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Úvod 

MČ Praha 10 umístila před nákupní centrum Eden ve Vršovicích plánovací kontejner od  

14. září do 9. října 2020, ve kterém občané mohli zjistit informace k plánované rekonstrukci 

radnice. Území okolí radnice se v budoucnu promění, proto vznikla potřeba řešit i další 

přilehlá území ve správě městské části, tj. bývalý kulturní dům Eden a jeho okolí. Pokud 

dojde k revitalizaci i tohoto území, může vzniknout kvalitní, moderní a příjemné území, které 

nazýváme NOVÝ EDEN. Součástí plánovacího kontejneru byla i anketa, jejíž výsledky jsou 

zde prezentovány. Cílem ankety byl sběr podnětů od občanů, doplněné kvalitativními 

rozhovory přímo v místě zamýšlené rekonstrukce, nebo s možností jejího vyplnění on-line na 

www.praha10.cz od 14. září do 30. listopadu 2020. Výsledky ankety budou jedním z pokladů 

pro vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na území NOVÝ EDEN. 

Vybráno bylo 226 dotazníků, celková návštěvnost plánovacího kontejneru byla více než  

700 osob. Respondenti odpovídali na otázky týkající se současné podoby území a vlastní 

představy o budoucím využití objektu KD Eden a jeho okolí. 

 

Vymezení zkoumaného území 

Území, kterého se anketa týkala, je v mapce pro lepší přehlednost vymezeno modrou 

barvou. Jedná se o lokalitu v okolí bývalého kulturního domu Eden, která patří městské části 

Praha 10 a bezprostředně sousedí s radnicí. Kulturní dům Eden je již několik let uzavřený  

a jeho okolí není přívětivé.  

Ukázalo se však, že při komunikaci s občany nelze území takto specificky vymezit – lidé 

vnímají celý prostor jako celek včetně části sídliště Vlasta a prostoru před nákupním centrem 

Eden. Proto například v otázce č.3 v převážné většině hodnotí pozitivně dostupnost 

obchodů.Toto je jedno z významných zjištění ankety a je třeba ho integrovat do plánů na 

rekonstrukci. 

 

http://www.praha10.cz/
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Informace o respondentech ankety 
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Věk respondentů
Celkový počet respondentů byl 226, z čehož  
57 % tvořily ženy a 43 % muži. Vyšší podíl 
zapojení žen do ankety odpovídá jejich 
častějšímu využívání veřejných prostor  
v důsledku jejich převahy při pěších přesunech 
do práce, do školy pro děti, do obchodu apod. 

Věkové skupiny byly mezi respondenty 
reprezentovány rovnoměrně, nejvíce 
respondentů bylo z věkové skupiny 41 až 60 let 
(69 osob) a pouze 2 respondenti udali věk do 
18 let. 

11,5 % respondentů bydlí mimo území Prahy 
10. 98,5 % respondentů udalo jako své bydliště 
oblasti Prahy 10 (viz graf) 

7,96 % respondentů udalo jako své bydliště 
právě sídliště Vlasta.  
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Část první – současný stav území 

 

Respondenti odpovídali na otázku, čím se současný stav území vyznačuje. Zaškrtávali 

odpovědi jako ve škole, tedy na škále 1 až 5, kdy 1 = naprosto souhlasím, 2 = souhlasím,  

3 = ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4 = nesouhlasím, 5 = naprosto nesouhlasím. Jak je 

zmíněno výše, z odpovědí v mnoha bodech vyplývá, že respondenti vnímají okolí kulturního 

domu Eden jako součást sídliště Vlasta a širšího náměstí před nákupním centrem Eden  

a proto jej často do odpovědí zahrnují. Proto například v otázce č.3  v převážné většině 

hodnotí pozitivně dostupnost obchodů, v otázce č.9 pak dostupnost kaváren a restaurací, 

které jsou k dispozici právě v nákupním centru Eden. 
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Pouze 37 % respondentů se vyjadřuje souhlasně s názorem, že na daném území je kvalitní 

městská zeleň. Z otevřené otázky, na kterou respondenti odpovídali v druhé části ankety, 

vyplývá, že je to právě péče o zeleň, kterou obyvatelé považují na nejpřínosnější a byla 

zmiňována nejčastěji. 

 

 

Za kvalitní veřejný prostor toto území považuje méně než polovina respondentů – 42 %. 

