
vyhodnocení participativních aktivit

Realizované participativní aktivity: 

• sběr podnětů na místě ve čtvrtek 10. 9. a v sobotu 12. 9. v odpoledních hodinách 

• workshop se žáky 4. a 7. ročníku ZŠ Mendíků

• workshop se dvěma třetími třídami ZŠ Sdružení

Předmětem zjišťování byly:

• celkový dojem (atmosféra a hodnocení) parku

• hodnoty parku (čeho si zde návštěvníci cení, co se jim zde líbí, co zde mají rádi)

• problémy parku (co zde návštěvníkům vadí, co je podle jejich názoru třeba změnit/
zlepšit)

• návrhy (jak zlepšit zmíněné nedostatky, co v parku doplnit)

Všechny podněty byly písemně zaznamenány, lokalizovatelné podněty také vyznačeny 
v mapě.

dialog architekti s.r.o.,  09-10/2020

park jezerka
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3 divadlo a příležitostné konání kulturních akcí v altánku

4 obě dětská hřiště dobře udržovaná a mezi dětmi oblíbená

5 dopravní hřiště pro menší děti

6 starší chlapci mají rádi hřiště na malý fotbal v dolní části parku

7 památný platan

Problémy parku
Téměř všichni dotazovaní uvedli

8 zpustlé jezírko 

Četné (často se opakující) podněty: 

• nedisciplinovaní pejskaři neuklízející psí výkaly (což významně snižuje využitelnost 
travnatých ploch pro dětské hry a rekreační sportování)

• často chybějící sáčky na výkaly (protože to už místní pejskaři vědí, mnozí si jich ra-
ději vezmou několik do zásoby)

• množství všude volně pobíhajících psů 

• v parku prakticky nepotkáte policistu ani strážníka

• pocitově nepříjemný po setmění, zejména ženy se necítí příliš bezpečně

• špatné povrchy cest (praskliny apod.) a nevhodné povrchy hřišť (zejm. štěrkové a 
štěrko-pískové)

• v některých místech přerostlá, špatně udržovaná zeleň (zejm. v blízkosti hřišť)

Méně časté podněty

• skupinky popíjející alkohol (zejm. u dopravního hřiště, u schodů do Nuselské ulice, 
ale i na dolním dětském hřišti)

• rychlí jezdci na kolech a koloběžkách (hrozba zejm. pro staré lidi a děti)

• obnažující se muž

• chybí správce, který by řešil drobné přestupky a také někam na noc uklízel pražské 
stolky a židle (které jsou hodně špinavé)

9 obtížný přístup od dolního dětského hřišti ke hřišti na okraji Družstevního ochozu 
(je to kousek, ale pro rodiče s kočárky neschůdné)

10 neukotvená branka na hřišti na malý fotbal (riziko úrazu!), potrhané sítě či poruše-
né obruby hřišť

Nejčetnějšími skupinami návštěvníků jsou lidé venčící psy a rodiče (převážně matky) s 
nejmenšími dětmi. Další skupiny jsou zastoupeny výrazně méně – děti školního věku 
pohybující se samy po parku, děti předškolního věku doprovázené (pra)rodiči na hřiš-
tě, dospělí jednotlivci, páry či malé skupinky na procházce nebo na obědě v restauraci 
Jezerka (věkově rozmanitá skupina s mírnou převahou seniorů). Pravidelní návštěvníci 
potvrdili dojem tazatelů, že za slunného, letního počasí je park o víkendu zřetelně 
méně frekventovaný než ve všední den odpoledne, protože „všichni odjedou někam 
ven za Prahu.“

Celkové hodnocení parku účastníky ankety lze označit jako jednoznačně pozitivní. 
Všichni dotazovaní návštěvníci jsou velmi nebo spíše spokojeni s podobou a fungová-
ním parku. Park vnímají návštěvníci (v tomto pořadí četnosti) jako: 

• hodně zelený, plný vzrostlých stromů,

• klidný, poměrně tichý, nebývá v něm hlava na hlavě,

• vhodný k procházkám a venčení psů,

• svěží, v létě je v něm příjemný chládek,

• přes den bezpečný,

• dobře udržovaný (úklid a údržba se podle návštěvníků v poslední době viditelně 
zlepšily).

