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1 ÚVOD 

Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce 

akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají 

důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem 

okolí. Mentální mapování lze popsat jako metodu reprezentující především „volnou kresbu“ 

podle paměti1. Výsledná „mapa“ obsahuje hlavní prvky, které si komunita sama určí, a jsou pro 

ni proto důležité.  

 

Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jej využili 

již například ve Vodňanech (Pocitová mapa Afrodity Vodňanské2 byl dlouhodobý projekt 

občanského sdružení Vodňany žijou, kterého se v roce 2010 zúčastnili žáci všech sedmi 

vodňanských škol), v Jihlavě (v rámci předvolební kampaně použilo pocitové mapy sdružení 

Fórum Jihlava3) či Říčanech (tvorba pocitové mapy probíhala v roce 2015 v rámci akce Fórum 

Zdravého města a účastníci do mapy podle svých pocitů přiřazovali místům vlastnosti týkající 

se kvality života ve městě). Z českých výzkumníků se pocitovým mapám věnují především 

v Olomouci, na Katedře rozvojových studií, kde je realizován projekt www.PocitoveMapy.cz 

 

Průběh mapování na Praze 10 

 

Na Praze 10 proběhla tvorba pocitové mapy v rámci akce Strategie pro Desítku a data byla 

sbírána během května a června 2019 skrze webový formulář na adrese 

http://pocitovamapa.nszm.cz/praha-10-2019 a osobní setkání nad mapou v ulicích města a 

základních školách.  Mapu vyplnilo 842 uživatelů4 a zaznačilo 7215 bodů na celkem 6 otázek: 

 Kde se necítím bezpečně 

 Kde bych chtěl/a sportovat  

 Kde by šla zlepšit dopravní situace  

 Kde se mi to líbí  

 Kde bych chtěl/a trávit volný čas? (s dětmi)  

 Kde je nepořádek 

Výsledná data byla upravena – smazána data týkající se jiných oblastí než je území MČ Praha 

10 a upravena o nerelevantní odpovědi. Místa označovali také žáci a studenti základních a 

středních škol, tyto data považujeme za interní, pracovat s nimi bude Odbor školství MČ Praha 

10. Obsahové ani jazykové revize nebyly provedeny. -mail: strategie@praha10.cz 

                                                           
1 Není to tedy metoda založená na exaktních měřeních, ale na subjektivních hodnoceních a pocitech. 
2 http://www.revodnany.cz/index.php?p=vodn-pocit-mapy 
3 http://www.forumjihlava.cz/akce_v_ulicich/pocitova_mapa 
4 Počet 842 respondentů je pouze orientační. Data ze setkání v ulicích města a ze základních škol byla do systému zanášena ručně bez 
informace o počtu respondentů. Odhadujeme, že se celkově zapojilo okolo 1 000 respondentů.  
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2 VÝSTUPY 

Otázky „Kde se mi to libí?“, „Kde bych chtěl/a sportovat?“ a „Kde bych chtěl/a trávit volný čas 

s dětmi?“ mají na Praze 10 společné 2 hlavní hot-spoty – tedy lokality, kde je nejvyšší 

koncentrace odpovědí. Tím větším, tedy lokalitou s největší mírou odpovědí, je Malešický 

park, přičemž tou druhou lokalitou jsou Heroldovy sady. 

2.1 Kde na Praze 10 bych chtěl/a sportovat? 

Malešický park: 

o chodím sem s kamarády ven, ale není tady kde moc sportovat, protože jsou 

zde jenom hřiště pro malé a žádné místo pro velké 

o v malešickém parku by mohlo byt workoutové hřiště 

o V Malešickém parku, můžete ho rozšířit o další přilehlé pozemky a o 

zastavěné pozemky, co se nachází v jeho středu (oplocené zahradnictví)? 

