
chodovecký potok a okolí
výsledky ankety revitalizace okolí retenčních nádrží na chodoveckém potoce

74 % respondentů lokalitu kolem Chodoveckého potoka dobře zná a opakovaně ji na-
vštěvuje, 20 % se charakterizovalo jako velmi příležitostní návštěvníci. 6 % uvedlo, že 
lokalitu nezná.

Okolí retenčních nádrží na Chodoveckém potoce slouží především jako místo vycházek. 
Tuto aktivitu uvedlo mezi třemi nejčastějšími aktivitami 83 % respondentů, kteří lo-
kalitu navštěvují. 53 % těchto respondentů zde relaxuje a užívá si klidu a zeleně. S od-
stupem na třetím místě následuje pozorování přírody (32 %) a na čtvrtém venčení psů 
(28 %). Běh a jízda na kole vycházejí z průzkumu jako méně četné.

chodím tudy na procházky
je tu klid a zeleň, relaxuji tady
pozoruji tady přírodu
venčím tady psa
území je součástí mé běžecké trasy
projíždím tudy na kole

Hodnoty místa

Největší hodnoty území lze shrnout do tří klíčových slov - ZELEŇ, KLID, VODA. Respon-
denti si cení oázy klidu, kam jen vzdáleně doléhá ruch okolního města, bujné vegetace, 
která vytváří spíše dojem krajiny za městem než městského parku, potůčku a nádrží 
zpříjemňujících zejména v horkých letních dnech mikroklima.

Nedostatky místa

Nejčastějšími zmiňovanými nedostatky území jsou zanedbanost, nepřehlednost a od-
padky. Divoce rostoucí a nepříliš udržovaná zeleň vytváří v některých částech území 
nepřehledná a neprostupná zákoutí, kde se mnozí návštěvníci necítí příjemně ani bez-
pečně. V území se opakovaně objevují hromady odpadků a nocležiště lidí bez domova. 
Síť pěších cest územím není dotvořená a stav některých stávajících cest je špatný. Chybí 
základní mobiliář pro návštěvníky - lavičky, odpadkové koše, případně herní prvky od-
povídající charakteru lokality.

Příležitosti revitalizace

Za hlavní příležitost považují respondenti citlivou revitalizaci území, která zachová jeho 
přírodě blízký, neformální ráz, zlepší prostupnost a přístup k vodě. 

Hrozby stavebního rozvoje

Jako největší hrozbu vnímají masivní zástavbu v blízkém okolí, která nejen významně 
zvýší návštěvnost území, ale především narušují dojem “ostrůvku přírody ve městě” a 
“oázy klidu”.

Poptávané aktivity

Co by respondenti v revitalizovaném území kolem Chodoveckého potoka nejraději 
dělali? Dvě třetiny respondentů označily za jednu ze tří priorit poklidné procházky úze-
mím. Mezi polovinou a dvěma pětinami respondentů by přivítalo zejména možnost 
relaxovat u vody a přijít s ní do fyzického kontaktu, vzít děti na místo, kde si mohou hrát 
bezpečně v přírodě a navštěvovat obnovený sad. Rekreačně-sportovní aktivity se jeví 

Anketa se uskutečnila ve dnech 8. 3. až 22. 3. 2021 ve spolupráci České zemědělské 
univerzity a Městských částí Praha 4, Praha 10 a Praha 11. Anketu bylo možné vyplnit 
online na portálu praha4.urad.online. Současně obyvatelé nejbližších domů v Choce-
radské ulici na sídlišti Spořilov a Klapálkově ulice na Chodovci dostali dotazníkový arch 
do domovních schránek.

V této zprávě uvádíme souhrnné výsledky ankety ve stručné a výstižné podobě. Veš-
keré podněty zanesené do mapy a odpovědi na otevřené otázky byly jako podklad pro 
další práci předány zadavateli a zpracovateli studie (tj. MČ Praha 4 a ČZU).

Ankety se zúčastnilo (tj. nejméně jednu otázku zodpovědělo) celkem 279 respondentů.  
Mezi respondenty převažovaly ženy (68 %). Věkové složení respondentů bylo následují-
cí.

méně než 18 let
18 – 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
70 – 79 let
80 a více let

Z hlediska ekonomické aktivity převažují osoby ekonomicky činné (65 %). Druhou nej-
početnější skupinu představují lidé ve starobním důchodu (17 %). Statisticky významně 
zastoupeni jsou také rodiče na mateřské/rodičovské dovolené (13 %).

žák/yně nebo student/ka
v pracovním poměru nebo podnikatel/ka
nezaměstnaný (v evidenci Úřadu práce)
v domácnosti
na mateřské/rodičovské dovolené
v důchodu (starobním, invalidním…)

Drtivá většina respondentů (91 %) bydlí v blízkém okolí, v komfortní docházkové vzdá-
lenosti od Chodoveckého potoka. Nejvíce jsou zastoupeni obyvatelé nejlidnatějšího z 
okolních sídelních celků - sídliště Spořilov.

na sídlišti Spořilov
na starém Spořilově
na Chodovci
ve starých Záběhlicích
jinde na Praze 4
jinde na Praze 10
jinde na Praze 11
jinde

g bydliště   
         respondentů (%)
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f důvod k návštěvě  
        parku (%)
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procházel/a bych 
se se přírodou 
uprostřed města 
a vychutnával/a 
si zdejší klid 
(66,06 %)

vzal/a sem děti, 
které by si tu 
mohly příjem-
ně a bezpečně 
hrát v přírodě 
(42,42%)

navštěvoval/a 
obnovený sad, 
příležitostně 
pojedl/a ovoce 
(41,82 %)

pozoroval/a 
přírodu a dozvě-
děl/a se něco o 
místních přírod-
ních zajímavos-
tech (26,67 %)

odpočíval/a v 
trávě, pikniko-
val/a (22,42 %)

rekreačně spor-
toval/a (běhal/a, 
hrál/a míčové 
hry, frisbee 
apod.) (20,00 %)

venčil/a psa 
(18,18 %)

jezdil/a na kole 
(12,12 %)

jiné (4,85 %)

relaxoval/a u 
vody a měl/a 
možnost fyzic-
kého kontaktu s 
vodou (46,67 %)

méně prioritní a jak je patrné z odpovědí na otázku, které aktivity by pro území kolem 
Chodoveckého potoka nebyly vhodné, pro některé respondenty dokonce nežádoucí, 
protože by více narušovaly přírodní a klidový ráz území.

g návrh aktivit (%)


