
revitalizace veřejné zeleně hvězdova
výsledky ankety 

Poptávané změny

Nejvíce respondentů (71 %) za jednu ze tří možných priorit označilo citlivou úpravu 
a obnovu stávající zeleně. 36 % respondentů by uvítalo více čistých, příjemných, vhod-
ně situovaných míst k posezení a odpočinku. Zhruba čtvrtina respondentů označila jako 
jednu z priorit vytvoření okružní vycházkové trasy zelení a rozšíření stávajícího dětské-
ho hřiště. 

Za nevhodné by naopak respondenti považovali případné přesunutí dětského hřiště na 
jiné místo (dále od panelového domu) a zřízení psí louky s herními (výcvikovými) prvky 
pro psy.

Předzahrádky

Obyvatelé domu Plamínkové 1557–1565 by především přivítali častější a kvalitnější 
údržbu zeleně na předzahrádkách, kterou v současnosti zajišťuje městské část. V minu-
losti opečovávali předzahrádky někteří obyvatelé domu. Zajistit údržbu předzahrádek 
vlastními silami již dnes není podle obyvatel domu reálné.

Významnější změny v prostoru předzahrádek obyvateli domu poptávané nejsou. Ať už 
se jedná o rozšíření předzahrádky směrem do Hvězdovy ulice za účelem vytvoření 
polosoukromého prostoru k odpočinku rezidentů, nebo za účelem vzniku plochy pro 
pěstitelské aktivity. Současná šířka předzahrádky a vzdálenost chodníku od domu rezi-
dentům vyhovují. Obyvatelé by po obou stranách domu přivítali zejména prořez nejob-
jemnějšího křoví, aby byl vstup do domu přehlednější.

Online anketu k možnostem revitalizace veřejné zeleně při ulici Hvězdova bylo možné 
vyplnit od 31. 8. do 13. 9. 2021. Výsledky ankety poslouží jako jeden z podkladů pro 
studenty a vyučující Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU, kteří v průběhu zim-
ního semestru 2021/22 zhodnotí stav zeleně na pozemku parcelní číslo 2910/98, kata-
strální území Nusle, navrhnou opatření k její revitalizaci a úpravy směřující ke zvýšení 
kvality veřejného prostoru.

Ankety se zúčastnilo 55 respondentů, převážně obyvatel panelového domu Plamínkové 
1557–1565, který bezprostředně sousedí s řešeným územím. Velmi nízký podíl ostat-
ních respondentů navzdory propagaci na webu a Facebooku Prahy 4 i plakáty v okolí 
ukazuje, že se jedná o veřejnou zeleň lokálního významu, jejíž úpravy zajímají přede-
vším bezprostřední sousedy.

Současné využití

48 % respondentů uvedlo, že pouze z nutnosti prochází cestou podél Hvězdovy ulice 
a plochu veřejné zeleně nijak nevyužívá. 38 % respondentů pouze prochází po chodní-
ku podél panelového domu. 34 % respondentů využívá veřejnou zeleň k procházkám 
a stejný počet navštěvuje s dětmi zdejší dětské hřiště. Četnost využívání tohoto hřiště 
uvedená respondenty ale naznačuje, že častěji využívají jiná, atraktivnější dětská hřiště 
v okolí. Jen 15 % respondentů zde rádo posedí na lavičce. Ani lavičky podél Hvězdovy 
ulice s výhledem na vozovku a zadní trakt obchodního centra a administrativní budo-
vy, ani lavičky na příčné cestě nejsou příliš atraktivní svou polohou. Od posezení spíše 
odrazuje také množství nedopalků, případně odpadků, které se kolem nich povalují. 
5% podíl pejskařů je velmi nízký, neodpovídající pozorování na místě ani zkušenostem 
místních obyvatel, se kterými jsme na místě hovořili. Reálná četnost této aktivity je 
tedy vyšší, než odpovídá výsledkům ankety s nízkým počtem účastníků.

Hodnoty a problémy

Respondenti si zde cení především vzrostlé zeleně příjemné na pohled, která vizuálně 
a pocitově odděluje panelový dům a hřiště od poměrně rušné Hvězdovy ulice. Nejhod-
notnějším prvkem zeleně, určujícím „identitu“ místa, je z pohledu respondentů topo-
lová alej. Cení si množství vzrostlých stromů a keřů a byli by neradi, pokud by v rámci 
revitalizaci došlo k jejich významné redukci. Opakovaně zaznělo přání dosadit/dotvořit 
topolovou alej.

Respondenti nejčastěji uváděli nedostatky týkající se stavu a údržby zeleně. Přerostlé, 
nedostatečně prořezávané křoví, špatnou údržbu předzahrádek, pokácení některých 
starých stromů (dle názoru respondentů bez adekvátní náhrady). Vadí jim také, že lavič-
ky využívá nejčastěji pokuřující mládež nebo lidé bez domova a nepořádek, který kolem 
sebe dělají. Průměrné hodnocení čistoty a údržby veřejného prostoru na škále 1–5 
(známkování jako ve škole) činí 2,87, průměrné hodnocení stavu a údržby zeleně 2,9.

Přes den se respondenti cítí v tomto veřejném prostoru bezpečně (průměrná známka 
1,52). Průměrné hodnocení pocitu bezpečí po setmění je 2,74 a podíl responden-
tů, kteří hodnotili známkami 4 nebo 5 činí 19 %. Přes výše uvedené nežádoucí jevy 
ve veřejném prostoru se zde tedy výrazná většina respondentů necítí ani po setmění 
opravdu nebezpečně, setkání s pokuřující mládeží nebo podnapilými osobami nicméně 
pociťují jako nepříjemné.
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