuje vzájemně zaměnitelné, uniformní prostory bez vztahu k historii a charakteru 

okolí. Ne-místa mohou být vybudována kdykoliv a kdekoliv. Příklady ne-míst jsou dálnice, letištní haly, 
překladiště, supermarkety i mnohé moderní hotelové komplexy. „Člověk vstupující do prostoru ne-místa je 
upokojen jeho charakteristickými rysy. Nedostane se mu ničeho více než toho, co dělá nebo zakouší v roli 
cestujícího, zákazníka či řidiče. Prostor ne-místa nevytváří ani individuální identitu ani vztahy; jen samotu a 
podobnost. Není zde prostor pro historii, pakliže nebyla transformována do podoby atrakce“ (Augé 1995: 103). 
Augé ale zároveň zdůrazňuje, že ne-místo je relativní kategorie. To, co je pro někoho ne-místo, kterým jen 
z nějakého utilitárního důvodu prochází, může být pro jiného člověka místem plným významů. „Například 
letiště nemá stejný status v očích pasažéra, který jím prochází, a v očích těch, kdo na něm denně pracují“ (Augé 
1995: 110). Místo nemusí nutně znamenat něco pozitivního a ne-místo něco negativního. Například Evropan se 
může cítit příjemněji v neosobním, ale předvídatelném prostředí mezinárodního hotelu, než na rušném 
orientálním tržišti, přestože takové tržiště je místem par excellence.  
 
8
 Michael Keith a Steve Pile takto označují jeden z extrémů v chápání místa a procesů, skrze něž se utváří jeho 

hodnoty a významy. V tomto pojetí je na místa pohlíženo toliko jako na sociální konstrukty. Jsou to jakési 
metatexty, které mohou být čteny mnoha způsoby. A nelze rozhodnout, je-li určitý způsob čtení tohoto 
metatextu pravdivější či validnější než jiný. Opačný extrém nazývají Keith a Pile prostorová imanence. Je to 
vlastně extrémní realismus; přesvědčení, že lze nalézt univerzální, pravdivý nástroj čtení místa a krajiny (Keith, 
Pile 1993: 6). 
 
9
 „Sociální produkce prostoru zahrnuje všechny ty faktory – sociální, ekonomické, ideologické a technologické – 

jejichž zamýšleným cílem je utváření fyzického prostředí. Materialistické zaměření pojmu sociální produkce je 
užitečné při popisu historického vývoje a politického a ekonomického formování městského prostoru. Pojem 
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neodmyslitelnou součástí místa, ale jedná se vždy o interpretovaný element“ (Massey, Jess 

1995: 219). Zdá se tedy, že v procesu formování identity místa jeho fyzické charakteristiky 

determinují pravidla dialogu, nikoliv vlastní výsledek symbolické promluvy. Neboli že 

fyzické místo můžeme přirovnat k jazyku – po staletí se utvářejícímu souboru pravidel 

komunikace – a jeho neustálé (re)interpretace k řeči – promluvě, která používá existující 

symboly (slova) podle pravidel daného jazyka k vyjádření určitého účelu či významu místa, a 

vytváří symboly nové.  

 

2.2 Klíčové pojmy v diskusi o identifikaci lidí s místem    

 

V pracích pojednávajících o identifikaci lidí s místem se setkáváme se třemi klíčovými pojmy 

vyjadřujícími tři odlišné, byť v praxi obtížně oddělitelné, dimenze tohoto procesu. S ohledem 

na jejich nesnadnou přeložitelnost je uvádím nejprve v anglickém originále: place 

attachment, place identity a place dependence. Vzájemný vztah těchto konceptů je dodnes 

předmětem akademických sporů (Lewicka 2011), které podle některých autorů ohrožují 

integritu a rozvoj disciplíny (Giuliani, Feldman 1993; Hidalgo, Hernandez 2001; Morgan 

2010). Většina autorů se shoduje alespoň na tom, že výše řečené tři pojmy reprezentují tři 

složky či dimenze identifikace lidí s místem: afektivní, kognitivní a behaviorální (Low, 

Altman 1992; Jorgensen, Stedman 2001). 

Nejčastěji zkoumanou dimenzí je place attachment; pojem, který bychom mohli přeložit jako 

„náklonnost k místu“. Vyjadřuje silnou emocionální vazbu člověka k určitému místu. Tato 

vazba se může utvářet postupně v průběhu let. „Místo může pro dospělého člověka získat 

hluboký význam skrze stálý přírůstek sentimentu v průběhu let. Každý kus zděděného nábytku, 

nebo dokonce i skvrna na stěně vypráví nějaký příběh“ (Tuan 1977: 33). Může se ale vytvořit 

také náhle a nečekaně (ibid.). Například turista se na dovolené „na první pohled zamiluje“ do 

romantického útesu nebo zříceniny hradu.  

Pojem place identity nevypovídá o tom, jak intenzivní je náš vztah k místu, nýbrž jaké faktory 

přispívají k tomu, že se s určitým místem (ne)identifikujeme.  Zahrnuje v sobě dva odlišné 

koncepty (Lewicka 2008: 211). V prvním případě se slovo „identita“ odkazuje k místu a 

                                                                                                                                                                                     
sociální konstrukce může být potom bez potíží vyhrazen pro fenomenologickou a symbolickou prostorovou 
zkušenost, jak je zprostředkovávána sociálními procesy jako směna, konflikt a kontrola. Sociální konstrukce 
prostoru je tedy aktuální přeměnou místa – skrze sociální směny, vzpomínky, představy a každodenní užívání 
fyzického prostředí – do událostí a činů, jež vyjadřují symbolický význam“ (Low 1996: 861 – 862). 
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znamená množinu vlastností klíčových pro zachování jedinečnosti místa a jeho kontinuity v 

čase. Pojem place identity užívaný v tomto smyslu, reprezentovaném například konceptem 

genia loci Christiana Norberg-Schulze (1994), lze přeložit jako „identita místa“.  V druhém 

případě se pojem place identity nevztahuje k místu, nýbrž k osobě. Poukazuje na 

časoprostorový rozměr identity člověka. Proto je vhodné překládat jej v tomto kontextu spíše 

jako „místní identita“. Harold Proshansky (1978: 147) vymezuje „místní identitu“ jako „ty 

dimenze osobnosti, které definují osobní identitu jedince ve vztahu k fyzickému prostředí.“  

Pojem „místní identita“ přibližně vyjadřuje vztah k místu jako k lokálnosti. Lokálnost 

znamená „sousedství a nereflektovanou familiárnost s místem, samozřejmou a prožitou 

známost široce chápaného místa. Místo jako ‚lokálnost‛ je místo nejen geografické, ale také 

historické, autobiografické a sociální, je složitým propletením těchto rysů“
 
(Gibas 2007: 50).  

Podle Chiary Rollerové a Normy de Picolliové (2010) je „místní identita“ vztahem založeným 

na rostoucí obeznámenosti s místem. Tato hluboká autobiografická znalost místa se, na rozdíl 

od afektivní „náklonnosti k místu“, nutně utváří pozvolna v průběhu let. Tím lze také 

vysvětlit, proč podle empirických výzkumů „místní identita“ na rozdíl od „náklonnosti 

k místu“ roste s věkem respondentů a délkou jejich života v místě.  

Třetí z těchto pojmů - place dependence - je nejhůře přeložitelný do češtiny. Vyjadřuje pouto 

člověka k určitému místu chápanému ve fyzickém smyslu, k tomu, co mu toto místo 

poskytuje. Jde tedy o vztah funkční. Dobrým příkladem je zemědělec mající hluboký vztah a 

úctu k půdě a krajině, kterou obhospodařuje, a která jej živí. V tomto případě by volný 

překlad „odkázanost na místo“ či „závislost na místě“ nepředstavoval závažný významový 

posun. Avšak place dependence vyjadřuje také vztah chataře k „přírodní“ krajině kolem jeho 

chaty, do níž se rád uchyluje, když chce uniknout před ruchem velkoměsta. Neboli place 

dependence vyjadřuje vztah k místu jako k prostředku naplňování určitých materiálních a 

psychických potřeb člověka.  

Ve vztahu reálných lidí k reálným místům jsou však tyto dimenze těžko oddělitelné, obzvláště 

to platí u dlouhodobých rezidentů.  

Například výše zmíněného zemědělce pojí k zemi, kterou obhospodařuje, silné behaviorální 

pouto. Zná zdejší krajinu a rozumí jí. Ví, jak se v ní orientovat a jak se k ní chovat. Stejně tak 

zná lidi, kteří v ní žijí. Hospodaří zde celý život tak jako několik generací jeho předků. Proto 

zároveň silně pociťuje místní identitu a genia loci. Rád se prochází nedalekým lesem, miluje 
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šelest stromů, zurčení potoka a vůni majestátní lípy stojící na rozcestí. Neboli je jeho vztah 

k místu zároveň silně afektivní.  

 

Uvedu nicméně ještě jeden příklad z vlastního výzkumu. Je odpověď jednoho z mých 

participantů, reprezentujících první generaci obyvatel sídliště, na otázku „Jaký je váš 

současný vztah k Jižnímu Městu?“ spíš projevem afektivního, kognitivního nebo 

behaviorálně-funkčního vztahu k místu? Mohli bychom kupříkladu usoudit, že ve své 

formulaci „Žiju tu třicet let, jsem tu spokojenej, takže už si tu připadám doma.“ akcentuje 

délku života na Jižním Městě jako faktor klíčový pro vytvoření pocitu domáckosti, a 

argumentovat, že tento postupný proces osvojování si místa odpovídá kognitivnímu modelu 

„místní identity“ Chiary Rollerové a Normy de Picolliové (2010). Stejně tak bychom se ale 

mohli zaměřit na střední část věty a tvrdit, že zdůrazňuje „spokojenost“ s domovskou čtvrtí, 

která je výsledkem naplnění jeho základních behaviorálních potřeb. Nebo jsou jeho slova o 

tom, že na Jižním Městě žije třicet let a je tam spokojený, jednoduše způsobem, jak někomu 

druhému, přespolnímu, smysluplně zdůvodnit, proč se s tímto místem emocionálně 

identifikuje?  

Přiklonit se k jakékoliv z těchto tří domněnek by bylo v kontextu celého rozhovoru s tímto 

participantem pochopitelně velmi zjednodušující a chybné. Výše popsané tři dimenze 

identifikace lidí s místem totiž nejsou ničím více než teoretickými modely, které pomáhají 

tento složitý, komplexní proces snáze uchopit. Nemohou jej však zjednodušit. Snahou 

badatelů vměstnat některé z bezpočtu jedinečných vztahů k místu do jedné z těchto 

pojmových kategorií lze také vysvětlit přetrvávající terminologickou nejednotnost ve „vědách 

o místě“ (place sciences), o jejichž vývoji pojednává následující podkapitola.  

 

Opomenut by v tomto výčtu klíčových pojmů neměl zůstat ani koncept sense of place 

přeložitelný jako smysl či účel místa nahlíženého z perspektivy identifikujícího se subjektu. 

Shmuel Shamai či Bradley Jorgensen a Richard Stedman chápou „smysl místa“ jako koncept, 

který v sobě zahrnuje jak „náklonnost k místu“, tak „místní identitu“ a „odkázanost na místo“ 

(Shamai 1991; Jorgensen, Stedman 2006). „Smysl místa může být pojímán jako 

multidimenzionální koncept reprezentující názory, emoce a behaviorální závazky týkající se 

určité geografické lokace. Tento pohled ukotvený v teorii postojů může odhalit komplexní 

vztahy mezi zkušeností místa a vlastnostmi tohoto místa lépe než přístupy nerozlišující 

kognitivní, afektivní a konativní sféru“ (Jorgensen, Stedman 2006: 316).  
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Podle Roberta Haye se „smysl místa“ liší od „náklonnosti k místu“ v tom, že se v něm 

zohledňuje sociální a geografický kontext vztahu k místu. Proto čím pevnější jsou něčí 

sociální pouta k místu (žije zde celý život, má v okolí řadu přátel, je zapojen do místního 

veřejného života) a pouta geografická (jeho rod obývá tento dům, tuto obec, tento kraj po 

generace), tím je jeho vztah zakořeněnější. Hay rozlišuje pět stadií zakořeněnosti „smyslu 

místa“ od „povrchní“ typické pro krátkodobé turisty oceňující především estetické kvality a 

pohodlí, které jim místo nabízí, přes „neúplnou“, „osobní“, „rodovou“ až po „kulturní“ 

vyjadřující pocit hlubokého spojení jedince se společenstvím, které je po generace spjato 

s daným místem, a považuje se za tvůrce a nositele zdejších kulturních hodnot (Hay 1998).  

 

Každopádně platí, že postupné emocionální sbližování lidí s místem (růst sentimentu 

v průběhu let) a nárůst kvantity i intenzity s místem spojených významů jsou neoddělitelné a 

vzájemně se podporující procesy. Příhodnou odpověď na otázku, v čem se tedy tyto procesy 

vzájemně odlišují, nabízí Laura Alexanderová (Alexander 2008). Pojem „smysl místa“ 

označuje to, co lidé o místech vědomě sdělují. Jsou to příběhy o tom, k čemu se vztahujeme, 

popisný rozměr místa. Naproti tomu „náklonnost k místu“ je výrazem pro - obvykle 

neartikulované – pocity a emoce, které máme spojené s určitým místem. Představuje 

hodnotící rozměr místa. Vyjadřuje, jak silný je něčí vztah k danému místu (Alexander 2008: 

10). 

 

S ohledem na výše nastíněné terminologické nejasnosti budu při popisu způsobů a faktorů 

vztahování se obyvatel Jižního Města k domovské čtvrti používat pouze nejobecnější pojem 

identifikace s místem, který pokrývá afektivní, kognitivní i behaviorální dimenzi identifikace 

lidí k místu. K otázce, jakým způsobem se tyto jednotlivé dimenze objevují v příkladech 

individuální a kolektivní identifikace participantů s místem, se znovu vrátím v závěru práce.  

*** 

Místní identita se v průběhu kontinuálního procesu identifikace s místem stává integrální 

součástí identity člověka. Badatelé zkoumající identifikaci lidí s místem se většinou shodují, 

že pocit přináležitosti k určitému místu má významný pozitivní dopad na psychickou 

rovnováhu člověka (Rowles 1990), pomáhá překonávat krize osobní identity a dodává lidem 

pocit stability a bezpečí v rychle se měnícím současném světě (Hay 1998, Lewicka 2008).  
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Lee Cuba a David Hummon ukazují, že místní identita je promítnutím našeho já do okolního 

prostředí, z něhož toto já čerpá významy, aby symbolizovalo anebo lokalizovalo svou 

identitu. Prostřednictvím odpovědí na otázku, kde jsme a kam patříme, nacházíme v procesu 

identifikace s místem odpověď na otázku, kdo jsme (Cuba, Hummon 1993: 112). Místní 

identita („někam patřit“) je jednou z existenciálních potřeb člověka (Seamon 1980; Relph 

1976; Tuan 1977, 1979). Christian Norberg-Schulz považuje pojmy bydlení a existenciální 

opora za synonyma. „Člověk bydlí, pokud se může orientovat ve svém prostředí a identifikovat 

se s ním, či krátce řečeno, jestliže zakouší své prostředí jako významuplné“ (Norberg-Schulz 

1994: 5). 

Podle Twigger-Rossové a Uzzella nemá být místní identita chápána jako jedna z více či méně 

autonomních identit člověka. Všechny lidské identity mají prostorovou povahu a vztahují se k 

určitým místům (Twigger-Ross, Uzzell 1996). Slovy Petra Gibase (2007: 33) nejsou místa 

v interpretativním pojetí „pouhými jevišti, na nichž se odehrává lidský život. Jsou 

soustředěním významu a zásobárnou důležitých zážitků a zkušeností lidského života, čímž se 

stávají důležitými komponenty lidské identity“ (Godkin 1980). V tomto smyslu je možné 

„zakořeněnost“ ztotožnit s pocitem „být-doma“ (Datel, Dingemans 1984: 137), či s 

„psychickou pohodou a zdravím“ (Godkin 1980: 74), s oním být „uvnitř“ místa, zatímco 

„vykořeněnost“ s bezdomovectvím (Dovey 1985) či s psychickým stresem (Godkin 1980: 74).“  

K místům v interpretativním smyslu je nutné přistupovat nikoliv „staticky“ jako k objektům, 

ale „dynamicky“ jako k procesům (Dovey 1985, Werner et al. 1985). Například statický 

pohled na místo, které nazýváme „domov“, je v určitém ohledu velmi nepřesný, neboť 

„zásadně upozaďuje skutečnost, že domov je nějak prožíván, nějak se v rámci ubíhajícího 

času domovem stává“ (Gibas 2007: 24). Statický přístup k místu opomíjí, že domov je něčím 

více než určitým fyzickým místem, které člověku poskytuje existenciální oporu; nikdy 

nedokončeným příběhem psaným prostřednictvím aktivit, pocitů, emocí, prožitků a 

vzpomínek aktérů vztahujících se k místu. Proto prostřednictvím vztahu k místu zakoušíme 

časoprostorovou kontinuitu (Alexander 2008: 18). 
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2.3 Nástin vývoje „věd o místě“  

 

Počátky systematického výzkumu identifikace lidí s místem (place identification) a místní 

identity (place identity) spadají do sedmdesátých a počátku osmdesátých let 20. století. 

Humánní geografové a environmentální psychologové obrátili pozornost k subjektivnímu 

žitému prostoru, v němž místo není pouhým průsečíkem souřadnic, ale shromaždištěm 

významů a nositelem kulturní informace. Byly publikovány dodnes hojně citovaná práce Yi-

Fu Tuana, Edwarda Relpha, Davida Seamona a Anne Buttimerové (Tuan 1974, 1977; Relph 

1976; Seamon, Buttimer 1980). Zároveň byly realizovány první rozsáhlejší empirické 

výzkumy (Kasarda, Janowitz 1974; Gould, White 1974).  

Zrod nového směru společenskovědního výzkumu nenásledovala jeho rychlá expanze, ale dvě 

desetiletí velmi pozvolného vývoje. Maria Lewicka (2011: 207) si povšimla, že z více než 

čtyř set článků k tomuto tématu evidovaných v mezinárodních databázích bylo více než 60 % 

publikováno po roce 2000. A tento vzestup trvá i nadále. Rozpětí oborů, z nichž pocházejí 

autoři těchto publikací (od sociokulturní antropologie a environmentální psychologie, přes 

behaviorální vědy po architekturu a krajinné plánování) jednoznačně potvrzuje trend 

naznačený již v průkopnických sedmdesátých letech, totiž že půjde o směr interdisciplinární.  

Kam tento směr bádání za čtyřicet let svého vývoje dospěl? Maria Lewicka (2011) oprávněně 

konstatuje, že ve srovnání například s kognitivní vědou se pokrok na poli „vědy o místě“ jeví 

jako pomalý a hubený. Menší dynamičnost a progresivita studia identifikace lidí s místem a 

místní identity ve srovnání s jinými prostorově orientovanými směry společenskovědního 

výzkumu má dvě vzájemně provázané příčiny:  

1) „Věda o místě“ se dodnes potýká s terminologickou nejednotností. V pracích zaměřených 

na identifikaci s místem a identitu místa se setkáváme s řadou důležitých pojmů, jejichž 

přesný význam ani vzájemný vztah nejsou jasně vymezeny a autoři a autorky s nimi poměrně 

volně operují podle svého disciplinárního a jazykového zázemí. Slovy Lewické se s těmito 

pojmy „nakládá jako s puzzlem, který může (a měl by) být složen dohromady. Avšak koncepty 

nemají jiný význam než jako součást širšího teoretického kontextu, takže žádný div, že různí 

autoři přicházející z různých teoretických tradic vidí vztahy mezi těmito pojmy odlišným a 

často vzájemně neslučitelným způsobem“ (Lewicka 2011: 208).  

2) Z odlišného teoretického zázemí vyplývají odlišná metodologická východiska autorů. 

Environmentální psychologové a sociologové zpravidla dávají přednost kvantitativním 
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metodám. Naproti tomu humánní geografové a antropologové uplatňují spíše kvalitativní, 

fenomenologicky zaměřené postupy.  

Ideálně by se tyto směry a přístupy měly vzájemně doplňovat a společně přispívat k rozvoji 

„vědy o místě“ jako celku. V praxi ovšem existují spíše vedle sebe než spolu. Kvantitativní 

výzkumníci neustále vyvíjejí a zpřesňují škály pro měření míry identifikace lidí s určitými 

místy, zatímco jejich kvalitativně orientovaní kolegové formulují další a další typologie 

způsobů identifikace s místem a síly místní identity. Výsledkem je, že „navzdory stovkám 

stran popsaným definicemi vztahu k místu, významu místa či místní identity, a již existující 

přemíry výzkumů vzájemných souvislostí a předpokladů náklonnosti k místu víme pořád velmi 

málo o procesech, skrze něž se lidé stávají spjatými s místem. Sociodemografický či 

environmentální předpoklad není totéž co psychologická proměnná, a může (přinejlepším) 

naznačit, kam se podívat pro možné mechanismy vztahování se k místu, ale neříká nic o 

povaze těchto mechanismů“ (Lewicka 2011: 224).
10

  

Proto v této práci ani nebudu ověřovat míru shody mezi získanými daty a určitou stávající 

typologií identifikace s místem, ani nenavrhnu typologii jinou. Jsem přesvědčen, že nové 

typologie spíše zaplavují zkoumání místní identity stále novými pojmy, aniž by přinášely 

významný posun v hloubce porozumění způsobům a faktorům identifikace s místem. Rovněž 

tak si nepoložím otázku, kde na určité škále identifikace s místem se nachází vztah obyvatel 

k Jižnímu Městu, nýbrž se zaměřím na důkladný popis induktivně stanovených faktorů 

identifikace participantů s místem a mechanismů (způsobů) jejich lokální identifikace.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Podrobněji ke kritice kvantitativního měření síly náklonnosti k místu, které poměrně zřetelně ukazuje, jací 
lidé se s jakou intenzitou vztahují k jakým místům, ovšem nevypovídá nic o povaze tohoto vztahu (v 
kvalitativním smyslu) ani o významech, které místo nese, viz Stedman (2002), Davenport & Anderson (2005).  
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2.4 Výzkum identifikace lidí s místem v prostředí velkého panelového sídliště jako 

výzva pro urbánní antropologii  

 

Výzva výzkumu identifikace lidí s místem v prostředí velkého panelového sídliště, jakým je 

pražské Jižní Město, pro urbánní antropologii spočívá v zodpovězení následujících otázek:  

1) Jaký je vztah participantů k jejich sídlišti? Jaké faktory (definované nikoliv deduktivně 

výzkumníkem ve fázi předvýzkumu, ale induktivně samotnými obyvateli) hrají v procesu 

identifikace obyvatel Jižního Města s domovskou čtvrtí hlavní roli? 

2) Jak je tento vztah ovlivněn skutečností, že Jižní Město představuje prostředí fyzicky fádní, 

s nízkou obrazivostí v terminologii Kevina Lynche (2004), v němž nadto došlo k radikálnímu 

přerušení historické kontinuity?  

3) Jaký je vztah mezi participanty vyjadřovanou rezidenční spokojeností a jejich emocionální 

identifikací s Jižním Městem? 

 

Jaká je vztah participantů k domovskému sídlišti?   

Česká (Musil et al. 1985; Boška 2001; Dema a. s. 2002; Magistrát města Brna 1988, 1995, 

2011; Institut sociálních studií FSV UK 2011) i zahraniční (van Kempen, Musterd 2005; 

Dekker, van Kempen 2009) reprezentativní sociologická šetření rezidenční spokojenosti 

prozrazují, že obyvatelé převážné části sídlišť jsou s bydlením v tomto prostředí relativně 

spokojeni. Jižní Město není v tomto ohledu výjimkou. Z hlediska subjektivní spokojenosti 

obyvatel (Boška 2001; Dema a. s. 2002; Institut sociálních studií FSV UK 2011) i objektivně 

(expertně) vyhodnocených potenciálů a rizik (Maier 2003) patří do pražského průměru. Co ale 

říká spokojenost s bydlením vyjádřená jako nadprůměrná hodnota na číselné škále o povaze 

vztahu obyvatel k místu?  

Kvantitativní sociologická šetření ukazují, že se výrazná většina obyvatel dokáže s obytnými 

soubory identifikovat do té míry, že v nich nezakouší pocit vykořeněnosti. Otázkou ovšem 

zůstává, do jaké míry se ve spokojenosti s bydlením na sídlišti opakovaně vyjadřované 

účastníky sociologických šetření odráží stav mysli, který psychologové nazývají kognitivní 

disonance. „V kontextu námi sledované problematiky se jedná o to, že lidé mají tendenci 

pozitivně posuzovat věci, jež jim patří, nebo situace, v nichž se ocitnou, a nechtějí si připustit, 
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že to, co se jich bezprostředně týká, může být horší než jinde“ (Zadražilová 2012: 116 – 117). 

Jinými slovy, do jaké míry je platný závěr Laurenta Bazac-Billauda, podle kterého „má tento 

relativní optimismus velmi blízko k rezignaci, přizpůsobení vlastních přání možnostem, které 

nabízí reálná situace ‚reálné společnosti‛“ (Bazac-Billaud 1997: 62). V České republice 

doposud nepočetné kvalitativní společenskovědní výzkumy dotýkající se problematiky vztahu 

obyvatel k domovskému sídlišti, nedávají na tuto otázku dostatečnou odpověď.
11

   

Ze sociologických šetření také vyplývá, jaké obytné soubory jsou subjektivně vnímány jako 

lepší a jaké jako horší (problémové). Sociologické výzkumy rovněž rámcově identifikují 

faktory, které spokojenost s domovskou čtvrtí pozitivně či negativně ovlivňují. Neříkají ale 

nic o tom, co pro konkrétní jedince znamená být spokojen, ani o povaze a významu dílčích 

faktorů spokojenosti s bydlením. Charakteristika těchto faktorů je v kvantitativních 

sociologických šetřeních velmi obecná a míra jejich relevance ve srovnání s jinými faktory je 

vyjádřena číselně.  

Avšak reálná revitalizace obytných souborů nezačíná na strukturální úrovni, která je díky 

kvantitativním výzkumům zabývajícím se transformací sídlišť (Burke, Turbull 1992; Damer 

1989;  Malpass, Murie 1994; Murie, Knorr-Siedow, van Kempen 2003; Knorr-Siedow, Droste 

2003; Dekker et al. 2005; Temelová et al. 2011; Špaček 2012) relativně dobře zmapovaná, ale 

na úrovni jednotlivých obytných souborů a postupné proměny jejich fyzického a sociálního 

prostředí. 

 

 

                                                           
11

 Z empirických kvalitativních výzkumů byly dosud publikovány práce těchto autorů: 
a) články etnologa Laurenta Bazac-Billauda, který v devadesátých letech realizoval terénní výzkum v Praze na 
Jihozápadním Městě a publikoval z něj několik dílčích výstupů (Bazac-Billaud 1995, 1997, 2000).  
b) disertace socioložky Jany Barvíkové, která realizovala kvalitativní výzkum na Jižním Městě. Jeho hlavním 
cílem „bylo zjistit, jak je největší české sídliště, které je pro laickou i odbornou veřejnost, ale i média, symbolem 
snad všech sídlištních negativ, vnímáno jako místo k životu těmi, kteří zde vyrůstali a/nebo prožili podstatnou 
část svého života. A pokusit se získat odpověď na otázku, do jaké míry obraz sídlišť v tradovaných mýtech a 
stereotypech odpovídá realitě Jižního Města a sídlišť vůbec.“ (Barvíková 2011: 108).  
c) článek antropologa Michala Lehečky, který zkoumal, jakým způsobem obyvatelé dalšího pražského sídliště, 
Stodůlek, reflektují svůj vztah k domovské čtvrti v kontextu dynamických změn, jimiž sídliště prochází (Lehečka 
2013).  
d) disertace antropoložky Hany Cassy Pelikánové (2014), v níž se autorka prostřednictvím narativních rozhovorů 
pokouší zachytit, jak obyvatelé Jižního Města reflektují každodennost života na tomto sídlišti, jakým způsobem 
líčí individuální a kolektivní paměť Jižního Města a jaký mají k tomuto specifickému urbanistickému a sociálnímu 
prostředí vztah.  
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Jak je tento vztah ovlivněn nízkou obrazivostí sídliště a radikálním přerušením 

historické kontinuity místa při jeho výstavbě?  

 Ve výše diskutovaném teoretickém rozboru zdůrazňují citovaní autoři důležitost významové 

integrity a časové kontinuity místa (Norberg-Schulz 1994; Rollero, de Picolli 2010) a 

poukazují na podstatný vliv rodové a kulturní přináležitosti na hloubku identifikace lidí 

s místem (Hay 1998). Empirické výzkumy také ukazují, že se lidé snáze a rychleji identifikují 

s historickými sídly, která na ně obvykle působí esteticky přívětivěji (Nasar 1998) a jasněji 

vyjadřují paměť místa (Hayden 1997).  

V případě Jižního Města ani jeden z těchto předpokladů pro identifikaci s místem neplatí. 

Historická kontinuita poklidných předměstských obcí Chodova (včetně historické vsi 

Litochleby) a Hájů, v nichž koncem šedesátých let žilo dohromady přibližně 4 500 lidí, byla 

přerušena rozsáhlou asanací a výstavbou sídlištního komplexu, jenž měl pojmout až 100 000 

nových obyvatel. Ani o rodové a kulturní přináležitosti k místu nemůže být s výjimkou hrstky 

obyvatel „starého Chodova“ a zbytků „vesnické“ zástavby na Hájích řeč. Noví obyvatelé se 

na Jižní Město přistěhovali z nejrůznějších koutů Čech a Moravy a vztah k novému, cizímu 

prostředí si museli začít vytvářet takříkajíc z ničeho. Hovoříme přitom o prostředí 

monofunkčním a uniformním vyznačujícím se chudobou výrazových prostředků; o 

zastavěném prostředí, které sestává ze strohých budov nesdělujících nic jiného, než jsme tady, 

abychom co nejvíce lidem poskytli střechu nad hlavou a zaopatřili jejich základní materiální 

potřeby.   

 

Jaký je vztah mezi participanty vyjadřovanou rezidenční spokojeností a jejich 

emocionální identifikací s Jižním Městem? 

Nesmíme zapomínat, že identifikace s místem „není to samé co rezidenční spokojenost neboli 

pozitivní hodnocení rezidenčního místa. Data ze současných výzkumů ukazují, že snížená 

kontrola a menší bezpečnost nebrání participantům v tom, aby se cítili silně připoutáni ke 

svým městům. Přestože je zřejmě snazší být vázán k místu, které uspokojuje základní potřeby 

anebo je považováno za příjemné (vzrušující či uklidňující), lidé mohou být poutáni k místům, 

které jim nenabízejí nic z toho“ (Lewicka 2010: 49). Lewická uvádí příklad obyvatel Varšavy, 

která se za druhé světové války změnila v trosky. Přeživší obyvatelé ale zůstali a město znovu 

postavili. Ještě výmluvnější je příklad obyvatel žijících v okolí jaderné elektrárny Černobyl, 
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kteří po úniku radioaktivity odmítli tuto oblast opustit, přestože se nejen ocitli odříznuti od 

světa, ale byli přímo ohroženi na zdraví.   

Naopak obyvatelé vyjadřující rezidenční spokojenost nemusí mít k domovské čtvrti silné 

emocionální, kognitivní či behaviorální pouto. Tuan to ilustruje na příkladu obytné čtvrti v 

Západní Filadelfii. Její obyvatelé byli podle závěrů sociologického výzkumu spokojeni 

s rezidenčními kvalitami čtvrti. Tři čtvrtiny obyvatel zkoumaného obvodu ale zároveň 

odpověděly, že si dokážou snadno představit, že by žily jinde (Tuan 1990: 216). Zatímco 

identifikovat se s místem znamená vztahovat se k místu jako lokálnosti (dle Gibas 2007), 

rezidenční spokojenost vyjadřuje utilitární vztah k lokalitě, která lépe či hůře uspokojuje 

materiální, sociální a či statusové potřeby obyvatel. Tento pragmatický vztah k místu je 

podobný spíše uvažování realitního makléře, který se vám snaží prodat dům v této čtvrti, nebo 

bankovního úředníka, který s vámi sjednává úvěr na koupi domu, než obyvatel Varšavy a 

okolí Černobylu z předchozího příkladu.  

Kvantitativní přístupy nabízejí příhodné nástroje pro zkoumání vnímaných pozitiv, negativ a 

celkového image určité lokality, méně již pro porozumění faktorům klíčovým v procesu 

utváření vztahu k místu jako lokálnosti. Porozumět znamená více než jen tyto faktory 

identifikovat a ukázat jejich relevanci na určité numerické škále.  

 

2.5 Proč právě Jižní Město? Zdůvodnění volby místa výzkumu  

 

Jižní Město jistě není jediným sídlištěm, na němž by bylo možné realizovat takto zaměřený 

antropologický výzkum. Existují však tři podstatné důvody, proč jsem si vybral právě toto 

sídliště.  

První důvod je osobní a autobiografický. Na Jižním Městě jsem se narodil a prožil první roky 

trochu stísněného života v panelákové garsonce v severní části Jižního Města I, doslova 

v panelové šedi (ještě tu chyběly vzrostlé stromy a barevné paneláky se začaly stavět až 

později na Jižním Městě II), ale zároveň jen pár kroků od Hostivařského lesoparku. Jaké to 

byly roky? Soudě podle mých raných vzpomínek nebyly špatné. Více než šedivé sídliště si 

vybavuji krmení kachen a koz v zoo koutku na okraji lesoparku. Také ve vzpomínkách rodičů 

převažují příjemné rodinné zážitky. Podobné je to v případě mých známých, kteří na Jižním 

Městě žili či žijí. Převážně pozitivní vzpomínky obyvatel Jižního Města tedy mají daleko 

k obrazu neutěšeného života v „panelové králíkárně“, v „betonové džungli“ apod. Neboli 
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vzpomínky někdejších a současných obyvatel, se kterými jsem měl možnost na toto téma 

hovořit, byly v rozporu s negativními stereotypy o velkých panelových sídlištích, které se - 

změnám fyzického prostředí sídlišť navzdory - dodnes objevují v médiích (viz Cassi Pelikán 

2014: 67-86) i v umělecké tvorbě (viz Barvíková 2011: 57 – 66).
12

 Na počátku tohoto 

výzkumu tak stály otázky: Jaký je vztah dlouholetých obyvatel k Jižnímu Městu? A jak 

reflektují negativní stereotypy o sídlišti, kde žijí? 

 

Zadruhé, jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, Jižní Město se stalo ztělesněním všech 

sídlištních stereotypů. Je nejznámějším českým panelovým sídlištěm, symbolem normalizační 

panelové výstavby včetně všech nedostatků, které jsou jí, ať už více či méně oprávněně, 

přisuzovány laickou i odbornou veřejností. Proč? Hlavní příčinu je třeba hledat v důsledcích 

nešťastných hospodářskopolitických okolností, které zásadním způsobem ovlivnily výstavbu 

Jižního Města I. Mělo se stát plnohodnotným satelitním městem s hierarchickým systémem 

lokálních center s širokou nabídkou služeb a hlavním bulvárem. Mělo nejen svým obyvatelům 

poskytovat pracovní příležitosti převážně v lehkém průmyslu (v místech, kde se nachází 

obytné soubory Jižního Města II, byla zamýšlena výstavba výrobní zóny). Jiří Lasovský, 

spoluautor nikdy nerealizovatelného územního plánu Jižního Města, formuloval tuto vizi 

následovně: „Nejde tedy pouze o výstavbu sídliště, ale o výstavbu svébytného městského celku. 

Svébytnost je dána jednak značným množstvím pracovních příležitostí, dokonce se nám někdy 

zdá, že sem budou lidé dojíždět za prací“ (1970: 1).  

Původní urbanistická koncepce se zcela rozpadla. Vše se podřídilo horečné výstavbě bytů 

hnané jedinou myšlenkou: stavět rychle a levně, aby byly naplněny plánované objemy bytové 

výstavby. Oldřich Kratochvíl vzpomíná: „Mezi staviteli se tehdy říkalo, že o prostorové 

skladbě a měřítku zástavby nerozhodují architekti, ale délka jeřábové dráhy“ (Kratochvíl 

1995: 66). Základní městská infrastruktura a občanská vybavenost byly dokončovány se 

zpožděním v době, kdy již byli v daném obytném okrsku nastěhováni noví obyvatelé. Lokální 

centrum u stanice metra Háje získalo svou současnou bizarní podobu. Lokální centrum na 

Opatově nebylo vybudováno vůbec stejně jako zamýšlený bulvár. Plán výškové gradace 

budov směrem od periferie k centru nebyl respektován. Brzy došlo také k politickému 

                                                           
12

 Stereotyp Jižního města jako fyzicky i psychicky neutěšeného prostředí se zformoval v pionýrských letech 
výstavby a postupného osidlování ještě nedokončeného sídliště, jak jej zachytila Věry Chytilová ve filmu 
„Panelstory aneb Jak se rodí sídliště“ (1979). Nyní si žije svým vlastním životem, často vzdáleným reálnému 
životu sídliště. Barvíková (2011) a Cassi Pelikánová (2014) tyto stereotypy oprávněně považují za srovnatelnou 
či dokonce větší hrozbu pro budoucnost sídlišť než fyzický stav budov či sociodemografické změny, kterými 
procházejí.  
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rozhodnutí o výstavbě dalších obytných souborů na západ od dálnice. Tím se začaly psát 

dějiny Jižního Města II (podrobněji viz Cassi Pelikán 2014: 50 – 62). V tomto kontextu není 

náhoda, že Panelstory bylo natočeno právě na pražském Jižním Městě, ani že se zde jako 

forma vzdoru proti negativním stereotypům v osmdesátých letech začínají objevovat hudební 

projevy s rysy rapu.  

Na Jižním Městě je tedy z výše uvedených příčin výrazněji než na jiných pražských sídlištích 

vyjádřen rozpor mezi tím, jak na něj pohlížejí jeho obyvatelé a jaký je jeho obraz a reputace 

v očích přespolních aktérů. Tj. v terminologii Hanse Skiftera Andersena (2002) a Anne 

Hastingsové (2004) rozpor mezi vnitřním image čtvrti a image vnějším, který spoluutvářejí 

obyvatelé okolních čtvrtí, ale také například investoři, developeři, realitní makléři či média 

(Devereux, Haynes, Power 2011; Kearns, Kearns, Lawson 2013). Často opomíjena zůstává 

otázka, jak podle rezidentů vnímají danou čtvrť lidé odjinud neboli domnělý vnější image 

čtvrti. Tato představa se nakonec může významným způsobem promítnout i do vnitřního 

image čtvrti (Andersen 2002, Hastings 2004).  

 

Zatřetí, v letech 2010 – 2012 jsem intenzivně spolupracoval s místním komunitním centrem 

„Zahrada“. Tato spolupráce přímo nesouvisela s tímto výzkumným záměrem. Podílel jsem se 

na přípravě koncepce lokálního kulturního festivalu Street for art 2011, jehož ústředním 

tématem byl veřejný prostor. Později jsem se stal zúčastněným pozorovatelem v komunitním 

projektu „Lidé v místech“ a dával zpětnou vazbu organizátorům. Díky této spolupráci jsem 

aktualizoval a prohloubil svou znalost Jižního Města a získal množství podnětných terénních 

dat. Účastníci festivalu a akcí organizovaných „Zahradou“ také představují část mých 

participantů.  

 
Obr. 8: Pohled na rozestavěné Jižní Město I z jihu, z Milíčovského vrchu (1980). Foto: jizak.eu 
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3 Metodologický přístup  
 

V první a druhé podkapitole postupně představuji dvě ústřední metody tohoto výzkumu – 

zúčastněné pozorování a hloubkové polostrukturované rozhovory s dlouholetými obyvateli 

Jižního Města. V těchto dvou podkapitolách odpovídám na otázky: Jak pojímám danou 

metodu? Kdy a jakým způsobem jsem realizoval terénní výzkum s využitím této metody? 

Jaký byl účel použití této metody ve vztahu k cílům výzkumu? K jakým významným 

empirickým zjištěním přispěl zvolený postup a na jaké teoretické otázky umožnil odpovědět? 

Neopomíjím ani reflexi způsobu výběru participantů, složení výzkumného vzorku a jeho vlivu 

na množství a charakter získaných dat.  

V rámci terénního výzkumu jsem se nevyhýbal angažovanosti v místě výzkumu ani osobnímu 

zaujetí pro věc. Důležitou roli v tom zcela jistě hrála skutečnost, že jsem se na Jižním Městě 

narodil a prožil zde první roky svého života. Ve třetí podkapitole proto hledám odpověď na 

otázku, do jaké míry ovlivnila má osobní angažovanost na Jižním Městě (spolupráce s 

komunitním centrem či příležitostná pomoc lokálním občanským sdružením v jejich úsilí o 

koncepčnější rozvoj Jižního Města) konečné zaměření výzkumu a především, jaký měla 

dopad na vlastní průběh a výsledky terénního výzkumu.  

 

3.1 Zúčastněné pozorování  

 

Zúčastněné pozorování chápu jako každodenní praxi sociokulturní antropologie spíše než 

výzkumnou metodou v úzkém smyslu; jako přístup, který ji odlišuje od jiných kvalitativně 

orientovaných společenskovědných disciplín. Antropolog není pouhým pozorovatelem 

popisujícím a vyhodnocujícím chování aktérů (co lidé ne/dělají), ani pouhým tazatelem 

interpretujícím odpovědi účastníků výzkumného rozhovoru (tj. co lidé říkají, že ne/dělají a 

proč). Po dobu několika měsíců nebo let se pohybuje mezi zkoumanými aktéry a účastní se 

s nimi nejrůznějších sociálních aktivit. Díky dlouhodobé participaci na aktivitách participantů 

není antropolog tím úplně cizím člověkem, který se přišel na něco zeptat kvůli nějakému 

výzkumu. Dokáže proto zaznamenat široké spektrum jednání aktérů (včetně činností, které 

považují za banální, „nestojící za řeč“). A má vyšší šanci porozumět skutečným motivacím 

jejich jednání. Ty jsou často odlišné od konvenčních zjednodušujících vysvětlení či 
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zdůvodnění upravujících realitu, které participanti sdělují výzkumníkovi s vědomím, že jejich 

odpovědi budou hodnoceny (Gupta, Ferguson 1997). 