Občané navrhují otevření v prostoru kulturního domu Eden například kavárnu, kino, nebo 

komunitní centrum.  

Naprosto souhlasím
16 %

Souhlasím
21 %

Ani ano, ani ne
25 %

Nesouhlasím
25 %

Naprosto 
nesouhlasím

13 %

1. ÚZEMÍ SE VYZNAČUJE KVALITNÍ MĚSTSKOU POBYTOVOU ZELENÍ

Naprosto souhlasím
18 %

Souhlasím
24 %

Ani ano, ani ne
24 %

Nesouhlasím
22 %

Naprosto 
nesouhlasím

12 %

2. ÚZEMÍ SE V SOUČASNÉ DOBĚ VYZNAČUJE KVALITNÍM VEŘEJNÝM 
PROSTOREM
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Ve třetí otázce vidíme výše zmíněné prolnutí vnímání prostoru v okolí kulturního domu Eden 

s nákupním centrem Eden. 76 % respondentů souhlasí s tvrzením, že se území vyznačuje 

dostupnými obchody každodenní potřeby. 

 

 

Jako prostor vhodný pro sousedská setkávání shledává dané území 32 % respondentů. 

Naprosto souhlasím
52 %

Souhlasím
24 %

Ani ano, ani ne
12 %

Nesouhlasím
6 %

Naprosto nesouhlasím
6 %

3. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE DOSTUPNÝMI OBCHODY 
KAŽDODENNÍ POTŘEBY

Naprosto souhlasím
15 %

Souhlasím
17 %

Ani ano, ani ne
27 %

Nesouhlasím
21 %

Naprosto 
nesouhlasím

20 %

4. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE PROSTOREM 
PRO SOUSEDSKÁ SETKÁVÁNÍ
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29 % respondentů souhlasí, že se dané území vyznačuje možnostmi odpočinku. Dostatek 

laviček a jejich udržovanost je pak na druhém místě za zelení co do četnosti zmínek 

v poslední otevřené otázce „Na co bychom při proměně tohoto území neměli zapomenout“. 

Naprosto souhlasím
25 %

Souhlasím
18 %

Ani ano, ani ne
28 %

Nesouhlasím
14 %

Naprosto 
nesouhlasím

15 %

5. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE DOSTAČUJÍCÍMI ZDRAVOTNICKÝMI
SLUŽBAMI

Naprosto souhlasím
21 %

Souhlasím
18 %

Ani ano, ani ne
27 %

Nesouhlasím
22 %

Naprosto 
nesouhlasím

12 %

6. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE MOŽNOSTMI ODPOČINKU
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Počet parkovacích míst na území vnímá jako dostatečný 29 % respondentů i přes možnost 

využívat parkování v podzemních prostorách nákupního centra Eden. 

Naprosto souhlasím
25 %

Souhlasím
26 %

Ani ano, ani ne
23 %

Nesouhlasím
11 %

Naprosto 
nesouhlasím

15 %

7. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE SPORTOVNÍM VYŽITÍM

Naprosto souhlasím
12 %

Souhlasím
17 %

Ani ano, ani ne
22 %

Nesouhlasím
19 %

Naprosto 
nesouhlasím

30 %

8. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE DOSTATKEM PARKOVACÍCH MÍST
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Restauraci a kavárnu by zde uvítalo 20 % respondentů, jde o druhý nejvyšší počet procent, 

hned za kinem, které získalo 25 % hlasů v druhé části ankety. 

 

 

 

Zajímavé jsou výsledky odpovědí na otázky, které nabízejí jednoznačný pohled na současný 

stav – kromě obchodů, kaváren a restaurací respondenti v převážné většině kladně hodnotí 

dostupnost MHD (č.11) a kvalitu bydlení (č.12) 

 

Naprosto souhlasím
29 %

Souhlasím
26 %

Ani ano, ani ne
26 %

Nesouhlasím
9 %

Naprosto 
nesouhlasím

10 %

9. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE KAVÁRNAMI A RESTAURACEMI

Naprosto souhlasím
23 %

Souhlasím
19 %

Ani ano, ani ne
26 %

Nesouhlasím
20 %

Naprosto 
nesouhlasím

12 %

10. UZEMÍ VE SOUČASNÉ DOBĚ VYZNAČUJE BEZPEČNÝM PROSTŘEDÍM
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Naprosto souhlasím
64 %

