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Tato analýza1 je věnována zhodnocení kvalit veřejného prostoru ve vymezené oblasti pražské čtvrti Michle2. 
Představuje výsledky antropologického výzkumu využívání veřejného prostoru v okolí michelských pekáren. 
Je nehodnoticím materiálem, který se snaží přiblížit pochopení hodnoty oblasti kolem pekáren pohledem 
obyvatel Michle, s nimiž byl proveden seriál hloubkových rozhovorů. I přesto, že názory mezi lidmi přirozeně 
variují, existují sdílená přesvědčení, která formují kolektivní vztah ke čtvrti a jejímu veřejnému prostoru. Právě 
těmto sdíleným představám se analýza věnuje. Přesto není materiálem, který si nárokuje kompletní a jediné 
hodnocení hodnot veřejného prostoru. Představuje počáteční analýzu pro další diskusi o možnostech rozvoje 
a ochrany cenných částí města v oblasti Michle.

Veřejný prostor definujeme jako takový, který je v teoretické rovině, bez většího úsilí dosažitelný pro jakého-
koliv občana. Jeho kvalita je ve veřejném zájmu a může být veřejně kontrolována. Kvalitu veřejného prostoru 
je mimo jiné možno definovat vztahem mezi výsostně soukromým prostorem (byty, domy, firmy atd.) a všemi 
dalšími variantami soukromého, i státními orgány vlastněného, či spravovaného, veřejného prostoru (komuni-
kace, parky, ulice, restaurace, vzdělávací zařízení atd.). Čím více se tento vztah blíží stavu symbiózy, vzájemného 
doplňování, stírání ostré hranice mezi soukromým a veřejným, tím se dá hovořit o kvalitnějším a bezpečnějším 
prostoru.

Veřejný prostor je současně arénou manifestace lidské jinakosti a různorodosti. Je místem, kde se tříbí tole-
rance, dochází k učení a vzájemnému obohacování. Tvorba nového veřejného prostoru by měla navazovat na 
soubor existujících kontextů, které vytváří unikátní charakter každé lokality. Spokojenost obyvatel určitého 
místa se standardem žití je ovlivněná mnoha různými faktory. Faktorem, který jsme v této analýze zohlednili 
se zvláštním zřetelem, je podoba veřejného prostoru reagující na priority a životní styl nastupující generace 
uživatelů města – dětí, mládeže a rodin s dětmi.

1 Poděkování patří především více jak dvěma desítkám místních obyvatel, kteří věnovali svůj volný čas k tomu, aby  
 mohla vzniknout tato analýza, která se sestává právě z jejich postřehů a zkušeností. Výpovědi všech informátorů  
 jsou z etických důvodů anonymizovány.
2 Viz Kapitola Vymezení výzkumné oblasti.



Cíle výzkumu

Výzkum se zaměřil především na sledování těchto oblastí:

•	 Hodnoty a významy spojované s areálem pekáren obyvateli Michle.

•	 Způsoby využívání veřejného prostoru v jednotlivých částech vymezené oblasti Michle (silné a slabé 
 stránky, deficity, příležitosti rozvoje).

•	 Klíčové problémy spojené s veřejným prostorem v Michli (doprava, občanská vybavenost, prostupnost 
 územím, rekreační a relaxační infrastruktura).

•	 Definice významu jednotlivých prostorových celků (částí čtvrti, významných míst) z hlediska jejich mož- 
 ného dalšího rozvoje.

Cílem výzkumu bylo popsat hodnoty, které si obyvatelé Michle spojují s veřejným prostorem a místní občan-
skou vybaveností. Projekt souvisí s možnostmi další výstavby na ploše, kde v současnosti stojí průmyslový 
areál bývalých Michelských pekáren.

Smyslem studie je definovat hlavní hodnoty a deficity veřejného prostoru Michle tak, aby nová výstavba neo-
hrozila navyklé vzorce užívání veřejného prostoru jeho obyvateli. V druhé rovině by měla studie přispět k de-
dukování způsobů, jak rozvinout potenciál oblasti. Potenciál rozvoje odvozujeme z výpovědí náhodného vzorku 
místních obyvatel, kteří jsou zvyklí veřejný prostor jistým způsobem obývat, a v silném smyslu slova ho tak 
zpředmětňují – dávají mu význam.

Hlavní definované hodnoty, deficity a příležitosti veřejného prostoru a společného soužití místních občanů 
jsou využitelné pro jakoukoliv budoucí změnu struktury sídelních oblastí Michle, jejímž cílem bude zvýšit kva-
litu života v této části města. Teoretický přístup výzkumu vychází z předpokladu, že ačkoliv je veřejný prostor 
nějak vytvořen a strukturován (stavebně, komunikačně, legislativně, majetkově), jeho pravý smysl vytváří až 
jeho obyvatelé, kteří se dle svých potřeb adaptují na jeho možnosti. Využívání a nároky na charakter a kvalitu 
veřejného prostoru se proměňují v souladu s generační požadavky obyvatelstva, změn životního stylu a také 
silou komunitní pospolitosti.

Výsledky kvalitativní antropologické sondy (hloubkové rozhovory s místními aktéry, terénní monitoring ob-
lasti) doplňují zjištění sociologické dotazníkové sondy společnosti STEM/MARK z roku 2016. Vznikl tak velmi 
reprezentativní materiál. Tato analýza je podrobným úvodem do problematiky. Vede k prohloubení znalostí 
o lokalitě. Může být využita jako podklad pro další participativní navrhování podoby čtvrti s jejími občany.
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Metodologie výzkumu

Výzkumná část projektu sestávala ze dvou hlavních fází:

1. Monitoring území a obyvatelstva (klíčoví komunitní aktéři – stakeholdeři; rešerše území z hlediska  
 územní struktury, občanské vybavenosti, prostupnosti)

2. Hloubkové rozhovory s místními obyvateli.

Celkem bylo provedeno 20 rozhovorů v průměrné délce jedné hodiny. Vzorek byl genderově a věkově různo-
rodý.

Kvalitativní výzkum je v tomto smyslu vysoce reprezentativní. Netestuje ne/přítomnost sledovaného jevu či 
jeho mocnost, ale snaží se o pochopení sledovaného jevu ve výsostně lidské perspektivě. Z tohoto důvodu 
je důležitý pohyb výzkumníka po oblasti, a její zažití z perspektivy, která se co nejvíce blíží žité každodennosti 
místních obyvatel. Pracovní výsledky výzkumu byly zpětně kriticky projednány s účastníky výzkumu, abychom 
vyloučili nepochopení, případně upřesnili vytvořené hypotézy.

Zaměření na každodennost života místních obyvatel ukazuje nejen na kardinální problematické okruhy, ale 
také na jemné nuance společenského života, které jsou v mnoha ohledech stavebními kameny ne/spokojenosti 
s životem v oblasti.