Hodnoty parku
Vyjma výše zmíněných celkových hodnot – množství stromů, klidu či čistoty uvedli do-
tazování návštěvníci tyto lokalizovatelné hodnoty: 

1 restauraci Jezerka s možností příjemného posezení na zahrádce a zároveň jediné 
místo, kde lze přímo v parku zakoupit občerstvení

2 možnost posedět u městských stolků a židlí na veřejném prostranství před Jezerkou 
nebo v (konečně opraveném) altánku

g hodnoty

g celkový dojem
g problémy

celkový dojem, hodnoty a problémy



 

Jasně nejčastějším návrhem bylo jezírko. Mnozí dodávali jezírko a potůček, který do něj 
ústí. Jezírko by mělo být přírodní, s rostlinami a rybkami. Vítána je i fontánka v jezírku. 
Prostor kolem jezírka by měl být klidný, relaxační, vhodný k posezení a odpočinku, s 
volným přístupem k vodě. Některé děti si představovaly i lávku přes jezírko. Herní prvky 
na „potůčku“ by uvítali zejména rodiče malých dětí. Starší děti často říkaly, že by si vy-
stačily s materiály, které najdou v okolí. Každopádně by se mělo jednat o decentní herní 
prvky z přírodních materiálů.

Téměř stejně četný je názor, že by měly být odstraněny zpomalovací zálivy. Rychlí cyk-
listé a koloběžkáři se jim stejně vyhýbají. Zálivy komplikují průjezd kočárků a naráží do 
nich děti. Problém rychlých jezdců v parku je, ovšem vyžaduje jiné řešení.

Další podněty: 

• tančírna (do 60. let zde opravdu byla),

• letní scéna,

• četnější venkovní kulturní a společenské akce,

• gastronomické akce,

• „venkovní dětský koutek”, volně v prostoru herní prvky pro děti (aby se zabavily, 
když dospělí sedí v restauraci),

• fontánka,

• hřiště na pétanque (vhodnější místo než u dopravního hřiště; možnost zapůjčení 
koulí v restauraci proti vratné záloze),

• pobytová (pikniková) louka se zákazem vstupu psů,

• zachovat maximum volného prostoru pro hru,

• „hudebně-naučné” (např. dřevěné piano) herní prvky v altánku či jeho blízkosti jako 
součást naučné stezky parku,

• veřejné WC.

• rozšířit a propojit dvě herní plochy, 

• více laviček,

• více stromů v blízkosti hřiště a lépe udržovat zeleň,

• doplnit aktivity i pro menší děti (herní prvky v obou částech jsou moc náročné pro 
děti do 4-5 let),

• doplnit aktivity i pro starší děti (8-12 let),

• plůtek do ulice Na Jezerce (hrozí, že tam děti zaujaté hrou vběhnou),

g u jezerky

g obnova jezírka

g hlavní cesta

g horní hřiště

návrhy pro jezerku
• lépe osvětlit přechod,

• stánek s občerstvením,

• zvolit vhodnější povrch hřiště – štěrkopískové povrchy zalézají příliš do bot,

• víc eliminovat hluk z dopravy.

• rozšířit dopravní hřiště, doplnit dopravní značky,

• náročnější části pro starší děti (možno rozšířit na místo řídce využívaného pé-
tanque),

• zrušit pétanque a na jeho místě parkourové a workoutové prvky,

• překážky pro jízdu na koloběžkách,

• volná plocha pro kreslení křídami pro malé děti,

• lanovka mezi stromy,

• trampolíny,

• zachovat možnost sáňkování ze svahu pod hřištěm.