Souhlasím
24 %

Ani ano, ani ne
8 %

Nesouhlasím
2 %

Naprosto 
nesouhlasím

2 %

11. ÚZEMÍ SE V SOUČASNÉ DOBĚ VYZNAČUJE DOSTUPNOSTÍ MHD

Naprosto souhlasím
31 %

Souhlasím
23 %

Ani ano, ani ne
29 %

Nesouhlasím
11 %

Naprosto 
nesouhlasím

6 %

12. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE KVALITNÍM BYDLENÍM
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Současnou podobu okolí KD Eden komentovali i studenti gymnázia Přípotoční, kteří zde 

v rámci projektu Participace žáků na rozhodovacím procesu prováděli v září 2020 pocitové 

mapování. „Zajímavý poznatek bylo shromažďování mnoha cílových skupin (teenageři, 

důchodci, matky s dětmi). Z našeho pohledu je to velké pozitivum, jelikož to znamená, že 

toto prostředí je nějakým způsobem přátelské, přístupné pro více než jednu cílovou skupinu.“ 

Vadí jim neutěšený stav budovy a nepořádek v okolí. „Můžeme si všimnout rozbitých  

a špinavých košů, nepohodlná a nevzhledná místa na sezení odrazují lidi od trávení volného 

času právě tady. Zároveň okolo sezení můžeme zaregistrovat poničenou dlažbu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprosto souhlasím
28 %

Souhlasím
23 %

Ani ano, ani ne
27 %

Nesouhlasím
13 %

Naprosto 
nesouhlasím

9 %

13. ÚZEMÍ SE V SOUČASNOSTI VYZNAČUJE POHODLNÝM POHYBEM 
PĚŠÍCH A CYKLISTŮ

https://mkc.cz/cz/projekty/participace-zaku-na-rozhodovacim-procesu
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Část druhá – budoucí využití objektu KD Eden a jeho okolí 

 

Respondenti v druhé části ankety odpovídali na otázku: „Jaká je Vaše představa budoucího 

využití objektu kulturního domu Eden a jeho okolí?“ Vybírat mohli z více možností.  

25 % respondentů vybralo jako preferované budoucí využití kulturní aktivity, 20 % by pak 

v objektu rádo vidělo kavárnu, 13 % knihovnu, 11 % místo pro sportování, 10 % rodinné 

služby, 6 % obchody každodenní potřeby, a 2 % bydlení. Odpověď „jiné“ se pak objevila  

v 9 % případů. 

 

 

 

V položce „jiné“ (ve formě volné odpovědi) pak respondenti nejčastěji uváděli kino, za ním 

následují restaurace, sály pro výstavy, přednášky a koncerty, komunitní centrum, ale také 

například aquapark, či bowlingové centrum. Zbourání objektu navrhují respondenti v šesti 

případech. 

 

 

 

 

 

Kulturní aktivity
25 %

Sportovní aktivity
11 %

Restaurace, kavárna
20 %

Bydlení
2 %

Knihovna
13 %

Obchody každodenní 
potřeby

4 %

Zdravotnické služby
6 %

Rodinné centrum
10 %

jiné
9 %

JAKÁ JE VAŠE PŘEDSTAVA BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU 
KULTURNÍHO DOMU EDEN A JEHO OKOLÍ?
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Část třetí - na co bychom při proměně tohoto území neměli zapomenout 

 

Tak zní poslední otázka, ke které se respondenti vyjadřovali. Odpovědi jsou rozmanité, 

nejčastější odpovědí na tuto otázku je jednoznačně zeleň. Často se však objevovaly okruhy 

témat jako je bezpečnost, čistota, dostatek laviček, bezbariérovost, zachování památkového 

dědictví kulturního domu Eden, nebo dostupnost území jak pro cyklisty, tak pro pěší 

návštěvníky. 

Méně často se pak respondenti vyjadřovali k programům pro děti a mládež, parkování, 

dostupnosti míst pro seniory a tělesně postižené osoby, přístupnosti střechy Edenu, 

souvislosti s okolním územím a estetickému provedení revitalizace. Někteří by dále uvítali 

veřejné toalety, lepší nakládání s odpady, či ztišení od okolního provozu. 

Specifickým problémem, který vyžaduje komplexní řešení a na který upozorňují nejen 

respondenti, ale i již výše zmínění studenti, je přítomnost lidí bez domova a osob závislých 

na návykových látkách v okolí budovy kulturní centrum Eden a nákupní centrum Eden. 

