
Výsledky pocitové mapy (2021) a srovnání se starší (2019) 
 

Hl. město Praha ve spolupráci s městskými částmi realizovala v období duben až září tohoto roku 

projekt Pocitová mapa Praha. V rámci projektu byla data sbírána prostřednictvím participativní online 

mapovací platformy PocitoveMapy pro každou z pražských městských částí zvlášť a následně 

sloučena dohromady. Osm otázek bylo společných pro všechny respondenty a některé městské části 

se pak rozhodly přidat další otázky týkající se jejich konkrétní čtvrti. Praha 10 se do tohoto projektu 

zapojila a mohli jste tak odpovídat celkem na 15 otázek.  

Vyplnilo respondentů 471 
Přidáno míst 8899 
Pocitovou mapu vyplnilo 471 občanů a do mapy Prahy 10 bylo tak zaznamenáno 8899 míst, některé i 
s komentářem. Skoro stejným počtem se účastnili muži (208) a ženy (263). Nejvíce se zapojili občané 
ve věku 30-49 let. 
 
 

Počet respondentů dle věku 

 

věk počet 

0 - 19  6 

20 - 29  48 

30 - 39   196 

40 - 49  90 

50 - 59  36 

60 - 69  18 

70+  4 

 

 

Počet komentářů 
Otázka Bodů ve 

vrstvě 
celkem 

Bodů skutečně na 
území MČ Praha 10 

Komentářů 
celkem 

Komentářů k 
bodům na 
území MČ 

Zde trávím volný čas 1039 990 314 302 

Zde bych to ukázal/a 
návštěvě odjinud 

881 815 160 154 

Zde je zanedbané místo a 
zasloužilo by rekonstrukci 

1076 1064 450 445 

Zde se necítím bezpečně 
(podezřelí lidé, zanedbané 
prostředí ad.) 

820 806 303 298 



Zde je dopravně 
nebezpečné místo (pro 
chůzi, jízdu na kole, 
motorové vozidlo, chybějící 
přechod pro chodce ad.) 

602 590 378 374 

Zde jsou problémy s 
parkováním (málo 
parkovacích míst, 
nevhodně parkující auta 
ad.) 

470 470 205 205 

Zde bych rád/a víc zeleně 695 687 159 154 

Zde je často přeplněná 
nádoba na odpad či sběrné 
místo 
komunálního/tříděného 
odpadu 

486 486 110 110 

Zde je problematicky 
dostupné místo (bariérové) 

114 111 38 36 

Zde bych uvítal/a parkovací 
místo pro invalidy (z 
důvodu časté návštěvy 
místa) 

18 18 3 3 

Zde bych uvítal dohled 
Městského kamerového 
systému (častý 
vandalismus, krádeže, 
zapadlé místo atd.) 

330 321 92 88 

Zde se mi špatně dýchá 
(znečištěné ovzduší z 
dopravy, průmyslu atd.) 

414 410 77 77 

Zde je příliš hluku (z 
dopravy, restaurace, hřiště 
atd.) 

430 421 126 123 

Toto místo považuji za 
centrum naší čtvrti 

475 471 69 69 

Sem rád/a chodím 1049 976 76 73 



 

Nejčetnější odpovědi na otázky 
 Zde trávím volný čas 

o Malešice 

 Malešický park (i ve starší pocitové mapě (2019) jako vhodná plocha pro 

sportování) 

 Malešický les 

o Strašnice 

 Gutovka (i ve starší pocitové mapě (2019) jako vhodná plocha pro 

sportování) 

 Park Solidarita 

 Slatiny 

o Vršovice a Vinohrady 

 Náměstí Svatopluka Čecha 

 Heroldovy sady (i ve starší pocitové mapě (2019) jako vhodná plocha pro 

sportování) 

 Kubánské náměstí 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Hamerský rybník (i ve starší pocitové mapě (2019) jako vhodná plocha pro 

sportování) 

 Park Malinová-Chrpová (i ve starší pocitové mapě (2019) jako vhodná plocha 

pro sportování) 

 Lokalita Trojmezí 

 Bohdalecký les 

 Zde bych to ukázal/a návštěvě odjinud 

o Malešice 

 Malešický park (i ve starší pocitové mapě (2019) jako plocha, kde se to lidem 

líbí) 

o Strašnice 

 Gutovka 

 Solidarita 

 Slatiny 

o Vršovice a Vinohrady 

 Náměstí Svatopluka Čecha (i ve starší pocitové mapě (2019) jako plocha, kde 

se to lidem líbí) 

 Krymská 

 Vršovický zámeček a Heroldovy sady (i ve starší pocitové mapě (2019) jako 

plocha, kde se to lidem líbí) 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Hamerský rybník (i ve starší pocitové mapě (2019) jako plocha, kde se to 

lidem líbí) 

 Zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Strašnická a okolí (secesní škola, KD Barikádníků…) 