V průběhu terénního výzkumu se antropolog zpravidla pohybuje na pomyslné škále mezi 

téměř nezúčastněným pozorováním a pozorováním skrze účast. Pro sběr dat používá různé 

techniky od vlastního pozorování, přes více či méně aktivní participaci na běžných činnostech 

aktérů a krátké neformální rozhovory s participanty až po delší a více zacílené rozpravy nad 

výzkumnými tématy (Hammersley, Atkinson 1995). 

Nejinak tomu bylo v případě mého terénního výzkumu, který jsem v několika fázích 

realizoval od sklonku roku 2009 do jara 2014. V jeho počáteční fázi v první polovině roku 

2010 jsem se stal téměř nezúčastněným pozorovatelem na zasedáních zastupitelstva Městské 

části Praha 11, na nichž byly diskutovány developerské projekty na Litochlebském náměstí a 

v okolí stanice metra Roztyly, které vyvolaly hlasité protesty části obyvatel Jižního Města. 

Seděl jsem v poslední řadě jednací místnosti jako jeden z několika desítek přítomných 

občanů, sledoval chování všech aktérů a dělal si poznámky do terénního deníku. Tato moje 

aktivita nevyvolávala zvýšenou pozornost, protože i jiní občané si dělali poznámky, 

fotografovali nebo natáčeli průběh jednání. Data z tohoto pozorování se stala spolu 

s prezentací těchto kauz lokálními občanskými iniciativami na internetu základem pro napsání 

čtvrté kapitoly této práce.  

Na opačném konci škály mezi nezúčastněným pozorováním a pozorováním skrze účast se 

nachází napsání článků, které podporují a rozvádějí kritické teze členů lokálních občanských 

sdružení týkající se rozvoje čtvrti
13

 anebo moderování dvou odborných panelových diskusí a 

jedné veřejné diskuse s obyvateli Jižního Města v pozdní fázi terénního výzkumu v letech 

2013 – 2014.
14

 Tedy aktivity, které jsem dělal ve snaze dostát závazku reciprocity. Není 

pochyb, že přispěly více k naplňování cílů studovaných aktérů než cílů vlastního výzkumu. 

Někde mezi těmito extrémy leží krátké interakce s uživateli jihoměstských veřejných prostor 

a zúčastněné pozorování v rámci komunitních programů v Chodovské tvrzi. V jejich případě 

                                                           
13

 První z těchto článků, publikovaný na webových stránkách o. s. Hezké Jižní Město v létě 2010, kritizoval výše 
zmíněný developerský projekt na Roztylech (http://hezkejm.nazory.cz/noviny/VelkeRoztylyBetZel.pdf).  
Druhý, datovaný do roku 2014, se zamýšlel nad předpoklady udržitelného rozvoje Jižního Města 
(http://www.zp11.cz/content/p%C4%9Bt-tez%C3%AD-pro-udr%C5%BEiteln%C3%BD-rozvoj-
ji%C5%BEn%C3%ADho-m%C4%9Bsta).  
14

 Jedna odborná panelová diskuse a diskuse s obyvateli se věnovaly otázce územního rozvoje čtvrti. Druhá 
panelová diskuse se týkala dopravní koncepce a parkování na Jižním Městě.  
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jsem nebyl tvůrcem programu ani moderátorem, ale jedním z účastníků, který spolupracuje, 

ptá se a odpovídá jako ostatní.  

Zúčastněné pozorování v rámci festivalu „Street for art 2011“ je z hlediska míry vlivu 

výzkumníka na studovanou sociální realitu problematičtější. Volba tématu a programu 

festivalu, na níž jsem se podílel, nutně ovlivnila složení účastníků, jejichž naprostou většinu 

lze (budu-li hovořit pouze o obyvatelích Jižního Města) rozdělit do dvou hlavních skupin: 1) 

aktivní občané zajímající se o dění ve své čtvrti od hojně zastoupených mladých dospělých až 

po několik seniorů a 2) mládež, která moc nevěděla „o co jde“, ale přišla se „kouknout“ a 

protože zjistila, že „je to tam dobrý“, ve volnočasové festivalové zóně vždy nějakou dobu 

setrvala. Jak aktivní obyvatelé Jižního Města, tak mladí lidé hledající „ňákou zábavu“ byli 

většinou svolní ke krátkému rozhovoru. Jedná se tedy o specifický vzorek obyvatel Jižního 

Města a získané dílčí závěry nelze generalizovat na celou jihoměstskou společnost. Díky 

tomuto postupu však bylo možné nasbírat dostatek dat potřebných pro upřesnění původní 

pracovní verze osnovy hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které se staly 

východiskem pro čtvrtou a pátou kapitolu.  

 

Cílem zúčastněného pozorování bylo:  

1) Identifikovat či specifikovat tematické okruhy pro polostrukturované rozhovory. V 

neformálních nestrukturovaných rozhovorech s uživateli veřejných prostor sídliště, 

návštěvníky festivalu „Street for art 2011“ a komunitních programů Chodovské tvrze jsem 

odhalil první otevřené kódy. Ty doplnily a případně nahradily kódy uzavřené, které jsem 

vytvořil deduktivně ve fázi předvýzkumu.  

2) Nalézt příklady spontánní artikulace vztahu obyvatel Jižního Města k místu; tj. situací, 

v nichž participanti vyjadřují svůj vztah k domovské čtvrti, aniž by na to byli tázáni 

výzkumníkem. Proto jsem obrátil pozornost k lokálním občanským sdružením, která svými 

aktivitami usilují o ochranu Jižního Města před „nekoncepčními“ a „megalomanskými“ 

stavebními projekty
15

 a o obnovu lokálních tradic.
16

 Nakonec jsem pro tuto práci vybral 

                                                           
15

 Zde se neoddělitelně prolíná environmentalistická motivace aktérů (snaha o ochranu životního prostředí 
Jižního Města) a motivace behaviorálně-autobiografická (úsilí o ochranu Jižního Města jako důvěrně známé 
„lokálnosti“). Mnoho úsilí vynaložili angažovaní obyvatelé Jižního Města na odpor proti rozsáhlé bytové 
výstavbě (počítající s realizací více než tisíce bytů) ve stráni nad přírodní památkou Milíčovské rybníky. 
Podrobněji viz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/hezky-milicov a 
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následující dva příklady: a) spor obyvatel s investorem a vedením radnice o přemístění 

památníku padlým v první a druhé světové válce kvůli výstavbě administrativní budovy a b) 

odpor obyvatel sídliště Roztyly proti plánu intenzivní výstavby na volných, „zelených“ 

pozemcích v okolí stejnojmenné stanice metra. Oba příklady nabízejí bohatý etnografický 

materiál a prolínají se v nich motivace environmentalistická a lokálně-patriotická. Jako 

odlišný případ reprezentující úsilí o (vy)nalézání lokální identity shora, představuji průběh 

jednoho z komunitních workshopů v Chodovské tvrzi.    

 

Zvolený metodologický postup umožňuje prozkoumat:   

 a) způsoby a faktory kolektivní identifikace s místem a příklady sdílené identity Jižního 

Města, které není možné zjistit prostřednictvím individuálních polostrukturovaných rozhovorů 

s rezidenty.  

 b) výzkumníkem nepodnícené formy a strategie artikulace vztahu k místu, jehož důvěrně 

známá podoba a význam se podle zkoumaných aktérů ocitly v ohrožení. Tyto formy a 

strategie lze následně porovnat se způsoby artikulace individuálního vztahu obyvatel Jižního 

Města k místu v rámci výzkumných rozhovorů.  

c) konkrétní problémy a hrozby ovlivňující identifikaci  obyvatel s místem, které byly 

v obecnější rovině nastíněny účastníky polostrukturovaných rozhovorů.  

 

Teoretický přínos zúčastněného pozorování spočívá v tom, že v příkladech spontánní 

identifikace obyvatel s Jižním Městem: 

a) nachází odpověď na otázku, jak se ve vztahu obyvatel Jižního Města k místu projevují 

afektivní, kognitivní a behaviorální dimenze identifikace s místem  

b) odhaluje reálné strategie používané lokálními aktéry k obraně identity Jižního Města  

                                                                                                                                                                                     
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/ochrana-kriticky-a-silne-ohrozenych-
zivocichu-v-milicove.   
16

 Nevýraznějšími příklady takové aktivity jsou opravy drobných místních památek (viz 
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty/udrzba-a-opravy-drobnych-pamatek-
prahy-11-jizniho-mesta-) či vytvoření repliky zničené sochy svatého Izidora a její instalaci na původní místo 
z iniciativy Občanského sdružení Chodov (viz http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-
projekty/navrat-sochy-sv-izidora-do-chodova). Dále je možné zmínit „tradiční“ sousedské slavnosti jako pálení 
čarodějnic a mikulášská besídka.  
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c) a ukazuje, jak důležitou roli může hrát (re)invence tradic v procesu posilování a 

upevňování kolektivně sdíleného smyslu místa na Jižním Městě, jehož historická kontinuita 

byla téměř zcela přerušena.  

 

3.2 Polostrukturované rozhovory  

 

Polostrukturované rozhovory představují hlavní zdroj dat o způsobech a faktorech 

individuální identifikace obyvatel Jižního Města s místem. Realizoval jsem je od jara 2011 do 

konce roku 2012 celkem s jedenácti dlouholetými obyvateli Jižního Města. 

Participanty lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou dnešní padesátníci a 

šedesátníci. Tři muži a tři ženy, kteří se mezi lety 1979 a 1987 přistěhovali na ještě 

rozestavěné nebo nedávno dokončené sídliště. Panelákový byt pro ně představoval první 

samostatné bydlení. Založili zde rodiny a vychovali děti.  

Druhou skupinu participantů tvoří generace jejich dětí, tři muži a dvě ženy; mladí dospělí 

narození v osmdesátých letech, z nichž čtyři jsou jihoměstskými rodáky a jeden se přistěhoval 

na Jižní Město v předškolním věku. Tři z těchto participantů dosud sdílejí domácnost svých 

rodičů. Dva se již osamostatnili a založili vlastní rodiny. Žijí však stále na Jižním Městě.  

Oslovování participantů metodou tzv. sněhové koule, která se začala nabalovat od několika 

mých známých z různých částí Jižního Města, nedovolovala docílit toho, aby vzorek 

participantů zahrnoval všechny skupiny obyvatel socioekonomicky různorodého Jižního 

Města. Stejně jako já při svém prvotním výběru oslovovali participanty, u nichž na základě 

osobní znalosti předpokládali, že na téma vztahu k Jižnímu Městu budou schopni a ochotni se 

mnou mluvit. Proto mezi nimi převažují příslušníci střední vrstvy se středoškolským nebo 

vyšším vzděláním. Dva respondenty jsem oslovil na akcích pořádaných kulturním centrem 

„Zahrada“. Jedná se o lidi s nadprůměrným vzděláním a všeobecným rozhledem. Navzdory 

výše popsanému způsobu výběru však nelze - snad s dvěma výjimkami -  hovořit o 

participantech jako o místních elitách ani z hlediska nadstandardního zájmu o lokální historii 

ani větší angažovanosti v lokálních kulturních či politických záležitostech.  

Spíše než na zahrnutí všech socioekonomických skupin obyvatel zkoumaných jsem dbal na 

to, aby mezi participanty byli vyváženě zastoupeni obyvatelé obou značně odlišných částí 

sídlištního komplexu oddělených dálnicí D1. Mezi participanty starší generace je poměr 
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obyvatel Jižního Města I a Jižního Města II tři ku třem, u participantů mladší generace tři ku 

dvěma.  

Ze skutečnosti, že tito lidé svolili strávit několik desítek minut povídáním o svém vztahu 

k domovské čtvrti, bylo nicméně možné usuzovat, že tento vztah nebude v jejich případě 

indiferentní a že bude pravděpodobně převážně kladný. To se, podobně jako v případě 

narátorů, s nimiž vedla rozhovory Hana Cassi Pelikánová (2014), potvrdilo a projevilo se to 

v připomínání rezidenčních kvalit Jižního Města, které negativní stereotypy o sídlištích 

ignorují, a ve snaze se vůči těmto stereotypům vymezovat.   

Jistě lze namítnout, že jsem vedl rozhovory pouze s těmi obyvateli, kteří se s Jižním Městem 

identifikují, a proto jsou ochotni o tomto vztahu s výzkumníkem mluvit, a že na Jižním Městě 

žije mnohem početnější skupina obyvatel, jejichž vztah k domovské čtvrti je výrazně 

povrchnější. Lidí, které zajímá pouze to, co se děje v jejich domě a „za humny“. Pokud by 

chtěl někdo pokácet stromy, na které jsou po léta zvyklí dívat se z okna anebo by jim chtěl 

„zkazit výhled nějakým barákem“, je pravděpodobné, že by proti tomu protestovali. Jinak 

ovšem nepociťují potřebu svůj vztah k domovské čtvrti obšírněji artikulovat. Slovy jednoho z 

participantů, s nímž jsem na toto téma vedl krátký neformální rozhovor: „Prostě tu bydlim a 

sem tu docela spokojenej. Takže kdybych to chtěl říct hezky, tak řeknu domov, a kdyby ošklivě, 

tak noclehárna. A tak nějak neutrálně je to prostě moje bydliště.“ Vzhledem k cíli výzkumu, 

jímž není odpovědět na otázku, jak silný (v kvantitativním smyslu) je vztah reprezentativního 

statistického vzorku obyvatel k Jižnímu Městu, nýbrž jaký je tento vztah v kvalitativním 

smyslu, to však nepovažuji za zásadní metodologický problém. 

Domnívám se proto, že vybraný vzorek respondentů je adekvátní. Ze závěrů řady již 

realizovaných výzkumů vztahování se obyvatel k místu vyplývá, že doba prožitá v místě, síla 

lokálních vazeb a intenzita prožitků spjatých s místem představují spolehlivě nejdůležitější 

faktory identifikace lidí s místem.  Věk, vzdělání a dokonce i pohlaví hrají méně významnou 

roli a jejich váha se případ od případu zřetelně liší (Lewicka 2011). Stabilně silným faktorem 

je věk a vzdělání zejména mezi starými lidmi s nízkým vzděláním fyzicky připoutanými 

k místu, kde žijí, a lidem ze svého nejbližšího okolí (Rollero, di Picolli 2010). To však nejsou 

a neměli být zastoupeni ve vzorku participantů.   

Rozhovory s každým participantem jsem realizoval individuálně mezi čtyřma očima. Průběh 

rozhovoru jsem se souhlasem participantů zaznamenával na diktafon. Z audiozáznamů jsem 

následně pořídil shrnující protokoly (Miles, Huberman 1994) a ty podrobil srovnávací 



46 
 

analýze. Pasáže relevantní z hlediska cílů výzkumu jsem přepsal doslovně (včetně zmínění 

výrazných nonverbálních projevů participantů). Z ostatních pasáží rozhovorů obvykle 

trvajících více než jednu hodinu jsem pouze shrnul stěžejní poznatky.  

Volbu tohoto způsobu transkripce umožnilo, že díky předcházejícím neformálním 

rozhovorům s obyvateli Jižního Města byla již osnova polostrukturovaného rozhovoru 

poměrně přesně zacílena. V přepisovaném audiozáznamu jsem tak mohl hledat konkrétní 

tematické kódy a přepisovat pouze ty části, které se k některému z těchto kódů vztahovaly 

(Mason 2002).  

Finální osnova polostrukturovaných rozhovorů pokrývala níže uvedená témata a zahrnovala 

otázky základní, zkoumavé i doplňující (Bryman 2004). V praxi byl každý rozhovor 

jedinečný a občas se měnil v neformální přátelský dialog. Některá témata jsem s jednotlivými 

participanty diskutoval velmi podrobně. Jiná jsem ani nemusel otevřít, neboť je participanti 

spontánně zmínili při jiné příležitosti a v rámci plynulosti rozhovoru jsem nepovažoval za 

nutné se k nim znovu vracet.  

 Jižní Město v minulosti  

 Život na Jižním Městě dnes  

 Vztah k domovské čtvrti  

 Sousedské vztahy  

 Fyzické prostředí Jižního Města  

 Oblíbená a neoblíbená místa  

 Zajímavá místa (místa, která stojí za zmínku)  

 Identita Jižního Města  

 Budoucnost Jižního Města  

 

První dva okruhy lze označit jako „zahřívací“. Cílem jednoduchých, do minulosti se 

obracejících otázek bylo překonat počáteční nejistotu participantů a pomoci jim rozmluvit se. 

Otázky směřovaly ke zjištění doby, po kterou participanti bydlí ve zkoumané čtvrti, a pokud 

se zde nenarodili, odkud se na Jižní Město přistěhovali. Rozhovor pokračoval otázkou, jak 

jsou nyní participanti spokojeni se životem ve své čtvrti a zda někdy litovali přestěhování.  

*** 



47 
 

Dialog o vztahu participantů k domovské čtvrti byl obvykle iniciován zkoumavou otázkou 

„Kdyby vám někdo nabídnul výměnu vašeho bytu za menší rodinný domek v satelitním 

městečku nebo za srovnatelně velký byt na Žižkově či v Karlíně, uvažoval/a byste o tom?“.  

Následoval volnější dialog o tom, za jakých okolností by se participanti (ne)chtěli stěhovat a 

co přispívá k jejich „zakořenění“ na Jižním Městě.  

*** 

Rozhovor o sousedských vztazích jsem záměrně vedl nejstrukturovanějším způsobem: jako 

sérii základních otázek kladených v pevném pořadí, neboť postupně zkoumají čtyři různé 

oblasti sousedských vztahů lišící se svou intenzitou (povšechnou známost, sousedskou 

důvěru, přátelství mezi sousedy, vývoj úrovně sousedských vztahů v místě a čase). V případě 

potřeby jsem tyto základní otázky rozšířil o otázky doplňující ve snaze o zachování plynulosti 

a nenucenosti rozhovoru.  

 Znáte (aspoň od vidění) všechny obyvatele svého domu? 

 Kolik z nich znáte jménem? 

 Víte o nich nějaké podrobnosti? V jakém patře bydlí? Jestli mají auto? Kolik mají 

dětí? Co dělají apod.? 

 Požádal/a (byste) někoho ze sousedů o pohlídání vašich dětí? 

 Nechal/a (byste) klíče u sousedů po dobu vaší dovolené anebo služební cesty? 

 Navštěvujete se občas se sousedy? Zajdete společně na kávu nebo do hospody? Slavíte 

společně nějaké svátky? 

 Je někdo z vašich sousedů vaším dobrým přítelem? 

 Porovnáte-li sousedské vztahy zde a na vaší předchozí adrese, jsou lepší nebo horší? 

 Zaznamenal/a jste nějakou změnu v kvalitě sousedských vztahů za dobu, co zde 

žijete?  

 

*** 

Dialog týkající se fyzického prostředí Jižního Města jsem v případě participantů starší 

generace inicioval otázkou „Jaké byly vaše první dojmy z Jižního Města?“. U participantů 

mladší generace hodnocení fyzického prostředí sídliště v předchozích desetiletích částečně 

vysvítá z odpovědí na otázku „Jak vzpomínáš na dětství/dospívání na Jižním Městě? Na co 

z té doby nejčastěji/nejraději vzpomínáš?“. Participantům obou generací jsem kladl otázku 

„Jak byste celkově charakterizoval fyzické prostředí Jižního Města. Jak na vás působí?“. 

Následovala volnější rozprava o dílčích aspektech fyzického prostředí, které participanti 

hodnotí pozitivně a negativně.  
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*** 

Diskusi o oblíbených a neoblíbených místech participantů na Jižním Městě jsem nejčastěji 

uvodil jednoduchou otázkou „Jaká místa na Jižním Městě máte nejradši? A jaká místa tu 

nemáte rád/a?“. Prostřednictvím doplňujících otázek byly následně rozkrývány příčiny této 

(ne)obliby. Totéž se opakovalo u dalších míst. Zároveň jsem v rámci tohoto okruhu zjišťoval, 

kde na Jižním Městě tráví participanti volný čas, jakými aktivitami, s jakou četností a 

pravidelností.  

*** 

Rozhovor o místech důležitých pro identitu Jižního Města, tj. místech, která participanti 

považují za zajímavá a pro Jižní Město charakteristická, jsem obvykle inicioval hypotetickou 

zkoumavou otázkou „Představte si, že vás přijede navštívit přítel z jiného města nebo 

zahraničí a požádá vás, abyste se s ním prošli a ukázali Jižní Město? Jaká místa byste mu 

ukázal/a?“. Druhá otázka, kterou jsem položil většině participantů v rámci tohoto okruhu, 

zněla:  „Co odlišuje JM od jiných sídlištních čtvrtí, co dělá Jižní Město jedinečným, 

zapamatovatelným místem?“  

*** 

Na úvod rozhovoru o budoucnosti čtvrti jsem participantům položil základní otázku „Jak se 

podle vás Jižní Město změní za dvacet třicet let?“ a v případě potřeby doplňující otázky 

„Očekáváte spíš pozitivní nebo negativní změny? Jak to tu bude vypadat?“. Následovaly 

zkoumavé dotazy „A jak by to tu podle vašich představ vypadat mělo? Co je nezbytné udělat 

pro naplnění tohoto ideálního scénáře?“. Jejich cílem bylo odhalit dosud nezmíněné problémy 

a hrozby, a ověřit, do jaké míry participanti věří, že obyvatelé Jižního Města dokážou těmto 

problémům a hrozbám čelit. Volná rozprava o budoucnosti čtvrti nejčastěji končila otázkou 

„Myslíte si, že budete bydlet na Jižním Městě v této vzdálené budoucnosti?“.  

*** 

Po zpracování všech rozhovorů bylo zřejmé, že poslední rozhovory již nepřinášejí zásadní 

nové informace a mnohé odpovědi se opakují. Navzdory nevelkému počtu uskutečněných 

rozhovorů lze tedy vzorek participantů označit jako teoreticky nasycený (Strauss, Corbin 

1999). Na základě výsledků analýzy rozhovorů jsem mohl odvodit finální induktivní kódy. 

Tyto kódy odpovídají jednotlivým faktorům identifikace participantů obou generací s Jižním 
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Městem. Zvolený metodologický přístup také umožňuje porovnat způsoby, jimiž participanti 

starší a mladší generace vyjadřují svůj vztah k Jižnímu Městu.  

 

Teoretický přínos polostrukturovaných rozhovorů spočívá v:  

a) odhalení klíčové role biografických vzpomínek v procesu identifikace obyvatel Jižního 

Města s místem a v objasnění jejich dvojí povahy (dle Gibase 2007) a naopak podružné role 

ambivalentně vnímaného fyzického prostředí pro utváření identity a smyslu místa.  

b) poukázání na stěžejní význam těchto vzpomínek pro vytváření pocitu „místní identity“ 

chápané (v souladu s Rollero, de Picolli 2010) jako dimenze vztahu k místu založené na 

autobiografické obeznámenosti s místem, jež se postupně prohlubuje.  

c) v objasnění povahy procesu, v němž se konstituuje „místní identita“
17

 obyvatel Jižního 

Města.  

 

3.3 K problematice angažovaného přístupu k výzkumu  

 

Antropolog by měl v rámci evaluace terénního výzkumu vždy zohlednit, do jaké míry a jakým 

způsobem ovlivnila jeho přítomnost v terénu studovanou sociální realitu. Tím více to platí 

v případě, kdy v rámci výzkumu dalece překročil hranice každodenních forem angažovanosti. 

Ty jsou podle Tomáše Ryšky neoddělitelnou součástí etnografického výzkumu, sestrami, 

těžce oddělitelnými spojenkyněmi, které společně dosáhnou více. Představují odpověď na 

potřebu soužití a důvěry mezi výzkumníkem a participanty a projev snahy o posílení 

reciprocity v rámci tohoto nepřirozeného vztahu (Ryška 2010: 29, 36).  

Angažovaný přístup, tj. takový přístup, v němž se neoddělitelně prolínají cíle výzkumné s cíli 

studované komunity a závazky vůči jejím členům, může být od počátku součástí 

antropologovy výzkumné strategie. Nebo se antropolog identifikuje s cíli participantů a 

rozhodne se aktivně napomáhat jejich uskutečňování až později v průběhu terénního 

výzkumu. Takové rozhodnutí může zrát v antropologovi postupně několik měsíců. Může 

k němu ale dospět poměrně rychle v důsledku určitých okolností či událostí, s nimiž je 

v průběhu terénního výzkumu konfrontován. Tak tomu bylo v mém případě.  

První z těchto okolností představovalo rozhodnutí jihoměstské radnice odprodat pozemek 

s pietním hájem soukromému investorovi, který zde měl v úmyslu postavit administrativní 

                                                           
17

 jíž spolu s Proshanskym (1978: 147) pojímám jako prostorovou dimenzí identity člověka.  
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výškovou budovu. V rámci realizace projektu měl být přesunut památník padlým z první a 

druhé světové války a měly být pokáceny pamětní lípy, které ho obklopují. Tento záměr 

vyvolal nesouhlasné reakce nejen mezi obyvateli „starého“ Chodova, z nichž pro některé 

představuje památník součást rodinné historie, ale rovněž pobouřil mnohé obyvatele okolních 

paneláků. Zúčastnil jsem se, dosud čistě v roli pozorovatele, několika protestních akcí a 

veřejného projednání záměru.  

Podobná kauza se téměř současně odehrávala v jiné části Jižního Města. Investor přišel 

s plánem zastavět okolí stanice metra Roztyly velmi kompaktním a objemným souborem 

převážně administrativních budov až k hranici Krčského lesa. A radnice vyjádřila ochotu 

v případě finanční kompenzace od investora dát k tomuto záměru svolení. Zaprvé jsem tento 

návrh považoval za velmi nevhodný z hlediska urbanistického i environmentálního (což 

později potvrdilo i zamítnutí developerem navržené změny územního plánu Zastupitelstvem 

hl. m. Prahy). Zadruhé mě zaujalo množství konstruktivního občanského odporu, který se 

proti tomuto záměru vzedmul a na němž se podílelo několik jihoměstských občanských 

sdružení. Navázal jsem kontakt se zástupci těchto sdružení a publikoval kritický článek na 

jejich webu.
18

  

Hned první angažovaná aktivita v rámci výzkumu tak v sobě zahrnovala několik forem 

angažovanosti identifikovaných Sethou Lowovou a Sally Merryovou (2010).
19

 Forem v praxi 

                                                           
18

 http://hezkejm.nazory.cz/noviny/VelkeRoztylyBetZel.pdf 
19

 Setha Lowová a Sally Merryová rozlišují šest forem angažovanosti v antropologickém výzkumu:  
a) Sdílení a podpora přibližně odpovídající Ryškovým každodenním formám angažovanosti. 
Tyto zdánlivě banální a samozřejmé formy angažovanosti ale přispívají k utváření vztahu vzájemné důvěry a 
respektu mezi výzkumníkem a participanty více než explicitně či implicitně vyjadřované formy „akademické“ 
angažovanosti (tj. sdílení ideologických, politických a sociálních hodnot a závazků se zkoumanými subjekty).  
b) Vyučování a veřejné vzdělávání zahrnuje mnohem rozmanitější škálu činností než vlastní školní/univerzitní 
výuku a přednáškovou činnost; například individuální poradenství a konzultace, organizaci a vedení školení, 
workshopů, komunitních aktivit a řadu dalších v širokém smyslu pedagogických aktivit včetně působení v roli 
veřejné známého intelektuála (Low, Merry 2010: 208).  
c) Společenská kritika „v nejširším smyslu se odkazuje k antropologickým pracím, které využívají svých metod a 
teorií k odhalení mocenských vztahů a struktur nerovnosti“ (Low, Merry 2010: 208). Příklad Rogera Sanjeka 
(2004: 448) nicméně ukazuje, že tato kritika nemusí přerůst v aktivismus a veřejnou obhajobu participantů.  
d) Spolupracující výzkum „se pohybuje od participace v místě výzkumu po společné vedení v rámci akčního 
výzkumu. Participace v místě výzkumu je tichou formou spolupráce, v níž výzkumník pracuje s místními 
organizacemi či sociálními hnutími na uskutečňování jejich úkolů, ale aktivně je nevede.“ (Low, Merry 2010: 
209). Tato tichá podpora může mít podobu některé z výše uvedených forem angažovanosti (sdílení materiálních 
a sociálních zdrojů, poskytování rad, medializace problému z pozice „experta“).  
e) Obhajování. Antropologové jsou kulturními překladateli. Naslouchají problémům marginalizovaných skupin a 
dokážou je tlumočit do formy, v níž mají větší šanci být slyšeny mimo vlastní komunitu: v akademické prostředí, 
u vládních i nevládních organizací apod. Stávají se tak často obhájci těch, které zkoumají (Low, Merry 2010: 
210). Stuart Kirsch (2002: 178) považuje tuto formu angažovanosti za logické rozšíření závazku vzájemné 
pomoci a podpory, který je nedílnou součástí etnografického terénního výzkumu. A hodnotí ji tudíž jako eticky 
plně přijatelnou.  

http://hezkejm.nazory.cz/noviny/VelkeRoztylyBetZel.pdf
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vzájemně provázaných, jejichž vztah není hierarchický. Sdílení a podpora nestojí kvalitativně 

níže než například spolupráce a obhajování.  

Publikování zmíněného článku bylo veřejnou kritikou rozhodování vedení městské části 

v otázkách územního rozvoje a zároveň způsobem navázání spolupráce s místními 

občanskými organizacemi na uskutečňování jejich cílů. Přinejmenším implicitně lze 

uveřejnění mého příspěvku interpretovat rovněž jako přijetí role obhájce nespokojených 

obyvatel Jižního Města. Zároveň tak tato aktivita ukazuje, jak mlhavé a prostupné jsou 

hranice mezi jednotlivými typy angažovanosti. 

Z obou případů byl patrný nejen nesouhlas občanů s bezohledným přístupem investorů a 

vedení městské části, které jejich projekty podporovalo. Ale také – a možná především – jsem 

z aktivit zdejších obyvatel cítil - ať už více či méně vědomou - potřebu hledat své kořeny 

v prostoru Jižního Města, kde byly vazby s minulostí radikálně zpřetrhány výstavbou sídliště; 

a tyto (vy)nalezené kořeny (a s nimi spojená místa paměti) bránit. Zároveň jsem si začínal 

uvědomovat, že tato usilovaná snaha hledat a bránit kořeny domovské čtvrti nevypovídá o 

tom, že by obyvatelé měli jasno, co je jihoměstská identita, spíše naopak. Není ani dokladem 

rozvinuté občanské společnosti. Ukázalo se, že proces budování občanské společnosti a s ním 

pevně spjatý proces vytváření lokální identity jsou zde ve stádiu překotného zrodu.  

Následné události nabraly - z části jistě i dílem náhody - poměrně rychlý spád. Díky 

kombinaci odborného zaměření a občanských aktivit, které jsem čím dál otevřeněji začal 

vyvíjet na Jižním Městě, mě sociální geografka Michaela Pixová v létě 2010 oslovila, zda se 

nechci zapojit do aktivit nově vzniklého občanského sdružení PragueWatch. S ohledem na 

cíle, které si sdružení kladlo, jsem dlouho neváhal, přestože jeho aktivity bezprostředně 

nesouvisely s tématem mého počínajícího výzkumu.
20

 Rozhodnutí stát se členem 

PragueWatch každopádně znamenalo otevřené přijetí role občanského aktivisty 

angažovaného v místě výzkumu a poslední symbolický krok na cestě k aktivistickému 

přístupu k antropologii.  

Přes PragueWatch vedla na podzim téhož roku cesta k Davidu Kašparovi, programovému 

řediteli festivalu Street for art. Nabídl mi, abych se zapojil do tvorby koncepce pro ročník 

                                                                                                                                                                                     
f) Aktivismus je v praxi mnohdy obtížně oddělitelný od obhajování. Charles Hale definuje aktivistický výzkum 
jako „metodu, jejímž prostřednictvím vyjadřujeme politickou přináležitost k organizované skupině anebo lidem 
v nesnázích, a která umožňuje vést s nimi dialog o každé fázi procesu“ (Hale 2006: 97).  
 
20

 http://praguewatch.cz/page/index/11 
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2011, jehož ústředním tématem byl veřejný prostor. V rámci příprav festivalu jsem se 

seznámil s řadou zajímavých aktérů veřejného dění a kultury na Jižním Městě. A především, 

v průběhu samotného festivalu jsem měl možnost realizovat intenzivní terénní výzkum; 

účastněné pozorování v sociálním prostředí, v němž bylo složení aktérů bezesporu významně 

ovlivněno programem festivalu, na jehož vzniku jsem předtím spolupracoval…  

*** 

Začal jsem si proto klást otázku „Jakým způsobem mohou výzkumníci aktivně zasahovat 

v místě výzkumu, ovlivňovat rozhodování participantů, působit v roli obhájců těch, které 

zkoumají, a přímo se podílet na uskutečňování jejich cílů?“, která je v posledních letech 

předmětem živých diskusí uvnitř antropologické obce (srov. Bennett 1996; Checker 2009; 

Hale 2006; Low, Merry 2010; Mahmood 2012; Rylko-Bauer, Singer, van Willigen 2006; 

Sanford, Angel-Ajani 2006; Ryška 2010; Sanjek 2004). Diskusí, v nichž jedni poukazují na 

skutečnost, že aktivistický přístup k výzkumu zásadním způsobem ovlivňuje studovanou 

komunitu a zpochybňují morální právo výzkumníka tyto změny iniciovat. A druzí tvrdí, že 

neangažovaný, „nezaujatý“ přístup ke zkoumané realitě je buď výzkumníkovou iluzí, nebo 

těžko ospravedlnitelným alibismem.  

Zvažování těchto otázek uvrhá výzkumníka do jiného typu nejistoty, než je obava z odmítnutí, 

případně z nenavázání elementární důvěry mezi výzkumníkem a participanty na počátku 

terénního výzkumu. Je to etická nejistota, jakým způsobem se zhostit role obhájce zkoumané 

komunity, která onu vytouženou důvěru výzkumníkovi dala. Postupně jsem se přiklonil 

k názoru Sethy Lowové a Sally Merryové, „že dopady etnografické nestrannosti ve světě, 

který charakterizuje nerovnost zdrojů, zabírání půdy a politické násilí, jsou problematické. Za 

těchto okolností nemůže být etnografie apolitická a ani neakční. […] Absence veřejného 

jednání není neutrální a spoléhání se na antropologické principy limitující etnografii 

v prostředí konfliktu anebo války je samo o sobě politickým činem“ (Low, Merry 2010: 212). 

Tento eticko-metodologický přístup k antropologii mi pomohl výše pospané dilema překonat. 

Uvědomil jsem si, že je-li ambicí antropologie přispívat k řešení reálných problémů 

soudobého města, není neangažovaný přístup k výzkumu dost dobře možný.  

*** 
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Angažovaný přístup, jak byl prezentován výše, má bezesporu své silné stránky. Jeho předností 

je především opravdu hluboké proniknutí výzkumníka do terénu. To nejenže není možné za 

pomoci žádné formy sociologického dotazování, ale ani v rámci etnografického terénního 

výzkumu, nepodaří-li se výzkumníkovi vymanit z role „přespolního experta“ a zapojit do 

sociálních aktivit participantů.  

Neméně jasně si ale uvědomuji také zvýšené riziko ocitnutí se výzkumníka v sociálně-

psychologickém stavu mysli nazývaném v antropologické teorii „going native“ (srov. 

Wacquant 2004); tedy že výzkumník bude zcela pohlcen nastalými událostmi a ve snaze 

pomoci členům studované komunity ztratí ze zřetele výzkumné úkoly a cíle a nebude tak 

schopen dostát svým akademickým závazkům. Zpětně si uvědomuji, že obzvláště ve fázi 

výzkumu, kdy jsem podporoval spolek Zelené Roztyly ve snaze zabránit předimenzované 

výstavbě mezi stanicí metra Roztyly a Krčským lesem (a skrze tuto angažovanou aktivitu 

v terénu jsem se seznámil i s dalšími kontroverzními developerskými projekty na Jižním 

Městě), bylo pro mne toto riziko velmi reálné. Uvědomuji si také, že odstup několika let mezi 

zúčastněným pozorováním této kauzy a psaním případové studie prezentované v podkapitole 

7. 2. byl reflexi událostí, které se v terénu odehrály, velmi ku prospěchu.  

Proč se tedy pouštět do angažovaného výzkumu? Jak správně postřehl John Jackson (2010), 

vytvoření vzájemné důvěry a empatie mezi výzkumníkem a participanty v průběhu 

angažovaného výzkumu přispívá k překonání oboustranných obav, které jsou spojeny 

s přijetím rolí v tomto nepřirozeném sociálním vztahu (Jackson 2010: 285).  
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4 Faktory a způsoby identifikace starší (zakladatelské) generace 

obyvatel s Jižním Městem  
 

V této kapitole prezentuji výsledky analýzy rozhovorů zkoumajících faktory identifikace 

zakladatelské generace obyvatel Jižního Města (dnešních padesátníků a šedesátníků) s místem 

a způsoby, jimiž participanti tento vztah artikulují. Převážně čerpám z polostrukturovaných 

rozhovorů, jejichž osnovu jsem podrobně představil v podkapitole 3.2. Využívám však také 

relevantní výroky obyvatel sídliště zaznamenané v průběhu zúčastněného pozorování. Názvy 

jednotlivých podkapitol pro větší přehlednost odpovídají zjištěným faktorům identifikace 

participantů s místem. Na stručné uvedení určitého faktoru navazuje výčet relevantních 

výroků participantů. Tyto výroky píši kurzivou v rámečku. Kde je to třeba kvůli zachování 

kontextu, cituji kromě odpovědi participanta také příslušnou doplňující otázku. Poté vždy 

následuje interpretace citovaných výroků a souhrnný dílčí závěr pro danou podkapitolu.   

 

4.1 Bytem na Jižním Městě  

 

Pokud jde o mladé rodiny, pro ně ve stavu bytové nouze, který tehdy panoval, a 

vzhledem k bytovým poměrům, z nichž přicházely (většinou stísněná vícegenerační 

domácnost), dlouhým létům, po která na přidělení nového bytu čekaly, nebylo bydlení 

na sídlišti, navíc v syrových podmínkách staveniště, důvodem k bezvýchodné depresi a 

marné touze po vysvobození (Barvíková 2011: 203).   

  

Získání bytu na Jižním Městě znamenalo pro participanty zakladatelské generace významnou 

životní změnu a to převážně k lepšímu. Umožnilo jim opravdu samostatně bydlet. Vést 

domácnost, o jejímž chodu nerozhodovali ani příbuzní, s nimiž sdíleli dům či byt, ani kolejní 

řád, ale pouze oni a jejich životní partneři. Změnu, na kterou se, jak vyplývá z  na otázku „S 

jakými pocity jste se sem stěhoval/a?“, jednoznačně těšili. 

Adam: No je pravda, že vlastně pro toho, kdo předtím bydlí po různých 

ubytovnách, tak je to ohromnej skok samostatně bydlet. 

  

Aleš: Hlavně jsem se těšil na vlastní byt. Bydlení na koleji a ve vlastním bytě se 

vůbec nedá srovnat. 

 

Alan: Byl to muj první byt, takže jsem se těšil.  
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Alice: Samozřejmě to bylo pozitivní, protože ty podmínky, který jsme měli 

předtím… měli jsme s manželem jeden společnej pokoj v bytě u příbuznejch.  

 

Anna: Měli jsme radost, že nám přidělili byt. V tý době jsem bydlela společně 

s manželem a jeho rodičema. To pro novomanželku neni vždycky jednoduchý … 

ale hlavně jsme chtěli do svýho jako asi všichni mladý lidi. 

 

Alena: No měli jsme radost, že budeme mít vlastní byt. 

 

Hovoříme-li však v tomto kontextu o vlastním bytě tak jako participant Aleš, musíme dát 

slovo vlastní do uvozovek. Soukromé vlastnictví nemovitého majetku bylo záhy po únorovém 

převratu roku 1948 zrušeno a „z velké části nahrazeno právem osobního užívání, které bylo 

definováno jako právní důvod užívání bytů ne-vlastníky v budovách, jež jsou v socialistickém 

společenském vlastnictví (státním nebo družstevním)“ (Cassi Pelikán: 33).  

Bydlení se mělo stát sociální jistotou, odměnou státu „pracujícímu lidu“ za jeho loajalitu a 

úsilí na budování socialistické společnosti. V praxi ovšem představovalo nejistou jistotu, na 

kterou bylo nutno čekat často i několik let, anebo museli čekatelé podřídit touze po 

samostatném bydlení volbu profese a místa výkonu práce (preferováni byli pracovníci 

v odvětvích těžkého průmyslu, hornictví či příslušníci bezpečnostních složek). Proto se mnozí 

mladí lidé stěhovali do průmyslových měst či do Prahy a podepisovali několikaleté pracovní 

smlouvy se strategickými podniky výměnou za přidělení podnikového bytu.
21

 S touto volbou 

se setkáme i mezi jihoměstskými participanty.  

Ať už se jednalo o byt státní, družstevní či podnikový, investorem výstavby byl stát. O tom, 

komu bude byt přidělen, rozhodovaly národní výbory na základě podrobně popsaných 

hodnotících kritérii.
22

 Národní výbory (nebo v případě družstevní výstavby bytová družstva) 

také schvalovaly výměny bytů.  