• opravit oplocení a sítě na fotbalovém hřišti,

• zvolit vhodnější povrch hřiště a opravit obruby,

• rozšířit fotbalové hřiště až dozadu, lavičky,

• stánek s občerstvením,

• pítko,

• víc tyčových otočných herních prvků,

• větší prolézačky atraktivní i pro starší děti.

V blízkém okolí: 

• v ulici U družstva Ideál umístit herní prvky pro malé děti,

• vyřešit možnost krátkodobého stání pro rodiče, kteří vozí děti autem do ZŠ Sdru-
žení (někteří byli pokutováni za několikaminutové stání nelegální stání v parkovací 
rezidenční zóně),

• vyznačit přechod na křižovatce ulic Sdružení a Družstevní ochoz u tříděného odpa-
du,

• využít dočasně pro parkování areál Skansky za školou,

• lépe udržovat zeleň podél cesty do parku od zastávky tramvaje Pod Jezerkou, víc 
uklízet odpadky.

g dopravní hřiště

g dolní hřiště



návrhy pro jezerku
Tipy zpracovatele: 

• možnost rozšířit dolní dětské hřiště směrem do svahu, využít terén pro instalaci 
dlouhé skluzavky, 

• do nevyužité travnaté plochy kolem hřiště na malý fotbal umístit posilovací a wor-
koutové prvky, 

• hezkou a hravou formou seznámit návštěvníky s přírodou, historií a legendami par-
ku,

• doplnit koš na tříděný odpad do blízkosti altánku a usedlosti Jezerka.

Podněty bez konkrétní lokalizace: 

• psí zóna – paradoxně poptáváno spíše nepejskaři jako plocha, kde mohou legálně 
volně pobíhat psi (jinde by měly být na vodítku). Někteří pejskaři přiznávají, že i 
kdyby plochu využívali, nechali by psa na volno i jinde. Někteří chovatelé menších 
psů by se báli nechat své mazlíčky běhat v malé uzavřené ploše společně s mno-
hem většími a silnějšími psi,

• hřiště pro starší děti, lezecká stěna,

• brouzdaliště,

• posilovací hřiště (pro dospělé a seniory),

• stoly na stolní tenis,

• mlžítko,

• pítko,

• u vstupů tabule s návštěvním řádem,

• více květin,

• víc ptačích budek,

• prořezat přerostlou zeleň – zpřehlední a prosvětlí to park,

• zlepšit povrch cest (jsou na nich časté výmoly, vypoukliny).



Zjišťovali jsme, jakým aktivitám se návštěvníci parku věnují a s jakou frekvencí. Sledo-
vali jsme četnost aktivit na škále nejméně jednou týdně, několikrát měsíčně, několikrát 
ročně a méně často/vůbec. V grafu níže uvádíme souhrnné hodnoty za všechny respon-
denty. Četnosti denně/několikrát týdně přisuzujeme hodnotu 1, četnosti několikrát 
měsíčně 1/4, četnosti několikrát ročně 1/16 a nižší četnosti 0.

Jasně nejčastější aktivitou jsou procházky parkem. Jezerka je oblíbeným vycházkovým 
místem pro dospělé jednotlivce a páry, seniory, rodiče s malými dětmi i pejskaře. Pra-
videlně venčit psa chodí do parku přibližně každý pátý respondent. Dvě třetiny respon-
dentů posedí alespoň jednou do roka v restauraci Jezerka, pětina jednou do měsíce 
nebo častěji. Polovina respondentů zajde do Jezerky alespoň jednou ročně v souvislosti 
s některou kulturní akcí, které se zde konají. Jedná se o nárazovou formu návštěvnosti 
parku, kdy významnou část návštěvníků tvoří lidé, kteří jinak Jezerku navštěvují zřídka. 
Proto je hodnota této aktivity ve výše uvedeném grafu nízká. Další přibližně desetina 
respondentů navštěvuje kulturní akce v Jezerce častěji.