Z výsledků mapování studentů: „Důvodem, proč se lidi v tomto prostředí mohou cítit 

nekomfortně, je mnoho lidí bez domova, kteří jsou rozptýleni po celém okolí. … Myslíme si, 
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že by bylo vhodné dosadit do okolí nákupního centra Eden street workery, kteří by s nimi 

pracovali.“ 

Doporučujeme spolupráci se širokým spektrem aktérů – specialistů z řad sociálních služeb  

a neziskových organizaci, které s těmito cílovými skupinami pracují. Mohou být například 

odkazováni na nově vznikající centrum pro osoby bez přístřeší v Malešicích. 

 

Závěr 

 

Respondenti si na daném území cení nejvíce dostupnosti obchodů a služeb, kvalitního 

bydlení a dobré dostupnosti zastávek městské hromadné dopravy. Toto zjištění je ve shodě 

s on-line dotazníkovým průzkumem pro Sídliště Vlasta (viz příloha této zprávy) realizovaným 

v rámci festivalu M3. Stejně tak se výsledky shodují v negativně vnímaných aspektech, 

jakými je (ne) možnost parkování a pohyb osob bez domova v okolí.  

Veřejnost má o revitalizaci okolí kulturního domu Eden zájem a naprostá většina 

respondentů si přeje budovu kulturního domu opravit a navrátit jí její původní účel, tedy 

kulturní instituce, kino, kavárny, restaurace. Pouze menšina respondentů vyjádřila podporu 

demolici současné budovy a výstavbě nové. To potvrzuje také zpětná vazba od účastníků 

vycházky po sídlišti Vlasta ze dne 30. září 2020se sociologem Martinem Veselým ze 

společnosti dialog architekti. 

Pro další kroky je zejména potřeba vnímat území kolem kulturního domu Eden v součinnosti 

s přilehlým sídlištěm Vlasta, ale také s prostorem před vstupem do nákupního centra Eden. 

Veřejnost vnímá tyto prostory jako spojené a také je společně hodnotí ve všech 

předkládaných parametrech.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Přibližně polovina respondentů se domnívá, že Kulturní dům Eden by měl být zacho-
ván. Přirozeně vyšší je podíl těchto respondentů mezi rezidenty, kteří častěji uvádějí 
osobní vztah k tomuto objektu. Z komentářů respondentů ale vyplývá, že mnozí si přejí 
zachovat nikoliv objekt KD Eden ve smyslu architektonické památky, ale spíše obnovit 
na tomto místě kulturní a společenský prostor. Dovedou si tedy představit i zásadní 
přestavbu objektu, která podstatně změní jeho tvář. 

Bylo možné zvolit více možností. Součet kategorií rezident/nerezident je proto vždy 
vyšší než 100 %.

Zcela lhostejný. S KD Eden mě nespojují žádné vzpomínky.

rezidenti 12 %

nerezidenti 27 %

Chátrající KD Eden vnímám jako problém a hrozbu. Bojím se kolem něj chodit.

rezidenti 27 %

nerezidenti 16 %

Do KD Eden jsem rád/a chodil/a. Už dávno ale neslouží svému účelu a nevadilo by mi, 
kdyby se zboural.

rezidenti 16 %

nerezidenti 18 %

KD Eden považuji za hodnotnou architektonickou památku, která by se měla zachovat a 
zrekonstruovat.

rezidenti 61 %

nerezidenti 45 %

Jiný vztah

rezidenti 4 %

nerezidenti 8 %

výsledky online dotazníkového průzkumu 

První část průzkumu se zaměřila na vnímání veřejného prostoru sídliště Vlasta z pohle-
du všech uživatelů, nejen obyvatel sídliště, ale také zaměstnanců Úřadu městské části 
a návštěvníků radnice. Specificky nás zajímal vztah respondentů ke Kulturnímu domu 
Eden a výtvarnému umění ve veřejném prostoru sídliště. Druhá část průzkumu hledá 
mezi rezidenty odpověď na otázku, jak se v současnosti žije na sídlišti Vlasta a zda se 
život na sídlišti Vlasta mění spíše k lepšímu nebo horšímu. Výsledky průzkumu budou 
využity v rámci zvažování možností revitalizace veřejného prostoru sídliště Vlasta.