                                                           
21

 Podnikové byty, které zákon definoval jako „byty trvale určené pro ubytování pracovníků hospodářských, 
rozpočtových nebo jiných organizací, zejména byty v domech, které organizace vystavěly jako investoři, získaly 
nebo získají ze státní bytové výstavby”, měly sloužit k vyřešení bytové otázky zaměstnanců a především k 
omezování jejich pracovní fluktuace. V praxi se přidělovaly jako „sociální výhoda“ k pracovnímu místu oproti 
podpisu smlouvy, ve které se zaměstnanec zavázal pro podnik odpracovat určitý počet let. Nájemníci v 
podnikových bytech měli obdobné právo neomezeného osobního užívání jako nájemníci ve státních bytech, 
které bylo stejně tak přenositelné na děti a příbuzné (Cassi Pelikán 2014: 34).  
22

 Distribuce bytů byla od roku 1948 v rukou krajských a místních národních výborů, které spravovaly existující 
bytový fond, regulovaly tzv. nadměry (tedy byty, v nichž na jednoho obyvatele připadalo více jak 12 m², jejichž 
rozdělováním se „utvářely“ nové bytové jednotky), schvalovaly stavby a přisuzovaly pozemky. Určité procento 
bytů ze státního socialistického majetku bylo rezervováno pro pracovníky nejdůležitějších podniků, vojáky či 
zaměstnance ministerstva vnitra a mj. sloužilo i k naplnění „zájmů socialistického státu”, a zbytek bytového 
fondu měl být podle Zákona o hospodaření s byty z roku 1964 přidělován občanům především na základě 
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Participantům, kteří se tísnili v jednom bytě se svými vlastními příbuznými či příbuznými 

svých partnerů nebo žili na ubytovně/koleji a prošli si martýriem čekání, nijak nevadilo, že 

neměli možnost ovlivnit, na jakém sídlišti jim bude byt přidělen (žádost se vztahovala pouze 

na byt určité velikosti v závislosti na počtu členů domácnosti, a v určitém městě), hlavně že 

jim byl vytoužený byt národním výborem konečně přidělen.  

Koneckonců jednotlivá sídliště se vzájemně značně podobala. Ve stereotypních formách 

panelových sídlišť stavěných identickou technologií podle zaběhnutých šablon lze sledovat 

prokazatelný ideologický záměr. „Podoba sídlišť odrážela principy komunistické beztřídní 

společnosti. K naprosté převaze uvedeného typu zástavby u nás přispěla skutečnost, že vhodně 

vyjadřoval myšlenkové obsahy spojené s charakterem socialistické společnosti a se způsobem 

jejího života“ (Zadražilová 2012: 81-82).  

Adam: To byl kvalitativní skok a pak už bylo každýmu úplně jedno, jestli bude 

bydlet ve Stodůlkách nebo na Jižním Městě. Tam převážilo vlastně to, že má 

kvartýr. 

 

Aleš: Tehdy přidělovali byty jenom na sídlišti a bylo mi jedno na kterym. 

 

Alena: Žádali jsme o byt určitý velikosti, ne přímo o byt na Jižnim Městě.  

 

Pro část participantů, kteří do té doby žili na venkově či ve starých činžovních domech
23

 se 

sociálním zařízením na chodbě a vytápěných kamny na uhlí, znamenalo přestěhování se do 

dobře osvětlené novostavby s ústředním vytápěním, koupelnou a toaletou v každém bytě 

posun vpřed také z hlediska obecného stavebně-technického standardu. Ten se 

v Československu postupně zvyšoval, ale především právě díky hromadné bytové výstavbě 

(srov. Říha 2007: 20 – 21). Nelze opomenout ani slušný prostorový standard, kdy měli mladí 

manželé pro sebe (a své děti, které již byly na světě, nebo se zpravidla brzy narodily) 

k dispozici. Zpravidla se jednalo o dvě nevelké, ale samostatné, ložnice a obývací pokoj.  

                                                                                                                                                                                     
sociálních kritérií. K těmto účelům se vedly veřejné seznamy uchazečů, které národní výbory (lidová bytová 
družstva, organizace spravující podnikové a vojenské byty nebo byty pro zaměstnance ministerstva vnitra) 
sestavovaly na následující období (běžně půlrok), s vyznačeným datem a důvodem přidělení bytu. Místní 
národní výbory posuzovaly žadatele jednotlivě podle “naléhavosti bytové potřeby a se zřetelem k významu 
(jejich) práce“. Kandidáti byli hodnoceni body, jež určovaly jejich pořadí v seznamech. Zákon o hospodaření s 
byty dále uvádí, že se při hodnocení výrazně přihlíželo i k sociální situaci uchazeče. Přednost byla dávána 
rodinám s nízkými příjmy a větším počtem dětí či rodinám žijícím ve zdravotně závadných bytech (Cassi Pelikán 
2014: 34). 
23

 v případě Jižního Města se často jednalo o někdejší obyvatele asanovaných částí Žižkova, kterým zde bylo 
přiděleno náhradní bydlení.  
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Alice: Samozřejmě, my jsme z toho byli nadšený, že jo. Světlý, krásný, prostorný, 

okna na obě strany. My jsme byli rádi, samozřejmě. 

 

Anna: První dojmy mám spojený s tim bytem. Převažovala radost, že ho konečně 

máme: úplně novej, světlej byt v baráku s výtahem, s vlastní koupelnou a 

ústřednim topenim. To v tom starym činžáku [v centrální části Prahy], kde jsme 

bydleli předtim, nebylo.  

  

Obyvatelé panelových novostaveb se museli z počátku potýkat s řadou poruch a nedodělků, 

které s ironickým humorem líčí film Panelstory, aneb jak se rodí sídliště (1979). Radost z 

„vlastního“ bydlení ale dokázala roztrpčení participantů z těchto nedostatků většinou přebít.  

Anna: Ten výtah se sice kolikrát rozbil, teplá voda taky netekla dycky, ale jak 

jsme byli tehdy mladý a měli radost z vlastního bydlení, tolik nám to nevadilo. 

 

Alena: Ty blbý věci, umakartový jádro nebo to hnusný lino na podlaze nám tehdy 

moc nevadily.  

  

Identifikaci s přiděleným bytem tak lze označit jako první důležitý faktor identifikace 

participantů starší generace s Jižním Městem. Tento závěr koresponduje se zjištěními Hany 

Cassi Pelikánové, podle níž „se pionýrská atmosféra prvních let na sídlišti hluboko zapsala do 

individuálních vzpomínek a dodnes u prvních přistěhovalců, tzv. starousedlíků, představuje 

důležitý stavební prvek jejich pocitu místní ukotvenosti. I když většina z nich mluvila o jistém 

rozčarování při pohledu na šedivé a nedokončené prostředí sídliště, konstatovala též, že na 

něm svá první léta prožívala v radostné a optimistické náladě, která pramenila ze situace, 

kterou jedna narátorka pojmenovala konečným nalezením domova“ (Cassi Pelikán 2014: 95).  

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.2 Od práva osobního užívání ke skutečnému vlastnictví  

 

Soudobé teorie sociologie města a sociální geografie připomínají, že „lokality nabyté 

významem“ tvoří emoční předpoklad pro vznik pocitu příslušnosti k místu, resp. 

domova, který je ovšem v západní kultuře též pevně navázán na vlastnictví (Cassi 

Pelikán 2014: 113).  

Vztah participantů k domu a bytu postupně sílil s množstvím s  nakumulovaných vzpomínek. 

„Náš byt“ není lecjakým panelákovým tři plus jedna, ale místem doslova nabitým 

vzpomínkami. „Domov není pouze dům, ve kterém bydlíme, není to něco, co by mohlo být 

kdekoliv, co bychom mohli vyměnit, ale nenahraditelný střed významu“ (Relph 1976: 39).  

V případě participantů zakladatelské generace je však třeba zmínit další dva faktory 

vybočující z rámce postupného hromadění sentimentu: privatizaci bytového fondu a 

regeneraci domů. Již proto, že všichni tito participanti jsou členy bytového družstva nebo 

(spolu)vlastníky bytové jednotky. Privatizaci lze označit jako akt, který vztah „můj dům/můj 

byt“ existující již dlouho předtím de facto, se zpožděním (po roce 2000) stvrdil de iure.  

Vlastnický vztah vede podle participantů obyvatele k tomu, aby se o dům řádně starali. 

Domnívají se, že v souvislosti s privatizací péče obyvatel o dům spíše vrostla; navzdory 

skutečnosti, že někteří majitelé se z privatizovaného bytu odstěhovali a začali jej pronajímat. 

Aleš explicitně klade do kontrastu stav domu a úroveň péče o dům v privatizovaných a 

obecních nájemních objektech.  

Aleš: 

Je velkej rozdíl, jak vypadaji a fungujou ty privatizovaný baráky a baráky 

městský. Holt když ti něco patří, chováš se k tomu jinak.  

 

Alan: 

Přibylo sice pronajímaných bytů, ale ty nájemnící jsou vesměs slušný. Celkově se 

dá říct, že se tu vo to lidi staraj, dům je čistej a udržovanej.  

 

Alena:  

Nemůžu si stěžovat. Lidi jsou tu slušný, vo ten barák se staraji, máme za sebou to 

zateplení.  
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Výhodné nabytí vlastnických práv
24

 v kombinaci se štědrými dotačními programy na 

regeneraci panelových domů
25

 umožnilo nově vytvořeným bytovým družstvům či 

společenstvím vlastníků jednotek přistoupit k pravděpodobně na dlouhou dobu největší 

společné investici – k celkové regeneraci domu, jejíž výsledek hodnotí participanti kladně. 

V odpovědích na otázku, jak jsou v současnosti spokojeni se svým domem, zmiňují zlepšení 

obytného i estetického standardu objektu.  

Aleš: 

Rozhodně si nestěžuju. Barák je zrekonstruovanej, zateplenej, má novou střechu, 

novej výtah, náklady na bydlení tu nejsou bůhvíjak velký…  

 

Alan: 

Ne že by to teda byl nějakej architektonickej skvost, ale díky tý revitalizaci určitě 

vypadá líp. A díky tý rekonstrukci, kterou jsme udělali, to bude slušný bydlení 

dalších třicet, čtyřicet let.  

 

Anna: 

Panelák mi nevadí. Paneláky jsou často lepší než mnohý starý činžáky v centru 

Prahy – tmavý, vlhký, bez výtahu…  A teď po tý revitalizaci, v těch pastelových 

barvách, vypadá docela dobře, ne?  

  

Vlastnický vztah k domu/bytu a současný standard bydlení tak lze označit jako faktory 

přispívající k pozitivní identifikaci participantů starší generace s místem.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Lux a Sunega hovoří v souvislosti s privatizací bytových jednotek v postsocialistické České republice o faktické 
státní subvenci, která měla obyvatelům pomoci vyrovnat se se změnami, které provázely přechod od centrálně 
řízeného hospodářství k tržnímu systému (Lux, Sunega 2010: 223).  
25

 Podrobněji k regeneračním programům viz Barvíková 2010: 90 – 93.  
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4.3 Navázání sousedských vztahů  

 

Mezi laickou veřejností a donedávna i mezi odborníky byl rozšířen názor, že nové 

obytné celky ve městech jsou anonymní, že mnoho lidí tam žije v sociální izolaci a že 

postrádají „teplo“ lidských vztahů některých starých částí měst. Sociologická 

literatura několika posledních let toto schéma již popřela a poukázala na to, že starší 

práce, které se opíraly jen o dílčí pozorování, podaly jednostranný obraz sociálních 

vztahů na sídlištích (Musil 1985: 237).  

Získání bytu na Jižním Městě znamenalo pro participanty zakladatelské generace uspokojení 

potřeby vlastního bydlení. Také se ale ocitli v novém, cizím fyzickém prostředí sídliště a 

v domě, kde většina z nich (skoro) nikoho neznala. K navázání sociálních vazeb v místě 

bydliště, které pomáhají překonat pocity anonymity a odcizení, jim pomohly následující 

skutečnosti:  

a) Nezanedbatelný podíl na jihoměstské bytové výstavbě měly tzv. podnikové byty a i byty ve 

státních domech byly podle hodnotících kritérií nastíněných v podkapitole 4.1 přidělovány 

prioritně rodinám, v nichž alespoň jeden z partnerů pracoval v některém z preferovaných 

odvětví centrálně řízeného hospodářství. V takovém případě bylo pravděpodobné, že alespoň 

několik rodin ze sousedství bude jeden z partnerů nebo dokonce oba znát ze zaměstnání.  

b) Baby boom tzv. „Husákových dětí“ zapříčiněný dvěma vzájemně provázanými faktory. Do 

reprodukčního věku dospěly silné poválečné ročníky (tj. generace našich zakladatelů) a 

porodnost dále podpořila vládní propopulační opatření. Prohlubující se bytovou krizi řešil stát 

překotnou hromadnou bytovou výstavbou. V průběhu 70. a 80. let bylo v Československu 

vybudováno přibližně 1,7 milionu bytových jednotek, drtivá většina z nich v panelových 

domech na sídlištích (Cassi Pelikán 2014: 37). V důsledku toho byla významná část nájemců 

nových jihoměstských bytů v podobném věku a sociálním postavení. Jednalo se o dvacátníky, 

kteří již měli malé děti, nebo se jim děti narodily v prvních letech po příchodu na Jižní Město. 

Tyto děti se záhy staly důležitými prostředníky při seznamování se rodičů ze sousedství. 

Dětská hřiště se stala místy navazování a udržování známostí mezi matkami z blízkého okolí. 

Slovy socioložky Jany Barvíkové: „Vedle toho, že se některé rodiny sdružovaly v rámci domu, 

rodiče (většinou ženy) pečující o malé děti měli možnost seznámit se při pobytu s dětmi venku 

(procházky s kočárkem, pobyty na pískovišti) a při vyzvedávání dětí z mateřské školy. Rovněž 

Campbell a Lee 1992 a Guest a Wierzbicki 1999 (in Dekker a van Kempen 2009), zjistili, že 
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děti jsou významní zprostředkovatelé v generování sociálních interakcí v rámci vlastní čtvrti, 

což samo o sobě může vést k silnějším pocitům spokojenosti s místem bydliště.“ (Barvíková 

2011: 204).   

 

Vzhledem k tomu, že podnikové byty byly primárně přidělovány perspektivním mladým 

zaměstnancům, v praxi obě výše uvedené skutečnosti často splývaly v jednu.  

Adam: V tom prvním bydlišti tady, to byl panelák, kterej měl asi třináct 

poschodí… A protože jsem byt dostal vod zaměstnavatele, tak tam byli dva, kteří 

vlastně byli v zaměstnání stejnym. To znamená, já jsem nešel do úplně 

neznámýho toho.  

 

Aleš: Jak jsem říkal, voženil jsem se, narodila se nám dcera. No a přes ty děti se 

člověk rychle seznámil s jinejma podobně starejma lidma, který tady bydleli, a s 

některejma se třeba víc spřátelil… 

 

Anna: Ty děti to tu tak nějak sbližovaly. Mámy podobně starejch dětí se 

potkávaly na hřišti, nebo třeba potom ve škole, a tak se navazovaly ňáky ty 

známosti tady. 

 

Alena: Brzy se nám narodil syn. To bylo určitě důležitý. Manžel znal ňáký 

sousedy z práce, takže jsme tu měli nějaký známý. Nebyl to prostě anonymní 

barák, kde jeden druhýmu nepomůže, kde se nikdo vo nikoho nezajímá. No a já 

jsem se přes toho kluka brzo seznámila s několika mámama z vokolí. 

  

Práce a děti poskytovaly vhodnou záminku k neformálním rozhovorům, které usnadňovaly 

překonávání ostychu mezi novými sousedy a pomáhaly měnit cizí lokalitu v osvojenou 

lokálnost. Každopádně platí, že sbližování mezi sousedy představovalo pozvolný proces 

trvající i několik let v závislosti na výchozích podmínkách a povahových rysech participantů. 

Přispívaly k němu i nedostatky a nedodělky panelových domů a bytů, o nichž byla řeč 

v kapitole 4.1, a chudá nabídka bytového vybavení. Mnohé problémy tak sousedé řešili 

svépomocí, vzájemnými výpůjčkami a protislužbami, které zároveň přispívaly k posilování 

sousedské solidarity.  

Adam:  

Trvalo ti dlouho, než sis zvyknul na JM?  

No mě trvalo v Praze minimálně pět roků, než jsem si vůbec zvyknul.  

Než to nebyla úplná cizina?  

Ne, tady je jiná mentalita. Je to o lidech. Ty lidi buď jsou přátelští, nebo nejsou. 

A samozřejmě ty Pražáci tady, voni dřív bývali takoví víc … voni se nepřátelili. 

Tady je systém známých. Ty něco potřebuješ, já něco potřebuju. Ale když ty lidi 

nebyli společně v zaměstnání nebo společně nevyrůstaly jejich děti, tak voni si tě 
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nepustí. Na Moravě je to jinak. Tam se ty lidi znají, tam se kamarádí.  

Jak sis zvyknul?  

Vono se to stane tim, že člověk na sebe nabalí určitý okruh známých, z kterých se 

třeba stanou i přátelé. Pak třeba vyrůstají ty děti a maminky na pískovišti 

navazujou nějaký vztahy. A tim vzniká vazba na místo. Vono to chvíli trvá, než to 

vybuduješ. 

 

Aleš: … Takže i díky těm dětem si tady člověk postupně zvyknul. 

 

Alice:  

Jak dlouho ti trvalo, než sis tady začala připadat opravdu doma? 

Za dva roky potom se nám narodila dcera, takže potom asi. 

  

K podobnému závěru dospěla také Cassi Pelikánová. „Další silný integrační faktor 

představovaly děti. Ženy, které první léta na sídlišti trávily na mateřské dovolené, a stejně tak 

jejich děti, nejčastěji promlouvaly o zkušenosti sociální provázanosti skrze prostor sídliště. 

Známosti a přátelství navazovaly spontánně, na společných hřištích, během procházek v 

parcích a na ulicích anebo návštěvami stejných institucí, škol, lékařů, apod.“ (Cassi Pelikán 

2014: 98). Výsledkem tohoto procesu bylo vytvoření elementární sounáležitosti a důvěry 

mezi sousedy projevující se ochotou vzájemně si pomoci v každodenních záležitostech, jak 

uvidíme níže.  
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4.4 Současné sousedské vztahy na sídlišti z pohledu participantů starší generace  

 

„Představy o výjimečnosti sídlišť (absence přátelských a sousedských vztahů a vazeb) jsou 

z tohoto hlediska neopodstatněné stejně jako představy poplatné romantické idealizaci staré 

městské zástavby o převaze údajně rozvinutých pospolitostních vazeb, jež zde převažují. 

Orientace na intenzivní kontakty v lokalitě je patrná ve všech lokalitách včetně sídliště. Je 

překvapivé, že například podíl osob s intenzivními kontakty uvnitř lokality je vyšší na 

sídlištích než v dělnických periferiích, které jsou tradičně pokládány za „klasické“ komunity 

s rozsáhlými pospolitostními vazbami…“ (Musil 1985: 240).  

…říká na adresu představy o údajně méně osobních sousedských vztazích na sídlištích ve 

srovnání se starší vnitroměstskou kompaktní zástavbou Jiří Musil. Odpovědi participantů 

dávají této Musilovi za pravdu.  

 

Otázky, jež jsem kladl účastníkům polostrukturovaných rozhovorů o sousedských vztazích, 

lze rozdělit do čtyř skupin.  

a) otázky zkoumající elementární známost mezi sousedy: tj. znají-li participanti své sousedy 

v domě od vidění, znají-li je také jménem a vědí-li o nich něco bližšího, než jen to, že patří do 

domu a jak se jmenují.  

b) druhá skupina otázek zkoumala vzájemnou důvěru mezi sousedy na základě míry ochoty 

požádat někoho z nich o pohlídání dětí nebo u nich nechat klíče po dobu nepřítomnosti 

v domě.  

c) otázky zkoumající míru neformálních přátelských vazeb mezi sousedy. Zda se vzájemně 

navštěvují, pořádají společné oslavy, blahopřejí si vzájemně o svátcích apod. A zda někoho ze 

sousedů považují za své přátele.  

d) poslední dvojice otázek má za cíl porovnat kvalitu sousedských vztahů v současném a 

dřívějším bydlišti participantů a ověřuje, zda se z pohledu participantů kvalita sousedských 

vztahů v jejich domě v průběhu času změnila, ať k lepšímu nebo k horšímu.  

Na otázky týkající se povšechné známosti mezi sousedy odpověděli participanti starší 

generace takto: 
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1. Znáte alespoň od vidění všechny sousedy? 

2. Kolik z nich znáte jménem? 

3. Víte o nich nějaké podrobnosti? V jakém patře bydlí? Jestli mají auto? Kolik   

     mají dětí? Co dělají apod.? 

 

Adam: 

1. Ve vchodě máme jedenáct bytů a my se všichni známe.  

Obměnilo se to tu?  

Minimálně. Tak z dvaceti procent. Osumdesát procent lidí jsou ty, co se sem 

přistěhovali a už tu zůstali. 

2. Všechny.  

3. Jak u koho. Vím, jak se jmenují, co dělají, kdo ke komu patří. Ale pokud mě 

nezajímaji, tak se nestarám. 

 

Aleš: 

1. Jo, to asi znám.  

2. Příjmenim, co je to za rodinu, většinu. 

3. O těch, co tady bydlej dlouho, tak jo. Některý byty se tu pronajímaj a o těch 

nájemnících toho moc nevim. 

 

Alan:  

1. Myslim, že ano, určitě skoro všechny.  

2. Počkejte… Tak u nás na patře znám všechny. Pod náma bydlej … Nad náma 

znám … V přízemí [nahlas přemýšlí a vyjmenovává sousedy]. Takže odhadem tak 

dvě třetiny. Je tu pár novejch mladejch lidí a nájemníků, který skoro neznám.  

3. Většinou vim, v jakym ty lidi bydlej patře. Skoro všichni tu maji auto a který 

komu patří, až na vyjímky nevim. Co dělaji vim o dvou třech nejbližších 

sousedech. Takže vim takový ty základní věci, co si člověk všimne, ne že bych se 

vyptával. 

 

Alice: 

1. Já jsem je znala skoro všechny, protože jsme všichni byli z toho ČKD. Ale mění 

se to. Jsou lidi, co ty byty pronajímaj. Jsou tam, v tom našem vchodě tři čtyři, 

možná pět bytů, kde se to často mění. 

2. Většinu, s většinou si tykám. 

3. Jo, vím. Za ty léta už se známe. 

 

Anna:  

1. Od vidění asi jo, i když po tý privatizaci tu je několik bytů, kde se ty nájemnici 

rychle měněj.  

2. Nevim. Ale vzpomněla bych si tak na půlku.  

3. Jak u koho. Vim teda, kdo ke komu patří, manžel a manželka, jejich děti a tak. 

Vim, kdo bydlí pod náma a kdo nad náma. Ale ňáký ty podrobnosti, co dělaj, kde 

byli na dovolený a tak dále, jen když na to náhodou přijde řeč. 

S kolika rodinami se takhle dáte občas do řeči?  

Je tu takovejch pět šest párů, který tu taky žijou těch třicet let, a který mají 

podobně starý děti. Takže asi s těma. S ostatníma se pozdravíme, to jo. Ale jinak 

prohodíme jen pár takovejch těch zdvořilostních frází. 
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Alena:  

1. Nevim, jestli všechny, ale od vidění jich většinu určitě znám.  

2. Ty, co tady bydlej dlouho, tak ano. A těch je pořád většina.   

3. Jen o některejch, s kterejma se víc známe. U většiny vyloženě vim jen kdo ke 

komu patří, a ňáký lidi neznám skoro vůbec. 

  

Elementární známost mezi sousedy lze na základě výpovědí participantů označit jako 

relativně vysokou. Podstatně důležitějšími faktory než velikost domu (jež se u participantů 

starší generace pohybuje od jedenácti do pětatřiceti bytových jednotek ve vchodu) jsou 

rezidenční stabilita obyvatel a dlouhodobé sousedské vztahy často vytvořené ještě v době 

zabydlování domu a výchovy malých dětí. Všichni participanti tvrdí, že alespoň od vidění 

znají převážnou část svých sousedů. S výjimkou Anny, která si tím není jistá, jsou 

přesvědčeni, že většinu sousedů znají také jménem. V množství sousedů, o nichž vědí něco 

bližšího, a rozsahu těchto informací, již mezi jednotlivými participanty existují větší rozdíly. 

Žádný z domů nicméně nelze na základě výpovědí participantů označit jako „anonymní“, 

v němž se kontakt mezi sousedy omezuje pouze na vzájemný pozdrav.  

Navzdory rozdílům v množství informací, které o sousedech obecně mají, všichni participanti 

zmiňují několik rodin, s nimiž se znají poměrně dobře a mají v ně důvěru. Pro nikoho 

z participantů starší generace by (1.) nebyl problém požádat tyto sousedy o pohlídání dětí. 

Zároveň zmiňují, že tato praxe byla v jejich domech v době, kdy vychovávali své děti, běžně 

rozšířena. S výjimkou Anny, která uvedla, že by jí to bylo nepříjemné, (2.) by také všichni 

participanti bez váhání nechali u některého ze sousedů klíče od bytu po dobu své 

nepřítomnosti v domě.  

1. Požádal/a byste někoho ze sousedů o pohlídání dětí v době vaší krátkodobé 

nepřítomnosti v domě?  

2. Nechal/a byste u někoho ze sousedů klíče od bytu?  

 

Adam:  

1. To se tu dělalo běžně.  

2. Bez problémů. 

 

Aleš: 

1. Sousedi na patře občas pohlídali naše děti a my zase ty jejich. Takže ano, 

dělali jsme to tak.  

2. U některých bez obav, když by bylo potřeba. 

 

Alan:  

1. Ano, tady se to tak dělalo.  

2. U těch, co léta znám, bez obav.   
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Alice:  

1. Dělalo se to tam takhle. 

2. To děláme, no. 

 

Anna:  

1. To jsme dělali.  

2. Kdyby to bylo nutný … ale bylo by mi to trochu nepříjemný. Když někam 

jedeme, tak vybere poštu a zaleje kytky syn nebo moje sestra.  

 

Alena:  

1. Ano, vzájemně jsme si děti hlídali.  

2. Ano, u těch rodin, se kterejma se trochu víc stýkáme.  

  

Vzájemná důvěra vytvořená mezi několika rodinami sousedů nutně neznamená, že se jedná o 

přátele, kteří se ve volném čase scházejí, společně něco oslavují apod. Na otázky týkající se 

udržování přátelství mezi sousedy odpověděli participanti starší generace tímto způsobem:   

1. Navštěvujete se občas se sousedy? Zajdete společně na kávu nebo do hospody? 

Slavíte společně nějaké svátky? 

2. Použil byste pro některé ze svých sousedů označení přátele?  

Adam:  

1. To máme. To je spíš ale taková vnitřní záležitost. To znamená, že nejdeme 

někam do podniku, ale spíše se navštívíme. Navštívíme, vezmeme kytary, když sou 

ňáký narozeniny, vezmeme ňáký pití a podobně. No ale to musí být lidi, s kterýma 

já chci trávit čas, to musí být kamarádi. Já samozřejmě nepůjdu každýmu přát. 

Když ho potkám na chodbě, tak mu řeknu hezký Vánoce, ale určitě nechodím 

čtyřiadvacátýho byt od bytu, abych jim přál. 

2. Dá se to tak říct. 

 

Aleš: 

1. To ne.  

2. Tak s některejma se známe víc, tykáme si, popovídáme si před barákem, takže 

jsou to spíš dobrý známí. 

 

Alan:  

1. To ne.  

2. Ne, jsou to spíš známí. 

 

Alice:  

1. V jednu chvíli tam byla taková komunita, šest, sedum rodin, které dohromady 

slavily svátky a narozeniny všech, takže to byla jedna velká oslava. Ale brzy se to 

začalo rozpadat, protože se tam děly nějaký neplechy, přišly nějaký drby a za dva 

tři roky se to rozpadlo. Dřív jsme se scházeli, čtyři pět rodin v jednom bytě, ale 

jak ty děti odrostly, tak už toho tolik není. 

2. Ano, já jich tam mám víc takovejch. 
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Anna:  

1. Ne.  

2. Ne. 

 

Alena:  

1. S dvěma třema sousedkama někdy posedíme u kafe. Žádný společný oslavy už 

nemáme. Slavil se v baráku Mikuláš nebo ňáký ty narozeniny. To se dělalo kvůli 

dětem, když byly malý.  

2. Označila byste tyhle sousedky jako své přítelkyně?  

Tak ne že bysme byly takový přítelkyně. Známe se dlouho, žijeme tady v jednom 

baráku a tak občas zajdeme na kus řeči. 

  

Pravidelně se z participantů zakladatelské generace schází s  několika sousedy pouze Adam. 

Také Alice považuje několik sousedů za své přátele. Občas se s nimi sejde, nicméně 

poukazuje na to, že četnost vzájemných návštěv poklesla poté, co vyrostly jejich děti. Alena 

občas posedí se dvěma sousedkami u kávy. Interakce ostatních participantů se sousedy se 

odehrává pouze neplánovaně ve společných prostorech domu nebo před domem.  

 

K velmi podobnému obrazu sousedských vazeb dospěla na základě rozhovorů s obyvateli 

Jižního Města z generace rodičů „Husákových dětí“ také Jana Barvíková. Uvedla rovněž 

některé další důvody, proč tyto vztahy až na výjimky nepřekračují úroveň náhodných setkání 

či nečetných zdvořilostních návštěv s několika málo sousedy. „Lidé, kteří jsou zaměstnaní a k 

tomu za prací dojíždějí mimo vlastní čtvrť (a těch je v rámci sídliště většina), mají méně 

příležitostí navazovat vazby v rámci svého bydliště, protože na to zkrátka mají méně času – 

respondenti rodičovské generaci zmiňovali, že v koloběhu všedního dne byli rádi, potom co z 

práce dorazili domů, že jsou se svými blízkými a unavení již neměli potřebu se družit za 

hranicemi svého soukromého světa. Zazněly též názory, že s řadou sousedů, kteří jsou jim 

sympatičtí, by si i dokázali představit hlubší vztahy, ale vlastně nikdy neměli možnost je 

navázat, protože se celý život míjí (pracovní vytížení, práce na směny apod.), tudíž jejich 

kontakty zůstávají v povrchní rovině společenské konverzace při náhodném setkání ve výtahu 

či na zastávce MHD. Respondenti vysvětlovali, že se zvýšením nároků v zaměstnání a 

rozvojem podnikání lidem ubylo času a energie, a tak některé původní sousedské kontakty 

ustaly“ (Barvíková 2011: 206).  

 

Pominula také potřeba častých oprav svépomocí, vzájemných výpůjček a protislužeb 

vykazovaných formou „shánění“ nedostatkového zboží. Četnost kontaktů mezi sousedy tedy 

objektivně poklesla, z čehož ovšem nelze vyvodit závěr, že se sousedské vztahy subjektivně 
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(z pohledu obyvatel panelových domů) zhoršily. Slovy Hany Cassi Pelikánové: „Bližší 

analýza osobních svědectví ukazuje, že reflexe některých narátorů o nedostatku 

odpovídajících kvalitních kontaktů v samotném místě bydliště spíše než o anonymitě v 

doslovném slova smyslu promlouvají o některých typických aspektech moderního městského 

života, především o individualismu a o nezájmu o komunitu a soudržnost, a do jisté míry také 

o zániku ekonomické funkce sousedských vztahů, typické pro tradiční městské čtvrti a vesnické 

komunity. I z toho důvodu si v rámci výzkumu několik narátorů mohlo postesknout nad tím, že 

si obyvatelé domů již nepomáhají a nechodí např. spontánně „půjčovat cukr či mouku, jako 

kdysi dávno“ (míněno v dobách začátku panelových domů) a několik uvedlo tentýž příměr 

jako příklad naivního pojímání sousedských vztahů“ (Cassi Pelikán 2014: 89).  

Co je však z hlediska sousedských vztahů jako faktoru ovlivňujícího spokojenost s bydlením 

nejdůležitější, všichni participanti starší generace hodnotí sousedské vztahy ve svém domě 

pozitivně.  

1. Když porovnáte sousedské vztahy tady a na předchozí adrese, řekl/a byste, 

jsou lepší, nebo horší? 

2. Zaznamenal/a jste nějakou změnu v kvalitě sousedských vztahů od doby, co 

jste se sem přistěhoval/a? 

Adam:  

1. No, já sem byl výjimka. To byl dům mladejch lidí, kteří se rádi bavili, rádi 

sdružovali… Ale tady jsou taky velmi dobrý.  

2. Ne, u nás ne. 

 

Aleš:  

1. Sousedský vztahy tady na sídlišti a na malym městě, to se těžko srovnává. Na 

malym městě se všichni tak nějak znaji a víc si druhejch všímaji. Možná někdy až 

moc… Neřek bych, že jsou horší. Že bysme spolu hůř vycházeli, nebyli ochotný 

jeden druhýmu pomoct, když je potřeba a tak.  

2. Asi ne. 

 

Alan:  

1. Určitě nejsou horší.  

2. Asi ne. 

 

Alice:  

1. Jsou spíš lepší.  

2. Je to pořád stejný. 

 

Anna:  

1. Řekla bych, že jsou podobný.  

2. Nedokážu říct, takže asi ne. 
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Alena:  

1. Tim, že jsem předtim žila v rodinnym domku, skoro jak na vesnici, tak jsme se 

tam všichni dobře znali. Bylo to takový osobnější.  

2. Řekla bych, že se nezlepšily ani nezhoršily. Jsou pořád na dobrý, korektní 

úrovni. 

  

Jsou přesvědčeni, že navzdory změnám ve skladbě obyvatel, k nimž v posledních deseti letech 

došlo (generační obměna, nárůst počtu krátkodobých rezidentů v nájmu), se sousedské vztahy 

celkově nezhoršily. Všichni participanti s výjimkou Aleny, která poukázala na více neosobní 

vztahy v jihoměstském paneláku ve srovnání se čtvrtí rodinných domků na malém městě, kde 

vyrůstala, se také domnívají, že sousedské vztahy v jejich domě nejsou horší, než byly tam, 

odkud se na Jižní Město přistěhovali.  

Sousedské vztahy tak lze označit jako stabilní faktor ovlivňující pozitivně identifikaci 

participantů s místem a přispívající k rezidenční stabilitě.  
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4.5 Vnímání fyzického prostředí sídliště  

 

„Nekonečná hradba šedivých mnohapatrových budov, neosobní prostředí, sem tam 

navíc věžák. To je obrázek mnoha sídlišť, především ze 70. a 80. let, přezdívaných 

někdy králíkárny. K nejznámějším patří pražské Jižní Město nebo brněnské Bohunice.“ 

(Janečková 2010) 

 

 
Obr. 9: Když králíkárny tak králíkárny. Anna Janečková použila k dokreslení atmosféry článku  

„Panelové králíkárny rekordně zlevnily“ výmluvnou ilustrační fotografii. Foto: Jakub Stadler, realit.cz  

 

 

Na otázku „Jaké byly Vaše první dojmy z Jižního Města?“ odpověděli participanti 

následujícím způsobem:  

Adam: 

Takhle, tehdy v těch osmdesátých letech nic moc. Teda už bylo metro, doprava 

dobrá. Obchody, no, tak jak tam byly, vždycky ňáká sámoška. No a za zábavou se 

chodilo do centra. 

 

Aleš: 

Tak ne že bych byl nějak nadšenej z toho sídliště, ale bydlel jsem ve svým… 

voženil jsem se … a po ňáký době si člověk prostě nějak zvykne. 

 

Alan:  

Ne že by mi tu v tý době připadalo ňáký krásný, ale nedá se říct, že by to bylo 
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hrozný. Už to nebylo žádný staveniště.  

 

Alice:  

Z počátku jsem si tu nemohla zvyknout. Měla jsem ty tendence, že bych chtěla 

zpátky do [rodného města].  

 

Anna:  

Ze začátku se nám tu nelíbilo. No taky to tu v tý době vypadalo jinak. 

Rozestavěný chodníky, všude bláto, skoro žádný vobchody, a hlavně žádný 

stromy.  

 

Alena:  

Tak nejdřív to byl trochu šok. Voba jsme vyrostli v rodinnym domku. Ale 

postupně jsme si zvykli. 

  

Tak jednoznačně negativně jako v článku „Panelové králíkárny rekordně zlevnily“ 

zveřejněném Annou Janečkovou na portálu profit.cz
26

 tedy participanti zakladatelské 

generace fyzické prostředí Jižního Města nevnímali a nevnímají. Přesto minimálně zpočátku, 

než si zvykli na ještě poměrně syrové fyzické prostředí sídliště, hodnotili jej spíše záporně 

nebo přinejmenším ambivalentně. Zaprvé, protože se jednalo o prostředí pro ně cizí. 

S výjimkou Alana vyrůstali buď v rodinných domcích na venkově anebo v menších městech. 

Alan již předtím žil nějakou dobu na panelovém sídlišti ve středně velkém městě v severních 

Čechách. Jižní Město tak pro něj představovalo obytné prostředí nezvyklé nikoliv formou, ale 

pouze měřítkem. Zadruhé je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že se přistěhoval nejpozději ze 

všech participantů, v roce 1987, kdy již byly veškeré stavební úpravy dokončeny, takže Jižní 

Město se z postupně osidlovaného staveniště měnilo ve standardní sídliště.  

Jiří Musil prokázal důležitost faktoru zabydlenosti sídliště jak ve smyslu jeho osvojení 

obyvateli, tak postupné kultivace fyzického prostředí (zlepšení služeb občanské vybavenosti, 

rostoucí stromy a keře). Ze závěrů rozsáhlého průzkumu VÚVA vyplývá poměrně velký 

rozdíl ve spokojenosti obyvatel nejstarších ze zkoumaných sídlišť, které již stály patnáct 

dvacet let, a sídlišť mladších dokončených jen několik málo let před sociologickým šetřením 

(Musil 1985).  

Jedinou výjimku ve spíše negativním hodnocení fyzického prostředí Jižního Města 

představují okolní lesoparky. Ty lze chápat jako jakési oázy, do nichž bylo možné se uchýlit, 

když člověk pocítil potřebu uniknout z panelové šedi.  

                                                           
26

 http://www.profit.cz/clanek/panelove-kralikarny-rekordne-zlevnily.aspx. 

http://www.profit.cz/clanek/panelove-kralikarny-rekordne-zlevnily.aspx
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Alan:  

Pokračování odpovědi na otázku „Jaké byly Vaše první dojmy z JM?“  

Taky bylo dobrý, že tu byl ten les. Vlastně to byl takovej kontrast – šedivý sídliště 

a okolní příroda.  

 

Alena:  

Pokračování odpovědi na otázku „Co vám pomohlo, abyste si tu zvykla?“  

No a co taky bylo důležitý, měli jsme to doslova kousek do lesoparku. To je pro 

děti ideální. Byl to pro mě únik z tý sídlištní uniformity a dodneška se tam ráda 

projdu, i když to sídliště už neni tak smutný. 

 

 Od doby, kdy se sem stěhovali participanti starší generace, se fyzické prostředí Jižního Města 

v mnoha ohledech změnilo. Již dlouho není blátivým staveništěm zachyceným Věrou 

Chytilovou ve filmu Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979) a zmiňovaným ve 

vzpomínkách Alice a Anny.  

 
Obr. 10: Nedokončené chodníky na Jižním Městě I (1982). Foto: jizak.eu.  

 

Bláto vystřídal trávník a zpevněné chodníky, vyrostly stromy a keře, přibyla dětská hřiště, 

obchody, restaurace a na Hájích také kostel. Jižní Město tak podle participantů dostalo 

mnohem přívětivější tvář. Jako pozitiva zmiňují především: 

1) regeneraci objektů  

2) vzrostlé stromy, udržovanou městská zeleň  
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3) zlepšení úrovně občanské vybavenosti a služeb  

 

Adam: Pokud se týká zlepšení, tak to je vidět na všech těch panelákách, který se 

prostě regenerují, dostává to barvy. Vůbec i ty školy, školky. Jako je vidět, že se 

do toho masivně investuje. Třeba i ty centra tady, to je výborný. Že ty lidi maji 

možnost někde se sejít, maji možnost na jednom fleku něco třeba i nakoupit. 

 

Aleš: Tak určitě se zlepšily ty paneláky, to je vidět na první pohled. Zlepšilo se 

celkově to prostředí sídliště. Přibylo spoustu zeleně.  

 

Alan: Hodně se zlepšila vybavenost toho sídliště. Většina baráků, ale i škola, 

školka, poliklinika jsou zrekonstruovaný a to sídliště už neni tak šedivý. Vzrostlý 

stromy tomu hodně pomohly.  

 

Alice: Centrální park se hodně zlepšil. Trvalo to dlouho, pořád nebyly peníze, ale 

teď už je to vidět. Vyrostly tam stromy, lavičky… Vůbec přibylo na Jižnim Městě 

hodně zeleně.  

Určitě se zlepšily ty obchody. 

 

Anna: Celý to sídliště je takový lidštější, přátelštější. Je tu mnohem víc zeleně, ty 

baráky už nejsou všecky stejně šedivý, veřejný plochy jsou líp udržovaný.  

 

Alena: Zlepšily se nákupní možnosti samozřejmě. To se s dobou před dvaceti 

třiceti lety nedá srovnat. Zlepšil se celkovej vzhled toho sídliště. Je barevnější, 

zelenější, působí veselejšim dojmem. Zlepšil se stav těch baráků, regenerace 

sídlišti hodně pomohla. 

 

Přesto, pokud přišla v rozhovoru s participanty starší generace řeč na celkový charakter 

fyzického prostředí Jižního Města v současnosti, byli poměrně kritičtí. Kritizovali zejména 

následující nedostatky:  

1) monofunkčnost a monotónnost zastavěného prostředí.  

Aleš: 

Jak byste celkově charakterizoval prostředí toho sídliště?  

Jako na jednu stranu dost stereotypní a monofunkční, na druhou stranu je tu 

čerstvej vzduch a hodně zeleně. 

 

Arnošt: 

Jak byste charakterizoval prostředí Jižního Města? 

Jižní Město je betonovej kolos viditelnej z velký dálky. 