Heroldovy sady: 

o dětské hřiště je jen pro malé děti. Větší děti a tatínkové tam nechodí nebo 

se nudí. Navrhuji přidat pár posilovacích strojů (místa tam je dost) 

o Krásná příroda 

o Venkovní plocha nevyužitá 

Další lokality:  

o Oblast areálu plaveckého stadionu Slávie a okolních sportovišť (Sinobo 

Stadium, tenisové kurty, ragby stadion, apod.) 

o Gutovka 

o Fotbalové hřiště SPŠE v Úžlabině 

o Hamerský rybník a sportoviště u něj 

 

 

 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

2.2 Kde se mi to líbí 

Malešický park: 

o Velmi pěkný park. Něco podobného by stálo za to vybudovat v blízkosti 

Sídliště Skalka. 

o Je zde nádherné sportovní vyžití pro dítě a spousta atrakcí i pro malé děti a 

krásné prostředí. 

o Malešický park také často navštěvujeme. Nahoře by mohla být rozhledna. 

Heroldovy sady:  

o Podařená revitalizace, jsou zde i sportovní prvky. Velmi příjemné prostředí. 

o Pěkný prostor pro trávení volného času s dětmi. 

o Moskevská je dobrá, zámeček i přilehlý park taky. 

Další lokality: 

o Hamerský rybník a sportoviště u něj 

o Park Malinová-Chrpová 

o Náměstí Svatopluka Čecha 

o Gutovka 

 



 
 
 

2.3 Kde bych chtěl/a trávit volný čas s dětmi? 

Malešický park: 

o vodní hrátky, zvláště v létě, bohužel jich je tak málo, že je zde hustota dětí 

až nebezpečná 

o v malesickem parku je to tam super a muzes tam delat spoustu veci 

o Pro děti dobrá hřiště i v létě voda a děti se zabaví. 

Heroldovy sady: 

o je to hned u školy a chodíme tam pořád 

o je to park kde si děti mužou pobýhat 

Další lokality: 

o Venkovní posilovna Přistoupimská a blízké hřiště Tuchorazská 

o Venkovní posilovna a dětské hřiště v Úžlabině 

o Gutovka 

o Hřiště Arménská 

 
 



 
 
 

2.4 Kde se na Praze 10 necítím bezpečně? 

U otázky „Kde se na Praze 10 necítím bezpečně?“ je více hot-spotů, avšak ty nejvýznamnější 

jsou: 

 Okolí metra Skalka 

 Okolí metra Strašnická včetně podchodu do parku Gutovka 

 Nákupní centrum Eden 

 Menší hot-spoty jsou 

o Nákupní centrum OC Cíl Zahradní město 

o Malešický park 

o Náměstí Svatopluka Čecha 

o V okolí hospody OÁZA v Malešicích 

 

 

 

  



 
 
 

2.5 Kde je na Praze 10 nepořádek? 

Otázka „Kde je na Praze 10 nepořádek?“ má také více hot-spotů, např: 

 Okolí domu na ulici Kounická 43 

 Fotbalové hřiště SPŠE v Úžlabině 

 Okolí metra Skalka 

 Okolí metra Strašnická včetně podchodu do parku Gutovka 

 Nákupní centrum Zahradní město 

 Ulice Ostružinová 

 

 

  



 
 
 

2.6 Kde na Praze 10 by šla zlepšit dopravní situace? 

Otázka „Kde na Praze 10 by šla zlepšit dopravní situace?“ logicky zobrazuje především 

křižovatky, např: 

 Vršovická a Bělocerkevská 

 Ruská a Bělocerkevská 

 28. pluku a Bělocerkevská 

 Na Padesátníku a Přetlucká a Průběžná 

 Nájezd/sjezd Jižní Spojka a Švehlova 

 Úvalská a Černokostelecká 

 Počernická a Cerhenická 

 Vršovická a Moskevská 

 Vršovická a U Vršovického nádraží 

 V Olšinách a Průběžná 

 V Olšinách a Pod Rapidem 

 

 

Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí na http://pocitovamapa.nszm.cz/praha-10-
2019/nahled.  
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