
areál městských sportů Na Chodovci
výsledky ověřovací ankety

Diskutováno také bylo, zda má být součástí areálu psí louka (v místech, kde se nachází 
již nyní). Psí louka je situována na okraji areálu, poměrně daleko od skateparku a dal-
ších sportovních aktivit. Při zachování základní ohleduplnosti ze strany všech návštěv-
níků, zejména dodržování pravidla, že mimo psí louku musí být pes v areálu na krátkém 
vodítku, by nemělo docházet ke kolizním situacím.

Skateboardisté se dotazovali, proč není plocha skateparku větší. Důvodem je, že na 
západní straně jsme limitováni plochou pumptracku a na východní straně hranicí po-
zemku svěřeného do správy městské části. Rozšíření areálu východním směrem (do 
prostoru panelové plochy, kde se v minulosti nacházel autobazar) vyžaduje souhlas 
hlavního města Prahy, a především nemalou investici do regenerace pozemku. Vznese-
ny byly také dotazy na konkrétní skatové prvky, které byly předány autorům vize. Kon-
krétní prvky jsou otázka příliš podrobná pro ideovou studii celého areálu a budou ještě 
diskutovány v dalších fázích projektu.

Pochopitelně zazněl také dotaz, kdy dojde k realizaci vize (návrhu). Je třeba znovu při-
pomenout, že se jedná o dlouhodobou vizi vyžadující součinnost více subjektů – hlav-
ního města Prahy (rozšíření na sousední pozemky), PRE (ochranné pásmo vysokého 
napětí) a Městské části Praha 10 v rámci snahy o co nejlepší propojení se sportovním 
areálem Hamr. K realizaci první etapy (revitalizace skateparku v hranicích stávajícího 
areálu) může dojít během několika příštích let. Časový horizont případné realizace dal-
ších etap teprve vyplyne z dalšího jednání s výše uvedenými subjekty a je podmíněn 
zajištěním odpovídajícího financování (jedná se o investiční akci mimo rozpočtové mož-
nosti MČ Praha 4).

Účelem ankety bylo získat zpětnou vazbu k dlouhodobé vizi revitalizace a rozvoje 
areálu městských sportů při ulici Na Chodovci. Zúčastnilo se (tj. alespoň na jednu otáz-
ku odpovědělo) 83 respondentů. 

Mezi respondenty výrazně převažují muži (78 %) a lidé starší 26 let (rovněž 78 %). Ohlas 
tohoto typu ankety je tedy výrazně menší než v případě sběru podnětů před vznikem 
vize (325 respondentů). Anketa také výrazně méně oslovila respondenty do 18 let 
(25 % v první anketě, 6 % v této).

Složení respondentů podle bydliště je následující:

Spořilov     43,75 %

jinde na Praze 4    20,31 %

v Záběhlicích (včetně Zahradního Města) 4,69 %

jinde na Praze 10    3,13 %

na Jižním Městě (Praze 11)   9,38 %

v Hostivaři (včetně Košíku)   1,56 %

jinde na Praze 15    0,00 %

jinde v Praze     10,94 %

nebydlím v Praze    6,25 %

Vize je naprostou většinou respondentů hodnocena výborně nebo velmi dobře. V ta-
bulce níže uvádíme průměrnou známku (na stupnici 1 až 5 jako ve škole) a podíl re-
spondentů, kteří s celkovou vizí nebo některou částí návrhu nejsou (příliš) spokojeni 
(známka 3 a horší). 

část návrhu známka %
celková vize 1,51 10,84
skatepark 1,7 18,46
zóna pro sport a volný čas 1,41 10,61
parková relaxační zóna 1,5 10,61

Na celkové vizi nejvíce respondentů potěšilo, že součástí návrhu je nový, elegantní, 
mírně rozšířený skatepark. Vzhledem k převaze dospělých lidí mezi respondenty, často 
již rodičů s dětmi, bylo oceněno vícegenerační zaměření areálu, ve kterém budou moci 
příjemně trávit volný čas se svými potomky různého věku. Respondenti také přivítali 
relaxační části areálu a vytvoření nové vodní plochy (retenční nádrž), důstojné WC 
a dostatek možností posezení ve stínu. Několikrát zazněl podnět, aby byla parková plo-
cha zelení co nejvíce oddělena od poměrně rušné ulice Ke Spořilovu.

Několik respondentů se ptalo, jestli bude součástí areálu pítko a bude-li možné zakou-
pit si zde občerstvení. S obojím návrh počítá. Diskutováno také bylo, zda by neměl být 
areál oddělen kompaktní zelení od ulice Na Chodovci a oplocen. Smyslem návrhu je 
vytvořit v pravém smyslu otevřený městský rekreační prostor, který láká návštěvníky 
různého věku a zájmů, nikoliv uzavřený účelový areál. Zároveň je snaha podpořit při-
rozenou sociální kontrolu otevřením areálu vůči sídlišti a základní škole. Správce je pro 
areál tohoto rozsahu a zaměření nutný. Kamerový systém lze doporučit. 
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