 

Alan: 

Představte si, že by vás přijeli navštívit přátelé, kteří tu ještě nebyli, a požádali 

vás, abyste se s nimi prošel a ukázal jim Jižní Město. Kudy byste se s nimi 

prošel?  
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Tak to teda vopravdu nevim, co bych jim ukazoval.  

Pročpak? Jaké vám to tu připadá?   

Nezajímavý. Ne že by to tu bylo kdovíjak vošklivý, ale nevim, co je tu tak 

zajímavýho k vidění. Chodovská tvrz? Takže když by na tom mermomocí trvali, 

ukázal bych jim náš dům, tady to blízký okolí, aby viděli, jak tady bydlíme. O 

kousek dál je to beztak skoro stejný. A potom bysme asi šli na procházku do toho 

lesa.  

 

Alena:  

Jak na vás celkově působí fyzické prostředí Jižního Města?  

Je to tu takový, jak bych to řekla… uniformní. Není moc na co se koukat, no. 

Proto nemám potřebu se tady procházet, mezi těma panelákama jako, a radši se 

jdu projít do toho lesoparku.  

 

2) Absenci ducha místa ve smyslu něčeho, co neumíme pojmenovat, ale kvůli čemu se 

vracíme (Cílek 2012).  

Jaká jsou tvoje oblíbená místa na Jižním Městě?  

Adam: Třeba se mi hrozně líbí ty kancelářský budovy, co postavili podél té 

dálnice. Takže když občas jdu s tyčkama nordicwalkingovat, tak to projdeme do 

té centrální části. Ty vodotrysky, lavičky, zeleň, že to působí hrozně hezky. Ale to 

je dáno tim, že to má ňáký kouzlo. Jinak kouzlo má třeba ten Spořilov strarej. Mě 

se to prostě líbí, že je to stejná zástavba… a má to takový to kouzlo, když člověk 

prochází. Kdežto tady mezi těma panelákama… Kouzlo má třeba Vltava a 

nábřeží, což tady neni… Mě připadá, že tady to kouzlo, kouzlo nějakýho místa, to 

tady chybí. 

 

Jak byste charakterizovala fyzické prostředí Jižního Města?  

Alena: Není moc na co se koukat, no. Proto nemám potřebu se tady procházet, 

mezi těma panelákama jako, a radši se jdu projít do toho lesoparku. 

 

Jdete se někdy projít po Jižním Městě?  

Adéla: Když už jsem v centru, stojí mi za to jít jinou cestou už kvůli tý kráse, ale 

tady mi to za to nestojí. Ne že by to tady bylo vyloženě nehezký, ale neni tu nic tak 

krásnýho ani zajímavýho, abych tam kvůli tomu šla jen tak na procházku.   

Jak byste tedy charakterizovala prostředí Jižního Města? 

Nepůsobí na mě příznivě, kdybych si mohla vybírat, rozhodně bych na Jižní 

Město nešla. [říká žena, která na JM I žije téměř třicet let, protože zde s 

manželem získali a později zprivatizovali byt]. Jižní Město ve srovnání s jinejma 

čtvrtěma (v klasický zástavbě) jednoznačně prohrává, při eventuelní procházce 

neni moc na co se dívat… 

 

Co dělá Jižní Město jedinečným, zapamatovatelným místem?  

Aneta:  

Jižní Město je srovnatelný s jinejma dobře udržovanejma a zabydlenejma 

sídlištěma, ale proti starejm čtvrtím tu chybí dech historie, takový to kouzlo 

starých domů, který ani nemusí být památkový. 
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Obr. 11: The Park Chodov: moderní administrativní komplex, kterým se rád prochází Adam.  

Nejedná se o prostor veřejný, nýbrž poloveřejný. Je však čistý, dobře udržovaný a bezpečný. Proto jej  
využívají nejen zaměstnanci přilehlých kanceláří, ale i někteří obyvatelé blízkého sídliště.  

Foto: autor 
 

 

3) známky úpadku některých objektů občanské vybavenosti a pocit nebezpečí na těchto 

místech, patrný z odpovědí na otázku „Jaká místa na Jižním Městě nemáte rád/a?“.  

 

Aleš:  

Vaděj mi takový ty zanedbaný území nikoho, jako jsou třeba kolem stanice metra 

Opatov. Problém jsou taky ty zanedbaný nákupní střediska z doby výstavby 

sídliště. Buď se maj zbourat a nahradit něčim jinym, nebo kompletně 

revitalizovat, ale takový to pozvolna chátrající prostředí s hernama a hospodama 

čtvrtý cenový přitahuje akorát problémový lidi.  

 

Alice:  

Je třeba pravda, že jak jsou ty Háje, tak tam by se to mělo trochu vylepšit. Tam to 

nepůsobí moc dobře.  

Já třeba mám divnej pocit z Opatova, z metra. Ve dne to jakž takž jde. Ale když 

tam člověk jde k večeru, je to tam takový zvláštní, takový nepříjemný… A ten 

výstup z toho metra, je to tam takový ušmudlaný. Když tam jdu, tak mám takovej 

pocit nebezpečí, že se furt vohlížim, kde kdo je. 

 

Anna:  

Dost otřesný je okolí stanice metra Opatov. Jít odtud po setmění domu, když 

nikde neni ani noha, neni nic příjemnýho.  
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Alena:  

Hnusný je zejména okolí stanice metra Opatov – počmáraný, pomočený, 

pozvracený – dole směrem ke starýmu Chodovu. Ostudná je taky ruina bejvalý 

sámošky u Chodovský tvrzi. Srocujou se tam akorát bezdomovci. Někdy se tudy 

bojim chodit.  

 

Adéla:  

Některý podchody, otřesný okolí kontejnerů i trafostanic, ale i západní vchod do 

stanice metra Háje, kde je furt nepořádek. Přibyly tam lavičky, který využívaji jen 

bezdomovci nebo zahraniční dělníci, který tam popíjejí pivo a znečišťujou okolí. 

 Do očí bijící je náměstíčko u kina Galaxie, který není místní samospráva 

schopná řádně opravit už řadu let (nejen chybějící dlaždice, ale nejnápadnější je 

neúplný sousoší Den a Noc od Olbrama Zoubka).  

 

Aneta:  

Příšerná je nákupní zóna na Opatovský. Je škoda, že to tam tak chátrá, protože ta 

knihovna tam je příjemný místo, kam jinak ráda zajdu.  

  

Fyzické prostředí Jižního Města tedy není ani v současnosti faktorem sehrávajícím pozitivní 

roli v procesu identifikace participantů s místem. Díky postupné regeneraci sídliště ovšem 

není ani faktorem majícím na identifikaci obyvatel s domovskou čtvrtí negativní vliv.  

 
Obr. 12: Je libo navštívit hernu, casino či hospodu „čtvrté cenové kategorie“? Momentka je z nákupní pěší zóny 

na Hájích, jež je v kontextu Jižního Města tím nejfrekventovanějším a z hlediska užívání méně problémovým 
sídlištním „nákupním střediskem“ z 80. let. Foto: autor.  
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Obr. 13: Zatímco severní část této nákupní zóny obrácená směrem k Opatovské ulici alespoň trochu funguje,  

její jižní část obrácená směrem k těsně sousedícím panelovým domům je už řadu let liduprázdná a chátrá.  
Foto: autor. 
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4.6 Co dělá Jižní Město jedinečným, zapamatovatelným místem?  

 

„Při volném způsobu zastavění vzniká jediný, funkčně i výtvarně neurčitý prostor. 

Jednotlivé prostory jsou si svou nevyhraněností a neurčitostí navzájem podobné a 

málo zapamatovatelné, což stěžuje orientaci. Tato skutečnost velmi přispívá k celkové 

monotónnosti a neosobnosti. Je to dále zvyšováno chudobou forem a významovou 

chudobou panelové architektury.“ (Schmeidler 1997: 164). 

 

Kudy byste se prošli se svými příteli, kteří Jižní Město neznají a chtěli by ho od 

vás ukázat?  

Adam: 

Tak mu dám kolo a zkusim mu tady vymyslet pár tras, aby si to naprojížděl… 

Jako pěšky, to je tady špatně prostě.  

Takže pěšky bys ho nikam nevzal?  

Vzal bych ho, ale vzal bych ho do lesa nebo ke kurtum. 

 

Aleš:  

Vy myslíte, že by to někoho zajímalo? 

Myslím, že ano. Taky bych rád poznal místo, kde bydlí moji přátelé… 

No tak asi bych jim ukázal ten náš barák a jeho okolí a pak ňáký ty místa, který 

jsou pro Jižák charakteristický – Chodovskou tvrz, Centrální park … ty dva 

mrakodrapy na Hájích bych jim ani ukazovat nemusel, ty jsou vidět skoro 

vodevšud. A taky to neni něco, čim se může člověk chlubit. A pak bysme vopravdu 

šli někam k těm rybníkum nebo do lesoparku, aby viděli to hezký okolí, který tu 

máme.  

 

Anna:  

Šli bysme asi do lesoparku. Je to kousek a je to tam hezký.  

Myslím tady na sídlišti, jaká místa byste jim tu ukázala?  

No tak kam bysme mohli jít? Přes Centrální park k tomu novýmu kostelu? 

K Chodovský tvrzi? Jižní Město je sídliště, takže jsou tu paneláky a je to všude 

dost podobný.  

 

Odpovědi participantů zakladatelské generace na otázku, kudy by se prošli se svými přáteli, 

kteří Jižní Město neznají, a chtěli by jej od svých hostitelů ukázat, dávají kritice významové 

chudoby sídlištní architektury z pera urbánního sociologa Karla Schmeidlera za pravdu. 

Vysvítá z nich slabá obrazivost Jižního Města (dle Lynche 2004) ještě zřetelněji než z výše 

nastíněného charakteru fyzického prostředí. Participanti starší generace proto považují 

takovou situaci za velmi málo pravděpodobnou a nikdy o tom, co je na Jižním Městě 

zajímavého a zvláštního, nepřemýšleli. Výčet hypoteticky navštívených míst se omezuje na 
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blízké okolí bydliště participantů a několik výrazných objektů, které bychom mohli označit 

jako významné prvky (dominanty) Jižního Města.  

Otázku „Co byste mi na sídlišti ukázal/a, kdybych byla turistou?“ položila narátorům také 

Cassi Pelikánová. Podobně jako v případě mých výše citovaných participantů se v odpovědích 

obvykle opakovaly okolní lesoparky, „některé sídlištní dominanty, jako je hotel Kupa a pár 

místních kulturních institucí, ale především pocit překvapení z představení si situace, že se 

sídliště vůbec může stát turistickou destinací.“ (Cassi Pelikán 2014: 105).   

Z rozpačitosti odpovědí participantů na otázku „Co dělá Jižní Město jedinečným, 

zapamatovatelným místem? Co jej odlišuje od jiných panelových sídlišť a od sousedních 

čtvrtí?“ vysvítá, že ideologický záměr vytvořit standardní, sériový model hromadného bydlení 

vedl ke vzniku uniformního, významově chudého obytného prostředí, v němž se jeví absurdní 

ukazovat někomu jeho zvláštnosti a krásy; prostředí, které může být považováno nanejvýš za 

bizarní kuriozitu jako v případě tohoto průvodce pro anglicky mluvící turisty. „Zeptejte se 

svého průměrného Čecha, jestli komunistická éra vytvořila něco, co má nějakou 

architektonickou hodnotu, a bude se smát, až se bude za břicho popadat. Komunisté jsou 

k smíchu kvůli stavění ohyzdných bytových projektů (nazývaných paneláky, protože byly 

budovány z prefabrikovaných panelů) a stovek škol, nemocnic a ústavů z hrstky fádních vzorů, 

které vypadají jeden jako druhý až po stejné, laciné bledě zelené linoleum“ (Lonely Planet 

Prague 2009: 51). Prostředí, které (snad s výjimkou „Husákových dětí“ prožívajících dětství a 

dospívání v partách vrstevníků mezi paneláky), nevedlo k většímu kolektivismu ani ke 

snižování třídních rozdílů mezi obyvateli, pro něž bylo plánováno.  

Druhým důvodem je přerušení historické kontinuity. Asanace naprosté většiny původní 

zástavby Chodova a Hájů měla za následek zpřetrhání téměř všech vazeb s minulostí. Lokalita 

tím ztratila „pupek“, významový střed, s nímž by se všichni obyvatelé čtvrti mohli 

identifikovat. Zůstalo jen několik ostrůvků rodinných domků krčících se ve stínu paneláků, 

hrstka povětšinou chátrajících selských stavení a Chodovská tvrz. Původně vodní tvrz 

v devatenáctém století přestavěná do podoby klasicistního zámečku se jako přelud náhle 

zjevuje mezi paneláky a rušnou čtyřproudou silnicí, čímž jen umocňuje pocit časoprostorové 

diskontinuity místa. Přesto se k ní upíná pozornost obyvatel, když jsou postaveni před úkol 

najít identifikační znak, symbol čtvrti. Ještě častěji ale obracejí pozornost za hranice sídliště – 

k lesoparkům, které jej obklopují. Jako vymezující znak však může posloužit i samotná 

velikost sídlištního celku.  
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Obr. 14: Díváte-li se na Chodovskou tvrz směrem od Türkovy ulice, nabízí se vám bizarní scenérie 

 klasicistního zámečku krčícího se za panelovou hradbou (foto: wikimedia.cz)  

 

Aleš:  

Charakteristickej je ten dvojitej mrakodrap na Hájích, typickej je i ten Centrální 

park s těma kopečkama, Chodovská tvrz asi. Tvrz obklopenou panelákama, to asi 

jinde nemaj [smích]. Jinak jsou asi jedinečný ty parky vokolo.  

 

Alan: 

Asi velikostí tý sídlištní zástavby. Říká se, že je to největší sídliště u nás. Jinak 

nevim, čim se zásadně liší od jinejch sídlišť na okraji Prahy.  

 

Andrea:   

To je těžká otázka… Hodně lidí si vybaví ty spojený mrakodrapy na Hájích… 

Chodovská tvrz? Tu asi budou znát jen místní. No možná ty lesoparky. 

 

Adéla:  

Snadno zapamatovatelnej je výškovej dům Kupa a kino Galaxie. Nic jinýho mě 

nenapadá.  

 

Aneta:  

Typický jsou tady bohužel ty paneláky. Velkej rozdíl mezi sídlištěma nevidim.  

 

 

 

 



81 
 

 
Obr. 15: „Dvojitej mrakodrap“ neboli spojené věžové domy hotelu Kupa na Hájích při pohledu  

z okraje Centrálního parku. Pro lepší představu o měřítku podotýkám, že panelový dům  
stojící v úrovni hotelu Kupa nalevo od něj je dvanáctipodlažní. Foto: autor. 

 
 

 
Obr. 16: Charakteristický zvlněný reliéf Centrálního parku autoři studie na revitalizaci centrální části Jižního 
Měst glosovali slovy „…lze pouze hádat, jedná-li se o nepovedenou reminiscenci na České středohoří, nebo 

největší pohřebiště buldozerové kultury ve střední Evropě.“ (Plicka, Sedlák, Sedlák 1997: 21). V každém případě 
platí, že navzdory dvaceti letům postupných revitalizací spočívajících v úpravě cest, instalování laviček a 

dětských hřišť a výsadbě stromů rozlehlý Centrální park dodnes neslouží jako ústřední živý veřejný prostor JM I  
(srov. Veselý, Vacek 2013). Foto: autor. 

 

Tato podkapitola potvrzuje závěr vysvítající již z kapitoly předcházející: celkový charakter 

fyzického prostředí stejně jako lokální dominanty hrají v procesu identifikace participantů 

s místem marginální roli.  
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4.7 Současný vztah participantů starší generace k Jižnímu Městu  

 

Vystěhovali nás sem, když bourali starý Žižkov, v roce 1984. První roky byly hrozné. 

Ale postupně se to lepšilo a dnes jsme celá rodina velmi velmi spokojeni. A žijeme tu 

čtyři generace“ (žena, 89 let, účastnice festivalu Street for art 2011).  

Přes výše jmenované nedostatky fyzického prostředí se participanti starší generace cítí být na 

Jižním Městě poměrně silně zakořeněni. Na otázku „Jak byste popsal/a svůj současný vztah 

k Jižnímu Městu?“ odpověděli participanti starší generace takto:  

Adam:  

V současnosti samozřejmě je to domov.   

 

Aleš:  

Žiju tu třicet let, jsem tu spokojenej, takže už si tu připadám doma.  

  

Alan:  

Už jsem tu, jak se říká, zapustil kořeny, jsem tu doma.  

 

Alice:  

Beru to tak, že jsme tady vychovali děti, že jsem tu prožila mládí… jsme prostě 

s tim místem ňák spojený.  

Takže už si tu připadáš doma? 

Teď už jo.  

 

Anna:  

Žiju tu přes třicet let, naše děti tu vyrostly… jsem tu doma, no.   

 

Alena:  

V současný době kladně. Zvykla jsem si tu a mám to tu ráda.  

 

Odstěhování se považují participanti za možnost v současnosti málo pravděpodobnou či zcela 

hypotetickou.  

„Kdyby vám někdo nabídnul výměnu vašeho bytu za domek v satelitním 

městečku nebo za podobně velký byt v centru Prahy – na Žižkově, v Karlíně – 

uvažovali byste o tom?“ 

Adam:  

Já spíš lituju ty, který se vodstěhovali do těch satelitů kolem Prahy. Já, pokud 

bych se chtěl vodstěhovat, tak plácnu, měla by to být středisková obec, aby to 

mělo náměstí, hospodu, zdravotní středisko… Ty lidi se stejnak neznaj, stejnak 

tam jenom přespávaj. A to že mají nějakých tisíc metrů. Za tim ale maji hradbu a 

za ní je stejně někdo jinej.  

Kdo má možnost nějaké chaty, tak jako kombinace je to (bydlení na sídlišti plus 

chata) dobrý. Je ale pravda, že bydlet tady a nemít tu možnost úniku… si nejsem 
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jistý, jestli by to bylo zrovna dobrý.   

 

Aleš:  

Asi neuvažoval. Ani jedno mě neláká.   

  

Alan:   

O bydlení v satelitnim městečku v žádnym případě. Kdyby mi někdo nabídnul 

pěknej rodinnej domek v menšim městě za Prahou, tak možná jako vo bydlení na 

důchod. V centru Prahy bych bydlet nechtěl. Jižní Město mi vyhovuje.  

 

Alice:  

Třeba v Jesenici [smích]. Vždyť se tam lidi ani neznaji. Přijedou se tam jen 

vyspat… Ne, ne, to vůbec. K Žižkovu nemám žádnej vztah, ke Karlínu taky ne. 

Takže bych neměnila. 

 

Anna:  

V satelitu bych určitě žít nechtěla, jsem městskej člověk, kterýmu vyhovuje, že je 

odsud za chvíli v centru. Žižkov, Karlín… centrum Prahy mám ráda, vyrůstala 

jsem tam… tady by hodně záleželo, jakej byt by to byl. Hezkej, světlej, s dobrym 

výhledem, takovej, kterej by se mi líbil, by za ten náš tady asi nikdo vyměnit 

nechtěl. Je to fakt hodně hypotetický.  

 

Alena:  

Neuvažovala. Centrem se ráda projdu, ale na bydlení mi připadá dost rušný. 

Satelitní městečko mi nic neříká. To neni ani město ani vesnice.  

 

Z odpovědí participantů na otázku „Kdyby vám někdo nabídnul výměnu vašeho bytu za 

domek v satelitním městečku nebo za podobně velký byt v centru Prahy – na Žižkově, 

v Karlíně – uvažovali byste o tom?“, vysvítá, že Jižní Město jednoznačně lépe odpovídá jejich 

představě příjemného místa k bydlení než příměstské kolonie rodinných domků. Dokáže však 

v jejich očích obstát i ve srovnání s vnitroměstskými rezidenčními čtvrtěmi. Díky čemu? O 

zdravějším vzduchu a blízkosti „přírody“ ve srovnání s centrem Prahy na straně jedné a lepší 

občanské vybavenosti a dostupnosti do centra města ve srovnání se satelity a menšími 

středočeskými obcemi na straně druhé participanti opakovaně mluvili. Díky tomu bydlení na 

pražském Jižním či Jihozápadním Městě skýtá jednu významnou výhodu, kterou obyvatelé 

sídliště zřetelně vnímají, přestože ji většinou v rozhovorech explicitně nezmiňují. „Bydlet na 

sídlišti znamená bydlet v místě přizpůsobeném zvláštním podmínkám mladých rodin s malými 

dětmi, znamená to bydlet daleko od centra, které není na tuto situaci ani v nejmenším 

připraveno“ (Bazac-Billaud 2000: 65). V tomto kontextu nepovažuji za náhodu, že 

z dvaadvaceti jihoměstských účastníků festivalu Street for art 2011, kteří přijali výzvu pomocí 

kresby či kombinace kresby a psaného textu vyjádřit na připravené papírové archy, co pro ně 
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znamená Jižní Město, pět obsahuje motiv spokojeného rodinného života; ani to, že s jedinou 

výjimkou mladého muže jsou jejich autorkami ženy, které na Jižním Městě vychovávají či 

vychovaly malé děti.  

 
                  Obr. 17: žena 33 let 

 
 

 
                  Obr. 19: žena 36 let 

Obr. 18: žena, 36 let 

                             

 

 

         

 
                               Obr. 20: muž 19 let  

 

 

  

 

 
                                Obr. 21: žena 58 let  

Vnímané nedostatky fyzického prostředí sídliště tedy nebrání participantům v tom, aby byli 

na Jižním Městě spokojeni a identifikovali se s domovskou čtvrtí ve smyslu lokálnosti na 

základě jiných, převážně autobiografických faktorů.   
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4.8 Biografické vzpomínky participantů starší generace  

 

„Ve chvíli, kdy by mělo dojít k odstřelu prvního paneláku, vyrojili by se s největší 

pravděpodobností kolem něj jeho obyvatelé a svými těly by bránili asanační četě v 

jejím díle. Proč? Protože jde – přes všechny výtky – o jejich domov. Za patnáct dvacet 

let života tu prostě již zapustili kořeny, jsou s tímto prostředím spojeni, mnozí se tu již 

narodili, a ty domy, ať už právem nebo neprávem haněné, byly kulisami jejich 

životních příběhů. Sídliště tak už dnes má kýžený čtvrtý rozměr lidských osudů; 

křehkou květenu přes dvacet let pěstovanou a pracně udržovanou. Tu bychom asanací 

ztratili a museli pěstovat znova“ (Plicka – Sedlák – Sedlák 1997: 20).  

 

Autoři již citované studie na revitalizaci centrální části Jižního Města I z poloviny 

devadesátých let správně pochopili, že asanace anebo radikální přestavba panelových sídlišť 

nepředstavuje pouze závažnou otázkou ekonomickou, ale také sociální a politickou. Že 

panelová sídliště nejsou jen nevzhlednými, uniformními noclehárnami, nýbrž i zabydlenými, 

osvojenými místy, která již mikrohistorie psané lokálními aktéry dokázaly naplnit 

životodárnými významy. Jsou prostorovými středobody spousty životních příběhů; místy, 

která mnoha svým obyvatelům přirostla k srdci, jak explicitně vyjadřují tyto kresby vytvořené 

několika účastníky a účastnicemi festivalu Street for art 2011.  

 
       Obr. 22: muž 33 let 
 

 
Obr. 24: žena, 23 let  

 

 

 
                      Obr. 23: žena, 35 let 
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                  Obr. 25: žena 22 let 

 

 
Obr. 26: žena 41 let 

 

 

Nositelem těchto významů tedy není v první řadě architektonický a urbanistický charakter 

čtvrti. Fasáda každého domu od renesance po secesi vypráví určitý příběh, kterým jej odlišuje 

od domů v sousedství. Ani fasády panelových domů nejsou docela „němé“. Ve dne i v noci 

nabízejí zajímavou světelnou hru, která je však čitelná pouze pro zkušené a vnímavé oko.
27

  

S pestrostí a mnohovýznamovostí fasád tradičních měšťanských domů se nicméně měřit 

nemohou. Slovy teoretika architektury Otakara Nového „sebedelší pásy vysokých 

typizovaných domů, ani balkony, ani nový motiv lodžií nemohly dosud překonat mechanismem 

svého rytmu stejných sekcí, oken, schodišť, parapetů a vstupů zmíněné historické aditivní 

koncepce. Přinesly jen strohé, obecné vyrovnání úrovně včetně bytového standardu.“ (Nový 

1996: 117).  

Pro identifikaci obyvatel s Jižním Městem není stěžejní kolektivní paměť místa ani jeho 

symboly. Co tedy? Něco, co nemůžeme pochopit, nahlížíme-li na místo utilitárně jako na 

lokalitu. Něco, co nepramení přímo z fyzických vlastností místa, ale z nakumulovaných 

vzpomínek a prožitků. Vztah k místu jako k lokálnosti je vztahem bytostně individuálním, 

                                                           
27

 Historik architektury Rostislav Švácha, obyvatel pražského sídliště Modřany, přirovnává zdánlivě neměnnou 
fasádu panelových domů k Mondrianovým abstraktivistickým obrazům. Od svítání do soumraku se mění 
skladba ozářených a zastíněných ploch. Ve stovkách a tisících jakoby slepených oken bez tradičního příčkování 
se zrcadlí blankytná modř oblohy a růžová a zlatá barva červánků. Hodiny to můžete pozorovat z kuchyně a 
obýváku. Když ráno pospícháte na tramvaj nebo na autobus, konfigurace hranolů se rozhýbávají, mění se jejich 
zákryty, zužují a rozšiřují se škvíry mezi domy. Rád bych si o tom pořídil fotografické záznamy. Je to Mondrian 
zdynamizovaný, jdoucí za původní záměr holandského abstraktivisty. Lituji, jak málo lidí tento estetický rozměr 
sídlišť vnímá“ (Švácha 1998: 49). Podobnou nenápadnou obrazivost spatřuje v panelákových fasádách také 
akademická architektka Milada Vorlová. „Protější dům – plocha o 140 stejných políčkách, ve dne barevná 
šňůrami prádla – se večer stává světelnou mozaikou, měnící se podle doby od jasných oken kuchyní po modravé 
blikání televizorů (v zimním ránu podle rozložení světel v protějších oknech umí zkušené oko určit čas na pět 
minut přesně) a na protější fasádě v tomto nepravidelném světelném obrazci rytmicky probleskává svislá stopa 
jedoucího výtahu…“ (Vorlová 1998: 52).  
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mohli bychom říci intimním.
28

 Zároveň je však zkušeností velmi obecnou v tom smyslu, že 

podobné vzpomínky mají mnozí jiní lidé na jiných místech. Vědomí této samozřejmosti a 

současně intimnosti emocionálního vztahu k místu, kde se cítíme doma, je důvodem, proč 

není snadné o něm smysluplně hovořit. Avšak rezignovat na dotazování se na tyto zdánlivé 

banality se zdůvodněním, že se stejně nedozvíme nic zajímavého, by znamenalo rezignovat na 

porozumění místu ve smyslu lokálnosti (Gibas 2007).   

V tomto světle není překvapivé, že jen asi polovina raných vzpomínek participantů je 

integrálně spojena s fyzickým prostředím Jižního Města osmdesátých let.  

Alice:  

Pověz mi, prosím, nějakou vzpomínku z počátků bydlení na Jižním Městě?  

Bylo to první sídliště po válce, který se otvíralo se všim všudy. S obchodama, 

komunikacema, takže to byla obrovská sláva. Byla to v novinách prostě.  

To byla jedna akce a pak už to bylo jako dřív. Na druhý straně [na JM I] se ještě 

dostavovalo sídliště a tam lidi ještě dva roky chodili v blátě v galoších do 

obchodů. 

 

Anna:  

Můžete mi, prosím, povědět nějaký konkrétní zážitek z té doby? Na co často 

vzpomínáte?  

Nezapomenutelnej zážitek určitě bylo ježdění s kočárkem po rozestavěnym 

sídlišti. Chodníky jen někde, vysoký vobrubníky samozřejmě, do toho to klouzavý 

bláto, když zapršelo. No ale zvládla jsem to tak jako jiný mámy. Nic jinýho nám 

nezbejvalo.  

Nebo na to, jak jsme jezdili přeplněnejma autobusama na Kačerov, než tady 

otevřeli to metro.  

Vzpomínám, jak děti chodily sáňkovat do Centrálního parku na ty kopečky, který 

tenkrát byly ještě holý. 

 

Alena:  

Na co z té doby prvních let bydlení na Jižním Městě často vzpomínáte?  

Tak určitě ráda vzpomínám na procházky s dětma do lesoparku. Člověk přešel 

silnici a byl jakoby v jinym světě. Děti se mohly vyřádit na louce, běhat po lese, 

krmit kozy… Dokud byly malý, chodili jsme tam často.  

                                                           
28

 Vztahem, jenž přibližně odpovídá kategorii existenciálního bytí uvnitř v typologii vztahu k místu Edwarda 
Relpha (1976). Relph rozlišuje tři základní úrovně vztahu k místu. Elementární úroveň bytí v místě nazývá Relph 
behaviorální bytí uvnitř. Je pouhou fyzickou přítomností v místě a zároveň vědomím této přítomnosti. Tento 
praktický vztah k místu jako lokalitě je zcela postačující pro vykonávání rutinních každodenních aktivit. Fyzická 
přítomnost v místě může po čase přerůst v empatické bytí uvnitř. Ve vztahu k místu začnou hrát roli osobní 
prožitky a emoce. Nejvyšším stupněm této typologie je existenciální bytí uvnitř, jež podle Replha znamená 
„naprostou a nevědomou oddanost místu“ (Relph 1976: 55).  
Relph si je vědom, že se jedná o ideální typy. Že v reálném světě existují prostorové zkušenosti nejrůznějšího 
druhu a intenzity, avšak všechny se pohybují na pomyslné škále. Na jejím jednom konci se nachází zcela 
povrchní zkušenost místa (např. zkušenost pohybu přepravním prostorem stanice metra), na opačném konci 
hluboký prožitek existenciálního bytí uvnitř.  
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Ještě na něco vzpomínáte?  

Vzpomínám, jak šel syn poprvý do školky, jak jsme v zimě chodili bruslit na 

přehradu.  

 

Vzpomínky Adama a část vzpomínek Aleny jsou sice spjaté se sídlištním prostředím, avšak 

nikoliv nevyhnutelně s prostředím Jižního Města. Tyto výroky vytržené z kontextu by mohly 

být bez problémů zasazeny do kontextu jiného velkého panelového sídliště.  

Adam:  

Pověz mi, prosím, nějakou vzpomínku z počátků bydlení na Jižním Městě?  

Nějakou jako zajímavost?  

Nemusí to bejt vyloženě zajímavost, prostě něco, na co pořád vzpomínáš.  

Ehm… ten první panelák co jsem bydlel … to byl vlastně panelák mladejch lidí. 

Třeba se dělaly věčírky, kdy se sešlo, hrál jsem na piano… A společensky to 

fungovalo dobře. Připadá mi, že ty lidi nebyli tak netolerantní. Nade mnou třeba 

bydleli staří lidi a já jsem se jich ptal: Když já hraju, nevadí vám to? A voni 

říkali, klidně hrajte, my si sednem a posloucháme. Což teď když si někdy zahraju 

v tom novym, sousedka prostě přilítne po desáté hodině a začne mi mlátit na 

dveře nebo tak. 

 

Alena:  

Ještě na něco vzpomínáte?  

Nebo si vzpomínám, jak tu byli poprvý na návštěvě moje rodiče a divili se, jak 

najdeme ten náš barák, když všechny vypadaji jeden jako druhej [smích]. Prostě 

takový ty rodinný vzpomínky, no… 

 

Souvislost vzpomínek dalších participantů s Jižním Městem je již čistě arbitrární. Kulisa 

Jižního Města by v těchto vyprávěních mohla být poměrně snadno nahrazena nejen kulisou 

jiného sídliště, ale kulisou téměř libovolné městské obytné čtvrti.   

Aleš:  

Jaké zážitky se vám vybaví z prvních let života na Jižním Městě? 

Vybaví se mi třeba, když jsme si pořídili první auto, to bylo v roce osumdesát pět, 

kolik místa tady bylo na parkování. To je vážně velkej rozdíl, když byste se 

podíval z vokna na tu ulici tehdy a teď. Teda ňáký auta tu byli, to zase jo. 

Embéčka, žigulíky, trabanty… Vzpomínám si, jak je tady chlapi opečovávali a 

vopravovali. Vzpomínám i na takový ty různý vopravy a úpravy v bytě. To dycky 

dělával ňákej soused ze známosti… 

 

Alan:  

Jaké vzpomínky se vám vybaví z prvních let života na Jižním Městě? 

Vzpomínám na zařizování toho bytu. To nebylo jako dneska, že člověk zajede 

někam do Ikey a vybere si, co se mu zrovna hodí podle velikosti, barvy a tak dále. 

Tehdy moh člověk zajet leda tak do debiláku na Budějovickou. Víte, co je debilák, 

že jo? [Dům bytové kultury] A tam si vybrat z několika málo typovejch řad, 
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pokud to zrovna nebylo vyprodaný. Takže jsem si ledacos, takový ty různý 

poličky, přihrádky a tak, dělal sám. A rozhodně jsem nebyl jedinej. 

 
 

 
Obr. 27: Opečovávaní „čtyřkolých miláčků“ obyvateli JM I: momentka z tehdy ještě poloprázdného parkoviště. 

Foto: Lubomír Kotek 1982, jizak.eu.  

 

Ačkoliv jsou autobiografické vzpomínky vždy nerozlučně spjaty s konkrétním místem, toto 

místo ve fyzickém smyslu může být pouhým neartikulovaným pozadím, na němž se 

odehrávají životní příběhy aktérů (pořízení rodinného automobilu, sousedská výpomoc 

apod.).  Mohou být také kulisou, která příběhu dodává plasticitu, avšak není nezbytně nutná 

k porozumění pointě. Například příběh člověka, který se neumí zorientovat v nezvykle 

uniformním prostředí Jižního Města, by se mohl stejně dobře odehrávat na jakémkoliv jiném 

velkém panelovém sídlišti. Hlavními aktéry příběhu jsou vždy lidé se svými pocity, 

motivacemi a charaktery.  
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4.9 Jak vidí budoucnost Jižního Města participanti starší (zakladatelské) generace?  

 

Co se odehraje na sídlištích? Nevyhnutelná degradace? Nebo se stabilizuje situace? 

[…] To, co se o sídlištích říká, bude mít v budoucnu velký vliv na rychlost a samu 

podstatu tohoto procesu. Lidé ve skutečnosti daleko více jednají podle svých představ 

než podle objektivní situace. Jestliže bude těmto čtvrtím přidělováno příliš negativní 

image (které ostatně neodpovídá realitě), je pravděpodobné, že pesimisté, 

předpovídající rychlou přeměnu sídlišť v sociální ghetta, se dočkají splnění svého 

„snu“: protože budou lidem neustále opakovat, že bydlí v nedůstojných podmínkách, 

nakonec je přesvědčí (Bazac-Billaud 1997: 64). 

 

Jak se podle participantů zakladatelské generace změní Jižní Město v horizontu dalších 

dvaceti třiceti let?  

Adam:  

Posledních šest let mám pocit, že se Jižní Město ubírá špatným směrem. Že je 

tady rozvoj, plánovanej rozvoj na úkor lidí, kteří tady bydlí. To znamená, že tato 

oblast přece nepotřebuje nový baráky na bydlení, nový kanceláře. Tady 

potřebujeme infrastrukturu, služby, a třeba ňáký volnočasový aktivity, který by se 

sem dotáhly. Je otázkou, jak to vyjde finančně… Městská část, místo aby 

investovala, tak prodává majetek. A jestli to někomu vydají, tak chce vydělat… A 

oni to dělaji, já říkám, tou salámovou metodou. Oni tady budou koncentrovat 

další lidi, další dopravu, bude tady nedostatek parkovacích míst. Nebo tady 

udělaj hurá akci bazén na Jižním Městě. Postavěji tady akorát ohradu, vyrovnaj 

pozemky za devadesát pět milionů a tím celá akce skončí, podle mě. Takže se 

obávám změn k horšímu, ale věřim, že ten trend jde ještě zastavit. 

 

Aleš:  

Popravdě, neuvažoval jsem o tom, ale myslim, že většina lidí, který tu dneska 

žijou, tu bude žít pořád. Mám na mysli hlavně tu dnešní střední a starší generaci. 

Kam by se stěhovali? Do centra Prahy těžko. Chalupa je příjemná přes léto. Zato 

v zimě člověk ocení ústřední topení. Trochu se bojim výstavby dalších bytů. Jižní 

Město nepotřebuje další paneláky, ale spíš další služby. 

 

Anna:  

Důležitý je, aby tady chtěli žít mladý lidi. Jinak bude z Jižnáku za dvacet let 

město důchodců a to neni dobrý.  

A co pro to může radnice udělat?  

Musí podporovat mladý rodiny. Nepotřebujeme tu další bytový domy s bytama na 

prodej za tři čtyři miliony. Kolik mladejch rodin si to může dovolit? Potřebujeme 

spíš ňáký startovací byty. Nepotřebujeme ani kancelářský komplexy, ve kterejch 

pracujou lidi bůhví odkud. Potřebujeme víc pracovních příležitostí tady na 

sídlišti, pro lidi, který tu žijou.  
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V jaké situaci byste třeba uvažovala o stěhování?  

Kdybych si třeba nemohla dovolit to bydlení tady. Naštěstí ty náklady tady nejsou 

tak vysoký. Nebo kdyby to sídliště hodně upadalo: stěhovali se sem divný lidi a ty 

stávající obyvatelé by odcházeli jinam. To by se mohlo stát, kdyby pořád 

pokračovala ta snaha zastavět každej volnej plac na sídlišti, jak se vo to snažej 

naši páni radní. Ale věřim, že tyhle tu nebudou na furt a ty další budou mít víc 

rozumu.  

 

Odpovědi na otázku „Jak se podle vás Jižní Město změní během dalších dvaceti třiceti let? 

Budou to změny spíš k lepšímu nebo k horšímu?“ ukazují, že participanti jsou zatím vůči 

negativnímu vnějšímu image čtvrti relativně imunní. Nemyslí si, že žijí ve špatné čtvrti 

s neperspektivní budoucností. To je z hlediska dalšího směřování Jižního Města velmi 

důležité. Pokud totiž obyvatelé Jižního Města (nebo jakékoliv jiného sídliště) uvěří tomu, že 

jej čeká špatná budoucnost, že se z něj dříve či později stane ghetto, začnou se podle toho 

chovat. „Budou se bát vyjít na ulici. A ti, kdo na sídlišti bydlí, se budou za každou cenu snažit 

najít jiné bydlení, které by je společensky nedeklasovalo, bez ohledu na to, že kvalita tohoto 

bydlení »jinde« může být ve skutečnosti vlastně horší. Při své přípravě na odchod nebudou 

mít důvod zasazovat se o to, aby se někdo staral o veřejná prostranství, a své »provizorní« 

byty už nebudou udržovat.“ (Maier 1998: 4). Neboli přitakají-li obyvatelé některému 

z katastrofických scénářů vývoje sídliště, stane se sebenaplňujícím proroctvím (Bazac-Billaud 

1997: 64). 

Nelze však tvrdit, že participanti pohlížejí na budoucnost Jižního Města s naivním 

optimismem. V rozvoji sídliště spatřují řadu konkrétních hrozeb a tyto hrozby dokážou jasně 

pojmenovat. I to lze označit jako pozitivní faktor, neboť uvědomění si a pojmenování 

problému je základním předpokladem jeho efektivního řešení. Zejména je znepokojuje 

pokračující hromadná bytová a kancelářská výstavba „zahušťující“ sídliště a posilující jeho 

monofunkčnost. Obávají se také odchodu mladších a majetnějších lidí a naopak přistěhování 

méně majetných obyvatel a cizinců, jinými slovy plíživého úpadku čtvrti. Přesto ale považují 

za velmi pravděpodobné, že na Jižním Městě budou žít i ve stáří.  

Myslíte si, že tu za těch dvacet třicet let budete pořád žít?  

Adam: Dokud budu v pracovním poměru, tak ano. Je otázkou, jestli potom, za 

nějakých 10 let, jestli se vůbec ven neodstěhovat, vůbec pryč, aspoň přes léto. 

 

Aleš: Člověk neví, co bude za rok, natož za dvacet let, ale o prodeji toho bytu 

neuvažuju. 

 

Alan: Nevim, kam bych se stěhoval a ani nemám tu potřebu. Takže tu asi budu 
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bydlet pořád.   

 

Alice: Teď už bych se nikam stěhovat nechtěla, takže tu asi dožiju, no [smích]. 

 

Anna: No kdoví jestli tu ještě budu, to už ze mě bude stará bába [smích]. Ale vo 

stěhování někam jinam teďka neuvažuju.  

 

Alena: Jsem tady spokojená. Nemám, proč bych se někam stěhovala.  

 

Budoucnost Jižního Města je tedy faktorem, v němž se pohled na domovskou čtvrť jako na 

lokálnost střetává s pragmatickým pohledem na Jižní Město jako na lokalitu, jejíž vývoj 

může, ale nemusí, být v souladu s potřebami a přáními obyvatel. Participanti starší generace 

spatřují v rozvoji Jižního Města jasně pojmenované hrozby. Věří však, že Jižní Město bude 

schopné těmto hrozbám úspěšně čelit. A tato víra naopak jejich vztah k Jižnímu Městu 

upevňuje.  

Dokladem pro toto tvrzení je také skutečnost, že pokud se participanti setkají s určitým 

negativním stereotypem o Jižním Městě, buď jej ignorují jako nesmyslný, nebo se vůči němu 

aktivně vymezují. Na otázku „Setkal/a jste se někdy s předsudky o Jižním Městě?“ 

odpověděli participanti starší generace takto:  

Adam:  

Všeobecně se ví, že když řeknu Pražákovi na otázku, kde bydlíš, na Jižnim Městě, 

tak on řekne, že to neni Praha. Takoví ti, co bydlí někde na Žižkově, Smíchově, 

Vinohradech nebo tak, tak voni považujou za Prahu jenom takový to tuhý jádro. 