170
57 % : 43 %
do 29 let 18 %

30 - 49 let 29 %

40 - 49 let 23 %

50 - 59 let 17 %

nad 60 let  13 %

nematuritní    3 %

středoškolské s maturitou  26 %

vyšší    71 %

Mezi respondenty výrazně převažují lidé s vyšším vzděláním.

studenti   5 %

pracující   82 %

na rodičovské/mateřské 6 %

v důchodu   7 %

Mezi respondenty dominují ekonomicky produktivní lidé.

rezidenti     39 %

pracují na sídlišti (vč. objektu radnice)  29 %

návštěvníci     30 %

jiný vztah     2 %

V rámci ankety rozlišujeme tři základní typy respondentů – obyvatele sídliště Vlasta, lidi 
pracující v objektu Úřadu městské části nebo jinde na sídlišti Vlasta a návštěvníky sídli-
ště Vlasta (včetně návštěvníků radnice). Pro další hodnocení označujeme druhý a třetí 
typ respondentů souhrnně jako nerezidenty.

g věkové složení

g počet respondentů

g ženy : muži

g vzdělání

g ekonomická aktivita

g vztah k sídlišti

g vztah ke KD Eden

sídliště vlasta



Celkové hodnocení veřejného prostoru sídliště Vlasta respondenty není příznivé. 
Pouze dvě kategorie (pocit bezpečí přes den a přehlednost) se pohybují v kladné 
části škály. Jednoznačně negativně je hodnocen stav povrchů a mobiliáře (-1,4) a 
převážně negativní hodnoty kolem -1 vycházejí také v případě architektonické kva-
lity a živosti prostoru. Neboli respondenti se domnívají, že veřejný prostor sídliště 
Vlasta je neatraktivní a nic zajímavého se v něm většinou neděje.

Hodnocení pro jednotlivé sledované kategorie uvádíme na škále -3 až +3. Úplné 
spokojenosti respondenta ve sledované kategorii připisujeme hodnotu +3, převa-
žující spokojenosti +1, převažující nespokojenosti -1 a naprosté nespokojenosti -3. 
Výsledná hodnota je aritmetickým průměrem hodnocení všech respondentů. 

    

   

   

   

  

    

Obyvatelé sídliště Vlasta vnímají bezprostřední sousedství radnice kladně. Oceňují, 
že mají úřad doslova pár kroků a pozitivně vnímají i skutečnost, že je protihlukovou 
bariérou mezi panelovými domy a Vršovickou ulicí. Naprostá většina rezidentů by 
uvítala, kdyby parter radnice nabízel více služeb, včetně služeb komerčních nesouvi-
sejících s činností úřadu.

Hodnocení pro jednotlivé sledované kategorie uvádíme na škále -3 až +3. Úplné 
spokojenosti respondenta ve sledované kategorii připisujeme hodnotu +3, převa-
žující spokojenosti +1, převažující nespokojenosti -1 a naprosté nespokojenosti -3. 
Výsledná hodnota je aritmetickým průměrem hodnocení všech respondentů. 

    

  

  

    

  

   

g vztah k sochám
        Vendelína 
        Zdrůbeckého

Respondenti, kteří o sochách ve veřejném prostoru sídliště vědí (tj. naprostá většina 
obyvatel sídliště, ale také většina respondentů nerezidentů), k nim mají převážně 
pozitivní vztah. Líbí se jim a vnímají je jako oživení veřejného prostoru. Mezi respon-
denty je silně zastoupen názor, že by si sochy zasloužily lepší péči. 

Bylo možné zvolit více možností. Součet kategorií rezident/nerezident je proto vždy 
vyšší než 100 %.

Jaké sochy? Ani nevím, že tu nějaké jsou.

rezidenti 9 %

nerezidenti 43 %

Vím, že tady jsou. Dokážu si je vybavit, ale nezajímají mě.

rezidenti 22 %

nerezidenti 17 %

Ty sochy nemám rád. Nelíbí se mi.

rezidenti 6 %

nerezidenti 3 %

Ty sochy mám rád. Líbí se mi.

rezidenti 40 %

nerezidenti 11 %

Myslím, že by si tyto sochy zasloužily lepší péči.

rezidenti 43 %

nerezidenti 25 %

Uvítal/a bych, kdyby ve veřejném prostoru sídliště Vlasta přibyla další umělecká díla.