Respondenti chodící do parku s dětmi také rádi využívají dolní i horní dětské hřiště. O 
něco více využíváno je v současné době hřiště dolní – alespoň jednou za měsíc sem 
zavítá zhruba třicet procent respondentů, na horní přibližně dvacet procent. Průzkum 
potvrdil zjištění z dotazování na místě, že pétanque situovaný vedle dopravního hřiště 
je využíván sporadicky.

Jízdě na koloběžkách a kolech, podobně jako míčovým hrám na sportovním hřišti, se 
věnují zejména děti školního věku (žáci), kteří se online průzkumu nezúčastnili, a do-
spívající, kteří se do ankety zapojili dva. Vzhledem k hojnému využívání parku těmito 
uživatelskými skupinami ověřenému v rámci participace škol je reálná četnost těchto 
aktivit v parku významně vyšší.

Zjišťovali jsme, jak závažné jsou podle respondentů problémy opakovaně zmiňované 
návštěvníky parku dotazovanými na místě a žáky zapojených škol.

Ověřovali jsme tyto problémy: 

• všude volně pobíhající psi,

• neuklizené psí výkaly,

• ohrožování pěších návštěvníků cyklisty,

• konzumace alkoholu a drog,

• přerostlá, špatně udržovaná zeleň.

výsledky online dotazníkového průzkumu 

Online anketa prezentovaná na webu a Facebooku MČ Praha 4 proběhla ve dnech  
30. 9. – 19. 10. 2020 za účasti 355 respondentů. Mezi respondenty převažovaly ženy 
přibližně v poměru 2:1. Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorií jsou třicátníci tvo-
řící bezmála polovinu všech respondentů. S vysokým podílem respondentů třicátníků 
souvisí velmi vysoké (16,9 %) zastoupení rodičů, dominantně žen, na rodičovské do-
volené. Vzhledem k tomu, že rodiče s malými dětmi patří k hlavním uživatelským sku-
pinám parku, lze poměrně početné zastoupení této cílové skupiny mezi respondenty 
považovat za přínos.

méně než 18 let 0,56 %

18 - 29 let  15,21 %

30 - 39 let  47,89 %

40 - 49 let  23,66 %

50 - 59 let  7,89 %

60 - 69 let  3,94 %

70 - 79 let  0,56 %

nad 80 let   0,28 %

Zjišťovali jsme, do jaké míry respondenti vnímají park Jezerka jako

• klidný, tichý

• čistý a dobře udržovaný

• bezpečný přes den

• tmavý/temný 

Odpovědi převádíme na číselnou škálu +3 až -3, přičemž odpovědi rozhodně ano připi-
sujeme hodnotu +3, odpovědi spíše ano + 1, spíše ne - 1 a rozhodně ne -1. Odpovědím 
nevím/neumím posoudit nebyla přiřazena žádná hodnota.

Výsledné vnímání parku je následující:

rušný, hlučný                                                         0    +0,78                                      klidný, tichý

nebezpečný přes den                                          0        +1,39           bezpečný přes den

špatně udržovaný, špinavý                    -0,63    0        dobře udržovaný, čistý

tmavý, temný                                             -0,12  0         světlý, slunný 

Hodnocení účastníků online průzkumu je v otázce úklidu a údržby parku kritičtější než 
hodnocení návštěvníků parku, kterých jsme se dotazovali na místě. Návštěvníci parku 
hodnotili aktuální kvalitu údržby a úklidu spíše pozitivně a poukazovali na zlepšení v 
posledních letech. Výsledky online průzkumu nicméně poukazují na některé přetrváva-
jící nedostatky. 