 Skalka 



o Vršovice a Vinohrady 

 Proluka a dále protáhlé území na jih k Přípotoční (schody z Košické, 

parkoviště u Bohemians, stadion Bohemians, bývalá tržnice při Vršovické 

ulici) 

 Úřad MČ, KD Eden, sídliště Vlasta 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 OC Květ 

 Zde se necítím bezpečně podezřelí lidé, zanedbané prostředí ad 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Strašnická (i ve starší pocitové mapě (2019) jako plocha, kde se necítí 

bezpečně) 

 Skalka (i ve starší pocitové mapě (2019) jako plocha, kde se necítí bezpečně) 

o Vršovice a Vinohrady 

 Prostor před OC Eden a dále podél Vršovické oběma směry ke Koh-i-nooru a 

Kubánskému náměsti (i ve starší pocitové mapě (2019) jako plocha, kde se 

necítí bezpečně) 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Bez jasné preference 

 Zde je dopravně nebezpečné místo (pro chůzi, jízdu na kole, motorové vozidlo, chybějící 

přechod pro chodce ad.) 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Průběžná x Na Padesátém 

 Solidarity 

 Úvalská 

 V Korytech 

 V Olšinách x Pod Rapidem 

o Vršovice a Vinohrady 

 Minská x Vršovická 

 Kodaňská x 28. pluku 

 Vršovická x U Slavie x Bělocerkevská (i ve starší pocitové mapě (2019) jako 

místo je zlepšení dopravní situace) 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 V Korytech (pokračování ze Strašnic) 

 Švehlova (pokračování ze Strašnic) 

 Záběhlická x Chodovská 

 Zde jsou problémy s parkováním (málo parkovacích míst, nevhodně parkující auta ad.) 

o Malešice 

 Sídliště Malešice podél Počernické ulice zhruba mezi zastávkami Plaňanská a 

Sídliště Malešice 

o Strašnice 

 Ulice Za Poštou, Kralická, Nad Primaskou (východní část) 

 Jižně od Gutovky (Svojetická, Srbínská…) 

 Sídliště Skalka (Rembrandtova, Vyžlovská…) 

o Vršovice a Vinohrady 



 Vršovice přibližně na ose Kodaňská – Minská 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Nové Zahradní Město blízko VIVO (Mattioliho ad.) 

 Zde bych rád/a víc zeleně 

o Malešice 

 Při žluté turistické značce při průchodu okolo Sport Centra Hector 

o Strašnice 

 Okolí Starostrašnické ulice (Krátká, Kralická, okolí stanice metra Strašnická…) 

o Vršovice a Vinohrady 

 Radnice (respektive delší úsek Vršovické a V Olšinách od Bohemians na 

Průběžnou) 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 OC Květ 

 Zde je často přeplněná nádoba na odpad či sběrné místo komunálního/tříděného odpadu 

o Malešice 

 Od ZŠ Nad Vodovodem přes zastávku Plaňanská k Poliklinice Malešice 

o Strašnice 

 Okolí Starostrašnické 

 Křižovatka Na Hroudě x U Hráze 

o Vršovice a Vinohrady 

 Moskevská od náměstí Svatopluka Čecha k Vršovickému náměstí a okolí 

 Kodaňská od Slovinské k Heroldovým sadům 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Náměstí Mezi Zahrádkami 

 Zde je problematicky dostupné místo (bariérové) 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Strašnická (metro i autobusová zastávka na druhé straně ulice) 

o Vršovice a Vinohrady 

 Bez jasné preference 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Bez jasné preference 

 Chybějící místo parkování pro invalidy 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Poliklinika Štěchovická 

o Vršovice a Vinohrady 

 U České spořitelny za kostelem Sv. Mikuláše 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Bez jasné preference 

 Zde bych uvítal dohled Městského kamerového systému (častý vandalismus, krádeže, 

zapadlé místo atd.) 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Strašnická a okolí 



 Skalka 

o Vršovice a Vinohrady 

 OC Eden 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 OC Cíl 

 Zde se mi špatně dýchá (znečištěné ovzduší z dopravy, průmyslu atd.) 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Černokostelecká x Úvalská x Limuzská 

 V Korytech 

o Vršovice a Vinohrady 

 Moskevská x Vršovická 

 Vršovická x U Slavie x Bělocerkevská a prodloužení v severojižním směru 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Švehlova u Jižní spojky, Mitas 

 Zde je příliš hluku (z dopravy, restaurace, hřiště atd.) 

o Malešice 

 Bez jasné preference 

o Strašnice 

 Černokostelecká x Úvalská x Limuzská 

 V Korytech 

o Vršovice 

 Vršovická x U Slavie x Bělocerkevská (a stadion Slavie) 

 Moskevská x Vršovická x Minská 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Podél Jižní spojky 

 Podél Bohdalecké 

 Toto místo považuji za centrum naší čtvrti 

o Malešice 

 Manhattan Malešice u zastávky Plaňanská 

o Strašnice 

 Strašnická (s Gutovkou a Starostrašnickou) 