Sociálně antropologická perspektiva výzkumu důsledně akcentuje aktérskou intepretaci cíle výzkumu. V pra-
xi tento přístup znamená především vysvětlení sledových jevů, zde týkající se veřejného prostoru, tzv. očima 
informátorů výzkumu (obyvatel Michle).

Rozhovory byly přepsány pomocí programu F4 audiotranscript. Analýza proběhla pomocí kódovacího progra-
mu MAXQDA.
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q Vymezená oblast výzkumu. Podkladový zdroj: https://2gis.cz/praha Vymezení výzkumné oblasti

Cílová oblast výzkumu byla vybrána s ohledem na změnu územního plánu iniciovanou vlastníkem areálu Mi-
chelských pekáren, společností Skanska Reality, a. s.

Zjednodušeně se dá oblast vymezit severojižní magistrálou (jihozápad), ulicí Ohradní a Hadovitou (sever), že-
lezničním náspem (jihovýchod) – viz mapka Vymezená oblast výzkumu.

Sledovaná oblast zahrnuje (viz výše mapa vymezení území):

•	 Areál Michelských pekáren

•	 Obytnou čtvrť se smíšenou bytovou výstavbou západně od areálu pekáren (oblast mezi ulicemi  
 Hadovitá – Michelská – V Zápolí – Pekárenská)

•	 Areál BB Centra a jeho okolí

•	 Tzv. „mladší sídliště Michle“, včetně vilové zástavby na jihu Michle a ulic Hodonínská a Pod Dálnicí

Z hlediska spádovosti byla analýza občanské vybavenosti a veřejného prostoru zaměřena na oblasti mimo 
tzv. „staré sídliště“, které leží na západ od severojižní magistrály. Přesto i zde byli vybráni informátoři, kteří do-
pomohli definovat přirozenou spádovost vymezené oblasti.
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q Stavba areálu pekáren z roku 1971. Zdroj: archiv Michelských pekáren Význam pekáren v imaginaci místních obyvatel

Pekárny byly uvedeny do provozu v roce 1975, čemuž předcházela asi šestiletá výstavba celého areálu. Bylo vy-
tvořeno několik stovek pracovních míst. Ta obsadili jednak místní obyvatelé, v druhé řadě pak odborní pracov-
níci, kteří se usídlili nejprve v panelových domech v Pekárenské ulici, později také v další pokračující výstavbě 
v ulici Na Záhonech. Ubytovna s cca 200 lůžky byla také v ulici Psárská.

Do kolektivní paměti se tak areál pekáren promítl v rovině pracovních příležitostí a navázaných pracovních 
i osobních přátelství. K útlumu výroby spojené se značnou frustrací dlouholetých pracovníků, kdy někteří pozo-
rovali již několikátý rozpad fungujícího, ale nekonkurenceschopného pekárenského provozu, však došlo již před 
více než jednou dekádou. Z výpovědí informátorů ale nebyla patrná nostalgie po ztraceném „zlatém věku“, 
jako to bylo u mnoha okresních českých a moravských měst pevně svázaných s jedním provozem (např. Trans-
porta Chrudim, Baťovy závody v Třebíči či Zlíně, Poldi Kladno apod.) Dle výpovědí informátorů nemá v součas-
nosti zrušení pekáren dlouhodobý frustrační efekt na obyvatele čtvrti.

„Když mluvím s nějakými mladými, co tu bydlí, tak ty ani neví, že je tam Michelská pe-
kárna, přitom to byl takový pojem…“(Informátor V. P., 54 let)
Samotný areál není vnímán ani negativně, ani pozitivně. Od svého založení je uzavřenou oblastí, která fixovala 
klidovou funkci okraje čtvrti, málokdo tedy ví, co přesně se tam odehrávalo. Pekárny v současné době nijak 
neruší provoz v okolní čtvrti, zároveň jí ale prakticky nic nenabízejí. Dá se tedy v různých obměnách často se-
tkat s názorem, že „Až odejde pekárna, tak se nic nezmění“(Informátor I. K. 42 let). Jedním dechem je ale třeba 
dodat, že tento soud referuje k nynějšímu stavu užívání, kdy je provoz pekárny takřka neznatelný. Požadavky 
podniku a zaměstnanců podniku na okolní občanskou vybavenost jsou minimální. Obyvatelé Michle jsou si rizik 
spojených s novou výstavbou velmi dobře vědomi, a pokud jsou o záměru developera zpraveni, tak o něm živě 
diskutují (souhrn rizik a obav viz kapitola Výstavba nového bytového resortu na půdorysu Michelských peká-
ren – obavy, rizika, příležitosti).

Nutno dodat, že areál je v mírném svahu, načež okolní sídliště, nejbližší veřejný prostor, je prakticky na rovině. 
Z pohledu z ulice tak na chodce spíše nepůsobí, což také obyvatelé potvrzují. Podstatná část obyvatel žijících 
v domech po obvodu výzkumné oblasti Michle ale bydlí v některém ze zvýšených pater, pekárna je tak pro ně 
viditelnou prostorovou dominantou.
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16 17

p Výhled z budovy Pekárenská 6. Zdroj: www.rajce.cz

„Bydlím tady od roku 2003… nevnímám, že by se tam (v pekárnách) něco dělo…“  
(Informátorka M. V., 32 let)
Jakýkoliv prostup z východní strany kolem areálu je zcela zamezen. Pekárenská ulice funguje především jako 
dopravní tepna pro vnitřní ulice vilové čtvrti z třicátých let. Nepřekvapí proto širší shoda informátorů na tom, 
že současný význam pekáren pro oblast Michle je „nulový“či „nijaký“.

„Je to mrtvá stavba, a hlavně mrtvá zóna“(Informátor V. M., 50 let)
Areál představuje bariéru v prostoru, do něhož si ale nacházejí cestu většinou jen zde zaměstnaní lidé. Do okol-
ního prakticky neprostupného prostoru pak nacházejí cestu zevlující děti, obyvatelé na procházkách se psy, lidé 
bez domova hledající noční útočiště. Zdá se, že za posledních téměř 50 let, od dob, kdy započala postupná vý-
stavba pekáren, a tím radikální proměna původní volně bující městské zeleně, se obyvatelé plně adaptovali na 
fakt, že areál i okolí pekáren nejsou prostorem k využívání. Zatímco je mnoha informátory oceňována obvodová 
část Michle jako příjemné místo pro život, tak celý areál pekáren je již za horizontem každodenních událostí.

p Neprostupný areál z ulice Pekárenská. Zdroj: www.google.cz/maps

Okolní prostor pekáren je roztříštěnou mozaikou pozemků patřících fyzickým i právnickým osobám, pozem-
ků majitele pekáren, ochranným pásmem železnice (majitel České dráhy, a. s.), dopravních komunikací v ma-
jetku a správě Magistrátu hlavního města Prahy, případně svěřených MČ Praha 4. Celá oblast je neprůjezdná 
a prakticky neprůchodná. Obyvatelé se tedy do blízkosti severní části prakticky vůbec nedostávají. Není důvod. 
V Michli ještě existují žijící pamětníci původní podoby nekultivované zeleně na půdorysu současných pekáren. 
Dokonce se najdou i tací, kteří pamatují původní podobu bohdaleckého údolí, kde teprve v roce 1961 začala 
stavba odstavného nádraží Praha – jih. Je to ale příliš vzdálený časový horizont, než aby se v uvažování o pro-
storu nějak promítal do dnešních dní.

