
nedvědovo náměstí
výsledky ankety - zpětná vazba ke konceptu návrhu revitalizace

Průměrná míra přijatelnosti této změny činí 82 %. Podíl nesouhlasných odpovědí je 
15 %.

Nesouhlas pramení především z obavy, že rezidenti přijdou o parkovací místa a ze 
zkomplikování závozu dětí do školy. Zazněl také argument, že je to vzhledem k malé 
intenzitě provozu před “starou školou” nadbytečné opatření. 

Z obecnějších dotazů je patrné, že řešení dopravy na náměstí bude potřeba objasnit 
místní veřejnosti podrobně, v souvislostech. Za jednu z priorit z hlediska respondentů 
lze považovat také opravu povrchů pěších cest i vozovek.

řešení prostoru před školou s pomníkem
Západní předprostor školy s pomníkem obětem druhé světové války znovu získá dů-
stojnou podobu. S dolní částí náměstí bude propojen širokým schodištěm s vyvýšenými 
dřevěnými stupni příjemnými k posedávání a odpočinku.

Průměrná míra přijatelnosti této změny činí 84 %. Podíl nesouhlasných odpovědí je 
9 %.

Výhradami vůči tomuto řešení jsou zejména nedostatečné zastínění schodů, úbytek 
stávajících nezpevněných ploch a zeleně, obava z nadměrného znečišťování a poškozo-
vání dřevěných schodů psy a výhrada, že půjde o cestu nesjízdnou pro rodiče s kočárky. 

Výhrady vůči obtížné sjízdnosti pro rodiče s kočárky se ale týkaly i dalších míst na ná-
městí a v jeho nejbližším okolí.

Opakovaně zazněl obecnější podnět, že problémem náměstí jsou nedisciplinovaní pej-
skaři, kteří nechávají volně pobíhat psy a neuklízejí po nich výkaly.

Online anketa se uskutečnila ve dnech 4. 8. - 23. 8. na webu praha4.urad.online a byla 
propagována na webových stránkách a Facebooku MČ Praha 4. Ankety se zúčastnilo (tj. 
nejméně na jednu otázku odpovědělo) 138 respondentů. 

Anketa představuje první zpětnou vazbu veřejnosti k rozpracovanému návrhu revitali-
zace náměstí. Výsledky ankety byly předány zadavateli i zpracovateli návrhu a poslouží 
jako podklad pro finální úpravy návrhu.

Mezi respondenty poměrně výrazně převažují ženy (zhruba v poměru dva ku jedné). 
Z hlediska sociodemografických charakteristik respondentů lze označit jako významný 
podíl žen na rodičovské/mateřské dovolené (19 %) daný vysokým podílem responden-
tek a třicátníků (36 % všech respondentů), statisticky zanedbatelný podíl dospívajících 
respondentů (přestože ústřední budovou náměstí je základní škola) a seniorů (kteří 
méně využívají online nástroje komunikace s úřadem než lidé v produktivním věku). 

80 % respondentů bydlí na náměstí nebo v jeho blízkém okolí. Polovina responden-
tů zde ráda posedí na lavičce. Téměř polovina respondentů ráda navštěvuje kavárnu 
na rohu náměstí. Více než třetina respondentů (nebo jejich dětí/vnoučat) využívala 
zdejší dětské hřiště. Více než pětina respondentů uvedla, že jejich děti navštěvují zdejší 
mateřskou nebo základní školu. Podíl respondentů, kteří zde venčí psa, je spíše nízký 
(14 %).

Účelem ústřední části ankety bylo seznámit veřejnost se základní myšlenkovou linií re-
vitalizace náměstí a dát zpracovateli zpětnou vazbu, do jaké míry tento architektonický 
a ideový přístup uživatelům parku vyhovuje a v čem respondenti spatřují jeho případné 
nedostatky. Navrhované změny byly představeny zákresem do fotografie a stručným, 
výstižným slovním popisem.

Přijatelnost jednotlivých návrhů byla hodnocena na škále plně vyhovující změna, změ-
na přijatelná s drobnými výhradami a nepřijatelná, nežádoucí změna. Průměrnou při-
jatelnost návrhu lze vyjádřit na škále 100 % až 0 %, v níž je plně vyhovujícímu návrhu 
přisouzena hodnota 100 %, podmíněně přijatelnému 50 % a nepřijatelnému 0 %. Do 
průměrné hodnoty se nezapočítávají odpovědi respondentů, kteří zvolili možnost ne-
vím/nedokážu si to představit.

parkování před vstupem do staré školy
Před vstupem do budovy staré školy nebude nadále možné parkovat. Dopravní bezpeč-
nost v tomto úseku bude posílena zvýšeným nájezdem. Umenšená parkovací kapacita 
bude nahrazena příčnými parkovacími stáními dále po obvodu náměstí.
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parková cesta mezi starou školou a vodárnou
Dojde k obnovení pozapomenuté osy naznačené stromořadím, která spojuje budovu 
staré školy při východním okraji náměstí s objektem vodárny. Parková cesta bude lemo-
vána lavičkami. Dětské hřiště bude obnoveno a získá podobu lépe odpovídající umístě-
ní ve formálním parku.

Průměrná míra přijatelnosti této změny činí 91 %. Podíl nesouhlasných odpovědí je 
4 %.

Zazněl argument, že tolik laviček je v tomto místě zbytečných, že by zde stačila užší, 
skromnější cesta. Také by mohla být doplněna diagonální cesta od nároží s kavárnou 
k rohu školní zahrady. 

Opakovaně zazněl dotaz, jakou podobu bude mít obnovené dětské hřiště a kdy bude 
obnoveno. Obnova hřiště lze označit za jednu ze zřejmých priorit revitalizace.

posezení pod stromem naproti kavárně
Kolem stromu v jihozápadním cípu náměstí vznikne odpočinkové sezení vhodně nava-
zující na možnost posezení před nárožní kavárnou naproti přes ulici.

Průměrná míra přijatelnosti této změny činí 81 %. Podíl nesouhlasných odpovědí je 
12 %.

Výhrady se týkají zejména charakteru mobiliáře. Posezení “se stolečky” podle tohoto 
názoru zřejmě přivítají zákazníci kavárny, ale pro další návštěvníky by stačilo více “par-
kové” řešení bez “stolečků”. Objevuje se také obava z využívání místa pokuřujícími sku-
pinkami a opilci ve večerních/nočních hodinách.
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