Ale mě to nechává klidným.    

 

Aleš: 

Setkal jsem se s názorem, že je Jižní Město nedodělaný, nepřátelský prostředí, že 

to neni žádný město. Ale proč by mělo bejt? Říkám na to ano, Jižní Město má 

řadu nedostatků, ale taky spoustu předností, díky kterejm jsem tu stejně jako 

spoustu dalších lidí spokojenej.  

 

Alice:  

Ne, jedině učitel angličtiny z Kanady se divil, že žiju na velkym sídlišti na 

periferii. Asi měl představu, že to tu vypadá jako na těch sídlištích na Západě.   

 

Budoucí hrozby ani pověst Jižního Města tedy nepředstavují pro participanty starší 

generace natolik vážný a neřešitelný problém, aby měl dopad na jejich pozitivní identifikaci 

s místem a z toho plynoucí pravděpodobnou rezidenční stabilitu. Dosud nejrozsáhlejší 

výzkumy silných a slabých stránek sídlišť, jejich potenciálů a měnících se hrozeb dávají 
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tomuto klidnému pohledu zakladatelské generace Jižního Města převážně zapravdu. Dle 

Maierovy multikriteriální analýzy (2003), patří Jižní Město v porovnání pražských sídlišť 

z hlediska potenciálů i rizik do pražského průměru, přičemž díky výjimečnému potenciálu 

Prahy jako vzdělanostního a ekonomického centra České republiky jsou téměř všechna 

pražská sídliště v celorepublikovém měřítku výrazně nad průměrem (Temelová et al. 2011).
29

 

Scénář postupné ghettoizace Jižního Města je tedy v horizontu několika málo desetiletí velmi 

nepravděpodobný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Temelová, Novák, Ouředníček a Puldová (Temelová et al. 2011: 1811 – 1834) rozlišují tři kategorie sídlišť 
z hlediska perspektiv budoucího rozvoje: 
 1) sídliště s dobrými vyhlídkami do budoucna díky trvající pestré sociální skladbě obyvatel a dostatku investic 
do zlepšování fyzického prostředí sídliště. Naprostá většina pražských sídlišť spadá do této kategorie.  
2) sídliště, která stojí na rozcestí mezi regenerací a úpadkem. Nejsou lokalitami, kde se koncentrují sociálně 
slabí a ze strany obcí i obyvatel je snaha kontinuálně investovat do jejich údržby a rozvoje. Čelí však větší měrou 
negativním trendům demografickým (stárnutí populace, odchod mladých vzdělaných lidí za prací) anebo 
ekonomickým (například pokles životní úrovně řady obyvatel v důsledku stagnace hornictví a těžkého průmyslu 
po roce 1989). Kam budou směřovat, závisí do značné míry právě na tom, jak se dokážou vypořádat s těmito 
změnami.  
3) sídliště s vysokou koncentrací sociálně slabých obyvatel a malou nadějí na zásadní zlepšení: viz výše popis 
severočeských vyloučených lokalit. 
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5 Faktory a způsoby identifikace participantů mladší generace 

(generace jihoměstských rodáků) s místem  
  

V této kapitole představuji výsledky analýzy rozhovorů s participanty, kteří se na Jižním 

Městě v osmdesátých letech narodili nebo se tam v této době přistěhovali v předškolním věku. 

Uvádím hlavní faktory identifikace této generace obyvatel Jižního Města s místem a způsoby, 

jimiž participanti tento vztah artikulují. Vycházím zejména z polostrukturovaných rozhovorů, 

jejichž osnovu jsem podrobně představil v podkapitole 3.2. Čerpám ale i z neformálních 

nestrukturovaných rozhovorů zaznamenaných v průběhu zúčastněného pozorování. Jednotlivé 

podkapitoly jsem pro větší přehlednost pojmenoval podle induktivně zjištěných faktorů 

identifikace participantů mladší generace s místem. Na stručné uvedení každého faktoru 

navazuje výčet relevantních výroků participantů. Tyto výroky píši kurzivou v rámečku. Kde 

je to žádoucí kvůli zachování kontextu, cituji kromě odpovědi participantů také příslušnou 

doplňující otázku. Následně interpretuji citované výroky a shrnuji dílčí závěry pro danou 

podkapitolu.   

 

5.1 Biografické vzpomínky participantů mladší generace 

 

Autobiografická známost zahrnuje současná místa, jež propojuje s množstvím míst 

minulosti – zapamatovaných, prožitých, vzhledem ke kterým je současné místo samo o 

sobě jen zbytkovým. Autobiografická dimenze dává prostoru hloubku času a tím i 

významu. Člověk se v rámci takové zkušenosti propojuje s místem, prolíná, zakořeňuje 

vzpomínkami do místa (Gibas 2007: 41).  

 

Díky tomuto časoprostorovému propojení se určitá místa z pohledu aktérů, kteří se do nich 

retrospektivně obracejí, stávají jedinečnými, nezaměnitelnými. Betonové plácky a nákupní 

střediska vzpomínané mladší generací participantů v odpovědi na otázku „Jak vzpomínáš na 

dětství a dospívání na Jižáku?“ tak nejsou kdejakými objekty sídlištní občanské vybavenosti. 

Proč? Protože jsou neoddělitelně spjaté s jejich vyrůstáním mezi paneláky ve skupině 

vrstevníků; s radostmi, průšvihy i láskami, které na sídlišti prožili.  

Bořek:  

Jsou to převážně hezký vzpomínky. Měl jsem kolem sebe spoustu kamarádů, takže 

jsem se rozhodně nenudil. Vzpomínám, jak jsme jako malí kluci běhali po sídlišti, 
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tehdy ještě takovym syrovym, a vymejšleli různý skopičiny.  Vzpomínám si, jak 

jsme tady na tom betonovym plácku před baráka hráli hokej se starym tenisákem 

a představovali jsme si, že jsme Hašek nebo Jágr. Rád vzpomínkám na blbnutí v 

lesoparku nebo na koupání v přehradě… 

 

Bohdan:  

Tak určitě z toho nemám žádný trauma [smích]. Ne vážně, Jižák nebyl špatný 

místo pro děti, hodně volnýho prostoru bez aut, ty lesoparky vokolo… Potom v 

tom dospívání už mě to táhlo víc do města za zábavou. 

Rád vzpomínám na takovou tu klukovskou partu, co tady byla. Na všechnu tu 

srandu, kterou jsme zažili, a teď už vlastně i na ty průšvihy. Vzpomínám na první 

lásky [smích]. Na první cigaretu, co jsem vykouřil, abych nebyl srab…  

 

Boris:  

Všecko se to točí tady v tom bezprostřednim vokolí. Kolem toho betonovýho 

hřiště tady, kde jsme jako kluci hráli fotbal, támhle kolem toho nákupáku, kde 

jsme se zašívali… 

 

Bára:  

Vybavuju si sáňkování v Centrálnim parku na těch kopcích. Toho sněhu většinou 

moc nebylo, zato dětí jo, takže jsme za chvíli jezdili spíš po hlíně než po sněhu. 

Ráda vzpomínám na čas strávenej v lesoparku, kam jsem jako malá chodila na 

procházky s rodičema, a pak spíš s klukama jako velká [úsměv]. Jsou to převážně 

hezký vzpomínky. 

Vzpomínám třeba taky na boj s bráchou o prostor. Ten dětskej pokoj byl pro dva 

přece jen dost malej. 

 

Blanka:  

Jak vzpomínáš na dětství a dospívání na JM?  

Vzpomínám ráda. Bylo to pěkný dětství.  

Na co nejradši vzpomínáš?  

Z toho dětství ráda vzpomínám … to je moře takovejch těch osobních a 

rodinnejch vzpomínek. Potom z těch pozdějších let ráda vzpomínám na partu 

vrstevníků, různý ty oslavy, randění s klukama… 

 

Biografické vzpomínky participantů jsou pevně spojeny s každodenností dětství a dospívání 

„Husákových dětí“. Tato každodennost, silně podmíněná tehdejšími materiálními a 

sociodemografickými podmínkami, je velmi podobná i na jiných velkých panelových 

sídlištích. Vztah těchto vzpomínek k Jižnímu Městu se tedy zdá být ještě arbitrárnější než u 

participantů zakladatelské generace. Nejsilnější vazbu k fyzickému prostředí Jižního Města 

má Bářina vzpomínka na sáňkování v Centrálním parku. Z lokálně specifických míst 

participanti dále vzpomínají již jen na tolikrát zmíněné parky obklopující Jižní Město.  
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Obr. 28: Umělé pahorky v Centrálním parku jihoměstské děti hojně využívají k sáňkování dodnes.  

Foto: Jan Krhovský (2010) 
 

Z biografických vzpomínek participantů mladší generace tak plynou dva hlavní závěry. 

Zaprvé, participanti mají s dětstvím a dospíváním na Jižním Městě spojené množství hezkých 

vzpomínek. Ty významně přispívají k pozitivní identifikaci s místem, přestože jejich vztah 

k Jižnímu Městu jako fyzickému místu je pro posluchače těchto vzpomínek – ne však pro 

jejich vypravěče – poměrně volný. Slovy Petra Gibase: „Ačkoli je autobiografická známost 

vysoce osobní, je zároveň zkušeností obecnou. Místo je propojeno se vzpomínkami »jako má 

každý člověk« ve smyslu »no znáte to, no«“ (Gibas 2007: 42). Pěkně tuto dvojí povahu 

biografických vzpomínek vyjádřila participantka Berta v odpovědi na otázku, co dělá Jižní 

Město jedinečným, zapamatovatelným místem.  

V oblasti Jižního města se za těch zhruba třicet let, co existuje zásadní panelová 

zástavba, vytvořil nepopsatelnej genius loci, kterej podle mě jiná výrazně 

panelová místa, jako například Lužiny nebo Černej Most, nemaji. 

Zkus to. V čem teda spočívá?  

Opravdu se to dá velmi obtížně popsat. Možná toho ducha místa vnímáme jenom 

my, kdo tu žijeme. A asi by se dalo říct, že jsou to jakoby nahromaděný 

vzpomínky. Před lety se sem nastěhovaly mladý rodiny s malejma dětma, ty děti 

tu prožily dětství, dospívání na sídlištních základkách, trošku těsnější život v 

malejch bytech, trávení volnýho času s vrstevníky, průšvihy i úspěchy, lásky, 

kocoviny… A já jsem jedno z těch dětí, tak nemůžu Jižňák vnímat bez těchhle 

vzpomínek. Ale asi je pravda, že to samé se dá říct o jakýmkoli jiným místě… 
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5.2 Sousedské vztahy na sídlišti z pohledu participantů mladší generace  

 

I anonymita je tedy jistým urbánním klišé, které vychází z mylného předpokladu, že ve 

výškových domech nutně dochází k vyšší míře odcizení mezi lidmi. Původ tohoto 

předsudku tkví v tendenci hodnotit kvalitu sousedských vztahů na základě druhu sídla 

(město/vesnice), lokality (centrum/periferie; vilová čtvrť/sídliště) anebo samotného 

druhu bydlení (rodinný dům/bytový dům). Jak již bylo řečeno, situace v reálném životě 

je variabilnější a tudíž méně podléhající generalizacím, jelikož i sousedské vztahy 

musíme kulturně, sociologicky a historicky uchopovat jako procesy (Cassi Pelikán 

2014: 94).  

Vědí participanti mladší generace, jací lidé žijí v jejich domě nebo na chodbě většinou 

potkávají neznámé tváře, s nimiž se ani nepozdraví? Jsou pro ně sousedé jen povědomými 

tvářemi nebo k nim umějí přiřadit další informace: obličeje (a jména) rodinných příslušníků, 

povolání, automobil parkující před okny apod.? Participanti mladší generace odpověděli na 

okruh otázek týkajících se povšechné známosti mezi obyvateli domu následovně:  

1. Znáš aspoň od vidění všechny sousedy?  

2. Kolik z nich znáš jménem?  

3. Víš o nich nějaký podrobnosti? V jakém patře bydlí? Jestli mají auto? Kolik  

    mají dětí? Co dělají apod.? 

Bořek:  

1. Všechny asi ne, ale většinu si podle ksichtu vybavim, to jo.  

2. No znám ty u nás na patře a pak ještě další dvě tři rodiny.  

3. Popravdě se vo sousedy moc nezajímám. Takže vo nich nic bližšího nevim, 

určitě ne vo těch, se kterejma se jen pozdravim na chodbě. 

 

Bohdan:  

1. Myslim, že jo.  

2. Většinu.  

3. Tak ne že bych vo nich věděl bůhvíjaký podrobnosti [úsměv]. Ale který děti 

patřej ke kterejm rodičum, a že támhleto je pani [příjmení] ze druhýho patra, to 

vim. I to, komu patří který auto, člověk vodpozoruje. 

 

Boris:  

1. Řek bych, že znám.  

2. Ňáký ty příjmení si vybavim. Nevim kolik. Půlku?  

3. Moc podrobností o nich nevim. Tak co si člověk náhodou všimne, no. 

 

Blanka:  

1. Všechny asi ne. Ty, co tu žijou dýl, tak poznám. Zdravíme se, to jo. Ale jsou tu 
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nějaký lidi, většinou nájemníci, který jsou tu krátce, a ty neznám skoro vůbec.  

2. Jménem znám ty rodiny, který tu bydlej vod těch osumdesátejch let. To je 

takovejch deset rodin. Hodně se to tu obměnilo.  

3. Něco málo, ale v podstatě jen o těch starejch rodinách. 

 

Bára:  

1. Znám.  

2. V jednom bytě jsou noví nájemníci, ty nevim, jak se jmenujou. Jinak všechny 

asi.  

3. Jo, vo takovejch základních věcech, jako v kterym patře bydlej, jaký maji děti, 

jestli maj psa… mám docela přehled. I ty auta před barákem bych asi dokázala 

přiřadit ke správný rodině. Co dělaj, vim jen u někoho, nevyptávám se… 

 

Všichni participanti uvádějí, že až na několik výjimek znají od vidění obyvatele svého domu. 

Odpovědi na otázky kolik z nich znají jménem, a jaké o nich vědí další podrobnosti, se již liší 

participant od participanta. Kromě individuální míry všímavosti a zájmu o to, co se v domě 

děje, ovlivňují množství informací, které participanti vědí o svých sousedech, především dva 

faktory:  

a) délka života v domě: Bořek a Boris, kteří se odstěhovali od rodičů, a ve svém současném 

bydlišti žijí pouze několik málo let, vědí o svých sousedech v průměru méně než Bohdan a 

Bára stále bydlící v rodném domě.  

b) rezidenční stabilita obyvatel domu: Blanka, přestože také žije v rodném domě, říká, že 

jménem zná asi deset rodin, tedy méně než polovinu. Důvodem je, že v jejím domě došlo 

v největší míře k obměně obyvatel a v současnosti zde žije řada nových vlastníků nebo 

nájemníci, které nezná skoro vůbec.  

 

Žádný z participantů mladší generace neudržuje s lidmi ze sousedství vztah, který by označil 

slovem přátelství, a ani se se sousedy nenavštěvují.  

1. Navštěvujete se někdy se sousedy? 

2. Označil/a bys někoho ze sousedů jako své přátele? 

Bořek:  

1. Ne.  

2. To ne.  Je tam jen pár známejch, se kterejma se dám někdy do řeči. 

 

Bohdan:  

1. Teď už ne. Jako kluk jsem si občas hrál s dětma od sousedů u nich v bytě a 

naopak. I rodiče občas spolu poseděli, ale teď už u nás nebyli sousedi na 

návštěvě ani nepamatuju.  
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2. To asi ne. 

 

Boris:  

1. Nenavštěvujem se.  

2. To ne. Trochu víc se kamarádíme s jednou rodinou, která má taky malý dítě, 

ale to jako že pokecáme před barákem nebo na hřišti.   

 

Blanka:  

1. To ne.  

2. Nemám.  

 

Bára:  

1. Ne. Když jsme byli malí, hráli jsme si někdy společně a i ty mámy se vobčas 

navštěvovaly. Ale teď už se ňák nenavštěvujeme.  

2. To ne, spíš známí, s kterejma se někdy dáme do řeči a tak. 

 

V minulosti si s dětmi ze sousedství často hráli, a to nejen venku, ale i v bytě některé z rodin. 

Díky tomu se příležitostně navštěvovali také jejich rodiče. Tyto vztahy ale postupně odumřely 

spolu s tím, jak děti vyrostly a mnohé se odstěhovaly. Participanti mladší generace se 

v současnosti se svými sousedy nenavštěvují a nemají mezi nimi přátele.  

Jejich odpovědi na otázky, zda by někoho ze svých sousedů požádali o pohlídání dětí nebo u 

nich nechali klíče, ovšem rozhodně nevypovídají o nedůvěře k sousedům, spíše naopak.  

1. Požádal/a bys někoho ze sousedů o pohlídání dětí?   

2. Nechal/a bys u někoho ze sousedů klíče od bytu?  

Bořek:  

1. Nevim, zas tak dobře se s nikym neznáme. Přišlo by mi to blbý.  

2. To je stejný jako s tim hlídání dětí. Ne že bych si myslel, že mi třeba sousedka 

na patře doma něco ukradne, ale měl bych z toho takovej divnej pocit. 

 

Bohdan:  

1. Asi jo. Vždyť některý znám od malička.  

2. Nechal. 

 

Boris: 

1. Možná tu rodinu, vo který jsme mluvili.  

2. Eště jsem to neudělal. Ale u dvou tří rodin si to dovedu představit. 

 

Blanka:  

1. I když některý znám dlouho, asi ne. Požádala bych vždycky někoho z rodiny.  

2. Spíš ne. 

 

Bára:  

1. No spíš bych řekla někomu z rodiny.  

2. Neměla bych s tim problém. 
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V odpovědích participantů na výše uvedené otázky neplatí předpoklady, že a) tímto způsobem 

vyjadřovaná míry vzájemné sousedské blízkosti a důvěry je silnější u participantů žijících 

v daném domě celý život, ani že b) je silnější v domech s větší rezidenční stálostí. Kladně na 

obě otázky odpověděli jak Bohdan žijící dodnes v domě, kde se narodil, a kde se s několika 

rodinami dlouhou dobu poměrně dobře zná, tak Boris, který žil v době rozhovoru na nové 

adrese pouze pár let. Avšak v Borisově případě je to dáno navázáním známosti s jednou 

podobně starou rodinou a již vytvořenou důvěrou v nejbližší sousedy, jimž by svěřil klíče od 

bytu. Naopak Bořkovi a Blance by tento typ žádosti o sousedskou výpomoc byl „proti srsti“. 

V případě Bořka z toho důvodu, že se za relativně krátkou dobu, co v domě žije, s nikým ze 

sousedů nesblížil do té míry, aby mu to nepřišlo nevhodné. V případě Blanky je to spíše 

záležitost psychologická. Děti stejně jako byt jsou součástí její intimní sféry, kterou by, pokud 

to není naléhavě nutné, neměl narušovat nikdo mimo okruh rodiny a nejbližších přátel. 

Podobně pro Báru je hlídání dětí něco, co by měla obstarat rodina, ne sousedé. Celkově je 

potřeba ochrany intimního prostoru, a to i vůči nejbližším sousedům, u participantů mladší 

generace silnější než u participantů generace starší.   

Větší potřeba ochrany soukromí ani menší intenzita kontaktů participantů mladší generace se 

sousedy nejsou zapříčiněny tím, že by sousedské vztahy v domě vnímali jako špatné.  

1. Myslíš, že se za dobu, co tu žiješ, sousedské vztahy v době spíš zlepšily nebo 

zhoršily?  

2. Myslíš, že jsou tady sousedské vztahy lepší nebo horší než byly v domě, kde 

jsi žil/a předtím?  

Bořek:  

1. Ne 

2. Na porovnání tu asi bydlim moc krátce. Když jsem ještě bydlel u rodičů, tak 

jednak jsem tam bydlel přes dvacet let a jako kluk měl v baráku několik 

kamarádů, takže jsme se tam ty rodiny víc znali. Tady znám ty lidi míň, ale 

nemůžu objektivně říct, že by tu ty mezilidských vztahy byly horší. Jako sousedi 

spolu vycházíme dobře.  

 

Bohdan:  

1. Řek bych, že jsou furt víceméně stejný.  

 

Boris:  

1. Ne 

2. Myslim, že jsou dobrý. Nenapadá mě teda, v čem by měly bejt horší. 

 

Blanka:  

1. No řekla bych, že se tu teď míň známe, jak se to tu obměnilo. Vobčas na 
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chodbě potkáš člověka a nejseš si jistej, jestli do toho baráku patří, nebo ne. To 

dřív nebylo.  

 

Bára: 

1. Myslim, že ne.  

 

1) Žádný participant s výjimkou Blanky se nedomnívá, že by za dobu, co v domě žije, došlo 

ke zhoršení sousedských vztahů. Blanka si stěžuje, že v důsledku obměny obyvatel po 

privatizaci přibylo v domě lidí, které vůbec nezná a se kterými se často ani nepozdraví. Na 

dobré, zdvořilé sousedské vztahy s dlouholetými rezidenty to ovšem vliv nemělo. 2) Bořek a 

Boris, kteří žijí na nové jihoměstské adrese, nemají pocit, že by zde byli sousedské vztahy 

horší než v jejich rodném domě. 

Menší intenzita sousedských vztahů ve srovnání s dobou jejich dětství a dospívání je zaprvé 

zapříčiněna participanty reflektovaným odrůstáním a osamostatňováním se „Husákových 

dětí“ (mnozí jejich vrstevníci, s nimiž se kamarádili v dětství, již v domě nežijí). Implicitně 

z líčení participantů také vyplývá, že jim s ohledem na poměrně hektický životní styl 

zaměstnaných mladých lidí a skutečnost, že potřebu přátelských styků uspokojují jinde, 

současná „korektní“ úroveň sousedských vztahů v podstatě vyhovuje a necítí potřebu je 

zintenzivňovat. V rozhovorech, jež s obyvateli Jižního Města vedla Hana Cassi Pelikán, byl 

faktor nedostatku času na udržování intenzivnějších sousedských styků zmíněn explicitně. 

„Narátoři však udávají, že proměnu podstoupila i jejich ochota nastolovat intimnější 

sousedské vztahy, a to především z důvodu nedostatku času a zaneprázdněnosti kvůli 

prodloužení pracovní doby, což osoby v produktivním věku (a současně také jejich děti) stále 

více váže především k prostoru bytu sloužícímu primárně k regeneraci“ (Cassi Pelikán 2014: 

101).  

Z hlediska participantů mladší generace jsou tedy sousedské vztahy v domě bezproblémovým 

faktorem, který nyní výrazněji neovlivňuje jejich identifikaci s Jižním Městem v pozitivním 

ani v negativním ohledu.  
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5.3 Vnímání fyzického prostředí sídliště participanty mladší generace  

 

Na jih a na východ od centra města leží divočina Prahy 4. Přestože kousky této oblasti 

jsou velmi staré a krásné, toto poštovní směrovací číslo začalo pro Pražany znamenat 

pouze jedno: paneláky. České slovo panelák odkazuje k panelům, budovaným v Praze 

4 v šedesátých a sedmdesátých letech jako levné řešení poválečné bytové krize. Na 

Jižním Městě je jich největší koncentrace. I když tu byly občasné snahy 

individualizovat budovy pastelovými povrchy, vedlo to jenom k tomu, že tento obvod 

vypadá jako stavebnicové město z noční můry. Háje, konečná stanice metra červené 

linky C, je dobrým místem k vidění toto nejlepšího z nejhoršího. (Time out Prague 

2009: 121). 

 

 
Obr. 29: Pohled na různobarevné paneláky v blízkosti Centrálního parku Jižního Města I., jenž se táhne v délce 
přes 800 metrů až ke stanici metra Opatov. Fotografie byla pořízena z horního patra jedné z dominant sídliště  

(z více než šedesát metrů vysokých věžových domů hotelu Kupa, tzv. Dvojčat). V popředí západní křídlo tzv. 
Modré školy.  Foto: Jan Krhovský 2013  

 

Tak jednoznačně negativně jako výše citovaný zahraniční turistický průvodce participanti 

mladší generace na fyzické prostředí Jižního Města nepohlížejí. Jejich hodnocení je podobně 

jako v případě participantů zakladatelské generace ambivalentní. Věcně poukazují na pozitiva 

i negativa této čtvrti. Na otázku „Jak bys charakterizoval fyzické prostředí Jižáku?“ 

participanti mladší generace odpověděli:   

Bořek: Jako typicky sídlištní. Paneláky, mezi nima beton, tráva a stromy. 

 

Boris: Jako prostředí ne kdovíjak hezký, teď myslim jako z hlediska architektury, 

ale docela příjemný na bydlení. Máš tu celkem klid, hodně zeleně, i když některý 
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prostory jsou v podstatě mrtvý. 

 

Bedřich:  

Je tu hodně volnejch zelenejch ploch. Zlepšujou se tu nákupní možnosti. Je tu 

klid. Vyhovuje mi, že se tu můžu jen tak procházet zelení a za celou cestu skoro 

nikoho nepotkám. Kdybych žil někde v centru, tak mi nezbyde než vyrazit někam 

do parku plnýho lidí.     

Vaděj mi ty paneláky. To víš, já jsem člověk z předminulýho století. Mám rád 

starou architekturu. Ta moderní mi nic neříká. Třeba ten novej modročervenej 

„panelák“ v Otický ulici je vyloženě hnusnej. Vůbec když se podíváš na ty 

nabarvený paneláky, vypadá to, jak když to malovaly ňáký děti. 

 

Blanka: Tak typický jsou tady ty paneláky. A protože jsou si všechny podobný, 

stačí kdyby se podívali z balkónu. [přátelé, kteří JM neznají] 

 

Blažena: Vcelku dobře. Je to sídliště, takže jsou tu paneláky, který mnozí nemaji 

rádi, ale to k tomu prostě patří. Jako velkou výhodu vnímám množství zeleně 

(kvůli stáří Jižáku jsou tu i vzrostlý stromy), parky, lesy (především lesopark a 

Milíčák, jestli tam patří i Krčský les, to nevim). 

 

Negativně participanti vnímají uniformitu prostředí a s výjimkou Bedřicha také její důsledek: 

v některých veřejných prostorech sídliště se neodehrávají téměř žádné aktivity ani interakce. 

Pozitivně hodnotí klidné bydlení a množství nezastavěných zelených ploch na sídlišti. 

 
Obr. 30: K jakému účelu může sloužit například toto poměrně rozlehlé veřejné prostranství nalevo od Opatovské ulice?  

Teoretik architektury Adam Gebrian  v podobných případech (a takových na sídlištích najdeme celou řadu) říká,  
že je adekvátní mluvit spíš o zbytkovém než o veřejném prostoru (Gebrian 2009: 12 – 13). Jedná se o takové prostory,  

které nejsou dostatečně funkčně a sociálně vymezeny (Musil 1971: 284). Neboli není jasné, komu a čemu (jakým aktivitám) 
mají sloužit. Foto: autor.   
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Z odpovědi na otázku „Jaká jsou tvoje nejoblíbenější místa na Jižáku?“ vyplývá zřetelně 

pozitivně hodnocení okolních lesoparků. 

Bořek: Nejradši mám ty lesoparky. Člověk se tam může jen tak procházet, je tak 

klid. Rád se tudy taky projedu na kole, případně i na běžkách, když je sníh. 

 

Bohdan: Mám to rád kolem Milíčovskejch rybníků, kolem Hostivařský 

přehrady… 

 

Blanka: No když někdy trávim volnej čas na Jižňáku, tak většinou vyrazim na 

kole do Krčskýho lesa. Občas s někym projdu pár vobchodů a posedim u kafe 

v nákupnim centru Chodov. A protože je to jedno z mála takovejch míst tady, asi 

neni náhoda, že tam člověk, i když jde třeba jen něco koupit, potká nějaký známí.  

 

Berta: Mám na Jižňáku ráda místa se starší zástavbou, konkrétně do práce 

chodim uličkama starších rodinných domků blízko Donovalský a líbí se mi 

starosvětskej klid, kterej v nich panuje. 

 

Brigita: Mám ráda Milíčovský les a okolí Hostivařský přehrady. Je tam klid, 

ticho, dá se tam běhat, jezdit na kole, nebo jen tak odpočívat v přírodě. 

 

Běla: Mám ráda Hostivařskejch lesopark a i tu starou Hostivař. Často vyrazim 

na procházku nebo na kole do Milíčovskýho lesa a ráda zajedu až do Průhonic.   

 

 

 
Obr. 31: Soustava Milíčovských rybníků na leteckém snímku. V pozadí Milíčovský dvůr a Jižní Město I.  

Foto: envis.praha-město.cz 

 

Lesoparky jsou nejčastějšími a někdy dokonce jedinými participanty zmiňovanými 

oblíbenými místy na Jižním Městě. Je však třeba na tomto místě konstatovat, že vyjadřované 

oblibě lesoparků většinou neodpovídá frekvence jejich návštěv (to platí pro participanty obou 
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generací).
30

 Další oblíbená místa participantů většinou patří mezi nepočetné pozůstatky 

předsídlištní zástavby v prostoru Jižního Města (ostrůvky litochlebských rodinných domků, 

Chodovská tvrz, Milíčovský dvůr), představují zástavbu lidského měřítka (řadové domky na 

samém okraji Hájů), nebo se dokonce nacházejí za hranicemi Jižního Města (historické jádro 

sousední Hostivaře, Průhonice).  

Tyto skutečnosti svědčí o nízké obrazivosti Jižního Města diskutované v předchozí kapitole. 

Obrazivost Jižního Města je nízká do té míry, že lesoparky nacházející se za hranicemi čtvrti 

považují participanti dokonce za něco, co odlišuje Jižní Město od ostatních čtvrtí, co jej činí 

jedinečným, zapamatovatelným místem.  

Co dělá Jižní Město jedinečným, zapamatovatelným místem?  

Bořek: Asi ty parky. Z jedný strany Hostivařskej lesopark, z druhý Krčskej les, k 

tomu ještě ty Milíčovský rybníky. Tolik přírody vokolo jen tak ňáký sídliště nemá.  

 

Bára: Nejspíš, že je to největší sídliště v Česku [úsměv]. Ale ty asi myslíš něco 

pozitivního, že jo? V tom případě bych řekla, že jsou to ty parky. Třeba 

Hostivařskou přehradu a ten lesopark kolem zná v Praze asi skoro každej. Jinak 

nevim, v čem je takovej rozdíl mezi Jižňákem a dejme tomu Černym Mostem.  

 

Brigita: To je těžká otázka… Hodně lidí si vybaví ty spojený mrakodrapy na 

Hájích… Chodovská tvrz? Tu asi budou znát jen místní. No možná ty lesoparky. 

 

Nevýraznost a stereotypnost Jižního Města jsou také důvodem, proč participanti pokládali za 

velmi nepravděpodobné, že by nějací jejich přespolní přátelé měli zájem o procházku po 

Jižním Městě. A proč by po krátké sídlištní „exkurzi“ měli tendenci uniknout do 

příjemnějšího prostředí lesoparků.  

Bořek:  

Tak po sídlišti se sám neprocházim, takže bych mu asi ukázal místa, který jsou 

pro Jižák typický. 

Například? 

Tak třeba Centrální park, ňákou tu nákupní zónu – na Hájích nebo na Opatovský, 

i když v tomhle případě ne proto, že bych na to byl ňákej pyšnej. Chodovskou tvrz 

možná… Vono tady vážně není nic moc zajímavýho k ukazování, takže bysme asi 

brzy skončili doma nebo někde v parku. 

 

                                                           
30

 Pouze dva participanti mladší generace a jedna participantka starší generace navštěvují některý z lesoparků 
často (rozuměj jedenkrát do týdne nebo častěji). Další participanti, kteří označili lesoparky za jednu z hlavních 
předností Jižního Města, do nich zavítají v průměru jednou do měsíce nebo i méně často. Vyzdvihování kvalit 
jihoměstské „přírody“ je tedy třeba v kontextu výzkumných rozhovorů chápat jako součást narativní strategie 
participantů mající za cíl vytvořit pozitivní image čtvrti, která je jejich domovem, spíše než jako odraz jejich 
reálných preferencí trávení volného času.  
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Bohdan:  

To asi nehrozí. Kdyby byl vodněkud ze zahraničí, tak asi bude chtít vidět spíš to 

centrum než Jižák. A i za zábavou bysme asi vyrazili tam…   

Takže tady bys mu nic neukázal?  

Tak asi bych mu ukázal tady to blízký okolí, stejně je to tu všude podobný. To spíš 

že bysme se třeba projeli na kole, někam k přehradě nebo až do Krčskýho lesa. 

 

Blanka:  

Tady po sídlišti asi nikam. Tady se vážně dá jít jen do Zahrady [kulturního centra 

s kavárnou] nebo do toho nákupního centra. A samozřejmě do Krčskýho lesa, 

takže bysme nejspíš vyrazili tam.  

 

Bára:  

Kdyby je vážně zajímalo to sídliště, tak bysme šli od nás do toho Centrálního 

parku, prošli tim parkem až na Háje. Ukázala bych jim ten novej kostel, kterej je 

zajímavej.  A mohli bysme dojít až k těm spojenejm mrakodrapum. To je takovej 

symbol Jižňáku. Nebo bysme mohli jít na druhou stranu k tý tvrzi…  

 

Nízká obrazivost Jižního Města v kombinaci s klíčovou rolí biografických vzpomínek s velmi 

volným vztahem k fyzickému místu přispívají k tomu, že rovněž v případě identifikace 

participantů mladší generace s místem představuje fyzické prostředí Jižního Města spíše 

podružný faktor.  
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5.4 Změna představ o bydlení a rezidenčních potřeb participantů mladší generace  

 

S během životního cyklu (změny rolí, skladby domácnosti, stupně mobility jejích členů 

apod.) se proměňují lidské potřeby, jakožto i nároky uživatelů na byt a širší obytné 

prostředí. V percepci místa bydliště v různých fázích životního cyklu hraje významnou 

roli, jak se zvětšuje, nebo zmenšuje akční rádius jednotlivce (Barvíková 2011: 163).  

Rezidenční potřeby „Husákových dětí“ jsou v současnosti pochopitelně jiné než v době jejich 

dětství a dospívání. Pokud již sami nejsou rodiči, neocení takovou měrou množství volného 

prostoru bez přístupu automobilové dopravy, kde se děti mohou relativně bezpečně „vyřádit“, 

a naopak se potýkají s nutností každodenního dojíždění za vyšším vzděláním, za prací či 

kulturními a společenskými volnočasovými aktivitami. Uvažují proto participanti mladší 

generace o odstěhování se z Jižního Města?  

Kdyby ti někdo nabídnul výměnu bytu na Jižáku za domek v satelitu nebo za 

podobně velkej byt v činžáku v centru Prahy, na Žižkově, v Karlíně apod., 

uvažoval/a bys o tom? 

 Bořek:  

Vo satelitu určitě ne, zlatej Jižák. A u toho bytu by hodně záleželo na tom, kde 

přesně by to bylo, jakej by to byl barák. Do tmavýho bytu v baráku bez výtahu 

bych nešel, a že by chtěl někdo vyměnit prosluněnej byt s výhledem na Hradčany 

za byt v paneláku na Jižáku, to asi těžko [smích]. Takže úplně to nevylučuju, ale 

je to hodně hypotetický.  

 

Bohdan:  

No tak satelit mě neláká. Na to, abych se stal venkovskym chalupářem, jsem eště 

mladej [smích]. A ten byt … tak centrum má určitě ňáký výhody. Je tam určitě víc 

možností, kam večer vyrazit, ty starý baráky maj svoje kouzlo. To si představit 

dovedu…  

 

Možnost, že za několik let nebo desetiletí již nebudou žít na Jižním Městě, si představit 

dovedou. Zároveň je však třeba konstatovat, že stěhování se nepociťují jako naléhavou 

potřebu. Proto by pečlivě zvažovali kam a za jakých podmínek.  

V několika rozhovorech přišla řeč na možnost stěhování, aniž bych musel položit výše 

uvedenou hypotetickou otázku.  

Blanka:  

Rozhodně bych chtěla zůstat v Praze. A asi bych se nestěhovala na jiný sídliště. 

Proč? To naše vůbec není špatný. Takže spíš někam do centra.  

Jaký výhody vidíš v bydlení v centru?  

Je to tam takový živější. Jen tak se bloumat po městský třídě, kde jsou ňáký 
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vobchody, kavárny, spostu lidí… a kde ty baráky nejsou všechny stejný, dává na 

rozdíl od bloumání po Jižáku ňákej smysl. Máš tam víc možností, kam jít na jídlo, 

za kulturou nebo se večer bavit.   

 

Bára:  

Dovedu si třeba představit, že bych žila někde v centru Prahy. Lesopark kousek 

za barákem tam sice mít nebudu, ale zase tam máš spoustu jinejch možností, jak 

trávit volnej čas. Je pravda, že tady na Jižňáku je to večer mrtvý. Když nechceš 

bejt zalezlej doma nebo jít do hospody na pivo, tak prostě pudeš na metro a 

pojedeš někam do centra.  

 

Bohouš:  

Stěhoval bych se třeba na Žižkov. Příde mi jako kulturní nebo subkulturní 

centrum Prahy. Je tam spousta klubů, kde hrajou super muziku, je to tam 

příjemný, blízko do centra. A starý činžáky mám rád. Ale pokud bych měl rodinu, 

zvažoval bych přestěhovat se někam na venkov jižně od Prahy. Ne ale do žádnýho 

satelitu. 

 

Tito participanti by uvažovali o bydlení v centru Prahy, Bohouš také o venkově poblíž Prahy, 

pokud by měl malé děti. Všichni participanti shodně vylučují možnost bydlení v satelitním 

městečku na pražské periferii. 

Domnívají se tedy participanti mladší generace, že za dalších dvacet třicet let budou stále žít 

na Jižním Městě?  

Bořek: Jsem tu spokojenej, tak proč ne? Ale hodně záleží na tom, jak to tady bude 

vypadat. 

 

Bohdan: Nevim. To, že jsem se na Jižáku narodil a vyrůstal tady, eště 

neznamená, že tu musim za každou cenu umřít [smích]. 

 

Boris: Těžko říct. Vyrost jsem tady, pořídili jsme si tu byt … takže asi jo. Určitě 

necítim potřebu se někam honem vodstěhovat. Jsem tady zvyklej a pro rodiny 

s dětma třeba je Jižák dobrý místo.  

 

Bohouš: Asi ne. Vyrůstal jsem tady na betoně, má to tu rád. Logicky nezavrhneš 

místo, kdes strávil dětství, kde sis hrál na pískovišti. Ale až budu mít příležitost, 

tak se asi odstěhuju. 

 

Blanka: Žiju tu celej život, mám tu rodinu, kamarády, jsem tu zvyklá. Mám ráda 

ten les tady. Kdybych se vodstěhovala někam jinam, tak by mi [Jižňák] chyběl. 

 

Bára: Nevim. Narodila jsem se tu, jsem tady doma, nikdy to pro mě nebude úplně 

cizí místo. Ale dovedu si představit, že budu žít jinde. 
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Odpovědi na tuto otázku se různí více než v případě otázky, kam by se hypoteticky stěhovali. 

A to v závislosti na tom, do jaké míry Jižní Město dokáže dostát očekáváním, které 

v současnosti mají od svého bydliště. Proto Boris, který i po založení vlastní rodiny žije na 

Jižním Městě a s družkou zde vychovává malé dítě, vyzdvihuje jiné priority a staví se 

k možnosti stěhování mnohem obezřetněji než například Bohdan a Bohouš, svobodní muži 

bez rodinných závazků. 

V měnících se potřebách a očekáváních participantů mladší generace se odráží schopnost 

fyzického prostředí Jižního Města uspokojovat potřeby obyvatel. Tato schopnost je z hlediska 

dopadu na spokojenost s bydlením a rezidenční stabilitu mladší generace participantů 

důležitější než obecné charakteristiky fyzického prostředí sídliště představené v předchozí 

kapitole. Nelze však tvrdit, že participanti, kteří považují možnost odstěhování se z Jižního 

Města za reálnější, by měli vůči své rodné čtvrti negativnější vztah než ti, pro které jde o 

možnost spíše hypotetickou.  
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5.5 Jak vidí budoucnost Jižního Města participanti mladší generace?  

 

Lze usuzovat, že na Jižním Městě probíhá proces postupné modernizace. Jak bylo již 

dříve diskutováno, Jižní Město se v posledních deseti letech stalo rostoucí měrou 

atraktivní zejména pro mladé lidi. Na základě těchto zjištění můžeme předpokládat, že 

vyhlídky budoucího rozvoje Jižního Města jsou nadějné (Temelová et al. 2011: 1827).  

Hledí participanti mladší generace na budoucnost Jižního Města spíše se střízlivým 

optimismem podobně jako autoři výše citované studie, kteří porovnali pravděpodobné scénáře 

dalšího socioekonomického vývoje panelových sídlišť v různých regionech České republiky? 

Nebo pohlížejí do budoucna spíše pesimisticky naplněni obavami?   

Jak se podle tebe Jižní Město změní během dalších dvaceti třiceti let? 

Bořek:  

Jižák má podle mě velkej potenciál. Vždyť se podívej, kde leží. Díky tomu, že neni 

někde v dolíku, je tu čistej vzduch. Vokolo jsou ty lesoparky. Je to na metru, 

patnáct dvacet minut vod centra. Která čtvrť má čtyry stanice metra? Takže když 

to tu ňáký pitomci totálně nezastavěj, může to bejt příjemná rezidenční čtvrť.  

A když to zastavěj?  

No tak to tu bude upadat. Vopravdu se z toho stane noclehárna, laciný bydlení 

pro lidi, který na lepší byt nedosáhnou. 