rezidenti 28 %

nerezidenti 20 %

Jiný

rezidenti 3 %

nerezidenti 3 %

• - 1
,40 stav cest a

 mobiliáře

• - 1
,09 živost

• - 0
,96 architektonická kvalita

• - 0
,16 údržba zeleně

• - 0
,48 pocit b

ezpečí po setmění

• - 0
,03 bezbariérový pohyb

• - 0
,27 hluková zátěž

• + 0,69 přehlednost 

• - 0
,24 láká k pobývání

• + 1,14 pocit b
ezpečí ve dne

• - 0
,48 díky blízkosti radnice je síd

liště
 lépe udržované

• + 0,46 díky blízkosti radnice je síd
liště

 bezpečnější 

• + 0,98 radnice je bariérou v příst
upu na Vršovickou

• + 1,66 parter ra
dnice by měl být živější

• + 1,77 radnice tvoří p
rotihlukovou bariéru

• + 1,88 blízkost r
adnice je výhodou 

g hodnocení veřejného
        prostoru sídliště

g sousedství radnice
        očima rezidentů sídliště

veřejný prostor sídliště vlasta



Intenzita sousedských vztahů nevybočuje pozitivně ani negativně z relací obvyklých 
pro městské domy této velikosti. Za pozitivní považujeme, že polovina respondentů 
by v případě potřeby svěřila někomu ze sousedů klíče od bytu nebo děti. Pozitivní 
také je, že podle rezidentů nedošlo v posledních letech ke zhoršení sousedských 
vztahů.

tvrzení rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne
znají od vidění 
všechny sousedy 12 % 37 % 33 % 18 %

znají většinu 
sousedů jménem 3 % 19 % 39 % 39 %

svěřili by někomu 
ze sousedů 
na chvíli děti

7 % 42 % 29 % 22 %

svěřili by někomu 
se sousedů klíče 
od bytu

15 % 35 % 24 % 26 %

navštěvují se s ně-
kým ze sousedů 18 % 17 % 32 % 33 %

Kvalitu života na sídlišti hodnotí rezidenti výrazně lépe než veřejný prostor. Přede-
vším oceňují výborné spojení MHD a bohaté nákupní možnosti v blízkém okolí. Jedi-
nou výrazně negativně hodnocenou kategorií je parkovací kapacita pro rezidenty.

Hodnocení pro jednotlivé sledované kategorie uvádíme na škále -3 až +3. Úplné 
spokojenosti respondenta ve sledované kategorii připisujeme hodnotu +3, převa-
žující spokojenosti +1, převažující nespokojenosti -1 a naprosté nespokojenosti -3. 
Výsledná hodnota je aritmetickým průměrem hodnocení všech respondentů. 

V posledních letech se podle respondentů v rámci regenerace zlepšil stav panelo-
vých domů a také se spíše zlepšila kvalita komerčních služeb v blízkém okolí i do-
stupnost MHD. Naopak lze na základě výpovědí respondentů sledovat mírný nárůst 
výskytu sociopatologického chování ve veřejném prostoru sídliště.

Hodnocení pro jednotlivé sledované kategorie uvádíme na škále -3 až +3. Výrazné-
mu zlepšení připisujeme hodnotu +3, mírnému zlepšení +1, neměnnému stavu 0, 
mírnému zhoršení -1 a významnému zhoršení -3. Výsledná hodnota je aritmetickým 
průměrem hodnocení všech respondentů. 

   

     

     

   

   

    

     

     

g jak se žije na sídlišti 
        vlasta očima 
        rezidentů

g vývoj v uplynulých 
        5 –10 letech

© 07/2020

• - 1
,97 parkování

• - 0
,56 kulturní vyžití

• - 0
,39 aktivity pro dospívající 

• + 1,48 standard bydlení 

• - 0
,02 aktivity pro děti

• + 1,48 restaurace, kavárny, c
ukrárny

• + 0,07 místa
 k odpočinku

• + 2,25 nákupní možnosti 

• + 0,20 sportovní zá
zemí

• + 2,37 dostupnost M
HD

• - 0
,75 výskyt vandalism

u a výtržnictví

• - 0
,54 užívání a distr

ibuce drog

• 0,00 
sousedské vztahy

• + 0,96 nákupní možnosti

• + 0,08 nabídka pro volný čas

• + 1,5 
stav a údržba bytových domů 

• + 0,29 stav a údržba veřejných prostra
nství

• + 0,63 dostupnost M
HD

g sousedské vztahy

život na sídlišti vlasta
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Prosinec 2020, Praha  

Zpracovalo: oddělení 

strategického rozvoje  

a participace,  

Kancelář starostky  

MČ Praha 10 
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