 Park Solidarita 

 Skalka 

o Vršovice a Vinohrady 

 Moskevská mezi Vršovickým náměstím a náměstím Svatopluka Čecha 

 OC Eden 

 Kubánské náměstí 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 OC Květ 

 OC Cíl 

 Sem rád/a chodím 

o Malešice 

 Malešický park 

 Malešický les 

o Strašnice 

 Gutovka 



 Park Solidarita 

 Hřiště u ZŠ Solidarita a park podél ulice v Olšinách 

o Vršovice a Vinohrady 

 Moskevská mezi náměstím Svatopluka Čecha a Vršovickým náměstím a dále 

na Krymskou 

 Kubánské náměstí 

o Záběhlice, Zahradní Město, Michle 

 Hamerský rybník 

 Park Malinová-Chrpová 

 Slatiny 

 Bohdalecký les 

Srovnání pocitové mapy 2019 a 2021 
 V pocitové mapě 2019 byly dále jako plochy, kde by lidé chtěli sportovat, uvedeny oblasti 

areálu Slavie a fotbalové hřiště SPŠE v Úžlabině. Areál sportovišť Slavie je i v mapě 2021 

několika respondenty vnímán jako místo pro trávení volného času, nicméně významně méně 

než lokality zmíněné v předchozí kapitole. Fotbalové hřiště SPŠE označeno v mapě z roku 

2021 není. Tento rozdíl může být dán i jinými otázkami položenými v roce 2019 a 2021, a 

proto i srovnání musí být dle toho interpretováno s rezervou. 

 OC Cíl po rekonstrukci již nyní (pocitová mapa 2021) není mezi lokalitami nejvíce vnímanými 

jako zanedbané nebo nebezpečné, na rozdíl od roku 2019, kde byl označen za místo, zde se 

necítím bezpečně, nicméně stále by zde lidé uvítali kamerový systém. 

 V pocitové mapě 2019 jako plochy, kde se lidé necítí bezpečně, byly dále označeny již 

zmíněný OC Cíl, Malešický park, Náměstí Svatopluka Čecha, okolí hospody Oáza. V pocitové 

mapě z roku 2021 nejsou téměř žádné body pro malešické lokality (Malešický park 1 bod, 

okolí Oázy 3), na náměstí Svatopluka Čecha lze několik bodů zaznamenat (cca 10), ale ve 

srovnání s lokalitou mezi úřadem MČ a OC Eden jde o zanedbatelný počet. OC Cíl je i 

v pocitové mapě z roku 2021 několikrát označen jako místo, kde se necítí lidé bezpečně ve 

zhruba podobné míře jako OC Květ (každá lokalita do 10 bodů), ale daleko méně než 

v předchozí kapitole uvedené lokality. 

 V pocitové mapě 2019 jako místa ke zlepšení dopravní situace dále jsou: 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. Ve srovnání s pocitovou mapou z roku 2021 je nutné předeslat, že otázka 

nebyla totožná. V roce 2019 šlo o označení míst ke zlepšení dopravní situace, v roce 2021 šlo 

o dopravně nebezpečná místa. Místa zmíněná v roce 2019 lze najít i na mapě z roku 2021, 

nicméně intenzita vnímání nebezpečnosti se liší a jako nejnebezpečnější jsou vnímány místa 

uvedená v předchozí kapitole. 

 V naší pocitové mapě (2019) jako plochy, kde je nepořádek dále Kounická 43, Skalka, 

Strašnická, fotbalové hřiště SPŠE v Úžlabině, Ostružinová, OC Květ a OC Cíl. Znovu je nutné 

nejprve uvést, že v roce 2019 směřovala otázka na nepořádek a v roce 2021 na přeplněné 

nádoby na odpad, tedy něco mírně odlišného. Lokalitu Kounická 43 lze těžko zhodnotit, 

jelikož je velmi úzce specifikovaná. V širším okolí v mapě z roku 2021 lze najít několik bodů, 

ale v porovnání s lokalitami zmíněnými v předchozí kapitole nejde o tak významný shluk. 

V lokalitě Skalka lze identifikovat menší shluk bodů v mapě z roku 2021 východně od stanice 

metra v okolí supermarketu Albert a na sídlišti Skalka. Samotná stanice metra Strašnická není 

dle umístěných bodů plnými nádoby na odpad zatížená, ale těžiště tohoto problému lze 



nalézt severněji podél Starostrašnické a Saratovské ulice. Ohledně lokalit na Zahradním 

Městě se problém koncentruje do lokality zmíněné v předchozí kapitoly, tj. Náměstí Mezi 

Zahrádkami. U OC Cíl žádné body nenalezneme, před OC Květ také ne, ale podél Blatouchové 

a u Ostružinové v místě křížení s Třezalkovou několik bodů je (vždy do 10). 

 


