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I. ÚVOD
Úřad městské části Praha 10 spravuje na svém území více jak 90 veřejných dětských hřišť a sportovišť.
Do jejich správy, údržby a rekonstrukcí věnuje značné finanční prostředky. Proto se vždy odpovědně
zamýšlí, jak účelně a efektivně finance vynaložit.
Hřiště Hřibská prošlo na jaře roku 2019 pravidelným revizním šetřením, při kterém bylo doporučeno
provést rekonstrukci hřiště (veškeré pryžové plochy, dílčí opravy herního vybavení). Výstupy z revize
byly jasné, ale jasné nebylo, zda je vůbec hřiště využíváno dětmi a zda má potenciál i do budoucna.
Proto se vedení městské části rozhodlo, že provede mezi místními obyvateli anketní dotazování s cílem
zjistit, zda je hřiště navštěvované, jak často a kým a také, jak jsou návštěvníci spokojeni s jeho úrovní.
Výsledky dotazování jsou obsahem této zprávy a budou podkladem pro rozhodování o dalším postupu
při využití této plochy.
Anketní formulář byl vytvořen a zveřejněn na webu Strategie pro Desítku www.praha10.cz/strategie.
V termínu od 30. září do 21. října 2019 bylo možné jej vyplnit a zasílat podněty a názory. Kromě
elektronické formy hlasování byla vytvořena i papírová verze, která byla distribuována prostřednictvím
RC Jablíčkov, infocentra MČ Praha 10, pobočky Městské knihovny v Malešicích, mateřské školy Hřibská
a KC Kruh. Při propagaci ankety na sociálních sítích spolupracovala městská část s místními spolky a
organizacemi. Všem zainteresovaným děkujeme za tuto spolupráci.
Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů, 94 elektronicky na webu Strategie pro Desítku, 2 vyplněné
dotazníky byly odevzdány v papírové podobě do RC Jablíčkov. Zároveň byla provedena i rešerše názorů
na toto téma na sociálních sítích.
Příloha č. 1 vzor anketního lístku.