p Mapa majetkoprávních vztahů v území. 
 Zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove -aplikace#.WKiXeDvhDIU

Oblast okolních obytných čtvrtí je v představách místních obyvatel, poměrně autonomním územím. Ohraničuje 
ho především Michelská ulice, která je hlavním předělem mezi funkční částí okolní čtvrti a obytnými částmi. 
Integritu obytné části narušuje areál BB Centra, který intervenuje do uliční sítě čtvrti především dopravou 
návštěvníků širšího okolí Budějovické. Výsek Michle kolem areálu pekáren se tak více začleňuje do centrální 
části kolem Budějovické. Někdejší mezera mezi Budějovickou a touto části Michle v podobě sportovního areálu 
Brumlovka se zacelila. Otázkou proto jest, kam se v budoucnosti nasměřují očekávání obyvatel ohledně hledání 
klidného, rekreačního prostoru.

Velmi pozitivně je vnímána malá parková plocha, fungující jako oficiální výběh pro psy – „Psí louka“v ulici Na Zá-
honech. Rozkládá se na navážce z výstavby panelových domů v ulici Na Záhonech, a i když úzce souvisí s pekár-
nami, není vnímána jako součást onoho neprostupného prostoru kolem pekáren. Naopak, je to v současnosti 
jedno z nejoblíbenějších míst společného setkávání a hodnotou pro komunitní život hodnou ochrany.

„V Michli je těžké si najít nějaké místo k zastavení… jediné místo je ta psí louka u peká-
ren, a i tu hledali pejskaři velmi dlouho“(Informátorka M. H., 55 let)



p „Psí louka“v ulici Na Záhonech. Zdroj: www.google.cz/maps

Obyvatelé v souvislosti s okolním prostorem pekáren kritizují:

•	 „Džungli“za pekárnami – jako neestetický prostor.

•	 Prostupnost územím – z ulice Na Záhonech nejde vegetací projít do ulice Ohradní, přesto si tam někteří  
 procházející snaží nalézt cestu.

•	 Zavřený průchod pod železničním náspem směrem k odstavnému nádraží Praha – jih.

•	 Náletový charakter svahu u tzv. „psí louky“v ulici Na Záhonech – v minulosti tam v zimních měsících  
 chodili děti bobovat na svah, teď je svah zarostlý.

Obyvatelé oceňují:

•	 Nerušící provoz pekáren.

Proměny Michle od roku 1989

Kapitola se věnuje nejdůležitějším subjektivně vnímaným proměnám čtvrti. Většina negativních vlivů by se 
dala charakterizovat slovy „nová výstavba“a „dopravní zatížení“. Pozitivně vnímají obyvatelé udržení klid-
ného charakteru bydlení, doplnění nabídky služeb v okolních čtvrtích, někdejší rozšíření služeb občanské 
vybavenosti (ZŠ, MŠ, přesunutí ÚMČ Praha 4 na Budějovickou).

p Panelový dům v ulici Pekárenská 6 a 8, původně ubytovna pro montéry pekáren z roku 1972.   
 Zdroj: archiv Michelských pekáren.

Historie pekáren by se v tomto období dala stručně shrnout jako období velkého výrobního rozmachu v prv-
ní polovině 90. let. Ten umožnil nabírání pracovní síly, jak z řad místních obyvatel, tak stále častěji pracov-
níků ze vzdálenějších koutů republiky. Mírná stagnace přišla na přelomu tisíciletí, kterou následoval úpadek 
výroby, propouštění, časté střídání zaměstnanců (nezřídka z pracovních agentur), slábnutí významu pekáren 
pro zaměstnanost místních lidí. Je nutné zdůraznit, že v 80. letech to byla právě přítomnost pekárny, která 
podporovala rozvoj oblasti Michle v tehdejších socio -politických intencích. Druhá polovina první dekády byla 
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již obdobím, kdy se začínal utlumovat provoz, a v druhé dekádě se definitivně dostala pekárna na samý okraj 
významu své existence, nejen pro oblast Michle. Tento stav de facto trvá dodnes.

Celkový přínos pekáren pro Michli byl spíše v rovině pracovních příležitostí než kultivace veřejného prostoru. 
Nepřekvapí proto, že prakticky nikdo, kdo v pekárnách nepracoval, neměl možnost areál navštívit. Možná také 
proto současný stav utlumené výroby skoro nikoho neruší – provoz se v minulosti snoubil s klidným charak-
terem života ve čtvrti poměrně harmonicky a pozvolna (mnohem rušivější efekt mělo seřaďovací nádraží, či 
epizody provozu michelské plynárny).

 
p Ulice V zápolí před a po výstavbě panelových domů SBD (Na Záhonech 73), cca rok 1970.    
 Zdroj: http://www.citybus.cz/praha/linky_pid/dopr_obsluha/michle/index.htm

Zásadní proměnou bylo doplnění výstavby panelovými domy na východním obvodu Michle (viz foto výše). 
Rozrůstající se populace si vyžádala renovaci základní i mateřské školy (pamětníci vzpomínají na původní dře-
vostavbu ZŠ). Zvýšená kapacita ZŠ dovolila povýšení na spádovou školu pro celou oblast. Propojili se tak děti 
z oblastí, které spolu předtím ve škole nepotkávaly, což nejen u dětí podpořilo komunikaci napříč komunitním 
prostředím Michle.

Rozmach drobného podnikání v 90. letech brzy ustal, a Michle přišla o část drobných obchodů a služeb, které 
z části vystřídaly mohutné obchodní domy v blízkém okolí (nákupní centra Budějovická, Chodov, Pankrác a dal-
ší). Přesto zde zůstalo dostatečné množství menších provozů, které uspokojivě saturují celou oblast. Přirozené 
centrum služeb občanské vybavenosti leží na Budějovické.

Zvýšení komfortu bydlení pro obyvatele obvodových částí Michle přinesl přesun provozu na odstavném nádraží 
Praha – jih směrem do Záběhlic, ubylo hluku. Nový druh ruchu ale přišel s areálem BB Centra. Pokud pominu 
rušivé vlivy spojené s jeho výstavbou trvající prakticky celou jednu dekádu, pak celkové vyznění občanské vyba-
venosti a podoby veřejného prostoru není vnímáno zcela pozitivně. Na místě byl kdysi poměrně rozsáhlý areál 
veřejných sportovišť a sportovní centrum Brumlovka. Prostor byl místními obyvateli oblíbený, především pak 
dětmi a dospívajícími.

