
park Na Fidlovačce
výsledky ověřovací ankety ke krajinářské studii parku Na Fidlovačce

Park bude lépe přístupný z Křesomyslovy ulice. Ke dvěma současným vstupům (u diva-
dla a z nároží s ulicí Na Fidlovačce) přibudou dva další pěší vstupy.

přijatelnost 86 %

podíl nesouhlasných odpovědí 3 %

důvody nesouhlasu: nejsou potřeba, je kvůli nim škoda likvidovat keře

Bude rozšířeno stávající dětské hřiště.

přijatelnost 76 %

podíl nesouhlasných odpovědí 14 %

důvody nesouhlasu: Fidlovačka by mohla být parkem pro dospělé bez dětí, kteří hledají 
klidné místo. Od návštěvy parku s dětmi odrazuje častý výskyt narkomanů.

Bude řešen východní okraj parku při ulici Na Fidlovačce. V zájmu ochrany parkové ze-
leně bude rozšířen parkovací pás. Bude obnoven květinový dekor, který už byl součástí 
původní koncepce parku. Bude revitalizován zchátralý autorský mobiliář.

přijatelnost 74 %

podíl nesouhlasných odpovědí 18 %

důvody nesouhlasu: obava, že dojde k redukci parku/zeleně ve prospěch parkovacích 
stání

Online ověřovací anketu bylo možné vyplnit od 25. 2. do 21. 3. 2022. Anketa byla 
zveřejněna na webu a Facebooku MČ, respondenti úvodní ankety, kteří o to projevili 
zájem, byli informováni e-mailem. Adresně byly rovněž osloveny zapojené ZŠ Křesomy-
slova, ZŠ Táborská a Gymnázium Na Vítězné pláni. 

Ankety se zúčastnilo, tj. alespoň na jednu otázku odpovědělo, 37 respondentů.

Základní principy revitalizace parku Na Fidlovačce

Respondenti se v rámci ankety seznámili s hlavními principy revitalizace parku Na Fi-
dlovačce a hodnotili, zda jednotlivé změny vítají, nevadí jim nebo s nimi nesouhlasí.      
Bylo také možné zvolit odpověď nevím, nedokážu si to představit. Přijatelnost změn je 
vyjádřena na procentuální škále, kde je kladné odpovědi přisouzena hodnota 100 %, 
neutrální hodnota 50 % a záporné 0 %. Odpovědi nevím, nedokážu si to představit, ne-
jsou zahrnuty do procentuálního hodnocení. Průměrnou míru přijatelnosti nad 80 % lze 
hodnotit jako vysokou, průměrná míra přijatelnosti kolem 50 % znamená, že je návrh 
kontroverzí. Pro upřesnění míry kontroverznosti jednotlivých návrhů uvádíme také po-
díl nesouhlasných odpovědí. Návrhy jsou seřazeny sestupně dle míry přijatelnosti.

Pro zlepšení prostupnosti parkem v severojižním směru a zvýšení atraktivity obnovené-
ho vyhlídkového místa bude vytvořeno nové schodiště.

přijatelnost 92 %

podíl nesouhlasných odpovědí 0 %

Dojde k prořezu keřového porostu, který odděluje park od Křesomyslovy ulice, aby dolní 
část parku působila příjemněji a byla odstraněna temná, nepřehledná zákoutí. Vegetač-
ní hodnota zeleného pásu bude zachována doplněním bylinného patra.

přijatelnost 90 %

podíl nesouhlasných odpovědí 9 %

důvody nesouhlasu: keře tvoří bariéru vůči rušné ulici a jsou útočištěm různých živo-
čichů

Bude rehabilitován horní okraj parku. Nízká zídka na hraně svahu podél Boleslavovy a 
Ctiborovy ulice bude bránit volného vstupu do zapojeného keřového porostu. Bude ob-
noveno posezení s výhledem na nároží Boleslavovy a Ctiborovy ulice a budou vytvořena 
ještě dvě další vyhlídková posezení.

přijatelnost 88 %

podíl nesouhlasných odpovědí 0 %

Bude rozšířen a zpřehledněn vstup od Křesomyslovy ulice k divadlu. Okraje piazzetty 
budou řešeny tak, aby přirozeněji navazovala na park.

přijatelnost 87 %

podíl nesouhlasných odpovědí 0 %

g hodnocení možných 
         intervencí

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021 PERSPEKTIVA - ZMĚNY V PARKU



park Na Fidlovačce
výsledky ověřovací ankety ke krajinářské studii parku Na Fidlovačce

výsledky ankety zpracoval dialog architekti, 03/2022

Pět ze sedmi návrhů má velmi vysokou průměrnou míru přijatelnosti 86 % a více. Jako 
mírně kontroverzní lze označit pouze dva návrhy – prvním je rozšíření dětského hřiště. 
Část respondentů se domnívá, že v okolí se nacházejí jiné parky s dobře vybavenými 
hřišti pro děti, a tento park by mohl být klidným místem pro dospělé bez dětí. Druhým 
kontroverzním návrhem je rozšíření parkovacího pásu ve východní části parku, které by 
se podle některých respondentů nemělo dít na úkor parkové zeleně.

Oddělení parku od Křesomyslovy ulice

Zjišťovali jsme, zda návštěvníci preferují oddělení parku od Křesomyslovy ulice kom-
paktnějším keřovým porostem, nebo více transparentním řidším keřovým porostem 
doplněným o bohaté bylinné patro. Výrazná většina respondentů upřednostňuje dru-
hou variantu podporující větší vizuální kontakt mezi ulicí a parkem, a tedy i vyšší soci-
ální kontrolu prostoru. 42 % respondentů podporuje druhou variantu rozhodně, 28 % 
procent spíše. 

Jak zvýšit návštěvnost dětského hřiště?

Ptali jsme se také, jaké změny by významně přispěly, aby respondenti (s dětmi) častěji 
navštěvovali dětské hřiště v parku a trávili na něm více času. Respondenti mohli seřadit 
podle důležitosti pět navržených možností nebo navrhnout vlastní možnost. Níže uvá-
díme váhu jednotlivých možností vyjádřenou jako podíl získaných preferenčních bodů, 
kdy prvnímu pořadí je přisouzeno 5 bodů, druhému 4 atd. až k hodnotě 0 bodů za šesté 
pořadí.
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