 

Boris: 

Už víme, že ty paneláky nemaj životnost čtyřicet let, jak se říkalo, takže tu určitě 

budou pořád stát [smích]. Teď vážně, ty lidi tady se vo ten svuj majetek staraj, 

baráky regenerujou, takže neni důvod, aby za dvacet let byly ve špatnym stavu. 

Vzhledem k atraktivní poloze určitě bude snaha na Jižňáku dál stavět, což je 

pochopitelný, ale votázkou je co. Další paneláky ani mrakodrapy nejsou to pravý 

řešení.  

A co je to pravý řešení pro Jižňák?  

Když už chtěji stavěť bydlení, tak ať postavěj ňáký menší domy rodinnýho typu. 

To ale asi není takovej byznys. Ale hlavně by tu mělo bejt víc lokálních vobchodů 

a míst, kam se dá jít posedět s dětma… Prostě aby se tu něco dělo mezi těma 

barákama, no. 

 

Bára:  

To nedokážu říct. Myslim ale, že tu přibyde starejch lidí. Protože lidi jako moje 

rodiče nebo ještě vo něco starší se na starý kolena nikam stěhovat nebudou, leda 

tak na léto někam na chatu. Otázka je, kolik tu zůstane těch mladejch lidí. Jestli 

to tu pro ně bude dost atraktivní.  

Co dělá Jižňák atraktivní pro mladý lidi?  

Určitě ty parky kolem. Můžeš si tam zaběhat na čerstvym vzduchu, jezdit na kole, 

jít s dětma na procházku. Hodně zelenejch ploch bez dopravy, místa bezpečný 

pro děti. Ale to nestačí. Mladý lidi taky chtěji mít kam vyrazit za zábavou. A v 

tom Jižňák za centrem Prahy zaostává. 
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V očekávaném budoucím vývoji Jižního Města spatřují participanti mladší generace podobné 

hrozby jako participanti zakladatelské generace. Tou hlavní je podle nich pokračující 

výstavba velkých monofunkčních obytných a administrativních budov místo objektů menšího 

měřítka, které by zvyšovaly variabilitu nabídky bydlení a zlepšovaly lokální občanskou 

vybavenost.  

Tutéž hrozbu vnímali také „Husákovy děti“, s nimiž rozhovor o směřování Jižního Města 

vedla Jana Barvíková. „Výrazně negativně je hodnoceno zahušťování sídliště výstavbou 

nových objektů (které nejsou přínosem z hlediska občanské vybavenosti a zpříjemnění života 

místních obyvatel) a bytových domů, na úkor zelených ploch a rekreačního potenciálu sídliště. 

Ukrajování z místní zeleně a zahušťování volné struktury sídliště je většinou považováno za 

ohrožování největších předností Jižního Města, které namísto ke spokojenosti místních 

obyvatel přispěje k jejich nespokojenosti a sníží obytnou hodnotu i atraktivitu Jižního Města. 

Někteří mají navíc obavy, že pro výstavbu dalších objektů občanské vybavenosti, které by 

skutečně mohly přispět ke spokojenosti místních obyvatel, již nyní nezbývá prostor“ 

(Barvíková 2011: 189).  

Na rozdíl od respondentů Jany Barvíkové
31

 však participanti obou generací nepovažují za 

výraznou hrozbu technický stav panelových domů. Bořek hojně diskutovanou obavu, že 

panelové domy mají životnost třicet, maximálně čtyřicet let,
32

 naopak ironicky zlehčoval.  

Bořek:  

Jak pravděpodobnej je podle tebe tenhle pesimistickej scénář?  

Pravda je, že teď vypadá hodně reálně, ale je to dlouhodobě neudržitelný. 

                                                           
31 „Mnohem větší obavy než budoucí sociální vývoj vzbuzují nejistoty ohledně technického stavu domů. 

Respondenti zmiňují, že domy již dosahují doby jejich kdysi předpokládané životnosti. V posledních letech jsou 
sice hojně regenerovány, ale současné regenerace řeší jen plášť domu, a ne konstrukční záležitosti. Panel, 
s nímž nejsou dlouhodobé zkušenosti, v nich budí nedůvěru ve srovnání s tradičními materiály, jako jsou kámen 
a cihla. Někteří vzpomínají na různé závady, které nacházeli při přebírání bytu v době nastěhování, a které 
svědčily o nekvalitně odvedené práci. Nevěří, že všechny panelové domy byly postaveny kvalitně, spíše 
očekávají, že skrývají své ‚kostlivce ve skříni´ v podobě závažných konstrukčních problémů, které nejsou vidět.“ 
(Barvíková 2011: 198).  
32

 Zkuste si zadat do internetového vyhledavače klíčová slova PANELÁK a ŽIVOTNOST a objeví se Vám tisíce 
výsledků hledání. Při mém pokusu 12. 3. 2015 ve vyhledavači Google jich bylo 16 200. První desítka zahrnuje 
několik frekventovaných diskusních fór (denik.cz, idnes.cz, tn.nova.cz či poradte.cz). Co však tolik diskutovaná 
maximálně čtyřicetiletá životnost paneláků vlastně říká? Nic víc než hrubý odhad po kolika letech je nutné 
provést zásadnější rekonstrukční práce, aby se stavebnětechnický stav panelového domu nezačal rychle 
zhoršovat. Vzhledem k tomu, že naprostá většina vlastníků domů na Jižním Městě již potřebné rekonstrukční 
práce (často spojené se zateplením domu) provedla či plánuje provést, jedná se o obavu hodně zveličovanou. 
Slovy architekta a urbanisty Karla Maiera: „Většina panelových domů již dosáhla své na 30-40 let plánované 
životnosti. Všechny technické a konstrukční problémy však lze zvládnout, budou-li včas užity odpovídající 
techniky pro jejich údržbu a zlepšování. Bude to nákladnější než u »tradičních« domů, ale zároveň o mnoho 
méně, než by stály demolice a nová výstavba“ (Maier a Gebert 1998: 2). 



112 
 

Myslim, že lidi tady si to rozprodávání a zastavování Jižního Města nenechaj 

líbit. 

 

Boris:  

Věříš, že se to podaří?  

Věřim, že jo.  Věřim, že lidem tady časem dojde, že zateplenej barák a sámoška 

za rohem nestačí, začnou se vo to starat a přimějou radnici, aby s tim něco 

dělala. 

 

Podobně jako participanti zakladatelské generace však participanti mladší generace věří, že se 

občanům čtvrti podaří tuto hrozbu eliminovat a Jižní Město tak zůstane přijatelným místem 

k bydlení pro mladé lidi a středněpříjmové skupiny obyvatel. 

Přesvědčení, že uvedeným hrozbám je možné čelit, a Jižní Město díky atraktivní poloze 

zůstane i do budoucna příjemnou rezidenční čtvrtí, vede participanty k relativnímu 

optimismu. Budoucí hrozby nepředstavují faktor do té míry naléhavý, aby měl podstatný vliv 

na pozitivní identifikaci s místem.  
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5.6 Reflexe negativních stereotypů o Jižním Městě participanty mladší generace  

 

Bojová zóna pro sídlištní dítka, 

pro vlčí smečky. Čí jste, sirotci, 

plaváčci z jeslí, zvyklí na šidítka? 

Jestli jste celí po otci, 

čeká vás pasťák… A kde máte mámu? 

Na noční směně? Řeční na schůzi? 

Anebo bloudí v džungli cestou z flámu? 

Je na pohlavní transfúzi? 

I bůh vás opustil, bůh, který neodpouští. 

Jste ničí, jako zdivočelí psi. 

Táhnete v tlupách betonovou pouští, 

pěšáci příští apokalypsy.
33

 

 

Při čtení této básně jsem se zdráhal uvěřit, že není ironicky myšleným textem některého z 

jihoměstských raperů, kteří ve své tvorbě záměrně pěstují drsnou image „Jižáku“, ale jednoho 

z prominentních předlistopadových literátů.
34

 Participanti mladší generace však tento obraz 

Jižního Města jako bezútěšného, citově vyprázdněného místa nesdílejí a vymezují se i vůči 

negativní stereotypům týkajícím se fyzického prostředí sídliště.  

 

„Setkal ses někdy s předsudky o Jižáku?“  

Bořek:  

Vo Jižáku se napovídá blbostí. Třeba jak je hustě osídlenej. Přitom je tu spostu 

volnýho prostoru a menší koncentrace obyvatel než v centru Prahy.  

Rozčiluje tě to? Snažíš se to lidem, který to říkaji, nějak vyvracet?  

Nemá cenu se rozčilovat. Kdo chce, tak ať se na Jižák přijede podívat. Spíš si 

člověk řekne „trhněte si nohou“ a začne si vážit toho, co je na Jižáku dobrý – 

otevřenýho prostoru, čerstvýho vzduchu, zeleně… 

 

Bohdan:  

No vobčas se člověk někde doslechne nebo dočte, jakej je Jižňák šedivej, 

uniformní, panelová hradba a tak podobně. S tou šedivostí už je to mimo. Abych 

pravdu řek, teď je to sídliště barevný možná až moc. A celkově se to prostředí 

tady zlepšuje. Je to tu takový upravenější, zelenější, takže to neberu ňák moc 

vážně. 

                                                           
33

 J. ŽÁČEK, Jižní Město, in: Divoké víno 1/2002. Dostupné z WWW: http://www.divokevino.cz/0102/zacek.php.  
34

 Jiří Žáček (* 1945), básník, prozaik, autor řady knih pro děti i dospělé. V roce 1987 mu bylo uděleno ocenění 
Zasloužilý umělec.  

http://www.divokevino.cz/0102/zacek.php
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Boris:  

Tak slyšel už jsem leccos. Jak je Jižňák hnusnej, obrovskej, přelidněnej… 

Rozčiluje tě to? Snažíš se to lidem, který to říkaji, nějak vyvracet?  

Když mi jeden známej říkal, že by nemoh bydlet na Jižáku, že by si nemoh 

zvyknout na to sídlištní prostředí, tam jsem mu na to řek, že já bych zase nikdy 

nechtěl bydlet v nějaký ulici v centru, kde máš pár metrů naproti sousední 

barák… Je to věc zvyku. Když člověk vopakovaně slyší ty předsudky, řekne si „no 

a co, já jsem tady spokojenej a ty si můžeš říkat, co chceš“.   

 

Bára: 

Vim, že pro lidi z centra Jižák už neni Praha. Je to pro ně ošklivá periferie, kde 

by nechtěli žít, i když to tam vlastně neznaji a znát nechtěji. Myslim, že tenhle 

názor je mezi lidma z centra docela zažitej.  

Rozčiluje tě to? Snažíš se to lidem, který to říkaji, nějak vyvracet?  

Voni ti to takhle natvrdo neřeknou. Spíš se zeptaj „A líbí se ti tam?“. Nebo 

řeknou „No, tak to máš daleko“, i když je to čtvrt hodiny metrem na Václavák. 

Takovej zažitej názor se těžko vyvrací, ale nemá to žádnej vliv na mý přesvědčení, 

že Jižňák neni špatný místo pro život. 

 

Negativní stereotypy identifikaci participantů mladší generace s místem neoslabují, ale 

naopak posilují. V jejich odpovědích – do nichž se promítá pozitivní identifikace s místem - je 

ještě výrazněji než u zakladatelské generace participantů patrná ochota domovskou čtvrť 

bránit. V rámci obrany svého Jižního Města často přijímají identitní strategii, kterou Isabel 

Taboada-Leonetti (1990) nazývá „významový obrat“. Spočívá v tom, že aktéři obrátí naruby 

negativní významy atributů spojovaných s jejich (etnickou, náboženskou, lokální…) identitou 

a začnou je interpretovat jako pozitiva. Někdo tvrdí, že je Jižní Město panelová hradba, 

betonová džungle, špinavá a nebezpečná periferie?  No a co. My, kteří tady žijeme a víme, 

jaký náš Jižák opravdu je, jsme na něj hrdí. Dobrými příklady uplatňování této strategie 

záměrně přivedené až do extrému jsou portál jizak.eu
35

 a jihoměstský rap, na nějž se 

participanti odkazují.
36

  

                                                           
35

 Text na domovské stránce portálu je koncipován jako realitní inzerce, která se záměrnou nadsázkou 
explicitně vyjadřuje spokojenost autorů s rezidenčními kvalitami Jižního Města a implicitně demonstruje jejich 
patriotický vztah k domovské čtvrti:  
Bydlete v elitní čtvrti na dobré adrese, kde je vše, co potřebujete pro život. 
Přestěhujte se ze satelitního městečka, odkud je vše daleko, nebuďte konečně odříznuti  od reality. Zbavte se tak 
sousedů, kteří vás sledují. Děti mohou konečně  začít chodit do školy samy bez vaší pomoci . Přestaňte být 
taxikáři. Chodit na procházky po poli  můžete i na Jižním Městě. To tu máme taky, máme tu vše! 
Přestěhujte se z centra, ve kterém nemůžete děti nechat venku  bez dozoru, aby si samostatně hrály, kde 
chtějí,  a dál se zdravě rozvíjely.  Vaše rodina si zaslouží lepší bydlení bez smogu a hluku.  
Na Jižním Městě budete konečně zase volně dýchat a děti  mohou být samy venku třeba celý den. 
Přijeďte na Jižní Město a podívejte se, jak byste mohli bydlet. Přijďte se pokochat krásnou architekturou 
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Bořek:  

Nemyslim si, že na Jižáku, v tom fyzickym prostředí jako, je něco fakt 

jedinečnýho. Prostě je to veliký sídliště podobný jako já nevim Bohnice, Černej 

Most… Ale něco výjimečnýho tu je. Jižák je taková legenda mezi českejma 

sídlištěma. Točily se tu ňáký filmy, vzniknul tady českej rap…  

A v čem teda ta výjimečnost spočívá, když ne v tom fyzickym prostředí?  

To se blbě někomu vysvětluje. No je to spíš v těch lidech jako. Jižák dostal 

nálepku panelový džungle. A ty to buď můžeš zkoušet vyvracet, protože přece 

nechceš, aby někdo říkal vo místě, kde žiješ, a seš tam spokojenej, jaká je to blbá 

díra, nebo si říct polibte si, a vobrátit ten stereotyp naruby, bejt hrdej na to, že jsi 

z Jižáku.  A vo tom je ten jihoměstskej rap. 

 

Boris:  

V pubertě jsme si hráli na drsný rapery z Jižáku, i když jsme vlastně žádný 

drsňáci nebyli a Jižák druhý půlky devadesátejch let měl k Bronxu hodně daleko. 

Ale tak ňák to k tomu patřilo, ta póza.  

 

Berta: 

Pak je tu ještě jedna věc – něco jako konfrontace s obyvateli jinejch částí Prahy. 

Mám pocit, že jsem si tolikrát v životě musela vyslechnout, jak je Jižňák ošklivý 

místo k žití, až jsem na něj začala bejt jakoby natruc hrdá. 

 

 Aktivní rezistence vůči negativním stereotypům svědčí o pevném pozitivním vztahu 

participantů mladší generace k Jižnímu Městu. Přes veškeré zmiňované nedostatky sídliště a 

více či méně reálné úvahy o stěhování je pro ně Jižní Město domovem, tou nejbytostnější 

lokálností. Mohou tak slovy Berty konstatovat: „Jižňák je pro mě domov. A taky jistota. 

Protože jsem tu prožila skoro celej život, mám tu taky rodiče a vim, že se sem kdykoliv můžu 

vrátit.“   

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
panelových domů různých velikostí, barev, tvarů a všeho, co si jen dokážete představit. Panel a zeleň je všude, 
lesy na dosah, do centra 20 minut metrem či 10 minut autem. 
Všichni chtějí bydlet na Jižáku – v perle Čech,  jen málokdo má tu čest získat na Jižním Městě rezidenční byt a 
stát se právoplatným obyvatelem Prahy 11. 
Sny jsou od toho, aby se plnily …zkuste to i vy 
 
36

 Nejznámější písní jihoměstského rapu je „hymna“ Jižák (1984) skupiny Manželé, dnes známější v provedení 
skupiny Peneři strýčka Homeboye (PSH) z roku 1998. Její text je oslavou „drsnýho Jižáku“.  
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6 Srovnání způsobů a faktorů identifikace obyvatel dvou generací 

s Jižním Městem 

 

V této kapitole přináším odpovědi na otázku, v čem se shodují a liší faktory a způsoby 

identifikace participantů starší (zakladatelské) a mladší generace (generace jihoměstských 

rodáků) a podrobněji se zamýšlím nad rolí fyzického prostředí a negativních stereotypů o 

sídlištích v procesu identifikace obyvatel Jižního Města s domovskou čtvrtí.  

*** 

V identifikaci participantů starší generace s Jižním Městem lze rozlišit dvě fáze.  

První z těchto fází můžeme označit jako fázi zakořeňování v místě. Vztahuje se k prvním 

rokům života participantů na Jižním Městě v osmdesátých letech 20. století. Klíčovými 

faktory identifikace s Jižním Městem byly v této fázi identifikace s bytem (radost participantů 

z nového, samostatného bydlení) a sblížení s lidmi ze sousedství (navázání kontaktů a 

vytvoření vzájemné důvěry).  

Druhá fáze pokrývá období od zakořenění v místě až do současnosti. Je to fáze postupného 

srůstání s místem skrze kumulaci biografických vzpomínek posilujících pocit lokálnosti. 

Faktory ovlivňující míru identifikace participantů s místem lze rozdělit do dvou skupin:  

1) Faktory zřetelně pozitivní upevňující vztah participantů k místu. Jsou jimi sousedské 

vztahy hodnocené participanty jako dlouhodobě uspokojivé, nabytí vlastnických práv 

k domu/bytu a postupná regenerace sídliště.  

2) Faktory vnímané jako ambivalentní, v současnosti významně neovlivňující vztah 

participantů k místu pozitivně ani negativně. Prvním z těchto faktorů je fyzické prostředí 

sídliště. Participanti v něm spatřují řadu nedostatků týkajících se jeho uniformity, 

monofunkčnosti či špatné údržby veřejných prostranství související do značné míry s jejich 

relativním nadbytkem. Druhým faktorem hodnoceným participanty ambivalentně je budoucí 

rozvoj Jižního Města. Obávají se další masivní zástavby, která by podle jejich názoru zhoršila 

kvalitu života na Jižním Městě. Věří ale, že se tato hrozba nenaplní a oni zde budou moci i 

nadále spokojeně žít. Ani jeden z uvedených faktorů tedy participanti v současnosti 

nepovažují za natolik palčivý problém, aby měl podstatný negativní vliv na jejich identifikaci 

s místem.  

*** 
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Také v případě identifikace participantů mladší generace s místem jsou nejdůležitějším 

faktorem biografické vzpomínky; v tomto případě především spojené s dětstvím a dospíváním 

na Jižním Městě.  

Naopak význam sousedských vztahů je v procesu identifikace participantů mladší generace 

s místem menší ve srovnání s participanty staršími. Jako pro rodáky pro ně Jižní Město nikdy 

nebylo neznámé, cizí a anonymní. Od raného dětství přirozeně navazovali kontakty se svými 

vrstevníky v okolí a jejich prostřednictvím více či méně poznali i další lidi ze sousedství. 

Podobně jako participanti starší generace hodnotí sousedské vztahy ve svých domech jako 

dobré, nezhoršující se. A nemají potřebu je prohlubovat.  

Fyzické prostředí hraje v procesu identifikace participantů mladší generace s místem 

podružnou roli tak jako v případě participantů starších. V určitém ohledu jsou nicméně 

participanti mladší generace k fyzickému prostoru sídliště kritičtější. A to nikoliv k jeho 

vizuální (architektonické) stránce, ale k tomu, co sídliště nenabízí, v čem neuspokojuje 

potřeby aktivních mladých lidí („mrtvé“ veřejné prostory, nedostatek lokálních obchodů a 

míst k posezení). Zejména pro ty svobodné a bezdětné určitě není možnost odstěhování se 

z Jižního Města jen hypotetická. Ani v jednom případě ale nelze tvrdit, že by šlo o naléhavou 

potřebu participanta.  

Vliv na setrvání či nesetrvání participantů mladší generace na Jižním Městě bude zcela jistě 

mít budoucí rozvoj čtvrti, v němž spatřují podobné hrozby jako participanti starší. Stejně jako 

oni ale věří, že obyvatelé Jižního Města dokážou těmto hrozbám čelit a nejsou tedy 

v současné době důvodem pro stěhování se jinam.  

Silněji než participanti zakladatelské generace reflektují participanti mladší generace 

negativní stereotypy o Jižním Městě. Jednou ze strategií, kterou používají ve snaze čelit těmto 

stereotypům, je významový obrat. Negativa uváděná tvůrci vnějšího image sídliště obracejí 

naruby a demonstrují hrdost na svou příslušnost k Jižnímu Městu těmto stereotypům 

navzdory.  

Rapová hudba a street art vyrůstající z tohoto podhoubí, vyzdvihování předností Jižního 

Města na patriotickém webu jizak.eu či vysmívání se některým negativním stereotypům o 

sídlištích jako nesmyslům, to vše je součástí sémiotického boje o sídliště jako významuplné 

místo. Důležitým nástrojem tohoto boje je hledání smyslu a krásy v tom, co je majoritou 

společnosti hodnoceno jako prázdné a ošklivé. Odráží se v něm vědomí těchto aktérů, že 
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smysl a bezobsažnost stejně jako krása a ošklivost jsou relativní, v případě sídlišť zřetelně 

ovlivněné politickým kontextem jejich vzniku.  

*** 

Viděli jsme, že fyzické prostředí hraje v procesu identifikace participantů obou generací 

s Jižním Městem podružnou roli ve srovnání s biografickými faktory, tj. ve srovnání 

s emocemi a příběhy, které je poutají k místu. Fyzické prostředí je pro participanty důležité do 

té míry, do jaké (ne)dokáže uspokojovat jejich potřeby a očekávání. Pokud Jižní Město přání 

a potřeby obyvatel přiměřeně uspokojuje, nepovažují za závažný problém, že je vlastně skoro 

stejné jako jiná velká panelová sídliště. Nevidí na něm nic výjimečného, co by šlo lehce 

vyjádřit slovy. To ale neznamená, že jej považují za špatné místo pro život.  

Fyzické prostředí je tedy pro participanty obou generací většinou jen pozadím, na němž se 

odehrávají příběhy, které z lokality dělají lokálnost. Hlavními aktéry těchto příběhů nejsou 

místa ve fyzickém smyslu (domy, stromy, hřiště…), ale lidé se svými prožitky a 

vzpomínkami nashromážděnými v místě. Díky těmto vzpomínkám jim v jejich lokálnosti (ale 

jenom v ní) připadá beton méně šedivý, veřejný prostor obsažnější a paneláky jako by měly 

lidštější měřítko. Lidé si je totiž postupně přisvojili. Místa, které by se určitému aktérovi 

v jiné části Jižního Města nebo na jiném sídlišti zdála být fádní a nevýznamná, jsou obdařena 

osobními významy - cestičkami vyšlapanými v trávě, zážitky ze školních let či vzpomínkami 

na první lásky. Povahu procesu osvojování si místa pěkně vyjádřil jihoměstský mladík 

zúčastnivší se festivalu Street for art 2011. Jeho báseň je odpovědí na mou otázku, co pro něj 

znamená Jižní Město:  

Beton, co prorůstá zelení, 

šedá a krásná zákoutí,  

Jižák je jako jízda na koni,  

nadechnout atmo jak za mlada na pouti,  

asfalt, betony a hřiště,  

dávno zpustlá pískoviště,  

periférie tu má své plíce,  

hledáme umění v betonu více a více,  

graffiti tuhle čtvrť oživilo,  

úchylné zateplení vše ukončilo,  

s Kristinou chci venčit její psy,  

ale klidně jí vezmu i do rosy.   

 

Daniela Hodrová (2006) nazvala výsledek tohoto procesu stručně a výstižně patina. 

Blahodárný účinek patiny spočívá v tom, že dokáže v očích člověka, který se identifikuje s 
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určitým místem, zastřít mnohé jeho nedostatky. Díky tomu jsou obyvatelé Jižního Města 

poměrně imunní vůči negativním stereotypům, které o své domovské čtvrti slýchají. Ať už 

participanti tyto stereotypy záměrně přehlížejí, marginalizují je jako nevýznamné (ve srovnání 

s pozitivy sídliště) nebo je vyvracejí jako zavádějící, svědčí to o pozitivní identifikaci 

participantů s Jižním Městem; ale také o tom, že tyto stereotypy mají na jejich identifikaci 

s domovskou čtvrtí vliv.  

Skutečnost, že negativní vnější image Jižního Města zatím nenarušuje převážně pozitivní 

vnitřní image čtvrti (v již zmíněné terminologii Andersena 2002) či jej dokonce upevňuje, 

rozhodně neznamená, že lze negativní stereotypy o Jižním Městě a o sídlištích obecně brát na 

lehkou váhu. Je nezbytné zdůraznit slovo zatím, protože image čtvrti je něco velmi křehkého a 

nestálého. Jana Barvíková odhalila viditelný rozdíl v hodnocení image Jižního Města rodáky 

(dnešními třicátníky), kteří na Jižním Městě dodnes žijí, a těmi, kteří se odtud v dospělosti 

odstěhovali. Zjistila, že klíčovým faktorem pro zachování pozitivního vnitřního image Jižního 

Města v očích určitého jedince je jeho každodenní pobyt v místě. „Ti, kteří na Jižním Městě 

už nebydlí, přikládají vyšší váhu informacím médií ohledně problematické perspektivy sídlišť 

a bývají ve svých odhadech budoucnosti Jižního Města skeptičtější než ti, kteří zde stále žijí 

nebo jsou s ním v intenzivním kontaktu (časté a/nebo několikadenní návštěvy rodičů) a ještě se 

jim nestačilo »odcizit«. Zatímco první přinejmenším vyjadřují nejistotu z budoucího vývoje 

sídliště nebo dokonce obavy z možné ghettoizace všímajíce si určitých náznaků sociální 

degradace, druzí se o jeho budoucnost neobávají. Domnívají se, že stále splňuje nároky 

středních vrstev na bydlení pro mladé rodiny s dětmi a v tom spatřují jeho šance“ (Barvíková 

2010: 75 – 76). Explicitně tak ukázala, jak relativní a v čase proměnlivé kategorie jsou 

osvojení si určitého místa a odcizení. Stačí několik málo let života v jiném prostředí a obraz 

Jižního Města se v očích aktérů, kteří zde prožili většinu života, zásadně promění. Implicitně 

ze zjištění Jany Barvíkové vyplývá, že negativní stereotypy o sídlištích nepředstavují pouhé 

výmysly těch, kteří na sídlišti nikdy nežili, nýbrž se opírají o reálný základ, který vnímají i 

lidé, kteří na velkém sídlišti vyrůstali.  
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7 Příklady spontánní artikulace vztahu k místu a (vy)nalézání 

lokální identity  
 

Tři níže analyzované případy představují příklady tří odlišných typů lokální identifikace, 

s nimiž jsem se na Jižním Městě v průběhu svého terénního výzkumu setkal.  

 

První typ můžeme označit jako identifikaci s místem „zevnitř“ a „zdola“. Je zde 

reprezentován odporem obyvatel Jižního Města proti kontroverznímu projektu obchodně-

administrativního objektu na Litochlebském náměstí. Spouštěcím mechanismem pro relativně 

velmi silný občanský odpor bylo zjištění, že developer má v úmyslu kvůli realizaci svého 

záměru o několik metrů přesunout – tj. z pohledu rozzlobených obyvatel znesvětit a zničit – 

památník padlým v obou světových válkách a vykácet několik „překážejících“ stromů. 

Iniciátory odporu byli představitelé Občanského sdružení Chodov, které bude podrobněji 

představeno v podkapitole 7.1. Do protestů se však zapojila i řada dosud neangažovaných 

obyvatel Jižního Města, ať už podpisem petice či účastí na protestním shromáždění a na 

mimořádném zasedání zastupitelstva městské části. V tomto smyslu je přívlastek „zdola“ 

opodstatněný.  

 

Druhý případ reprezentuje typ „zevnitř“ a „shora“. Spouštěcí mechanismus v tomto případě 

představoval developerem předložený návrh změny územního plánu, který na území o rozloze 

téměř 35 ha v těsném sousedství Krčského lesa počítal s intenzivní zástavbou.
37

 Tuto hrozbu 

pro poklidný, „zelený“ charakter Roztyl zaznamenali na úřední desce angažovaní obyvatelé, 

kteří založili občanské sdružení Zelené Roztyly – tedy opět místní elity.
38

 Následný odpor 

zahrnoval dva okruhy aktivit: zapojování místních obyvatel (petiční akce, letáky) a snahu 

proti záměru brojit odbornými argumenty, která vyvrcholila vytvořením alternativní 

urbanistické studie lokality vzniklé ve spolupráci s architektem Tomášem Víchem a studenty 

územního plánování ze švédské Karlskrony.
39

 Zapojení širší veřejnosti – jak co do počtu 

petentů, tak množství veřejných akcí – bylo ve srovnání s kauzou pietního místa na 

Litochlebském náměstí výrazně méně intenzivní.  

                                                           
37

 hmotová studie viz http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/kauzy/Roztyly/studie_zastavby.pdf. 
38

 Kolikrát v životě jste hledali nějaký dokument na úřední desce (pokud to tedy nebylo součástí vaší pracovní 
agendy)? Odpověď naprosté většiny Pražanů by zněla nikdy. Již samotný fakt, že občan – laik sleduje 
nepřehledné úřední desky a orientuje se v dokumentech, jež se zde nacházejí, implikuje, že je velmi 
nadstandardně aktivní a je tedy přinejmenším potenciálním lokálním hybatelem, komunitním lídrem. 
39

 http://arnika.org/roztyly-misto-dalsich-panelaku-zivouci-ctvrt-a-rekreacni-les-mladi-svedsti-urbaniste-
predstavili-svou-alternativu 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/mesta/kauzy/Roztyly/studie_zastavby.pdf
http://arnika.org/roztyly-misto-dalsich-panelaku-zivouci-ctvrt-a-rekreacni-les-mladi-svedsti-urbaniste-predstavili-svou-alternativu
http://arnika.org/roztyly-misto-dalsich-panelaku-zivouci-ctvrt-a-rekreacni-les-mladi-svedsti-urbaniste-predstavili-svou-alternativu


121 
 

 

Třetí příklad identifikace s místem se od prvých dvou liší tím, že reprezentuje dlouhodobé 

úsilí o vytvoření jihoměstské lokální identity „zvenčí“ a „shora“. Jeho iniciátory byli 

zaměstnanci a přátelé Kulturního centra Zahrada. Z velkého množství aktivit, které za dobu 

svého působení na Jižním Městě iniciovali, jsem vybral jeden z komunitních večerů. Jeho 

průběh byl v mnohém příznačný. Umožňuje lépe porozumět jak motivacím těchto vnějších 

iniciátorů, tak očekáváním místním obyvatel, pro něž tyto akce pořádají.  

 

 

7.1 Boj za zachování identity místa: spor o přesun památníku na Litochlebském 

náměstí 

 

 
Obr. 32: památník padlým na Litochlebském náměstí (foto: autor) 

 

Radou Prahy 11 schválený záměr soukromého investora postavit na Litochlebském náměstí 

administrativní budovu vyvolal prudký odpor nezanedbatelného počtu obyvatel Jižního 

Města. Nespokojení obyvatelé se odmítli smířit s tím, že kvůli výstavbě kancelářského 
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objektu má být o několik metrů přesunut památník padlých občanů historických vsí Chodova 

a Litochleb v první a druhé světové válce a vykácena část parčíku, který jej obklopuje.  

 

Kácení stromů je na sídlištích téma citlivé samo o sobě, natož když se jedná o pietní háj. 

Budovateli sídlišť slibované bydlení „v zeleni“, nyní, tři desetiletí po dokončení výstavby 

tvořené zdravými vzrostlými stromy, je jednou z hlavních kvalit sídliště, která je pro 

obyvatele důležitá, a jsou, jak ukážu detailněji níže, připraveni ji bránit.  

 

Protestující občané rezolutně odmítli i druhý návrh investora, v němž zmenšoval zastavěnou 

plochu a posouval stavbu do výšky tak, aby mohl památník zůstat na původním místě a aby 

byl zachován pietní háj. Že se památník bude krčit pod dvacetipatrovým „mrakodrapem“, 

pokládali protestující občané za stejně nedůstojné a nepřijatelné jako návrh první počítající 

s přemístěním památníku. Nejednalo se tedy „pouze“ o samotný kontroverzní záměr přesunutí 

památníku, ale o obecnější pocit ohrožení místa jako lokálnosti, litochlebského pietního háje 

v takové podobě, jak jej místní obyvatelé důvěrně znají a emocionálně se s ním identifikují.  

 

 

Obr. 33: druhý návrh investora včetně zdůvodnění. Foto: http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-
regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/prezentace-litochlebsky-park.html 
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Členové OS Chodov iniciovali petici proti tomuto developerskému projektu, kterou během 

dvanácti dnů podepsalo 1445 občanů Prahy 11 a 891 ostatních občanů České republiky.
40

 To 

lze v kontextu osmdesátitisícové velkoměstské čtvrti, která navíc do té doby podobnou vlnu 

občanské angažovanosti nezažila, jednoznačně označit za úspěch svědčící o mylnosti tvrzení, 

že obyvatelé „anonymních“ velkých sídlišť jsou lhostejnější k dění ve svém okolí než lidé 

žijící ve starších, nesídlištních čtvrtích Prahy.  

 

Domnívám se, že OS Chodov je na tomto místě vhodné blíže představit. Sdružení samo sebe 

prezentuje jako organizaci, jejímž cílem je „ochrana a prosazování zájmů v oblastech 

bezpečnosti a ochrany majetku, občanských a majetkových práv, životního prostředí, sportu, 

kultury, vzdělání občanů původního Chodova, Chodovce a Skalek. Spolek chce být mimo jiné 

také důstojným pokračovatelem tradic zaniklých občanských spolků, jako byly Chodovec, 

Vlastimil, Obec baráčníků a podobně“.
41

 V širokém spektru oblastí zájmu je třeba podtrhnout 

skutečnost, že zakladateli tohoto spolku jsou obyvatelé původního Chodova (rozuměj 

chodovské vilové čtvrti založené v 30. letech 20. století), kteří usilují o obnovu či spíše 

znovunalezení lokálních tradic.  

 

Členové spolku, založeného v roce 2002, se později začali stále více politicky angažovat a 

vymezovat se vůči politické reprezentaci městské části – především proti rozsáhlým prodejům 

obecních pozemků soukromých investorům, kteří na nich mohli realizovat intenzivní 

výstavbu. S tím také souvisí rozšíření zájmu na celé Jižní Město a členství některých obyvatel 

sídliště ve spolku. Zde popisovaný boj za zachování pietního místa tedy není z pohledu 

aktivních členů OS Chodov náhodným probuzením občanského zájmu. Je prvním případem, 

který vzbudil tak velkou pozornost široké neangažované veřejnosti a zaznamenal značný 

ohlas v médiích. Kauza byla diskutována v pražském tisku (Právo/Novinky.cz,
42

 MF Dnes
43

, 

Pražský deník
44

) i v televizním zpravodajství (reportáže pořadů Z Metropole
45

, Nedej se!
46

, 

Reportéři ČT
47

).  

                                                           
40

 http://www.oschodov.cz/  
41

 http://www.oschodov.cz/. Podrženo autorem tohoto textu.  
42

 http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/197493-u-stareho-chodova-na-prazskem-jiznim-meste-
muze-stat-mrakodrap.html (14. 4. 2010);  
43

 http://praha.idnes.cz/prodej-pozemku-na-litochlebskem-namesti-v-praze-11-f77-/praha-
zpravy.aspx?c=A121119_173601_praha-zpravy_eb (19. 11. 2012); http://praha.idnes.cz/mrakodrap-na-
chodove-nebude-dfq-/praha-zpravy.aspx?c=A140623_154421_praha-zpravy_kol (23. 7. 2014) 
44

 http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha--schvalila-mrakodrap20110718.html (18. 7. 2011). 
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/soud-mrakodrap-na-miste-pomniku-padlym-stat-nebude-
20140625.html (25. 6. 2014). 

http://www.oschodov.cz/
http://www.oschodov.cz/
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/197493-u-stareho-chodova-na-prazskem-jiznim-meste-muze-stat-mrakodrap.html
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/197493-u-stareho-chodova-na-prazskem-jiznim-meste-muze-stat-mrakodrap.html
http://praha.idnes.cz/prodej-pozemku-na-litochlebskem-namesti-v-praze-11-f77-/praha-zpravy.aspx?c=A121119_173601_praha-zpravy_eb
http://praha.idnes.cz/prodej-pozemku-na-litochlebskem-namesti-v-praze-11-f77-/praha-zpravy.aspx?c=A121119_173601_praha-zpravy_eb
http://praha.idnes.cz/mrakodrap-na-chodove-nebude-dfq-/praha-zpravy.aspx?c=A140623_154421_praha-zpravy_kol
http://praha.idnes.cz/mrakodrap-na-chodove-nebude-dfq-/praha-zpravy.aspx?c=A140623_154421_praha-zpravy_kol
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha--schvalila-mrakodrap20110718.html
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/soud-mrakodrap-na-miste-pomniku-padlym-stat-nebude-20140625.html
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/soud-mrakodrap-na-miste-pomniku-padlym-stat-nebude-20140625.html
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Události líčené v této kapitole se však odehrály v první polovině roku 2010, tedy jen několik 

měsíců před komunálními volbami, v nichž členové OS Chodov a několika dalších 

jihoměstských  spolků vytvořili společnou kandidátku „Hnutí pro Prahu 11“ a skončili těsně 

druzí se ziskem 9 z 39 mandátů. Po těchto volbách v činnosti členů OS Chodov začal prolínat 

politický aktivismus z pozice opozičních zastupitelů s pokračujícím komunitním aktivismem 

spolku. V následujících komunálních volbách (2014) již „Hnutí pro Prahu 11“ zvítězilo a 

předseda OS Chodov se stal starostou městské části. Příznivci „Hnutí pro Prahu 11“ slavili 

úspěch i v boji za zachování pietního místa, když Nejvyšší správní soud v březnu 2014 

rozhodl, že územní rozhodnutí potřebné pro výstavbu „mrakodrapu“ na Litochlebském 

náměstí bylo vydáno v rozporu se zákonem.  

 

*** 

 

Vraťme se ovšem k událostem jara 2010. Protože se pod petici podepsalo více než půl 

procenta plnoletých občanů Prahy 11, bylo dle jednacího řádu povinností starosty svolat 

veřejné zasedání zastupitelstva městské části.
48

 Zasedání se pro mimořádný zájem veřejnosti 

nekonalo v zasedacím sále radnice, ale v jídelně pro seniory. Rozlehlý prostor jídelny přesto 

praskal ve švech, takže později příchozí již museli posedávat na stolech odklizených v zadním 

rohu rozlehlého sálu.  

 

Atmosféra jednání byla od počátku neklidná a postupně houstla. Napětí dále rozněcovalo 

několik svalnatých, mnohdy potetovaných mužů, kteří tleskali po jakémkoliv proslovu 

starosty. Místní obyvatelé tvrdili, že jde o „boxery“,
49

 jejichž jediným úkolem je zabrat místa 

„normálním občanům“, nebo je dokonce zastrašit.  

 

Architekt představující projekt se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Prezentoval svůj návrh před 

rozvášněným publikem dávajícím najevo nesouhlas téměř po každé jeho větě. Ještě větší 

negativní emoce však vzbuzoval starosta Mlejnský, jak uvidíme níže. Nelze přitom oddělit 

                                                                                                                                                                                     
45

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/210411058230004/titulky (23. 1. 2010).  
46

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/211562248430001/titulky (16. 1. 2011).  
47

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240003/titulky (17. 1. 2011).  
48

 http://www.praha11.cz/cs/radnice/aktuality-z-radnice/pozvanka-na-verejne-32-mimoradne-zasedani-
zastupitelstva-mestske-casti-praha-11.html 
49

 Rozuměj členy jihoměstského klubu bojových sportů, jehož byl starosta Mlejnský členem, a který si od 
městské části pronajímal prostory za velmi výhodných podmínek. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/210411058230004/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/211562248430001/titulky
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240003/titulky
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zásadní nesouhlas většiny přítomných obyvatel se starostovou argumentací od odporu k jeho 

osobě.  

 

Předtím však ještě představím emotivní argumentaci proti tomuto stavebnímu záměru, která 

se objevila na internetu. Hlavní důvody pobouřených občanů, proč se podepsali pod výše 

řečenou petici, shrnuje komentář publicisty a televizního moderátora Iva Šmoldase. Odcituji 

jej zde proto celý.  

„Prodávat litochlebský pietní háj, který s úctou a vážností zbudovali naši 

předchůdci v časech, kdy úcta a vážnost ještě cosi znamenaly, připadá mi 

neomalené, ba přímo svatokrádežné. Je to totéž, jako kdybychom z našich 

pragmatických časů na vlastní předky posměšně vytrčili zadek. A stěhovat 

pomník, který na někdejší návsi přestál okupaci a s kterým nehnul ani bolševik? 