„Výstavba odnesla volný prostor a sterilizovala zeleň jak znojemský vokurky“  
(Informátor A. V., 55 let)
BB Centrum nabízí vysoký standard služeb především pro zaměstnance desítek firem sídlících v této oblasti. 
Oslovení obyvatelé Michle zvýšení standardu svého života dostupností služeb v tomto areálu spíše nevidí. Pou-
kazují na finanční nedosažitelnost často vyloženě exkluzivních služeb (sport, restaurační provoz), a připomínají, 
že původní Brumlovka měla mnohem větší veřejný prospěch. Rozporuplnost vyznění BB Centra je spojena 
s tím, že jeho charakter nekoresponduje s obytnou čtvrtí, která je centrem kolektivní paměti, místních spole-
čenských vazeb a vazeb k prostoru.

Doprava – nejviditelnější a nejčastěji zmiňovanou negativní proměnou čtvrti je nárůst automobilové dopra-
vy. A to jak v pohybu – časté dopravní zácpy ve všech okolních ulicích kolem křižovatky Vyskočilova/Michelská, 
tak v klidu – enormní nárůst parkujících vozů „všude kolem“v pracovní dny.

Pamětníci připomínají odosobnění veřejného prostoru. Zatímco v devadesátých letech fungovala řada míst 
za prahy domů a bytů jako otevřené (nikoliv nutně bezpečné) hřiště pro děti, ať už se to rodičům líbilo či ni-
koliv, nová doba přinesla odlišné vnímání veřejného prostoru. Z různých důvodů došlo k větší individualizaci, 
obohatily se možnosti pro volnočasové aktivity v klubech a zařízeních. Pobočným efektem je ale to, že veřejné 
prostory určené k relaxaci, odpočinku a setkávání (parky především) ztrácí svou atraktivitu a stávají se dalšími 
„nemísty“podobně jako okolí dálničních přivaděčů nebo například severní část okolí pekáren.

p Foto: Brumlovka, satelitní snímek, rok 2003. Zdroj: www.mapy.cz

p Foto: Brumlovka, satelitní snímek, rok 2016. Zdroj: www.mapy.cz

Parky a prostory s městskou zelení nejsou v drtivé většině případů využívány v souladu se zamýšlenou funkcí 
(více viz kapitola Veřejný prostor vymezené oblasti Michle). Tento efekt je nutné zmínit, protože neodpovídá 
současným trendům a životnímu stylu nastupující generace, jejíž vliv je v lokalitě čím dál zřetelnější. Mnoho 
sociologických sond přitom poukazuje na fakt, že si především mladí lidé ze střední třídy do 40 let hledají nové 
cesty k veřejnému prostoru, mají zvýšené nároky na jeho kvalitu, neuzavírají se v kontrolovaných soukromých 
organizacích, orientují se na „levnou“relaxaci ve veřejném prostoru. Veřejný prostor je touto kohortou široce 
diskutován a rostou občanské iniciativy artikulující potřeby v tomto směru. Jev koresponduje s oblíbeností Roz-
tylského náměstí a okolí Hamerského rybníka, které je oslovenými informátory zmiňováno nejen jako příklad 
dobré praxe, ale také jako častý cíl jejich cest. Je ovšem v rozporu s možnostmi, které nabízejí parkové úpravy 
na celém území Michle.
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Stručný stavební rozvoj vymezené oblasti Michle

Historie osídlení a hospodaření v Michli sahá hluboko do dvanáctého století. Klíčovým bodem pro rozvoj sou-
časné sídelní struktury oblasti bylo připojení původní vesnice Michle k Praze v roce 1922. Následoval stavební 
rozvoj vyznačující se především výstavbou vilové čtvrti západně od areálu pekáren (ulice Vnější, Vnitřní, Pro-
střední, Hadovitá a další), a také skladbou rodinných domků mezi ulicemi Michelská a tělesem železniční dráhy 
(dříve svažitým terénem nad údolí říčky Botič). Jak vidno z dobových map, část vilové čtvrti na západě od území 
„Na Batalionech“(současný půdorys pekáren) musela ustoupit výstavbě nového pekárenského areálu. Nedo-
chovali se ani domy v ulici V Zápolí. Všechny změny referují k jedné důležité skutečnosti. Oblast byla průchozí 
ze všech směrů, přičemž přirozenou bariérou bylo jenom původní těleso železniční dráhy. Zásadní bariérou 
se v území stal až areál pekáren.

p Regulační plány Státní regulační komise 1924. Oblast Na Batalionu, současné pekárny.    
 Zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove -aplikace#.WKiXeDvhDIU

p Regulační plány Státní regulační komise 1930. Oblast Na Batalionu, současné pekárny.    
 Zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove -aplikace#.WKiXeDvhDIU

p Regulační plány Státní regulační komise 1939. Oblast Na Batalionu, současné pekárny.    
 Zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove -aplikace#.WKiXeDvhDIU

p Regulační plány Státní regulační komise 1939. Oblast Na Batalionu, současné pekárny.    
 Zdroj: http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapove -aplikace#.WKiXeDvhDIU

V okolí michelských pekáren vyrostlo v druhé polovině 20. století v několika etapách vícero velkokapacitních 
panelových domů. První vznikají na konci šedesátých let (tzv. boďáky, čtyřpatrové bytové domy, a ještě vyšší 
paneláky po obou stranách ulice V Zápolí). Před samotnou stavbou Michelských pekáren vznikly panelové 
domy v ulici Pekárenská, které sloužily jako ubytovna pro montážní techniky pekáren. Následuje další výstavba 
panelových domů v 80. letech, která končí prakticky až na začátku 90. let. Valná většina těchto domů v ulici Na 
Záhonech, a v jižní části ulice V Zápolí, byla vystavěna bytovými družstvy – přirozeně pak mohly vstoupit do 
procesu privatizace.
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p Panelové domy v ulici V Zápolí, rok 1972. Zdroj: archiv Michelských pekáren

S výjimkou panelových domů v ulici Pekárenská, které kvůli vlastnictví akciovou společností nevstoupily do 
procesu privatizace, je většina okolních bytových jednotek a rodinných domů v osobním vlastnictví. Především 
u obyvatel bytů někdejších SBD (Stavebních bytových družstev) v bezprostředním okolí pekáren se dá hovo-
řit o silném poutu k bytové jednotce, kterou si nezřídka vystavěli jejich současní obyvatelé. Přes devadesát 
procent3 těchto bytů je stále vlastněna původní obyvateli z devadesátých let, část z nich je pronajata.