II. SHRNUTÍ VÝSTUPŮ
2.1. Současný stav a návštěvnost hřiště
2.1.1. Jak často navštěvujete hřiště Hřibská?
Z výsledků vyplývá, že většina rodičů toto hřiště zná a navštěvuje ho s různou intenzitou. Někdo
častěji, třeba několikrát týdně (28,72 %) nebo dokonce každý den (5,32 %), jiní několikrát do
měsíce (29,79 %), či naopak méně než 1 x měsíčně (25.53 %). 10,64 % rodičů toto hřiště
nenavštěvuje (viz graf č. 1)
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2.1.2. Ohodnoťte toto hřiště ve srovnání s ostatními
Hodnotilo se jako ve škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší
Více jak polovina respondentů ohodnotila hřiště známkou horší než 4 (jednalo se o 53 %),
32 % dalo známku 3 a 14 % rodičů je se stavem spokojeno a hodnotilo ho známkou 2 (viz
graf č. 2). Pouze 1 % respondentů ohodnotilo stav hřiště Hřibská za výborné. Při stanovení
průměrné známky hodnocení vychází hodnota 3,56.
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2.1.3. Zaškrtněte výrok, který nejlépe odpovídá Vašemu názoru
Na výběr byly dvě možnosti.
1. Dětské hřiště Hřibská by se mělo rozhodně opravit (je ve špatném stavu a máme zájem
ho dále využívat) a
2. Dětské hřiště Hřibská je zbytečné opravovat. Je málo využívané a v okolí je dostatek
jiných atraktivních hřišť.
Z odpovědí je patrné, že naprostá většina (87,53 %) se přiklání k možnosti č. 1 a chtějí
hřiště zrekonstruovat a nadále jej využívat. Ostatní (1,77 %) zvolili možnost č. 2 a podle
nich není hřiště dostatečně využívané a upřednostňují zrušení hřiště (viz graf č. 3)
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2.1.4. Které z dalších dětských hřišť v Malešicích navštěvujete
V odpovědi na tuto otázku a při výběru z možností, nejvíce obyvatel zaznačilo Malešický
park (90,43 %), více jak polovina z celkového počtu respondentů navštěvuje často hřiště
Nad Úžlabinou (54,26 %). V četnosti návštěv následuje hřiště Tuchorazská (34,04 %),
Ovčárská (23,4 %), Skřivanská (20,21 %), Přistoupimská (14,89 %), hřiště Lipecká a Božecká
(obě 10,64 %) a hřiště Heldova (7,45 %), viz graf č. 4. V možnosti jiné nám rodiče doplnili
i další hřiště, kam s dětmi chodí, viz graf č. 5. Výsledky naznačují, že místní mají v oblibě a
velice často navštěvují malešická hřiště.
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2.2. Kontaktní informace
2.2.1. Máte zájem být informován/a o budoucnosti hřiště?
Počet zájemců, kteří chtějí být informováni (52,13 %) o vývoji situace s hřištěm Hřibská je
přibližně stejný jako těch, kteří si nepřejí být více informováni (47,87 %). Zájemci o
informace zároveň uvedli svou e-mailovou adresu (viz graf č. 5).
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III. ZÁVĚR
Z výsledků ankety vyplývá, že místní lidé znají dětské hřiště Hřibská, diferencovaně často ho
navštěvují a jsou průměrně spokojeni s jeho současným stavem. V naprosté většině se shodují, že
pokud se hřiště opraví, budou ho i nadále navštěvovat.
Radnice městské části se snaží vtahovat obyvatele do dění v městské části a zapojovat je do
koncepčního plánování budoucnosti Desítky. Pro vedení městské části Praha 10 je názor místních
obyvatel neopominutelným podkladem při rozhodování. Výsledky ankety jsou předány vedení
městské části k dalšího rozhodnutí.

Příloha č. 1
Sekce A: Návštěvnost dětského hřiště Hřibská
A1.

Jak často navštěvujete hřiště Hřibská

denně
několikrát týdně
několikrát do měsíce
Méně něž jednou do měsíce
Nikdy

A2.

Ohodnoťte dětské hřiště Hřibská ve srovnání s jinými
hřišti:

Hodnocení jako ve škole: 1 = výborně, 5 = nedostatečně
1
2
3
4
5

A3.

Zaškrtněte výrok, který nejvíce odpovídá Vašemu
názoru:

Dětské hřiště Hřibská by se rozhodně mělo opravit (je ve špatném stavu a máme zájem ho nadále využívat).
Dětské hřiště Hřibská je zbytečné opravovat. Je málo využívané a v okolí je dostatek jiných atraktivních hřišť.

A4.

Které z dalších dětských hřišť v Malešicích
navštěvujete?

Nad Úžlabinou
Tuchorazská
Lipecká
Skřivanská
Ovčárská
Přistoupimská
Heldova
Božecká
Malešický park
Jiné

Jiné

Sekce B: Kontaktní informace
B1.

Máte zájem být informován/a o budoucnosti
dětského hřiště Hřibská?

UPOZORNĚNÍ: Emailová adresa nebude zveřejněna, přesto bude vyžadován souhlas se zpracováním osobních
údajů
Ano

Ne

B2.

Uveďte svou e-mailovou adresu

B3.

Souhlasíte s podmínkami použití, zpracováním a
ochraně osobních údajů?

Uveďte tehdy, pokud si přejete být informován/a o zprávě k vypořádání komentářů.

Více o podmínkách použití, zpracování a ochraně osobních údajů naleznete zde.
ANO

B4.

Jedinečný kód

Děkujeme, že jste se zapojili do plánování budoucnosti dětského
hřiště Hřibská. O výsledcích vás budeme informovat na webu
www.praha10.cz/strategie nejpozději do 31. října 2019.
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