To je nejlepší způsob, kterak by jihoměstští zastupitelé učinili z pomníku padlým 

pomníček padlým na hlavu, tedy sobě samým. Doufám, že se příslušným 

činitelům v hlavách zavčasu rozsvítí a prodej hájku pošlou do háje. Jinak by jim 

totiž nezbylo než se zachovat důsledně a posléze prodat i chodovský hřbitov, 

nejlépe za cenu kostí na polívku.“
50

 

 

Jedná o typ textů, které s nadsázkou označuji jako „revoluční pamflety“. Jejich účelem není 

věcně o něčem informovat, ale vzbudit pozornost čtenáře, provokovat a aktivizovat. To ovšem 

nijak nesnižuje závažnost autorových argumentů. Ivu Šmoldasovi přijde zcela nepatřičné, ba 

přímo svatokrádežné, aby byl zničen pietní háj z důvodu komerční výstavby. Takové jednání 

je podle jeho názoru naprostým výsměchem předkům. A to nejen předkům v úzkém smyslu 

předešlých generací v příbuzenské linii, ale široce chápaným předchůdcům v rámci obecního 

a národního historického společenství. Svědčí o tom i skutečnost, že petenty nebyli pouze 

chodovští starousedlíci, ale obyvatelé z celého Jižního Města a dokonce i z jiných částí 

Prahy.
51

  

 

                                                           
50

 http://hezkejm.sweb.cz/investicni%20zamery/dalsi%20investicni%20zamery/Litochleby/smoldas.html  
51

 Interpretovat záměr přesunout památník a vystavět na jeho původním místě administrativní budovu jako 
útok na „národní cítění“ občanů není podle mého názoru nadsazené. Komu byl tento památník vystavěn? Slovy 
níže citovaného Erazima Koháka těm, kdo padli za svobodu vlasti. A k nimž ti, kteří se považují za příslušníky 
téhož národa, pociťují neurčité pouto „bratrské“ sounáležitosti. Nebo by jej aspoň dle přesvědčení nacionalistů 
pociťovat měli. V tomto smyslu mají nacionalismy svou povahou blíže k příbuzenským systémům než 
k souborům zcela uvědoměle zastávaných názorů a hodnot, jež sdílejí stoupenci týchž politických ideologií 
(srov. Anderson 2008: 8-9).  

http://hezkejm.sweb.cz/investicni%20zamery/dalsi%20investicni%20zamery/Litochleby/smoldas.html
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Jakým způsobem se do vyhroceného sporu o nenápadný památník lokálního významu promítá 

nacionalistický diskurz, ještě lépe dokládá další z „revolučních pamfletů“, jehož autorem je 

filosof a jihoměstský občan Erazim Kohák.
52

 

„Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, zpíval Karel Kryl v srpnu po 

sovětské okupaci. Neplivali jsme. Jsme kulturní národ. Vážíme si své minulosti. 

To okupanti, kteří nás chtěli připravit o vědomí i svědomí, znovu strhávali 

pomníky sotva obnovené. Nebyli první. Již v roce 1939 tehdejší okupanti, 

nacisté, odstraňovali nejen sochy T. G. Masaryka, ale i pomníky těm, kdo padli 

za svobodu naší vlasti. Dávno před nimi, po Bílé hoře, se pomníky nestrhávaly. 

Zato se pálily české Bible a kancionály. I tak to jde.“  

 

Ty, kdo chtějí postavit administrativní budovu na pietním místě, přirovnává Erazim Kohák 

k nacistickým a sovětským okupantům, anebo k pobělohorským inkvizitorům – čili největším 

„nepřátelům národa“ z pohledu českých „národních dějin“.
53

 To, co je podle Iva Šmoldase 

bezbožnou neomaleností, je podle Erazima Koháka „neomylnou známkou barbarství“. Neboli 

jednáním, které je v zásadním rozporu s ideálem vysoké kulturnosti českého národa.
54

 

„Barbaři neuznávají minulost. Či když už, přepíší ji a vymyslí si vlastní. 

Pomníky a hřbitovy se nedají přepsat, jen zneuctít a zbořit. Nebo prodat za 

jidášský peníz spekulantů, kteří je zboří a postaví další monument své 

chamtivosti. Totiž barbarům jde o peníze až na prvním místě. 

 

„Revoluční pamflet“ končí patetickým zvoláním filosofa. 

„A země volá,
55

 lidé, probuďte se! Nedovolte novodobým barbarům, aby nás 

připravili o paměť, o vědomí, o svědomí! Nedovolte jim prodat naši kulturní 

minulost za mísu čočovice!“ 

 

Odkazy na „kořeny“ národní identity proces lokální identifikace neoslabují, ale naopak 

posilují. Obzvláště to platí v případě Jižního Města, jehož „kořeny“ byly výstavbou sídliště 

razantně vyvráceny a kontinuita místa z velké části přerušena. Kolik objektů na Jižním Městě 

pamatuje rok 1919, kdy zde byla vztyčena pamětní deska a vysazeny lípy? Torza několika 

                                                           
52

 http://hezkejm.sweb.cz/investicni%20zamery/dalsi%20investicni%20zamery/Litochleby/kohak.html 
53

 K zamyšlení nad povahou českých „národních dějin“ viz Holý 2010, zejm. kap. 4. Národní tradice a představa 
národa, s. 117-138.  
54

 Češi se považují za příslušníky starobylého a velmi kulturního národa, tedy za pravý opak „nekulturních 
barbarů“, hanobitelů národní tradice, k nimž „ničitele“ památníku přirovnává Kohák. Starobylost a vysokou 
kulturní úroveň svého národa „dokazují“ Češi dlouhým výčtem význačných českých vzdělanců, vynálezců a 
umělců od středověku až po současnost. Podrobněji viz Holý 2010: 82-83, 87-88.  
55

 Země – tj. „vlast“, „domovina“, „otčina“, půda, v níž jsme zapustili své „kořeny“, „matička“, z jejíhož lůna 
vyrůstáme - je tak zhmotněna a stává se autonomně jednající „bytostí“, jak je ostatně typické nejen pro český 
nacionalismus. K reflexi příbuzenských a biologických metafor „vlasti“ viz Olsen 2001: 42-54, zejm. s. 50.  

http://hezkejm.sweb.cz/investicni%20zamery/dalsi%20investicni%20zamery/Litochleby/kohak.html
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málo přestavěných či zchátralých litochlebských statků a dále už jenom Chodovská tvrz a 

Milíčovský dvůr, stavby zcela vytržené z kontextu současného jihoměstského osídlení. 

V tomto smyslu lze pietní háj na litochlebském náměstí označit jako nejdelší kořen 

jihoměstské identity, který by byl plánovanou výstavbou přetržen. Nejednalo by se proto 

pouze o znevážení památky obětí první a druhé světové války, ale o zničení „památníku 

paměti Jižního Města“. Emoce spjaté s památníkem padlým tedy vypovídají především o 

potřebě mnoha obyvatel Jižního Města bránit (vy)nalezené „historické kořeny“, které je pojí 

s místem, kde žijí.
56

  

 
Obr. 34: O míře zpřetrhání jihoměstských kořenů vypovídá již prostředí, v němž je památník umístěn.  

Jeho středobodem je na satelitním snímku dobře patrný velký kruhový objezd nacházející se v místě někdejší 
litochlebské návsi (odtud název Litochlebské náměstí). Jen několik málo metrů za pietním hájem, v němž se 

ukrývá drobný památník (poloha je na snímku vyznačena červeným křížkem), stojí panelové domy. Na 
protilehlé straně kruhového objezdu (tj. dole uprostřed, směrem ke stanici metra Opatov) bylo dlouho území 
nikoho. Nyní zde stojí objemný administrativní komplex. V levém dolním rohu vidíme opuštěnou, chátrající 
budovu tiskárny obklopenou několika roztroušenými rodinnými domky, které přečkaly asanaci Litochleb. 

Foto: mapy.cz  

 

Na stránkách opozičního občanského sdružení Hezké Jižní Město se dočteme: 

 

„Za pouhých 1 581Kč/m² byl prodán MČ Praha 11 pietní háj u Litochlebského 

náměstí, o celkové výměře 6 765 m
2
, který leží v samotném srdci Jižního Města. 

Přitom dnešní běžná cena dosahuje až 8 333 Kč/m
2
, takže MČ Praha 11 
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 Důležitosti zachování iluze historické kontinuity si koneckonců byli vědomi i plánovači Jižního Města. Nejenže 
zachovali zmíněný pietní háj, ale rovněž pojmenovali několik nově vzniklých ulic po někdejších občanech 
Chodova a Hájů, kteří hrdinně zemřeli během druhé světové války. A tak k již existující Hejplíkově ulici, nazvané 
po chodovském odbojáři zesnulém v koncentračním táboře, přibylo roku 1971 dalších pět ulic nesoucích jména 
lokálních obětí nacistické okupace (Bartůňkova, Hlavatého, Klecandova, Kryštofova a Křejpského). Srov. Bartoň, 
Bartoňová 2009: 12-14.  
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prodělala jen na tomto prodeji přes 45 milionů Kč. Finanční škoda je 

obrovská, ale morální nevyčíslitelná. Lipová alej dnes tvoří centrum pietního 

místa, pod stromy jsou umístěny pomníky padlým hrdinům občanů Chodova a 

Litochleb v první a druhé světové válce. Pietní místo přežilo světovou válku, 

budování komunismu, ale nepřežilo současnou hrabivost. Vedle piety místo 

sloužilo jako parčík pro oddych obyvatel okolní panelové zástavby a 

Chodova.“
57

 

 

Rozboru problematičnosti a cenové (ne)výhodnosti tohoto prodeje se v této práci nebudu 

podrobně věnovat.
58

 Za daleko podstatnější z perspektivy zkoumání lokální identifikace 

považuji označení litochlebského pietního háje jako „srdce“ Jižního Města. Analogicky 

bychom jej mohli nazvat „pupkem“ či „lůnem“. Z něj nad pomyslnými hroby hrdinných 

předků vyrůstá lokální „historická“ identita, s níž se ztotožňují nejen skuteční potomci 

obyvatel „starého“ Chodova a Litochleb, nýbrž i ti, kteří se zde narodili či usadili až poté, co 

původní vsi pohltilo panelové sídliště. Jelikož tedy nejde o přesun lecjakých pamětních desek, 

ale o zneuctění „posvátného“ místa, není divu, že lidé, kteří jsou k němu emocionálně 

poutáni, chápou takové jednání jako něco svatokrádežného, barbarského, co způsobí 

nevyčíslitelnou symbolickou újmu jejich obecnímu společenství.  

 

Také se nejedná o poražení kdejakých stromů, ale (především) čtyř pamětních lip vysazených 

zde (v kontextu krátkých dějin Jižního Města dávném) roce 1919 a nesoucích vlastenecká 

jména Masarykova, Wilsonova, Denisova a Legií.
59

 V boji za záchranu lipového háje se tak 

prolínají a vzájemně posilují diskurzy nacionalistický, moralistický, lokálně-patriotický a 

environmentalistický ve snaze uchránit identitu jednoho z mála míst, v němž obyvatelé 

nacházejí na Jižním Městě tak vzácnou historickou kontinuitu.  

 

Objevování se environmentalistického diskurzu v tomto kontextu lze vysvětlit významem, 

který obyvatelé Jižního Města připisují okolní přírodě a sídlištní zeleni (viz předchozí 

kapitolu), a roli stromů ve fyzickém prostředí sídliště. Stromy jsou elementem, který do 

uniformního, zdánlivě neměnného prostředí sídliště zřetelně vnáší faktor času. Stromy, které 

zde byly vysazeny při výstavbě sídliště, anebo vzácně ještě předtím jako diskutované pamětní 

lípy, zde rostly a stárly spolu s obyvateli sídliště, kteří si k nim za ta léta vytvořili emocionální 
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 http://hezkejm.sweb.cz/investicni%20zamery/dalsi%20investicni%20zamery/Litochleby/index.html  
58

 Podrobné shrnutí příčin a souvislostí kauzy viz Reportéři ČT: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240003/titulky 
59

 http://www.hpp11.cz/JN/JMN3_noviny_kveten_2010.pdf, s. 11.  

http://hezkejm.sweb.cz/investicni%20zamery/dalsi%20investicni%20zamery/Litochleby/index.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240003/titulky
http://www.hpp11.cz/JN/JMN3_noviny_kveten_2010.pdf
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vztah. Navíc jsou si dobře vědomi, že mladý stromek vysazený opodál nevyroste do rozměrů 

pokáceného předchůdce dříve než za několik desetiletí.  

 
Obr. 35: „Zeleň“ se proto stala jedním z hlavních témat předvolební kampaně v komunálních volbách 2010.  

Tehdejší starosta Mlejský se například chlubil rozšířením ploch sídlištní zeleně o 14, 5 ha.  
Z větší části tohoto úctyhodného objemu dosáhl tak, že byla konečně zkolaudována západní část  

Centrálního parku a stala se tak oficiální součástí městské zeleně.  
Foto: autor 

 

Proto se jihoměstské občanské iniciativy proti něčemu většinou profilují silně 

environmentalisticky. Příkladem takové iniciativy je již zmíněné občanské sdružení Hezké 

Jižní Město.
60

 Na webu sdružení se o důvodech jeho založení píše následující:  

„…bylo založeno občany Jižního Města, kterým není lhostejné jejich okolí 

bydliště, aby podpořili územní rozvoj, který by respektoval základní právo 

občanů Jižního Města na zdravé životní prostředí, nebyl prosazován na úkor 

nedostatkových zelených ploch a prosazován bez účinné a účelné účasti 

občanů. OS Hezké Jižní Město vystupuje proti nekoncepčnímu výprodeji 

veřejných pozemků investorům, kteří pak prakticky určují rozvoj Jižního Města 

dle svých priorit.“  
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 http://hezkejm.sweb.cz/ 
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Domnívám se, že z uvedených cílů Hezkého Jižního Města je zjevné, proč mezi jeho 

přívrženci rozhodně nemohly obstát níže citované argumenty, které na již zmiňovaném 

veřejném zasedání zastupitelstva Prahy 11 pronesl na obhajobu výstavby na Litochlebském 

náměstí starosta Mlejnský:  

 

„Je evidentní, že tam
61

 kus města chybí. Kus města tam prostě nebyl dostavěn, 

a o tom ta celá diskuse je. My říkáme, já říkám, můj osobní názor je, že Jižní 

Město se musí dostavět. Příkladem je třeba obchodní centrum Chodov.
62

 Tak si 

vzpomeňte, kdo z vás si to pamatuje. Já si to pamatuju velice dobře, protože 

bydlim o ulici vedle. […] Když se uvažovalo, že se bude stavět obchodní 

centrum Chodov, tak teď řeknu chudáka Petra,
63

 málem věšeli na strom. […] 

Dnes, všichni si to přiznejme, kam jezdíme nakupovat? Do obchodního centra 

Chodov.“  

 

Projev starosty přehlušily výkřiky z početného publika tísnícího se v rohu jídelny pro seniory, 

v níž zastupitelstvo mimořádně zasedalo: „Nééé, tam my nejezdíme!“  

 „Tak dobře, tak věřte tomu, pokračoval starosta, že ho navštěvuje 45 000 lidí denně, a 

většina, drtivá většina těch lidí, kteří tam chodí, je z Prahy 11.“  

Byl ale znovu překřičen nespokojenými občany: „Nééé, to sou venkovský!“ 

 O nic úspěšnější nebyla ani starostova snaha obhájit kontroverzní stavební záměr tvrzením, 

že vybudováním administrativního objektu „vznikne několik možná set pracovních 

příležitostí. A to je věc určitě pozitivní.“  

Starostův projev byl znovu přerušen nesouhlasnými výkřiky z publika: „Pro koho?!“
64

  

 

V čem spočívá nepřijatelnost starostovy argumentace pro environmentalisticky smýšlející 

obyvatele Jižního Města, trefně formuloval jeden z odpůrců výstavby administrativní budovy 

na Litochlebském náměstí, kteří se následně chopili slova: „Obchodní centrum Chodov 
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 v lokalitě Opatov  
62

 slavnostně otevřeného 9. 11. 2005 
63

 Petra Jiravu, toho času starostu Prahy 11  
64

 videozáznam tohoto zasedání ke stažení na http://www.stream.cz/video/458529-zasedani-1-cast  

http://www.stream.cz/video/458529-zasedani-1-cast
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postavili v bývalý stavební jámě. Ale cenou za postavení kanceláří na Litochlebském náměstí 

by bylo zničení hodnotné vzrostlé zeleně hojně využívané místními občany.“  

 

Druhá příčina nepřijatelnosti starostovy argumentace pro protestující jihoměstské občany není 

možná tak očividná. Proto považuji za podstatné na ni upozornit. Zatímco starosta stojící na 

straně investora představuje oblast kolem stanice metra Opatov a Litochlebského náměstí 

potenciální rozvojovou lokalitu a celá pře se podle něj vede o to, zda ji zastavět či nikoliv, pro 

nespokojené „Chodováky“ je lokálností - emocionálně uchopovaným místem, jehož identita 

by byla přesunutím či obestavěním památníku narušena, jehož historická kontinuita by byla 

takovým činem zpřetrhána a „kořeny“ vyvráceny. Již samotný nesouhlas přítomných obyvatel 

s kácením vzrostlých stromů by s velkou pravděpodobností vylučoval nalezení konsenzu.  

 

Jak postřehla Hana Librová, „při jednáních o konkrétních ekologických kauzách, třeba o 

jezech na Labi nebo o dálničních trasách, ale i v obecnějších diskusích se vždy znovu vytvoří 

dva tábory, mezi nimiž domluva vázne: ekologičtí aktivisté a ochránci přírody na jedné 

straně, inženýři a jiní vyznavači »pokroku« na straně druhé. Domluvit se jaksi nejde, ani při 

dobré vůli. Nepomáhá ani nasazení facilitátora cvičeného ve vyjednávajících fintách. Obě 

skupiny mají jiný slovník, ale zdá se, že i jiné uši. O přestávce můžeme v kuloáru zaslechnout 

rezignovanou větu: »To je marný, oni jsou jinak udělaní«“
 
(Librová 2007: 1). Připočteme-li 

k tomu důležitou roli pietního háje v procesu (vy)nalézání lokální identity a historické 

kontinuity Chodova, je nasnadě, že naděje na dosažení vzájemné shody mezi zástupci Rady 

městské části a investora na straně jedné a pobouřenými „Chodováky“ na straně druhé je 

velmi nepravděpodobná.  

 

Zároveň na příkladu tohoto sporu vidíme, jakým způsobem se může v prostředí 

osmdesátitisícového Jižního Města utvářet a upevňovat lokální společenství. Označovat 

„Chodováky“ tímto termínem pokládám za oprávněné, protože sami vystupují jako kolektivní 

entita (my, kteří nenakupujeme v nevítaném obchodním centru Chodov; my, co z nové 

administrativní budovy beztak nebudeme mít žádný užitek) a ostře se vymezují vůči „těm 

druhým“ („venkovským“ a Radě Prahy 11 jednajícím proti jejich zájmu). 
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7.2 Brownfields
65

 či krásná příroda? Jak občanský protest vytvořil ze zanedbané 

lokality lokálnost.  

 

Obdobnou vlnu nesouhlasu obyvatel Jižního Města jako záměr přesunout památník padlým na 

Litochlebském náměstí vyvolal plán společnosti Passerinvest zastavět volnou plochu mezi 

dálnicí, stanicí metra Roztyly a okrajem Krčského lesa obytnými a kancelářskými objekty.
66

 

Jinými slovy vzít místním obyvatelům významný kus „zeleně“ (mluvíme o rozvojové ploše o 

rozloze 35 ha) a nahradit ji hustou zástavbou. V kontextu poznatků předchozích kapitol, 

v nichž jsme viděli, že okolní zeleň a příroda jsou pro obyvatele Jižního Města jednou 

z hlavních hodnot, kterou jsou v případě ohrožení ochotni bránit, je zřejmé, že tento záměr 

musel narazit na silný odpor veřejnosti. S ohledem na převážně „zelený“ charakter tohoto 

území dominuje v argumentaci odpůrců výstavby environmentalistický diskurz. I v tomto 

příkladu však lze mezi řádky vyčíst, že se jedná o spor mezi dvěma skupinami aktérů, z nichž 

pro jednu je tato oblast (v již zmíněné terminologii Gibase 2007) lokalitou a pro druhé 

lokálností. Pro jedny je místem skýtajícím zajímavé investiční příležitosti, pro druhé místem 

příjemných vzpomínek, vycházek a úniku před každodenním stresem.  

 

 

 

Obr. 36: Ortofotomapa rozvojového území Velké Roztyly (změna č. Z 2722) foto: http://servis.praha-
mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_zadani/zmeny_08_zadani.htm 
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 termín pro nevyužívané pozemky s již opuštěnými objekty či jejich ruinami. Opak k „čistým“, dosud 
nezastavěným pozemkům, tzv. „zelené louce“. 
66

 Satelitní mapa rozvojové lokality „Velké Roztyly“ viz obr. 36. Podrobnosti k tomuto investičnímu záměru viz: 
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-
rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-uzemi-velke-roztyly.html 

http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-uzemi-velke-roztyly.html
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-uzemi-velke-roztyly.html
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Proti záměru společnosti Passerinvest byly zorganizovány postupně dvě petice dohromady 

bezmála s tisíci podpisy,
67

 jejichž iniciátory se stali členové spolku Zelené Roztyly. Ten byl, 

na rozdíl od OS Chodov, založen přímo v souvislosti s diskutovaným stavebním záměrem. Na 

stránkách spolku se dočteme: „Občanské sdružení Zelené Roztyly bylo založeno 4. 9. 2009 za 

účelem ochrany území kolem metra Roztyly před rozsáhlou zástavbou - tzv. Velké Roztyly.“ 

Jeho zakladateli však nejsou běžní „naštvaní občané“ bojující proti nějaké hrozbě ve svém 

nejbližším okolí, ale environmentalisticky smýšlející intelektuálové s nadstandardní orientací 

v problematice územního rozvoje a ochrany životního prostředí a širší oblastí zájmu. Slovy 

oficiálního webu spolku: „O. s. Zelené Roztyly vstupuje do územních řízení, podává 

připomínky, zastupuje občany, vystupuje na úřadech i MHMP. Sledujeme situaci na celém 

Jižním Městě a jsme ve spolupráci s dalšími aktivními subjekty po celé Praze. Spolupracujeme 

s obyvateli a dalšími občanskými sdruženími na Jižním Městě i v Praze: Občanské sdružení 

Chodov, občanské sdružení Hezké Jižní Město, o. s. Arnika, o. s. Občané postižení Severojižní 

magistrálou, Koalice Trojmezí a další.“ Díky tomu se spolku podařilo probudit zájem 

místních obyvatel a docílit mediálního ohlasu kauzy.
68

  

 

Na základě petice podepsané více než půl procentem jihoměstských voličů musel starosta 

městské části zařadit jednání o zástavbě okolí stranice metra Roztyly na program nejbližšího 

zasedání zastupitelstva. Zasedací sál praskal ve švech podobně jako v případě boje za 

zachování pietního místa na Litochlebském náměstí. Atmosféra jednání byla napjatá a 

pravděpodobnost nalezení konsenzu mezi obyvateli hájícími zachování „přírody na 

Roztylech“ na straně jedné a zástupci vlastníků pozemků a vedení radnice na straně druhé 

minimální. Jako by mluvili o úplně jiném místě.  

 

Zástupci magistrátu i Prahy 11 sice odmítli zastavění sporného území v rozsahu navrhovaném 

Passerinvestem. Zároveň však ocenili, že na rozdíl od dřívějších záměrů jiných 

podnikatelských subjektů Passerinvest řeší zástavbu dané lokality jako celku a starosta 

podepsal jménem městské části s tímto investorem Dohodu o porozumění a spolupráci, jejíž 

obsahové jádro je shrnuto v preambuli. 

                                                           
67

 http://www.velkeroztyly.estranky.cz/stranka/peticni-mista  
68

 http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/210562248420023-velke-roztyly/ (reportáž 
pořadu Nedej se! 1. 9. 2010); http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/roztyly-misto-parku-
kancelare20100914.html (14. 9. 2010); http://praha.idnes.cz/okoli-stanice-metra-roztyly-se-zacne-menit-
nejdriv-po-volbach-pu9-/praha- zpravy.aspx?c=A100930_150825_praha-zpravy_sfo (3. 10. 2010); 
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/202474-svedsti-studenti-navrhli-zastavbu-v-okoli-metra-
roztyly.html (7. 7. 2010).     

http://www.velkeroztyly.estranky.cz/stranka/peticni-mista
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/210562248420023-velke-roztyly/
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/roztyly-misto-parku-kancelare20100914.html
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/roztyly-misto-parku-kancelare20100914.html
http://praha.idnes.cz/okoli-stanice-metra-roztyly-se-zacne-menit-nejdriv-po-volbach-pu9-/praha-%20zpravy.aspx?c=A100930_150825_praha-zpravy_sfo%20
http://praha.idnes.cz/okoli-stanice-metra-roztyly-se-zacne-menit-nejdriv-po-volbach-pu9-/praha-%20zpravy.aspx?c=A100930_150825_praha-zpravy_sfo%20
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/202474-svedsti-studenti-navrhli-zastavbu-v-okoli-metra-roztyly.html
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/202474-svedsti-studenti-navrhli-zastavbu-v-okoli-metra-roztyly.html
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„Městská část Praha 11 prohlašuje, že podpoří v příloze uvedené developerské 

záměry. PASSERINVEST GROUP a.s. prohlašuje, že v takovém případě 

poskytne Městské části Praha 11 příspěvek na rozvoj infrastruktury a staveb 

občanské vybavenosti v rámci Městské části Praha 11 ve výši 1000,-Kč za 1 m
2 

realizovatelné pronajímatelné plochy projektu Roztyly Garden.“
69

 

 

Právě v tomto smluvním ujednání spatřují kritici projektu společnosti Passerinvest největší 

problém. Odůvodněně považují za nepřijatelné, aby městská část uzavřela dohodu, v níž se 

explicitně zavazuje za stanovenou peněžní odměnu prosazovat změny územního plánu, které 

budou v souladu s obchodními zájmy developera. Vysvětlují si to jako legalizovaný úplatek 

radnici, která bezostyšně rozprodává kvalitní životní prostředí obyvatel.
70

 Mnoho občanů, 

kteří podepsali petici, také pohoršoval rozpor mezi starostovými veřejnými sliby (o 

roztylském parku) a činy (podpora projektu, který by na Roztylech vytvořil nikoliv „zelený“, 

ale administrativní park).  

 

                         
Obr. 37: Příslibem nového parku na Roztylech lákal tehdejší starosta Mlejský voliče ještě na přelomu léta  
a podzimu 2010, kdy finišovala kampaň před komunálními volbami, tedy v době, kdy tato kauza vrcholila.         

Foto: autor.  

                                                           
69

 http://www.mestaprozivot.arnika.org/res/data/069/007532.pdf 
70

 K tomu podrobněji viz reportáž pořadu ČT Nedej se ze dne 1.9. 2010. Dostupné z WWW: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/210562248420023-velke-roztyly/. 

http://www.mestaprozivot.arnika.org/res/data/069/007532.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/210562248420023-velke-roztyly/
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Pro radu Prahy 11 je okolí stanice metra Roztyly neefektivně využívanou předměstskou 

lokalitou stejně jako pro majoritní vlastníky tamních pozemků. Explicitně to vyjádřil její 

starosta: „Ta lokalita dnes je pravda nezastavěná, ale v naprosto žádném případě neslouží 

potřebám obyvatel Prahy 11. Ani přilehlého sídliště Horní Roztyly, ani Chodova – prostě 

nikomu.“  

 

Proto má Rada městské části v úmyslu nechat „posoudit, jakým způsobem se může řešit území 

kolem stanice metra Roztyly. Jakým způsobem může být v budoucnu regenerováno a 

upravováno, protože dneska, všichni to tam známe, je to prostě jenom zastřešená díra, která 

nemá žádnou přidanou hodnotu“ urbanistickou, ale ani přírodní. Opět cituji starostu městské 

části opírajícího svá tvrzení o závěry expertní studie
71

: „Pakliže je neustále nepravdivě 

komunikováno, že lokalita na Roztylech je hodnotná zeleň, tak, to jsem si nevymyslel já, ale 

odborné posudky říkají, že hodnotná zeleň v té lokalitě, o které se bavíme, žádná není. To, co 

tam vidíme, tak je zarostlá zavážka z výstavby sídliště Horní Roztyly, výstavby metra a Jižní 

spojky. 

 

Starosta Mlejnský tak v rámci sémiotického boje o podobu a význam místa podává obraz 

okolí stanice metra Roztyly jako zanedbaného, vyžadujícího kultivaci, jak jej prezentovali na 

témž zasedání zastupitelstva přítomní zástupci pozemkových vlastníků. Součástí této narativní 

strategie je poukazování na zvýšený výskyt nepořádku a sociálně patologických jevů. Jednatel 

Passerinvestu poukázal na to, že na daném území se nachází zchátralý areál bývalých jatek, 

kde se potulují bezdomovci a opakovaně objevují ilegální skládky. Zmocněnec společnosti 

Unimex upozornil na zvýšený výskyt krádeží - a obzvláště vloupání do automobilů - v této 

lokalitě. To podle něj nesvědčí o jejím dobrém využívání. 

 

Střih, scéna druhá. Nespokojení obyvatelé mluví o krásné roztylské přírodě. Opoziční 

zastupitel Jiří Krautwurm ostře reagoval na líčení okolí metra Roztyly jako brownfields slovy: 

„Přestože jsme na obrázcích viděli,
72

 že je území zanedbané, tak je to území krásné zeleně a 

krásné přírody.“ 

 

                                                           
71

 Podrobné hodnocení aktuálního stavu zeleně v lokalitě „Velké Roztyly“ viz http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-
a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-
uzemi-velke-roztyly.html, Vize – textová zpráva, s. 13-15.  
72

 Jednatel Passerinvestu prezentoval fotografie z areálu bývalých jatek.  

http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-uzemi-velke-roztyly.html
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-uzemi-velke-roztyly.html
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/studie-vize-a-informace/projednani-vize-rozvoje-velke-roztyly/vize-rozvoje-uzemi-velke-roztyly.html
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Pro jednu z tamních obyvatelek „jsou Roztyly zelený plíce Prahy. Je to jedna z nedotčenejch 

oblastí zeleně. A ona část tý zástavby, kde maj vyrůst ty obrovský betonový věžáky, tak je 

v současný době zeleň. Jsou tam nově vysazený stromy a […] podle toho projektu, kterej tam 

bude, tak to všechno lehne. I ta třešňovka, která tam je. Takže apeluju na zdravej rozum a na 

záchranu zeleně na Roztylech.“ 

 

Aleš Kulhánek z občanského sdružení Zelené Roztyly také považuje starostovu 

charakteristiku dané lokality za nepřijatelnou. Naopak má podle něj díky své poloze mezi 

stanicí metra a Krčským lesem velký rekreační potenciál i nemalou estetickou hodnotu. 

V opozičních Jihoměstských novinách píše:  

 

„Třešňový sad nad stanicí metra Roztyly vždy dokáže pohladit na duši při 

návratu z práce do šedě sídliště. Loučky nad stanicí metra lákají v létě 

k posezení… Okraje krčského lesa a na ně navazující travnaté porosty jsou 

rovněž domovem a potravním stanovištěm množství volně žijících zvířat, 

zejména ptáků, zajíců a srnek. Lze zde spatřit dokonce řadu chráněných druhů 

střevlíků a ohroženého slavíka obecného. Lokalita je rovněž místem výskytu 

houby měcháč písečný, jejíž výskyt je výjimečný nejen v Praze.
73

  

 

Další z obyvatel této části Jižního Města, filosof Erazim Kohák, v dopise adresovaném 

starostovi Mlejnskému rozhořčeně napsal: 

„Zcela náhodou jsem se dozvěděl o hrůzném úmyslu na vybetonování velké 

části naší zeleně a zároveň nárazové zóny Krčského lesa mezi stanicí metra 

Roztyly a hotelem Globus. Připadá mi to jako naprosto bezohledný, 

nepromyšlený projekt, který zcela přehlíží zájmy občanů a řídí se jen a jen 

maximalizací investorova zisku. Nedivím se, že se sousedé bouří.
74

  

 

Znamená to, že jedna strana účelově zkresluje informace a uvádí veřejnost v omyl? Nikoliv. 

Pohybujeme se v neurčitém terénu, který umožňuje řadu interpretací. Nacházejí se zde jak 

košaté duby či zbytky ovocného sadu pozvolna zarůstajícího náletovými dřevinami (místními 

milovníky přírody poeticky nazývaného třešňovka), tak haldy stavební suti porostlé 

kopřivami, nepovolené skládky a chátrající areál bývalých jatek (viz obrázky níže). Proto se 

                                                           
73

 http://www.hpp11.cz/JN/JMN3_noviny_kveten_2010.pdf, s. 5.  
74

 http://www.mestaprozivot.arnika.org/index.php?cmd=show&imageID=64614&title=dopis 

http://www.hpp11.cz/JN/JMN3_noviny_kveten_2010.pdf
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stáváme svědky sémiotického boje o místo: o jeho smysl a krásu. „Nová divočina“ v okolí 

stanice metra Roztyly se v argumentaci příznivců „Zelených Roztyl“ (název spolku je zcela 

vypovídající) stává předmětem významového obratu podobně jako „drsné“ a „ošklivé“ 

sídliště v sebeidentifikaci některých participantů mladší generace s Jižním Městem. Erazim 

Kohák zmínkou o bouřících se sousedech odkazuje ke společenství, pro nějž okolí stanice 

metra Roztyly není žádným rumištěm, které je potřeba uklidit a zastavět, ale hodnotnou 

zelení, kterou je třeba chránit.  

 

 

 
Obr. 38: Prostranství mezi restaurací Koliba a sídlištěm Horní Roztyly 

jako krásná „příroda“ – svěží dubový háj. Foto: autor.  
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Obr. 39: Totéž prostranství jako zanedbané území – rumiště a skládka. (foto autor) 

  

 

 

Obr. 40: Ostrůvek krásné přírody uprostřed Prahy… (foto: autor)  
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Obr. 41: …nebo zanedbané území, které je zapotřebí kultivovat? Zastánci obou názorů 
najdou v lokalitě Velké Roztyly „důkazy“ pro oprávněnost svých tvrzení celkem snadno. 

(foto: autor) 

 

Příčinou zásadně rozdílných interpretací této krajiny není prolhanost jedněch nebo druhých, 

ale jejich rozdílné perspektivy zapříčiněné rozdílným vztahem k tomuto místu a především 

rozdílnými cíli, které v tomto sémiotickém boji sledují. Obě strany sporu užívání při obhajobě 

svého pojetí místa primárně takové argumenty, které podle jejich přesvědčení dokážou 

zapůsobit na spoluobčany, orgány územního rozvoje a ochrany životního prostředí či na 

média, a tím jim pomoci ke kýženému vítězství v tomto sporu. Argumentace jedněch je 

založena na zdůrazňování emocionální identifikace s roztylskou „přírodou“ a nutnosti chránit 

tamní přírodní hodnoty, druzí argumentují potřebou pokroku a ekonomického růstu. 

 

 Použiji-li nadsázky sociální ekoložky Hany Librové (2007: 1), jedni se stylizují do role 

„vyznavačů přírody“ a druzí do role „antinaturalistů“ V rámci sledovaného sémiotického boje 

tak slovy Librové reprezentují dvě protikladné „subkultury“ moderní západní společnosti 

zásadně se lišící v tom, jakou estetickou hodnotou přisuzují „přírodě“ a především „divočině“ 

(tj. krajině ponechané spontánnímu vývoji).  
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Pro ilustraci toho, co myslí Librová „vyznavačským“ a „antinaturalistickým“ postojem k 

„divočině“, uvádím citáty z děl dvou českých literárních klasiků, Jana Nerudy a Karla Čapka, 

v nichž oba líčí své dojmy z návštěvy Boubínského pralesa. Neruda vypráví: 

„Najednou se mi zdálo, že jsem o celá tisíciletí posunut zpět, ale jaře mlád, 

bujně vesel, nezávislý od času a od lidstva – volný – volný! Ovanul mne duch, 

který unikl času. Bylo tu ticho, totéž ticho, které tu panovalo při stvoření světa“ 

(J. Neruda, Menší cesty, 1871).  

 

Karel Čapek vidí Boubínský prales ve zcela jiném světle.  

„Je to necháno na ukázku, jaký děsný nepořádek nadělá příroda, je-li nechána 

sama sobě. Člověk sice nad tím žasne, ale je pak rád, když putuje na Lenoru 

pořádnými lesy; cítí s nimi jaksi víc solidarity“ (K. Čapek, Obrázky z domova, 

1953).
75

 

 

To neznamená, že lze poměřovat „novou divočinu“ v blízkosti stanice metra Roztyly se 

staletým šumavským hvozdem. Může však v různých lidech vyvolávat podobně odlišné 

dojmy, jaké vyvolal Boubínský prales v Janu Nerudovi a Karlu Čapkovi. Jen to zpravidla 

vyjadřují daleko méně vzletně než tito literáti. Ani netvrdím, že byl Karel Čapek vyhraněným 

„antinaturalistou“ typu Jean-Paula Sartra.
76

 Ryzí přírodomilství a ryzí „antinaturalismus“ 

představují limitní body škály vztahu člověka k „přírodě“ a zvláště pak k „divočině“, tak jako 

lokalita a lokálnost jsou limitními body na škále vztahu člověka k určitému místu. Ve 

skutečnosti se postoj každého jednotlivce neustále pohybuje po pomyslné úsečce mezi těmito 

mezníky.
77

  

 

V argumentaci odpůrců rozšiřování zástavby na pražských periferiích však často nehraje roli 

pouze zeleň jako taková, ale rovněž rozmanití živočichové, kteří v ní - ať už skutečně či 

                                                           
75

 Citováno dle I. MÍCHAL, Divočina jako kulturní objekt. Chráněná krajina a spontánní vývoj, 
in: Vesmír 81, 4/2002, s. 187. 
76

 Librová 2007: 8 o něm píše: Svůj odpor k přírodě a k přirozenosti demonstroval Sartre se sveřepostí až 
úsměvnou. Dával přednost konzervám před čerstvě připraveným jídlem a masu s omáčkou před „přírodní“ 
úpravou. Sartre měl chorobnou hrůzu ze zvířat a netajil se s ní.  
77

 To, co popisuje Bernard-Henri Lévy jako výrazné a explicitní rysy filosofa Sartra, můžeme pozorovat v méně 
důsledné podobě kolem sebe. Můžeme myslet na životní styl literátů a umělců, kteří proti přírodě vlastně nic 
nemají; jen prostě dávají přednost dnům stráveným v kavárnách před pobytem v přírodě. Někdy cítíme ve 
výrocích kavárenských intelektuálů určitou pózu, pocit estetické převahy, převahy stylu, výraz neochoty 
podléhat přírodymilovné sentimentalitě. Když zvali kamarádi Egona Ervína Kische na výlet do přírody, odmítl: 
„Žid patří do kavárny.“ Naše kolegyně archeoložka odmítala vystrčit nos z chaty v Beskydech s poukazem, že 
není zvědavá na „trapné skřehotání ptactva“ (Librová 2007: 8).  
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smyšleně - nacházejí útočiště. Zajíci, srny, spousty ptáků… ale zejména živočichové chránění. 

V případě roztylských luk a hájů jde o ohrožené střevlíky a slavíky. Ještě pozoruhodnější 

paletu ohrožených druhů, kteří se (v tomto případě jednoznačně imaginárně) vyskytovali 

v Praze 6 na Hanspaulce, zaznamenala Zuzana Novotná. Nejprve se na pozemku, na němž 

měla vyrůst nová vilová zástavba, náhle a nečekaně objevily syslí nory. Když odborná 

expertiza výskyt populace sysla vyloučila, „došlo v téže oblasti k neméně úžasnému objevení 

chráněné ropuchy. Stavba byla pouze o několik měsíců opožděna, jelikož se představu kolonie 

ropuch uprostřed zástavby nepodařilo prokázat.“ I na vzácné druhy ptactva došlo. V křoví na 

okraji jiné stavební parcely se měli uhnízdit rorýsi
 
(Novotná 2007: 34).  

 

Jak mne však upozornil urbanista a facilitátor Petr Klápště, nečekané objevy chráněných 

živočišných a rostlinných druhů na ohrožených místech nejsou často motivovány ryzím 

přírodomilstvím „objevitelů“ v terminologii Hany Librové. Jsou spíše podporovány systémem 

územního rozvoje orientovaným téměř výlučně na tvrdá data. Kvalitativní argumenty, jichž 

jsme byli svědky v případě obyvatel Horních Roztyl, nemají na rozdíl od poukazování na 

exaktní data (překročené emisní limity, znečištění vody, výskyt ohrožených druhů apod.) 

téměř žádnou šanci být zohledněny v úředních rozhodnutích.  

 

Developerský záměr společnosti Passerinvest dokázat probudit a propojit dva silné momenty 

ve vztahu obyvatel Jižního Města k místu a koncentrovat jejich pozornost do jedné konkrétní 

periferní oblasti. Prvním momentem je silný vztah většiny obyvatel k jihoměstské zeleni a 

okolní přírodě. Silný do té míry, že pro některé obyvatele jsou Hostivařský lesopark či Krčský 

les dokonce tím, co odlišuje Jižní Město od okolních čtvrtí a s čímž je možné se zde 

identifikovat. Druhým momentem je strach z dalšího stavebního rozvoje, který by měl dva 

obávané důsledky – úbytek zeleně a zahušťování zástavby, kterou již nyní považuje většina 

obyvatel Jižního Města za příliš hustou.
78

 V důsledku těchto obav byly v roztylské nové 

divočině objeveny ohrožené druhy, které by jinak s největší pravděpodobností unikly 

pozornosti.  

 

Tím, že se v akutním ohrožení ocitla jedna konkrétní, jasně ohraničená oblast, dokázaly se do 

ní všechny tyto zájmy, potřeby a obavy zdejších obyvatel koncentrovat podobně jako do 

                                                           
78

 Otázka hustoty zástavby a dalšího zahušťování sídliště je z pohledu velké části obyvatel Jižního Města natolik 
významná, že vyvolává odpor téměř proti jakékoliv další výstavbě na sídlišti, natož proti výstavbě takového 
rozsahu a k tomu na místě, kde se nyní nachází „zeleň“, ať už jakékoliv kvality. 
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pietního místa na Litochlebském náměstí.
79

 Výsledkem byla nejen petiční akce a bouřlivé 

jednání zastupitelstva, ale především množství emocí a oživených vzpomínek spjatých s tímto 

místem. Emocí a vzpomínek, které do té doby vězely kdesi hluboko v podvědomí místních 

aktérů, pro něž Roztyly byly a jsou především lokalitou, kterou si krátí cestu od stanice metra 

na sídliště Horní Roztyly, venčí tady psy, procházejí tudy, když jdou do Krčského lesa apod.  