Bezprostřední okolí je ze strany „mladšího“michelského sídliště tvořeno dvěma odlišnými věkovými kohortami. 
V panelových domech z 60. let sídlí v současnosti nejstarší generace seniorů. Ke generační obměně zde buď 
již došlo a byty jsou již pronajaty, nebo je osídlili potomci původních majitelů. Došlo k tomu zatím ale v menší 
míře. V panelových domech z konce 80. sídlí povětšinou kohorta obyvatel mezi 50–60 lety věku. Informátoři 
vzpomínají, že po revoluci zde byla viditelná převaha seniorů, především v „boďácích“, čtyřpatrových panelá-
cích v ulici V Zápolí. Tento stav se již také viditelně proměnil. Přibylo jak mladých rodin s dětmi, tak nájemníků 
ze zahraničí (Vietnam, státy bývalého SSSR a další). V západní části vilové čtvrti je obyvatelstvo věkově různoro-
dé, jsou zde obvyklé pronájmy bytových jednotek i celých domů.

Vhodným doplněním analýzy by v tomto směru byla prognóza demografického vývoje Michle.

3 Statistika správcovské firmy panelových domů Na Záhonech.

Členění částí Michle očima jejích obyvatel

Analýza představuje jednotlivé části Michle, tak jak je z funkčního a emočního hlediska rozdělují její obyvatelé. 
Jedná se o techniku, jejímž prostřednictvím je možné pochopit významné funkce území nebo definovat absenci 
vztahu k prostoru. Definování hranic je subjektivní u každého informátora přesto se ve vzorku informátorů uka-
zují významné spojitosti v tom, jak je veřejný prostor vnímán. V tomto smyslu nepřekvapí, že například nejstarší 
části výstavby v Michli (předválečné a meziválečné vilové čtvrti) jsou tématizovány nejméně, s prostorem 
v této oblasti jsou většinou obyvatelé spokojeni. Představuje typický druh zástavby, s níž si obyvatelé spojují 
pozitivní hodnoty života v oblasti (klid, nízké dopravní zatížení, historická zástavba).

Celou oblast lze zhruba rozdělit takto:

A. Staré sídliště Michle – od magistrály k Budějovické a dále.

B. Smíšená obytná čtvrť západně od bývalých Michelských pekáren.

C. Sídliště Michle (tzv. „mladší sídliště“) a okolní smíšená zástavba rodinných domů a občanské vybavenos- 
 ti (tzv. „vilky“) – včetně ulic Pod dálnicí a Hodonínská.

D. Sídliště Ohradní.

E. BB Centrum – včetně residenčního parku Baarova.

F. Areál Michelských pekáren.
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p Schéma rozdělní Michle dle subjektivního vnímání jejích obyvatel. Podkladový zdroj: https://2gis.cz/praha

BB centrum

V drtivé většině je celá oblast administrativních budov BB centra (vyjma dětského hřiště) vnímána rozpo-
ruplně až negativně. Celý komplex budov je budován od roku 1996. Podstatná část výstavby byla ale dokon-
čena po roce 2005. Informátoři tento prostor vidí jako cizorodou součást Michle se zcela odlišným duchem. 
K tomuto celku připojují i novou bytovou výstavbu vyššího standardu v ulici Baarova, která vykazuje některé 
znaky tzv. „gated community“. Celou oblast BB Centra charakterizují jako odcizenou, sterilní, nepřirozenou, 
nepřívětivou, nezajímavou, stísněnou, předraženou. V mnoha podobách zde existuje pocit, že BB Centrum 
vykořisťuje či přímo škodí okolní zástavbě tím, že konzumuje okolní parkovací možnosti a komplikuje automo-
bilovou dopravu (včetně MHD). Tento druh výstavby i zpracování veřejného prostoru je viděn jako příklad toho, 
jak by se čtvrť neměla rozvíjet, především pak v oblasti současného areálu Michelských pekáren.

Smíšená obytná zástavba západně od bývalých Michelských pekáren

Tato část Michle byla nejčastěji označována jako „původní Michle“. Jedná se o smíšenou zástavbu rodinných 
domů, bytových domů a činžovních domů. Před lety zde byla podniková prodejna Michelských pekáren. V mi-
nulosti se zde vyskytovala mateřská škola a ubytovna pro zaměstnance pekáren. V současnosti není důvod 
tuto oblast navštěvovat, jelikož návštěvníkovi prakticky nic nenabízí. Místní dětské hřiště nemá příliš dobrou 
pověst. Několik oblíbených restauračních zařízení se nalézá v ulici Michelská. Spodní okraj ulice Hadovitá je 
všeobecně vnímám spíše negativně až nebezpečně.

Areál bývalých Michelských pekáren a bezprostředního okolí

Areál bývalých pekáren, stejně jako poměrně rozsáhlé oblasti kolem železničního náspu, jsou vnímány jako 
samostatná oblast. A to i přesto, že harmonicky splývá s okolní zástavbou. Valná část této oblasti není a nebyla 
veřejně přístupná. V imaginaci místních obyvatel nemá tato oblast prakticky žádnou hodnotu, a jelikož se zde 

v minulosti nenacházela žádná občanská vybavenost, neváží se k ní historické vzpomínky. Bývalých zaměst-
nanců pekáren z řad obyvatel Michle již není mnoho. V bytovém domě určeném pro zaměstnance akciové spo-
lečnosti vlastnící pekárny došlo až k 80% změně nájemníků. Okolí pekáren je neprostupné. K tomu se přidává 
ještě odlehlý charakter celé této oblasti, jež je v nejnižším místě pozvolného svahu.

Sídliště a obytné domy

Většina informátorů nevnímala rozdíl mezi tzv. „novým sídlištěm“(panelové domy v Pekárenské, V Zápolí, 
Na Záhonech) a zbytkem jihozápadní části Michle, tzv. „vilkami“, včetně okolí ulice Na Líše. Přirozenými svor-
níky celé této oblasti jsou spádová mateřská a základní škola. V ulice Na Úlehli jsou potraviny a restauračními 
podniky nižší kvality, místní obyvatelé vyjadřují nespokojenost se stavem tohoto místa. Na Michelské ulici jsou 
situovány restaurační podniky, z nichž některé jsou považována za „štamgastské“, lokální sousedské „besedy“.

Staré sídliště Michle

Oblast tzv. „starého sídliště Michle“leží mimo vymezenou oblast tohoto výzkumu. V mnoha ohledech se uká-
zalo, že obyvatelé této oblasti žijí jinými druhy problémů, a konzumují jiné výhody občanské vybavenosti než 
obyvatelé dalších částí Michle. Přesto byli informátoři i z této oblasti navyklí navštěvovat procházkou oblíbené 
Roztylské náměstí s jeho farmářskými trhy, případně rekreační areál kolem Hamerského rybníka.

C
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Veřejný prostor vymezené oblasti Michle

Shrnutí

Veřejný prostor Michle v části východně od magistrály je možné rozdělit na rezidenční čtvrti, administrativní 
část v podobě budov BB Centra, a areál pekáren. V obecné rovině je většina obyvatel s životem v oblasti 
zcela spokojena. Obyvatelé si cení přehlednosti prostoru, husté sítě dopravních cest, vynikající obslužnosti 
městskou hromadnou dopravou, obecně klidného charakteru čtvrti, dobré občanské vybavenosti v blízkém 
i vzdálenějším okolí. Vymezený prostor Michle je považován za bezpečný a upravený, což potvrzuje také dotaz-
níková sonda STEM/MARK – 75% respondentů bylo spokojeno s bezpečností v okolí jejich bydliště.