g věkové složení

g vnímání parku

g aktivity v parku

g problémy parku

park jezerka

• 0,017 pétanque

• 0,05 
cesta do divadla

• 0,06 
venkovní kulturní akce

• 0,13 
jízd

a na kole nebo koloběžce

• 0,07 
na sportovním hřišti

• 0,16 
na dolním dětském hřišti

• 0,12 
posezení v restauraci

• 0,20 
venčení psa 

• 0,12 
na horním dětském hřišti

• 0,61 
procházky



Zřetelně nejvíce respondentů se shodlo, že neuklizené psí výkaly představují častý, ne-
příjemný problém, který snižuje uživatelskou atraktivitu parku. Naopak v otázce, zda 
představují problém volně pobíhající psi, žádnou shodu najít nelze. Vyhranění zastánci 
volného pobíhání psů a zákazu volného pohybu psů v parku jsou zastoupeni přibližně 
stejně a asi třem pětinám respondentů volně pobíhající psi (spíše) nevadí. Jednoznačný 
není ani názor respondentů na to, do jaké míry představují hrozbu pro pěší návštěvní-
ky rychle jedoucí cyklisté. Dalo by se říci, že větším problémem pro návštěvníky jsou 
retardéry ve stávající podobě než rychlí cyklisté, kvůli nimž byly instalovány. Názor na 
údržbu zeleně se liší podobně jako výše diskutovaný názor na celkovou údržbu a úklid 
parku. Celkovou spokojenost respondentů s péčí o zeleň lze označit jako podprůměr-
nou. V případě otázky užívání alkoholu a drog je zřejmé, že zkušenost s tímto sociopa-
tologickým jevem je významně ovlivněna tím, v jakou denní dobu a jakými částmi par-
ku se respondenti obvykle pohybují. Nicméně třicet procent respondentů, kteří tento 
jev označili za závažný problém parku, je vysoká hodnota, jež by měla vést k zamyšlení, 
jak toto chování v parku omezit.

Každý respondent mohl dále vybrat tři z dvanácti návrhů na zlepšení parku nebo uvést 
vlastní návrh, považovaný pro potřeby vyhodnocení průzkumu za jednu ze tří prefe-
rovaných možností. Z tohoto hlediska představují hodnoty kolem 0,25 (tj. preferenční 
hlas od 25 % respondentů) průměr, hodnoty kolem 0,5 lze již označit jako vysoké.

Jasně nejpreferovanějším návrhem je obnova jezírka s hodnotou 0,89. Druhým v pořadí 
je návrh herních prvků na potůčku nad jezírkem (0,45). Hodnoty přes 0,4 docílily ještě 
návrhy pořádat v parku častěji kulturní a společenské akce a zřídit pobytový trávník 
před usedlostí Jezerka. V kontextu věkového a gendrového složení respondentů (mi-
nimální zastoupení dospívajících, zřetelná převaha žen) lze interpretovat jako vysokou 
podporu návrhu na zřízení workoutového hřiště (hodnota 0,38). Podprůměrnou pod-
poru má mezi respondenty zřízení psího hřiště. V kontextu diskuse s návštěvníky parku 
– pejskaři i nepejskaři – je třeba poznamenat, že spíše než o psí hřiště (oplocenou plo-
chu s výcvikovými prvky pro psy) by pejskaři měli zájem o psí zónu (větší, neoplocenou 
plochu určenou pro volný pohyb psů). Toto řešení je přijatelné i pro většinu nepejskařů, 
kteří si především přejí, aby v parku byly zóny, kam psi nesmí, takže tam budou moci 
piknikovat nebo nechat děti, aby si hrály v trávě. Marginální podíl preferenčních hlasů 
pro přesun hřiště na pétanque k usedlosti Jezerka vypovídá spíše o současné marginál-
ní roli tohoto sportu v rámci parku než o nesouhlasu uživatelů parku s tímto řešením 
(ohlas dospělých uživatelů parku i dětí na toto řešení byl během dotazování na místě 
převážně pozitivní, někteří přišli s tímto nápadem sami).

Možnost přijít s vlastním návrhem využilo 14 % respondentů. Opakovaně se mezi těmi-
to návrhy objevovalo vybudování veřejného WC, zřízení místa určeného pro grilování, 
instalace většího množství laviček podél hlavní cesty a častější policejní kontroly.

výsledky online dotazníkového průzkumu 
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