 

V případě poetických vět o třešňovém sadu hladícím člověka po duši či naléhavého volání po 

záchraně zelených plic Prahy není pochyb, že jsou to projevy silného afektivního vztahu 

participantů k Roztylům. Bez zohlednění kognitivní a behaviorální dimenze identifikace 

obyvatel jihoměstského sídliště Horní Roztyly s tímto místem však není možné vysvětlit, kde 

se takové emoce přímo prýštící z uvedených slov vzaly. Do doby, než se toto místo ocitlo 

v bezprostředním ohrožení, nevěnovali mu tito lidé zvláštní pozornost. Bylo důvěrně známou 

a poměrně příjemnou lokalitou, kterou používali jako zkratku při cestě domů na sídliště a 

k venčení psů. Přesto se toto místo stalo, pravděpodobně aniž by si to vůbec uvědomili, 

nedílnou součástí jejich místní identity. Tu by zástavba, byť výrazně méně intenzivní, než 

navrhoval developer, výrazně narušila. Už by tady nebyla ani třešňovka ani psí louka. Spolu 

s nimi by zmizela dějiště vzpomínek lokálních aktérů. Vzniklo by místo nové, u kterého 

mohou mít oprávněné obavy, že už nebude plnit osvědčené funkce místa původního.  

 

Příklad kauzy Roztyly zároveň ukazuje, že pohled aktérů na místo jako na lokalitu nebo jako 

na lokálnost není absolutní, platný vždy a za všech okolností, ale relativní, závislý na jejich 

potřebách a motivacích, které rozhodně nejsou neměnné, a na aktuálním kontextu, v němž 

svůj vztah k místu artikulují. Jedno a totéž místo tedy může být v určitý okamžik pro určitého 

aktéra lokalitou, kudy chodí každý den do práce, a záhy lokálností plnou osobních vzpomínek 

a emocí. 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Jak ukázal Phil Macnaghten, lidé zpravidla mnohem intenzivněji vnímají životní prostředí a jeho problémy na 
úrovni lokální než globální (Macnaghten 2003).  
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7.3 Projekt „Lidé v místech“: organizované (vy)nalézání kořenů Jižního Města 

v Chodovské tvrzi 

 

Třetí příklad vykazuje několik podstatných rysů odlišného případu. Zaprvé, iniciátory hledání 

kořenů nejsou místní obyvatelé, ale spolupracovníci lokálního komunitního centra. Až na 

několik výjimek na Jižním Městě nežijí a většinou nežili ani v minulosti. Zadruhé, nejedná se 

o spontánní reakci na určitou událost, ale o součást dlouhodobého kulturního programu. 

Zatřetí, i mezi účastníky akce jsou obyvatelé Jižního Města v menšině.  

 

Je podzimní podvečer roku 2011. Začíná další část komunitního projektu „Lidé v místech“. 

Na internetových stránkách Chodovské tvrze jsme se mohli dočíst, že „Lidé v místech je 

dlouhodobý projekt Chodovské tvrze, který si klade za cíl zjistit, co si obyvatelé Jižního Města 

o této lokalitě skutečně myslí, co si pamatují a jaké jsou jejich představy do budoucna. 

Principem projektu je hledání identity místa skrze poznávání jeho historie, objevování jeho 

současnosti a přemýšlení o jeho budoucnosti.“ 

 

Tématem tohoto večera je móda, aneb co se na Jižáku nosilo v sedmdesátých a osmdesátých 

letech a co se nosí dnes. Poměr místních účastníků (resp. účastnic) a pracovníků a přátel 

Chodovské tvrze je šest ku devíti. Místními účastnicemi jsou ženy na prahu seniorského věku.  

 

Ten nepoměr je divný i jedné z těchto žen. Ptá se: „A vy jste za to všichni placený? Vy všichni 

jste tu zaměstnaný?“ Kolega se nenechává vyvést z míry a vysvětluje, že to děláme 

dobrovolně, že nás to baví. Dáma je odpovědí zaskočena viditelně více než kolega její 

otázkou.  

 

Původní ostych ale brzy opadává a ženy začínají vzpomínat, co nosívaly, když byly mladé, co 

nosily jejich děti, na bláto na nedostavěném sídlišti… a s chutí si prohlížejí kousky oblečení, 

které zde nashromáždili pracovníci a přátelé tvrze. Po chvíli ostychu následují vzor 

organizátorů a jejich přátel. Začínají si některé kousky i zkoušet a nechají se v nich vyfotit. 

Atmosféra je příjemná, diskuse živá, čas rychle běží.  
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Obr. 42: Živá diskuse účastníků na téma „Móda na Jižáku“. Foto: organizátoři projektu Lidé v místech. 

 

Najednou, z ničeho nic, se účastnice začínají vrtět a zvedat. Kolega se ptá jedné z nich, co se 

děje. „Už je tři čtvrtě na sedum, za chvíli začnou zprávy.“ Televizní události začnou každým 

okamžikem, takže je čas sbalit se a pospíchat zpátky před televizní obrazovku. Odpolední 

nudu se podařilo úspěšně zabít, ale teď už je čas na důležitější věci než hledání vlastní identity 

uprostřed osmdesátitisícového Jižního Města.  

 

Několik dalších večerů neskončilo takto náhle a nečekaně, nicméně jsem nezaznamenal, že by 

si účastníci po skončení akce vyměnili vizitky anebo telefonní čísla. Opona se zatáhla, je čas 

jít domů. Na shledanou. Spíše jako v divadle než v komunitním centru. I když komunita tu je 

… patří do ní například oněch devět nemístních účastníků.  

 

Výše zmíněné ženy rozhodně nechci hanět. Velká část obyvatel Jižního Města ani netuší, že 

se podobné programy na tvrzi odehrávají. „No jasně, to je tam, jak se dělaj ty koncerty, byl 

jsem tam někdy se školou,“ není nijak vzácný typ reakce na zmínku o Chodovské tvrzi.  

 

Spíše jsem si při této příležitosti uvědomil dvě důležité věci. Zaprvé, že občanská společnost 

na Jižním Městě je – navzdory vzedmutím odporu části obyvatel vůči konkrétním 
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rozhodnutím radnice a plánům investorů - ještě v plenkách. A koncept dobrovolnictví 

představuje obzvlášť pro starší generaci cosi neznámého, těžko pochopitelného nebo 

spojovaného výlučně s charitativní činností. Proto se výše citovaná obyvatelka divila, proč je 

tam tolik pracovníků tvrze a že by za to mohli být všichni placeni.  

 

Zadruhé, hromadné zapojení obyvatel ve výše uvedených příkladech bylo vzedmutím odporu 

proti něčemu, co se odehrává v nejbližším okolí jejich bydliště a o čem se domnívají, že by 

mohlo snížit kvalitu jejich života. A především, aktivita většiny těchto obyvatel se omezila na 

podpis petice. Počet účastníků veřejných projednání a happeningů už se počítal na desítky a 

za celou informační kampaní stála hrstka jednotlivců. Tak je tomu pochopitelně nejen na 

Jižním Městě. Jen v Praze bychom našli celou řadu srovnání. Uvědomil jsem si tak, že ona 

aktivní snaha (vy)nalézat jihoměstské kořeny rozhodně není masovým fenoménem a nebýt 

zde diskutovaných (a dalších) kauz, omezila by se možná na několik desítek aktivních členů 

lokálních občanských sdružení.  

 

Tento závěr ovšem v žádném případě neznamená, že je vztah většiny obyvatel k Jižnímu 

Městu slabý nebo dokonce lhostejný. Je třeba si uvědomit, že vztah k místu má do velké míry 

nevědomou - či přinejmenším nereflektovanou - povahu a lidé jej začnou artikulovat teprve 

v okamžiku, kdy cítí, že místo, k němuž mají citový vztah, je z nějakého důvodu ohroženo. 

Tedy že z důvodu nastávajících změn už nemusí zůstat tím místem, které mají rádi. Proti 

takovým změnám jsou lidé schopni důrazně se postavit, jak ukazují příklady obyvatel Jižního 

Města. Rovněž když jsou explicitně tázáni, dokážou nějak popsat, proč mají k určitému místu 

silný emocionální vztah a v čem spočívá jeho „kouzlo“. Vztah k místu a genius loci však není 

pro většinu lidí něčím, čím by cítili potřebu aktivně se zabývat, když se „nic neděje“ (Stokols, 

Shumaker 1981). 
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7.4 Shrnutí poznatků čtvrté kapitoly  

 

Zvolené příklady osvětlují tři odlišné typy identifikace s domovskou čtvrtí. Zaprvé (v případě 

Litochlebského náměstí) identifikaci zevnitř a zdola, zadruhé (v případě Roztyl) zevnitř a 

shora a zatřetí (v případě aktivit komunitního centra) zvenku a shora podle toho, zda byli 

iniciátory vzedmutí citů k místu jeho obyvatelé nebo lidé přespolní, a do jaké míry a jak 

intenzivně se do artikulace vztahu k místu a obrany místa zapojila širší veřejnost.  

 

V příkladech lokální identifikace „zevnitř“ se objevují tři hlavní momenty, v nichž se odrážejí 

tři problémy Jižního Města, které lze v kontextu výpovědí účastníků polostrukturovaných 

rozhovorů prezentovaných v předchozí kapitole označit jako významné.  

 

1) Zaprvé se jedná o problém uniformity fyzického prostředí sídliště a přerušení historické 

kontinuity čtvrti. V důsledku toho je pro participanty obtížné pojmenovat, co činí danou čtvrť 

jedinečným, zapamatovatelným místem, co ji odlišuje od jiných podobných čtvrtí. Obyvatelé, 

kteří tento problém silně pociťují, se jej v procesu spontánní kolektivní identifikace s místem 

pokoušejí řešit například „oživováním“, respektive spíše (vy)nalézáním, tradic (dle 

Hobsbawm, Ranger 1983)
80

 nebo emocionální identifikací s nepočetnými zbytky předsídlištní 

zástavby vytvářejícími iluzi kontinuity mezi minulostí a přítomností čtvrti. Mezi tyto 

nepočetné pozůstatky minulosti patří například v první případové studii diskutovaný památník 

padlým.
81

 

 

2) Druhým z těchto momentů je silná emocionální identifikace rezidentů se vzrostlými 

stromy, jež nejsou pouze vítaným estetickým prvkem zpříjemňujícím a oživujícím monotónní 

prostředí sídliště. Jsou také nositeli paměti místa. Za těch několik desetiletí zde vyrostly a 
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 Viz např. obnovu sochy svatého Izidora na Chodově z iniciativy OS Chodov. 
81

 Přerušení historické kontinuity místa si byli dobře vědomi také zdejší zastupitelé, kteří v roce 1990 schvalovali 
podobu oficiálního znaku nově vzniklé městské části Praha-Jižní Město (od roku 1994 administrativně 
označované jako Praha 11). Její znak tak na rozdíl od znaků sousední Prahy 15 a samosprávné obce Petrovice 
není odvozen z erbů středověkých či raně novověkých urozených majitelů někdejších vsí v katastru městské 
části. Naopak má vyjadřovat „novost“ Jižního Města a čistotu tamního životního prostředí. V Knize o Praze 11 se 
o symbolice jejího znaku dočteme toto: „Ve stříbrno-modře polceném štítě je kosmo položen zlatý klíč 
čtverhrannou hlavicí dolů. Polcený štít symbolizuje katastr obcí Chodova a Hájů, na nichž vyrostlo osídlení 
Jižního Města. Modrá a bílá jsou barvami čistého ovzduší a převažujícího dojmu z fasád novodobé výstavby. Klíč 
připomíná, že region je domovem mnoha tisíc obyvatel a zároveň jižní branou hlavního města Prahy.“  (Bartoň 
1998: 23; podtrženo autorem) Jediným historizujícím prvkem znaku tak je starobyle působící klíč. Především asi 
z důvodu, že moderní cylindrický klíč, jímž se odemykají dveře panelákových bytů, by v „erbu“ působil poněkud 
komicky. 
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zestárly spolu s obyvateli sídliště, kteří se na ně denně dívají z okna nebo kolem nich 

pravidelně procházejí. Zchátralý dům může být nahrazen jiným domem a zrušené hřiště jiným 

hřištěm během několika měsíců. Než vyroste, zmohutní a rozkošatí se nově vysazený strom, 

trvá několik desítek let a tento proces nelze žádným způsobem urychlit.  Obyvatelé Jižního 

Města si to dobře uvědomují. Proto pokládají za nepřijatelné, aby je někdo o jejich vzrostlé 

stromy připravil. Přítomnost vzrostlých stromů je také důvodem, proč se starší čtvrti 

sídlištního typu s již vzrostlými stromy jeví lidštější a zabydlenější než podobné nové čtvrti.  

 

3) Třetím momentem společným většině lokálních iniciativ „zevnitř“ a „zdola“ nejen na 

Jižním Městě je odpor vůči něčemu zpravidla provázený nedůvěrou občanů k představitelům 

radnice. Politici a často i vyšší úředníci jsou považováni za prolhané, zkorumpované, hájící ve 

svých funkcích nikoliv zájmy obce, ale své partikulární zájmy. Posiluje se tak dichotomie 

„my“ (obyvatelé připravení bránit svou čtvrť) a „oni“ (politici, úředníci, investoři, obecně 

všichni ti, kdo jednají v rozporu se zájmy hájenými určitou hrozbou probuzenými „my“). 

Přestože se jedná o aktivitu v první fázi negativní (odpor proti něčemu), má – analogicky ke 

kolektivně sdílenému povědomí o nepříteli národních zájmů v moderních nacionalismech 

(srov. Anderson 2008) - výrazně pozitivní dopad na upevňování skupinové identity, kterou 

vytvořená dichotomie „my“ a „oni“ dále posiluje. 

 

Vztah obyvatel Jižního Města k místu zůstává zpravidla neartikulován, dokud se určité místo 

neocitne v ohrožení. Jednoduše proto, že o něm do té doby neuvažují a nemají jej tedy jasně 

pojmenován ani sami pro sebe. Teprve v okamžiku, kdy zjistí, že může nastat změna, která 

zásadním způsobem změní podobu a smysl místa, začnou uvažovat, v čem je pro ně toto 

místo hodnotné a důležité. Uvědomí si například, že pietní háj na Litochlebském náměstí je 

něčím více než příjemným parčíkem k venčení psů (v němž je ukrytý takový pomníček), a že 

roztylská nová divočina nabízí větší přidanou hodnotu než jen to, že mohou jít od stanice 

metra domů do sídliště Horní Roztyly namísto po rušné hlavní ulici klidnou zelení.  

 

Jednou probuzený zájem obyvatel o místo má dlouhodobě pozitivní dopad na lokální 

identifikaci obyvatel. Dokáže totiž spontánně oživovat staré vzpomínky a vyvolávat silné 

emoce, což je v případě iniciativy „shora“ a „zvenku“, jejímž příkladem jsou programy 

Kulturního centra Zahrada, mnohem obtížnější.  
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Na základě několikaletých zkušeností s komunitními aktivitami Kulturního centra Zahrada na 

Jižním Městě jsem skeptický k možnosti zapojit do nich větší množství místních obyvatel. 

Bylo by však chybné a vůči Zahradě a podobným komunitním centrům nespravedlivé tvrdit, 

že identitní aktivity, které vyvíjejí, proto postrádají smysl. Ačkoliv počet organizátorů a jejich 

přátel často převyšuje počty cílové skupiny, není toto úsilí zbytečné. Podněcuje společenský 

život ve fyzickém prostředí, které k tomu rozhodně neposkytuje příhodné podmínky. Vytváří 

příležitosti pro setkávání a sdílení zkušeností mezi lidmi, kteří mají chuť na sídlišti „něco 

dělat“. Má tak potenciál stát se zdrojem inspirace pro jiné podobné aktivity iniciované zdola.   

 

Nelze podceňovat ani význam pasivních příjemců - většiny místních obyvatel, obyvatel 

okolních čtvrtí, médií. Udržovat v povědomí těchto aktérů, že se na sídlištích něco 

smysluplného a zajímavého děje, že se v něm odehrávající nejrůznější komunitní (projekt 

Lidé v místech, festival Street for art, komunitní zahradničení v Zahradě) a umělecké aktivity 

(výstavy a koncerty v Chodovské tvrzi) je důležitou součástí dlouhodobé strategie budování 

pozitivního image čtvrti ze strany samospráv a místních neziskových organizací, jež se 

ukazuje být velmi důležitá pro udržování relativně příznivého společenského statusu čtvrti či 

pro jeho postupné zlepšování (Andersen 2002, Knorr-Siedow, Drost 2003, Hastings 2004, 

Devereux et al. 2011).  
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8 Závěr 
 

Tato kapitola není pouhým shrnutím hlavních poznatků terénního výzkumu, nýbrž jejich 

evaluací a propojením empirických zjištění s teoretickými východisky práce představenými 

v první kapitole. 

 

V první části závěru objasňuji prostřednictvím odpovědí na tři otázky, které jsem v úvodu 

podkapitoly 2.4 označil jako výzvy pro urbánně antropologický výzkum, jaká je povaha 

procesu identifikace obyvatel s Jižním Městem a jakou roli v něm hrají hlavní diskutované 

faktory. 

 

Ve druhé části obracím pozornost k otázce měřítka v procesu identifikace obyvatel Jižního 

Města s místem. K tomu, jak se liší povaha identifikace participantů s domem a bytem, 

s blízkým okolím bydliště a s celým Jižním Městem a jaký je mezi těmito různými 

geografickými úrovněmi identifikování se s místem vzájemný vztah. Největší pozornost 

věnuji identifikaci s Jižním Městem jako celkem a skrze to hledám odpověď na otázku, v čem 

spočívá místní identita jihoměstských obyvatel.   

 

Ve třetí části reaguji na námitku, že to, co spolu s Lehečkou (2013) a Cassi Pelikánovou 

(2014) nazývám identifikací obyvatel s domovským sídlištěm, je spíše maladaptací, 

pokřiveným přizpůsobením se nevyhovujícímu životnímu prostředí sídliště. Ukazuji, že je 

tento názor důsledkem podcenění či nepochopení emocionálních a behaviorálních faktorů 

identifikace lidí s místem a vede ke zbytečným nedorozuměním mezi projektanty a zástupci 

samospráv na straně jedné a obyvateli bránícími svou lokálnost na straně druhé.  

 

 

8.1 Odpovědi na tři výzvy pro antropologický výzkum  

 

V úvodu podkapitoly 2.4 jsem formuloval tři otázky, jejichž zodpovězení podle mého názoru 

představuje výzvu pro antropologický výzkum identifikace lidí s místem. První z těchto 

otázek zní: Jaký je vztah participantů k jejich sídlišti? Jaké faktory odhalené induktivně 

v průběhu terénního výzkumu hrají v procesu identifikace obyvatel Jižního Města 

s domovskou čtvrtí hlavní roli? 

Na základě odpovědí účastníků polostrukturovaných rozhovorů lze tento vztah popsat jako 

převážně pozitivní. Participanti jsou na Jižním Městě doma. Je pro ně důvěrně známým 
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místem, k němuž cítí silné pouto. Jejich láska k místu (dle Tuana 1990) však rozhodně není 

nekritická. Poukazují na řadu nedostatků Jižního Města a pojmenovávají hrozby, které by 

mohly tyto nedostatky dále prohloubit. Přesto žádný z participantů nevnímá Jižní Město jako 

obytné prostředí zásadně neuspokojivé. Stěžejním faktorem identifikace participantů obou 

generací s místem jsou lokální autobiografické vzpomínky. Důležitou roli sehrávají také 

pozitivně hodnocené sousedské vztahy a vlastnický vztah k bytu upevňující pouto k Jižnímu 

Městu jako domovu.  

 

Na druhou z otázek položených v podkapitole 2.4 - „Jak je tento vztah ovlivněn skutečností, že 

Jižní Město představuje prostředí fyzicky fádní, s nízkou obrazivostí (dle Lynche 2004), 

v němž navíc došlo k radikálnímu přerušení historické kontinuity?“ - můžeme odpovědět, že 

fyzické prostředí sídliště participanti hodnotí ambivalentně. V jejich odpovědích se objevuje 

převážně ve dvou kontextech: a) v reflexi předností a nedostatků fyzického prostředí Jižního 

Města a jejich dopadu na požadované rezidenční kvality domovské čtvrti a b) jako pozadí 

participanty líčených autobiografických vzpomínek, které v pozvolném kumulativním procesu 

dělají z lokality lokálnost (Gibas 2007). Nalezení odpovědi na otázky, co dělá Jižní Město 

jedinečnou, zapamatovatelnou čtvrtí, a jaká dílčí místa jsou na Jižním Městě výjimečná, 

stojící za pozornost návštěvníka (otázky po podstatě identity místa), činí participantům zjevné 

obtíže. V jejich bezradnosti se zračí výrazová chudoba sídlištní architektury i důsledky 

zpřetrhání vazeb s minulostí při výstavbě sídliště. Proto je také fyzické prostředí faktorem, 

který nehraje příliš významnou roli v procesu identifikace participantů s Jižním Městem. 

 

Odpověď na třetí z otázek položených v úvodu podkapitoly 2.4 -  „Jaký je vztah mezi 

participanty vyjadřovanou rezidenční spokojeností a jejich emocionální identifikací s Jižním 

Městem?“ - může znít v kontextu uskutečněných rozhovorů takto: rezidenční spokojenost a 

emocionální identifikace obyvatel Jižního Města s místem jsou dvě formy jednoho v praxi 

nerozdělitelného procesu vztahování se lidí k místu, které se vzájemně podporují a společně 

přispívají k vytváření jejich pozitivního vztahu k domovské čtvrti.  

Participanti ve svých výpovědích zcela přirozeně přecházejí mezi zdůvodňováním 

spokojenosti s bydlením na Jižním Městě a líčením citového vztahu k místu. Pohlížejí-li 

v určitém okamžiku na Jižní Město z perspektivy rezidenční spokojenosti, hodnotí jej jako 

čtvrť relativně příjemnou pro bydlení, jejíž fyzické prostředí se postupně mění k lepšímu. 

Hovoří-li o svém emocionálním vztahu k Jižnímu Městu, jeví se tento vztah pozitivní či 

dokonce velmi pozitivní. Jednoduše řečeno, jejich sídliště je pro ně domovem, lokálností par 
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excellence. Z těchto důvodů participanti nepociťují žádnou, nebo přinejmenším ne naléhavou, 

potřebu se z Jižního Města odstěhovat.   

Z hodnocení fyzického prostředí sídliště a možných hrozeb pro budoucnost Jižního Města 

jednotlivými participanty ovšem vyplývá, že silný afektivní vztah nijak nesnižuje míru jejich 

kritičnosti k domovské čtvrti. Neplatí, že participanti vyjadřující nejsilnější citové pouto 

k Jižnímu Městu jsou méně kritičtí k jeho nedostatkům než participanti, kteří svůj vztah 

k domovskému sídlišti vyjádřili méně emotivně.  

 

 
Obr. 43: Pohled na obytný soubor Háje z protějšího věžového domu.  

Jednotlivé domy jsou si podobné jako vejce vejci. Přibývající barevné fasády na uniformitu fyzického  
prostředí sídliště nezmenší. Podle architekta Petra Pištěka dokonce „nahodilé maskování uniformity i velikosti 

jednotlivých domů barvami ze zmrzlinářského pultu vede ve výsledku k chaosu a uniformitě ještě větší“  
(Pištěk 2009: 25). Tak co bychom tady měli ukazovat přespolnímu návštěvníkovi?  

Foto: Robert Rambousek: idnes.cz (2011).  
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8.2 K problematice měřítka v identifikaci obyvatel s místem  

 

S čím se to vlastně participanti identifikují, říkají-li, že jsou na Jižním Městě doma, že si tam 

zvykli, mají to tam rádi apod.? Identifikovat se s vlastním bytem a domem, ve kterém žijeme, 

je něco kvantitativně (z hlediska měřítka) i kvalitativně zcela odlišného než se identifikovat 

s blízkým okolím a Jižním Městem jako celkem.  

Hluboký vztah člověka k domu a bytu jistě přispívá k jeho zakořenění v místě. Nijak ovšem 

nepodmiňuje zvýšený zájem o blízké okolí, natož identifikaci s ním. A skutečně, pobyt 

většiny participantů ve veřejném prostoru Jižního Města se omezuje na rutinní cesty za 

obstaráváním každodenních povinností. Pohybují se tak neustále po několika málo důvěrně 

známých trasách a okolnímu prostředí nevěnují větší pozornost. Považují jej koneckonců za 

monotónní, všude skoro stejné (tak proč chodit někam jinam?), a nevědí, co by měli ukazovat 

přespolnímu návštěvníkovi. V důsledku toho jejich lokálnost zahrnuje docela malou oblast – 

vlastní dům, jeho nejbližší okolí a „koridory“, jimiž se pohybují při svých obvyklých 

pochůzkách. O jiných částech Jižního Města mají poměrně malé povědomí. Potvrzuje se tak 

závěr Hany Cassi Pelikánové, že „urbanistický celek Jižního Města nepředstavuje v paměti 

osob zde dlouhodobě pobývajících či registrovaných k trvalému pobytu jednu ucelenou oblast. 

»Jsme s bydlením spokojeni, protože Jižní Město II, to je něco jiného než Jižní Město I«, 

několikrát během rozhovoru zopakoval manželský pár. »Tady na Hájích je to v pořádku, ale v 

okolí Opatova bych nechtěl žít«, dodal další narátor. V rozhovorech se setkáme s tvrzením, 

jako je: »U nás [na Hájích] je to nejlepší, protože tady je konec, za námi už jsou jenom pole a 

pak už jenom Petrovice, myslím si, že ostatní to nemají tak pěkný jako my«, ale také: 

»Nechtěla bych asi bydlet tam dál, jak jsou Háje, kde jsou ty dlouhý paneláky, jsem ráda, že 

jsem tady«“ (Cassi Pelikán 2014: 12).  

 

*** 

 

Jak vypadá taková lokálnost obyvatele Jižního Města, se pokusím ilustrovat na příkladu dvou 

participantů z rozlehlejšího a roztříštěnějšího Jižního Města I, s nimiž jsem toto téma 

diskutoval nejobšírněji – Bedřicha a Berty.  

 

Bedřichova lokálnost zahrnuje většinu obytného souboru Háje, kde žije, koridor „k metru“ (tj. 

pochozí zónu Háje), Opatovskou ulici jako cestu ven z Jižního Města a oblast Milíčova, 

kterou se rád prochází. Tu popisoval nejbarvitěji a v jeho líčení ji lze rozdělit do tří částí. 
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První z nich jsou řadové domky při východním okraji sídliště. Neoblíbil si je pro jejich 

architektonickou kvalitu („Já vím, je to takový sídliště naležato“), ale protože jde „o zástavbu 

lidskýho měřítka“. V jejich uličkách panuje příjemný klid („Kolikrát tudy jdeš a nepotkáš za 

celou cestu živáčka“) a především je to podle jeho názoru prostředí ve srovnání se sídlištěm 

čistší a lépe udržované. Nadšeně mi ukazoval malé borovice u cesty a říkal: „Podívej, jak 

krásně a pečlivě je tu někdo stříhá.“  

 
Obr. 44: Bedřichův oblíbený okrsek řadových rodinných domků na východním okraji obytného souboru Háje,  

ulice Otická. Foto: autor. 

 

Druhou část představuje Milíčovský dvůr: stavba, která svým vzhledem i pamětí zřetelně 

vybočuje ze svého okolí. „I když to neni dílo žádnýho umělce, je to krásný. Klidně bych si dal 

tuhle scenérii na nějakej obraz. Jen ty stromy by mohly bejt svěže zelený.“  

 

Třetí částí oblasti Milíčova je Milíčovský les a rybníky. Líbí se mu, považuje je (stejně jako 

další parky) za jednu z předností Jižního Města, ale jak přiznává, sám tam zavítá zřídka. 

„Když chci vyrazit do přírody, tak jedu na chalupu.“ Mezi participanty, kteří jsou pracovně 

vytíženi, není nicméně v tomto směru výjimkou. Ostatní části Jižního Města zná Bedřich 

minimálně a nezajímá se o ně. Jeho jihoměstský obzor končí stanicí metra Opatov a Chilskou 

ulicí. „A tam někde [západně od Chilské ulice] je ten starej Chodov a to sídliště na druhý 

straně [dálnice].“ Velikost Jižního Města nevnímá negativně: „Stejně se skoro pořád 

pohybuju jen v malý části toho sídliště, takže mi může bejt jedno, že je to tak velký a všude 

skoro stejný.“  

 

*** 
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Podobně nevelká je Bertina lokálnost. Zahrnuje blízké okolí jejího bydliště ve střední části 

obytného souboru Litochleby. Na jihu je jasně ohraničena Hviezdoslavovou ulicí, kde se 

nachází obvodní pošta, poliklinika a nějaké lokální obchody. Na severu sahá „až 

k lesoparku“. Západní hranici tvoří čtvrť rodinných domků, jimiž vede Bertin koridor do 

zaměstnání. Východní hranice je nejméně zřetelná a Berta ji explicitně nezmínila. Tuto 

důvěrně známou oblast nazývá Berta familiárně „můj Jižňák“ a prohlašuje, že by se odtud 

nechtěla nikam stěhovat. Bertina znalost dalších oblastí Jižního Města je poměrně malá. 

V podstatě se omezuje na jakési ostrůvky nad stanicemi metra Háje (návštěvy kina Galaxie), 

Opatov (nejbližší stanice metra) a Chodov (nákupní centrum) a na Chodovskou tvrz (památné 

místo, příležitostná návštěva výstavy či koncertu). Na můj dotaz, proč vůbec nezmínila stanici 

metra Roztyly, Berta odpověděla: „Vlastně ani nevim, jestli Roztyly ještě patřej k Jižnímu 

Městu.“ Její představa Jižního Města západně od linie Chilská ulice, Litochlebské náměstí, 

Türkova/Chodovská tvrz je velmi povrchní.  

 

*** 

 

Jižní Město II tedy pro většinu obyvatel Jižního Města I představuje cizí, psychologicky 

vzdálenou oblast. Platí to i naopak. V případě některých obyvatel Jižního Města II lze 

identifikaci s „dvojkou“ považovat za jeden z důležitých znaků jejich místní identity. 

Explicitně vyjadřují svou příslušnost k Jižnímu Městu II a vymezují se vůči Jižnímu Městu I 

poukazujíce na jeho nedostatky. „Tam na tý druhý straně, třeba kolem těch Hájů, to moc 

neznám a nic mi to tam neříká. Je to tam takový divný. Bydlet bych tam nechtěl. Jsem rád, že 

bydlim tady“, uvedl na adresu „jedničky“ Adam. Alice zná Jižní Město I lépe, ale místa, 

kterými se tam pohybuje, také hodnotí převážně negativně. „Je třeba pravda, že jak jsou ty 

Háje, tak tam by se to mělo trochu vylepšit. Tam to nepůsobí moc dobře. Taky mám divnej 

pocit z Opatova, z metra. Ve dne to jakž takž jde. Ale když tam člověk jde k večeru, je to tam 

takový zvláštní, takový nepříjemný… A ten výstup z toho metra, je to tam takový ušmudlaný. 

Když tam jdu, tak mám takovej pocit nebezpečí, že se furt vohlížim, kde kdo je.“ Nejen z těchto 

důvodů vychází pro Alici „dvojka“ ze srovnání s „jedničkou“ lépe. V čem? „Celkově je to 

tady takový pravidelnější, líp uspořádaný. Ty paneláky tady se vod začátku dělaly barevný. 

Každej vokrsek měl svou barvu a svý znamení, takže se tu člověk moh snadnějc zorientovat“.
82

  

 

                                                           
82

 A bylo osidlováno až po dokončení plánované občanské vybavenosti a infrastruktury (viz Aliciny vzpomínky 
v podkapitole 3.1.8).  



155 
 

 
Obr. 45: Vestibul stanice metra Opatov působí neutěšeně a nepříliš bezpečně. Chcete-li přestoupit na autobus,  

musíte po projití omšelým vestibulem vystoupat točitou rampou v jazyce místních obyvatel známou pod 
názvem „opatovský šnek“. Foto: autor. 

 

Tato identifikace s určitou částí Jižního Města jako s lokálností a identifikace s Jižním 

Městem jako celkem se nejen vzájemně nevylučují (jak by se mohlo zdát podle toho, že 

identifikace s jednou částí je často artikulována jako negativní vymezení se vůči jeho jiným 

částem). Identifikování se s malou lokalitou je dokonce důležitým předpokladem 

identifikování se s velkým a nesourodým celkem. Proč? Protože lidé se v první řadě 

identifikují s místy, která jsou nerozlučně spjatá s jejich biografickými vzpomínkami 

nabytými emocemi a významy. Slovy Cassi Pelikánové: „V mnoha případech se nevážeme 

ani na místa jako taková jako spíše na to, co ona pro nás představují, například na naše 

vzpomínky, stávající/minulé sociální vazby či osoby (ostatně nejvýznamnější prožitky z místa 

často vznikají právě proto, že jsme je v danou chvíli prožívali ve společnosti pro nás 

významných jednotlivců)“ (Cassi Pelikán 2014: 117). Díky této identifikaci s malou lokalitou 

si obyvatelé utvářejí vztah k rozsáhlému a roztříštěnému celku, jakým je Jižní Město.  
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Marc Augé tvrdí, že se „identifikace s nějakou čtvrtí, s vesnicí, ale uvnitř měst, jeví jako 

vlastní podstata příslušnosti k městu. Prohlásit se - a rád – za obyvatele XV. okresu, nebo 

Montmartru, to znamená prohlásit se za Pařížana, a to pařížštějšího, než jsou všichni ostatní 

Pařížané (Augé 1999: 113). Budu-li parafrázovat tento výrok, být hrdým obyvatelem Jižního 

Města II či obytného souboru Litochleby, který Berta důvěrně nazývá „svým Jižňákem“, 

znamená být tím nejopravdovějším Jihoměšťanem. Identifikace s Jižním Městem jako celkem 

má tedy jinou povahu než identifikace s blízkým okolím bydliště. Není kognitivní a 

behaviorální identifikací s místem jako lokálností (důvěrně známým prostředím 

uspokojujícím naše materiální, emocionální a existenciální potřeby), ale identifikací na 

abstraktnější úrovni. Identifikovat se s Jižním Městem znamená identifikovat se s určitým 

kolektivně sdíleným symbolem či značkou. Ta je však v důsledku zaměnitelnosti fyzického 

prostředí jednotlivých předměstských sídlišť poměrně vágní. Její konstitutivní prvky 

představují čistý vzduch, okolní „příroda“ a dobrá dopravní dostupnost do centra Prahy. 

Jihoměstští rezidenti tak při popisu této značky zmínili tytéž identifikační prvky jako 

participanti Laurenta Bazac-Billauda (2000) na Jihozápadním Městě.  

 

Zdá se však, že dobrá dopravní dostupnost, rekreační přírodní zázemí a zdravé ovzduší mají 

v identifikaci obyvatel s Jižním Městem spíše zástupnou úlohu. Slouží k „racionálnímu“ 

zdůvodnění toho, proč je pro ně Jižní Město domovem v „existenciálním“ smyslu: místem, 

které považují za významuplné a s nímž se identifikují (viz Norberg-Schulz 1994: 5). Proto je 

v líčení participantů výčet rezidenčních kvalit Jižního Města obvyklou součástí narativní 

strategie, v níž tyto přednosti kladou do kontrastu k negativům, která jsou sídlištím 

přisuzována a jichž jsou si také dobře vědomi. Modelová charakteristika této značky 

vyjádřená jazykem místních obyvatel by mohla znít asi takto:  „Ano, Jižní Město je největším 

panelovým sídlištěm v České republice. Beton je tady a beton je i tam, jak se zpívá v refrénu 

jihoměstské rapové „hymny“ Jižák, ale nejen beton. Jižní Město poskytuje otevřený prostor, 

čerstvý vzduch, spoustu zeleně a blízkost rozlehlých lesoparků; kvality, které vnitroměstské 

čtvrti svým rezidentům nabídnout nemohou. Člověk nastoupí do metra a za čtvrt hodiny je 

»na Václaváku«. Proto jsme tady spokojení. Jižní Město nevnímáme jako panelovou 

králíkárnu, šedivou periferii ani betonovou džungli.“  

 

 

 



157 
 

8.3 Identifikace nebo maladaptace?  

 

Výpovědi obyvatel Jižního Města prokázaly zásadní význam času v procesu identifikování se 

lidí s místem. Yi-Fu Tuan (1977) hovoří v tomto kontextu o kumulaci významů skrze 

postupně rostoucí sentiment a Petr Gibas (2007) o vytváření pocitu lokálnosti. Daniela 

Hodrová (2006) nazvala tento jev stručně a výstižně patinou. V průběhu let vzrůstá a 

vzájemně se posiluje identifikace lidí s místem ve všech třech svých dimenzích. Přibývá 

emocionálně silných prožitků spojených s místem. Skrze každodenní pobývání v místě se 

utváří pocit domáckosti. Místo začíná naplňovat nejen materiální a emocionální, nýbrž i 

existenciální potřeby člověka. Dodává mu pocit jistoty a bezpečí.  

 

Někteří investoři, projektanti a technokraticky uvažující úředníci a politici bohužel nejsou 

schopni (či ochotni) tuto biografickou rovinu identifikace s místem vnímat. Buď ji zcela 

ignorují, nebo ji záměrně zlehčují vysvětlujíce ji jako maladaptaci obyvatel špatně 

architektonicky a urbanisticky řešeného místa. Urbanista Jiří Gebert formuloval 

technokratický pohled na identifikaci obyvatel se sídlišti takto: „Poukazovat na to, že mnoho 

obyvatel tristních paneláků se tu cítí výborně, znamená odvolávat se na čísi žalostnou duševní 

a citovou bídu“ (Gebert 1998: 5). Proto mezi nimi a místními obyvateli dochází k zásadním 

nedorozuměním. Spory o zachování pietního háje na Litochlebském náměstí a „třešňovky“ na 

Roztylech jsou v první řadě spory o zachování této významotvorné patiny.  

 

Mezi technokraticky uvažujícími odborníky je také rozšířen názor, že tam, kde není za 

běžných okolností vztah k místu explicitně artikulován, nebude pravděpodobně příliš silný. 

Z toho mylně usuzují, že proti plánovaným stavebním záměrům se ozývají pouze kverulanti a 

lidé mající chorobný strach z jakékoliv změny a jejich hlasy tedy není třeba brát moc vážně.  

 

Nahlížet na patinu místa jako na maladaptaci ovšem znamená rezignovat na snahu porozumět 

místu jako lokálnosti. Čili například tomu proč náš panelák není lecjakým panelovým domem 

a proč ten betonový plácek s pískovištěm nacházející se před ním na nás působí tak nějak 

lidštěji než jiné podobné plácky. Ne proto, že by byl zásadně odlišný svými fyzickými 

vlastnostmi, ale protože jsme na něm vyrůstali a stavěli pískové hrady. Slovy Lucie 

Zadražilové: „Spokojenost na sídlištích souvisí i s působením faktoru, který Hodrová nazývá 

patinou, a který dokáže napravit i nešetrné zásahy do městského organismu. Obyvatelé si po 

uplynutí jisté doby zvyknou a přijmou novou část města za svou; už proto, že se zde 
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odehrávají jejich životní příběhy a znamenají pro ně domov. To však v žádném případě 

nesvědčí o maladaptaci obyvatel na sídlištích“ (Zadražilová 2012: 125). Neboli pro zdejší 

obyvatele je to místo plné vzpomínek a významů. Nelze jej jednoduše odstranit a nahradit 

jiným podobným objektem, i kdyby byl z technického a funkčního hlediska výrazně lepší. 

Bez jakékoliv diskuse s místními obyvateli srovnat se zemí staré omšelé - avšak osvojené a 

užívané -  pískoviště nebo pořezat vzrostlé stromy a keře před okny znamená bez náhrady 

zrušit jejich citovou investici. Je tedy chyba přisuzovat rozhořčení obyvatel nad některými 

stavebními projekty maladaptaci anebo NIMBY efektu
83

 a brát jej na lehkou váhu. 

 

Odhalit všechny faktory důležité pro identifikaci obyvatel s místem není pro člověka zvenčí 

jednoduché. Vůbec to není možné bez porozumění praktickému významu pojmů jako smysl 

místa, místní identita či citová investice obyvatel. Proto jsem se zde pokusil přiblížit význam 

těchto (a několika dalších) pojmů týkajících se identifikace lidí s místem na konkrétních 

příkladech ze sídliště Jižní Město. Ne snad s očekáváním, že se mně či čtenářům tohoto textu 

brzy podaří najít jednoduchý způsob, jak předcházet neshodám mezi samosprávami, 

projektanty a rezidenty. Uplatnit tyto poznatky v plánovací praxi je ještě mnohokrát těžší než 

je teoreticky pochopit.  Avšak s nadějí, že alespoň v některých případech přispěje tato práce 

ke změně uvažování odborníků a politiků odpovědných za revitalizace sídlišť. Že na občany 

mající potřebu zapojit se do diskuse o proměně prostředí, ve kterém žijí, nebudou pohlížet 

jako na otravné stěžovatele a na jejich požadavky jako na „nutné zlo“, ale jako na možnost 

těžit v připravovaném projektu z jejich lokálních znalostí a pout k místu. Ignorovat je 

znamená vzdát se možnosti přetavit primárně negativní energii odporu proti něčemu novému, 

potenciálně ohrožujícímu lokálnost, v pozitivní tvůrčí energii a tím promrhat příležitost 

revitalizovat sídliště jako struktury nejen fyzické, ale také sociální.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83

 Zkratka NIMBY (not in my backyard) vyjadřuje odpor obyvatel k záměrům, které v obecné rovině považují za 
potřebné (výstavba nových bytů, hřišť, útulku pro bezdomovce), ale ne, mají-li vyrůst právě za jejich humny a 
ohrozit tak klid, bezpečí či estetické hodnoty místa, na které jsou zvyklí. 
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