Ambivalentně až negativně se staví k celku administrativní čtvrti BB Centrum. Pekárny nehrají v celku veřejného 
prostoru prakticky žádnou roli, jsou tichou prostorovou bariérou v nejzazším cípu Michle. Oblast je obehnána 
mnohými prostorovými a funkčními bariérami, které vytyčují ostré hranice mezi Michlí a okolím. Chybí zde 
veřejná sportoviště, přirozená a klidná víceúčelová parková plocha (Roztylské náměstí je častým pozitivním 
příkladem) nabízející atraktivní volnočasové vyžití především mladým lidem a rodinám.

Nespokojenost je spojována především s parkováním vozů návštěvníků Michle v ulicích obytné čtvrti a pře-
dimenzovaná doprava na hlavních tazích. V dotazníku agentury STEM/MARK bylo 152 samostatně vypsaných 
připomínek k otázce parkování, což je mimořádný výsledek u otevřené otázky v kvantitativním šetření. Je to 
jasný ukazatel, že parkování místní obyvatele mimořádně trápí. Co se týče dopravy v pohybu, tam se často vy-
skytuje poznámka směrem k Michelské a Vyskočilově ulici, které jsou z pohledu občanů přetížené a kapacitně 
nedostačují. Obavy stran charakteru veřejného prostoru jsou spatřovány především v další neregulované vý-
stavbě administrativních ploch, dále v nekoncepčním řešením zvyšující se automobilové dopravy.

Oceňované rysy veřejného prostoru

•	 Přehledný, upravený, bezpečný a vzdušný prostor.

•	 Nízká kriminalita.

•	 Obvodová část čtvrti podél železničního náspu – příjemné, klidné místo s dostatkem vegetace.

•	 Jednosměrný provoz v ulici V Zápolí – ve prospěch bezpečnosti chodců a nižšího dopravního ruchu.

•	 Absence zanedbaných či zdemolovaných míst.

•	 „Psí louka“v ulici Na Záhonech – oblíbený prostor pro společné setkávání nejen chovatelů psů.
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•	 Přesídlení správy vlaků z odstavného nádraží Praha – jih směrem do vzdálenějších Záběhlic (omezení  
 hluku)4.

•	 Velkorysý prostor mezi panelovým domy zajišťující soukromí a příjemný pocit z pobytu ve veřejném  
 prostoru.

•	 Subjektivně vnímaná blízkost kvalitního parkového prostoru s rozšířenou nabídkou relaxačních služeb  
 na Roztylském náměstí.

•	 Budějovická je přirozené obchodní centrum oblasti, dobrá pěší i MHD dostupnost.

•	 Prvotřídní dopravní propojení s okolním městem (automobilová doprava, MHD, příměstský vlak).

Kritizované rysy veřejného prostoru

•	 Parky nejsou vhodné pro relaxaci.

•	 Zahušťování veřejného prostoru další výstavbou administrativních a bytových areálů na úkor zeleně –  
 rozvoji čtvrti chybí koncepce, přehledný a pochopitelný plán rozvoje.

•	 Roztříštěnost veřejného prostoru, vysoká odlišnost jednotlivých částí čtvrti, komplikovaná koexistence  
 administrativní a residenční části Michle.

•	 BB Centrum konzumuje veřejný prostor Michle, aniž by jí něco podstatného nabízelo či dorovnalo  
 někdejší funkce na jejím území (veřejné sportovní areály). Obecně není viděno jako prostor pro místní  
 obyvatele. Struktura administrativního centra nenavazuje na charakter Michle.

•	 Omezená prostupnost obvodovou východní části čtvrti kolem pekáren.

•	 Přetížené parkovací kapacity návštěvníky Michle v pracovním týdnu.

•	 Absence přímého spojení MHD do centra rezidenční čtvrti z Budějovické (jednosměrný provoz autobu- 
 su MHD).

•	 Absence veřejných sportovišť s celoroční dostupností.

•	 Nevyužité veřejné prostranství kolem pekáren – pod svahem u „psí louky“v ulici Na Záhonech.

•	 Přetížená Michelská ulice – komplikovaný výjezd vozidel z rezidenční čtvrti (ulice V Zápolí) jako praktic- 
 ky jedinou výjezdovou trasou. Michelská je ostrou bariérou, kterou je komplikované překonávat.

•	 Monofunkční dětské hřiště pouze pro jednu věkovou skupinu – absence širšího servisu pro rodiče  
 (např. občerstvení, komunitní kavárna či zahrada apod.).

•	 Nárůst neukázněných chovatelů psů, kteří neuklízejí psí exkrementy.

•	 Čtvrť je využívána jako parkoviště, čímž trpí veřejná zeleň (trávníky), jelikož si tudy krátí cestu neúměr- 
 né množství lidí (postupné vytlačování parkujících vozů residentů hlouběji k obvodu čtvrti).

•	 Proměny veřejného prostoru neodpovídají měnícímu se věkovému složení obyvatel (nárůst mladých  
 rodin s dětmi a mladistvých).

Podrobná analýza

Celou zkoumanou oblast lze z vnějšího, objektivního hlediska rozdělit zhruba do tří oblastí:

A. Residenční čtvrti – východně od Michelské ulice, obě části tzv. „původní Michle“a vilové oblasti kolem  
 ZŠ Na Líše jsou si charakterem veřejného prostoru velice podobné. V druhé jmenované se pak kumulují  
 služby a obchody, je zde menší lokální centrum kolem v ulic Na Úlehli.

B. Obchodní čtvrť – svou rozlohou a zahuštěností výstavby unikátní BB Centrum v oblasti Brumlovky.

4 Spokojenost s mírou hluku z odstavného nádraží vyjádřilo v dotazníku agentury STEM/MARK 85% respondentů.

C. Průmyslovou čtvrť – areál pekáren a okolních služeb (autoservis), v současnosti prakticky  bez významu  
 pro chod čtvrti.

Michle je obecně považována za velmi bezpečnou čtvrť v kteroukoli denní dobu. Ani předsedové SVJ, kteří 
mají dobrou evidenci o vloupání do domů a bytů, necítí ohrožení vlastní bezpečnosti. Informátoři nedefinovali 
žádné místo, kterému by se po soumraku cíleně vyhýbali. Jako nepříjemné označili podchody pod magistrálou, 
obecně okrajové části čtvrti, včetně spodní části u vjezdu do pekáren, park u křižovatky Michelská/Vyskočilova, 
případně ulici Hadovitou.

K návštěvě okolí pekáren, především spodní části svahu, není dle vyjádření informátorů žádný důvod. Mís-
to nenabízí procházejícímu přidanou hodnotu. Klid, jímž se tato část Michle vyznačuje, není, jak smysluplně 
zkonzumovat. S výjimkou nepříliš oblíbeného dětského hřiště v Pekárenské ulici je zde pouze stejnojmenná 
ulice, která ale nenabízí nic víc než tranzitní koridor. Cenná sázená alej kopírující Pekárenskou ulici, vytvářející 
hlukovou izolaci, je za plotem, a proto veřejnosti nepřístupná.

Potenciál veřejného prostoru je tak ve spodní části kolem ulice Pekárenská značně nevyužit. Informátoři to 
však neoznačují jako problém, protože jsou adaptování, že jinak nerušící výrobní závod nepřináší veřejném 
prostoru nic dalšího.

Pozitivní momenty

Za nejkvalitnější části veřejného prostoru jsou považovány:

•	 Otevřené travnaté prostory mezidomí v tzv. „mladším sídlišti“kolem ulice V Zápolí a Na Záhonech.

•	 „Psí louka“na navážce v ulici Na Záhonech – obyvatelé oceňují hlavně to, že využívání tohoto prosto- 
 ru není tak regulované jako v parcích (možnost grilování), mohou zde volně pobíhat psi, je ve zcela klid- 
 né části Michle obklopené zelení s minimálním dopravním provozem. V sezoně se zde dějí sousedská  
 a přátelská setkání, často s grilováním apod. Jedná se o jednoznačně nejhodnotnější místo z hlediska  
 venkovního sdružování místních obyvatel. Lokalita je v odlehlejší části čtvrti, vyznačuje se klidem, pře- 
 hledem a přirozenou zelení.

•	 Zelený pás podél železniční trati v ulicích Na Záhonech a Krajová – zeleň je sice neudržovaná,   
 na druhou stranu ale estetická, podtrhuje klidový charakter místa.

•	 Dětské hřiště u BB Centra – velkoryse řešené dětské hřiště orientované na předškolní děti.

•	 Tzv. „lavičkárna“– širší chodník s parkovou úpravou kolem výškových panelových domů v ulici Na Úlehli  
 je jedním z přirozených míst setkávání.

•	 Klidný silniční provoz v obou částech obytných čtvrtí.5

•	 Absence ostré hranice mezi tzv. „mladším sídlištěm“a okolní čtvrtí tvořenou rodinnými domy a další by- 
 tovou výstavbou, obecně různorodost čtvrti.

•	 Dostatečné množství drobných obchodů s potravinářským zbožím a dalším drobnostmi.

•	 Tradiční lidové pivnice, exkluzivní restaurace – poptávka je ovšem po „každodenních“ obědových re- 
 stauracích v nižší cenové relaci srovnatelných s nabídkou prvního patra v DBK (jídelní kout s širší nabíd- 
 kou mezinárodní i domácí kuchyně).

Obě části residenční čtvrti, vyjma bytových jednotek přímo na Michelské ulici, jsou již dostatečně odstíněné od 
hluku a ruchu okolních dopravních tahů. Ve čtvrti to vytváří příjemný a bezpečný dojem z veřejného prostoru. 
Čtvrť nabízí dostatek možností k nákupu drobného zboží. Na druhou stranu je subjektivně vnímaná estetická 
kvalita veřejného prostoru značně rozkolísaná. Zatímco někteří obyvatelé by do okolí potravin ESO v ulici Na 
Úlehli ani nevkročili, jinými je vyhledáván.

Přes všechnu kritiku na adresu veřejného prostoru BB Centra je tento prostor označován za bezpečný, čistý 
a „na úrovni“. Obyvatelé též pozitivně vnímají, že areálem v noci prochází bezpečnostní služba, což napomáhá 

5 Dle dotazníkového výzkumu agentury STEM/MARK je 68% respondentů spokojeno s průjezdností oblasti,   
 systémem jednosměrek a dopravního značení.
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pocitu bezpeční především při nočním pěším tranzitu chodců mezi Budějovickou a obytnými čtvrtěmi za Mi-
chelskou ulicí.

Obecně není kultivace veřejného prostoru tématem v komunitní diskusi. Týká se spíše lokálních témat, jako na-
příklad parkové propojení prostoru kolem obytného bloku u Hodonínské ulice. Dovolím si tvrdit, že je to dáno 
vysokou mírou spokojenosti s bydlením v této části Michle. Přesto prostoru chybí nějaká „rozbuška“, která by 
podtrhla atraktivitu čtvrti, a nabídla vyšší servis pro relaxaci ve veřejném prostoru. Na tento moment naráželi 
především mladší lidé. Nejčastěji uváděný pozitivní příklad je řešení Roztylského náměstí na Spořilově. Tento 
park je z pohledu oslovených obyvatel vhodně doplněn drobnými pohostinskými provozy, je zde minimální 
dopravní provoz, a město zde nabízí „něco navíc“. Ona špetka navíc v podobě sezonní instalace lehátek je často 
zmiňovaným momentem, proč do této oblasti zajít.

V současnosti panuje s veřejným prostorem vnitřních rezidenčních čtvrtí spíše spokojenost. Je to ale do velké 
míry dáno demografickým profilem obyvatelstva, které se teprve začíná generačně obměňovat. Otázka zní, 
zda charakter a kvalita veřejné vybavenosti, společně s šíří nabídky veřejných sportovišť, budou pro obyva-
tele uspokojující i za pět deset let.

Deficity veřejného prostoru

„Baarův park je malý, a nedá se tam toho moc najít… chybí mi tu zákoutí bez hluku 
a ruchu“(Informátorka A. V., 27 let)
Citlivým momentem místního veřejného prostoru jsou parkové plochy – v oblasti není jediná parková plocha, 
která by efektivně složila svému účelu, a byla u obyvatel této části Prahy 4 oblíbena. Baarův park vnímají spíše 
jako sterilní, neútulný a umělý prostor. Místními je navštěvován minimálně. Oblíbený je u dětí ze základní školy, 
kteří sem chodí lovit virtuální Pokémony do svých mobilů. Park v ústí ulice V Zápolí, poblíž křižovatky s ulicí 
Michelská trpí obrovskou dopravní zátěží v jeho bezprostřední blízkosti. V současnosti je jedním z mála míst, 
kterému by se obyvatelé raději vyhnuli. Socio -patologické jevy, které se zde vyskytují, jsou poté spíše důsled-
kem kombinace nedostatečné péče o inventář a dopravního ruchu v jeho okolí.

Do kombinovaného parčíku s dětským hřiště v areálu BB Centra si postupně hledá cestu stále více místních 
obyvatel. Hřiště je orientováno na předškolní děti. Park je taktéž hojně využíván zaměstnanci a návštěvníky 
administrativního centra. Především rodiče starších dětí vidí jako problém (podobně jako u Baarova parku), že 
je zde free -wifi pokrytí, čehož rádi využívají školáci k zevlování na lavičkách. Tímto výčtem prakticky parkové 
plochy končí. I přesto, že Michle je v docházkové vzdálenosti obklopena velkými a oblíbenými parky, či lesopar-
ky (Krčský les, Roztylské náměstí, Hamerský rybník, pankrácká pláň), vnitřnímu prostoru rezidenčních čtvrtí 
funkční parkové úpravy chybí, stejně jako dětská hřiště.

Michle je ve své jižní části poměrně protkána různými menšími dětskými hřišti. Mnohá ale nejsou dostateč-
ně udržovaná, jiná si spravují místní obyvatelé sami. Jedná se ale o mikroprostory, které nenabízejí potřebný 
rozběh především dospívajícím dětem. Michli obecně chybí komplexnější relaxační prostor, které by sdružil 
funkce otevřeného prostoru pro volné využití (grilování, piknik, procházky), veřejné sportoviště, a rekreační 
prvky pro všechny věkové skupiny včetně seniorů.

Obvod jihovýchodní části vymezené oblasti je šířeji chápán jako klidná část čtvrti, v níž by bylo možné realizo-
vat procházky či sportovní aktivity. V současnosti je ovšem neprůchozí. Mezi dobře prostupnými, bezpečnými 
a obecně oblíbenými obytnými čtvrtěmi zeje nevyužívaný „prostor nikoho“(informátor A. H., 35 let), „mrtvá 
zóna“(informátor V. M., 50 let) v podobě areálu michelských pekáren a přilehlého okolí.

Nejčastěji zmiňovaným bolestivým bodem vymezené oblasti Michle je parkování. Vnitřní prostory čtvrti vy-
užívají návštěvníci BB Centra a Budějovické k parkování osobních vozů. Kumulace vozů se takřka kryje s denní 
pracovní dobou, o víkendu je situace s parkováním viditelně volnější.

Nemožnost zaparkovat před vlastním domem není jediným problémem spojeným s parkováním. Dochází k de-
vastaci vnitřního veřejného prostoru mezi panelovými domy. Zdrojem nárůstu parkujících vozů západně od 
Michelské ulice je jednoznačně BB Centrum a administrativně obchodní centrum kolem Budějovické. Svědčí 
o tom vytlačování parkujících vozů místních obyvatel v souvislých vlnách směrem od Michelské směrem k ob-
vodu čtvrti.              

Návštěvníci administrativních center kolem Budějovické mají tendence parkovat co nejblíže. Obyvatelé Michle 
tak musí parkovat stále hlouběji a hlouběji ve čtvrti.

„Potkávám lidi od pekáren až tady u nás dole v ulici, to dříve nebývalo“   
(Informátor V. M., 50 let).
Obyvatelé, kteří kdysi zaparkovali v ulici V Zápolí, tak nyní parkují hlouběji, např. v ulici Na Záhonech. Výsledný 
efekt je několikanásobně vyšší počet lidí, kteří se pohybují nejkratšími cestami od svého vozu k domovu. Namá-
hány jsou tak především trávníky a další části veřejného inventáře.

Mezi informátory panovala silná skepse k zavedení rezidenčních „modrých“parkovacích zón. Námitky se tý-
kaly především nekoncepčnosti trasování zón, které nejsou zavedeny plošně, ale pouze v některých vymeze-
ných oblastech. Jak lze vyčíst z aktuálního plánu hranic zón placeného rezidenčního stání6, okraj kopíruje ulici 
Michelskou. Pokud se něco nezmění, lze očekávat eskalaci parkování nerezidentů ve vnitřním prostředí obyt-
ných částí Michle.

 
p Hranice parkovacích zón – sever Praha 4.         
 Zdroj: http://www.praha4.cz/file/V7d1/Mapa -ZPS -na -uzemi -MC -Praha−4−24−04.pdf

Problematická je dále dopravní zátěž na hlavních dopravních tazích kopírující obytné čtvrti, což ve své nejob-
sáhlejší části potvrzuje také kvantitativní výzkum agentury STEM/MARK. Prostupnost osobním vozem je ome-
zena především v zúženém ústí ulice V Zápolí.

6 http://www.praha4.cz/file/V7d1/Mapa -ZPS -na -uzemi -MC -Praha−4−24−04.pdf (staženo 13. 2. 2017)

http://www.praha4.cz/file/V7d1/Mapa-ZPS-na-uzemi-MC-Praha-4-24-04.pdf


Občanská vybavenost

Shrnutí

V obytné části vymezeného úseku Michle jsou dostupné prakticky všechny funkce občanské vybavenosti. 
Oblast bohatě těží z blízkosti Budějovické, jako centrálního přestupního bodu MHD, obchodního centra a ad-
ministrativního centra včetně zdravotnických služeb. Kladně je vnímán vliv základní i mateřské školy, které 
jsou zároveň funkčním svorníkem místní společenské pospolitosti. Přesto ale chybí prostory, které by nabídly 
možnost rozvoje nových občanských aktivit (komunitní, kulturní nebo společenské centrum v jakékoliv podo-
bě). V minulosti v Michli fungovalo kino a oblíbené sportovní centrum Brumlovka. Obě hlavní obytné čtvrti, 
stejně jako sídliště Ohradní a přilehlý bytový resort Baarova (s rysy „gated community“) nejsou prostory vel-
kých středisek služeb, které by přitahovaly ruch a provoz. Dá se tak hovořit o velmi klidném bydlení s benefity 
občanské vybavenosti v docházkové (dojezdové) vzdálenosti.

Areál nově vystavěného BB Centra saturuje oblast exklusivními službami. Často je ale upozorňováno, že se 
tyto služby míjí s každodenními potřebami, či finančními možnostmi většiny místních obyvatel. V jistých ohle-
dech, jako jsou třeba sportovní služby, hovoří informátoři o nenaplněných slibech.

Deficity jsou v rovině veřejných i klubových sportovišť, což je problém obecně související s kultivací veřejné-
ho prostoru. Druhým deficitem je relaxační parková plocha situovaná do klidné části čtvrti. Výhody prostorové 
dostupnosti občanské vybavenosti v kombinaci s hustou sítí dopravních cest fixují místní obyvatele k využívání 
osobního vozu. S oblibou využívaná obchodní centra na Chodově, Budějovické, Pankráci jsou často dostupná 
nikoliv uličním prostorem žijícího města, ale po dálničních a rychlostních dopravních tazích. V současnosti jsou 
základní požadavky na občanskou vybavenost dostatečné (školství, zdravotnictví, administrativa atd.). Začí-
nají ale narážet na svoje limity. Předpokládatelný demografický vývoj inklinuje k výraznému omlazení všech 
částí místních obytných čtvrtí. Kapacity proto budou muset být do budoucna navýšeny.

Silné stránky občanské vybavenosti

•	 Prostorová blízkost většiny druhů služeb občanské vybavenosti (školy, zdravotnická a administrativní,  
 sportoviště, obchody a služby).

•	 Čtvrť má sevřenou strukturu ulic – občanské služby jsou koncentrované na poměrně malé ploše.

•	 Dopravní dostupnost – MHD je v mnoha podobách v těsné blízkosti čtvrti, automobilová doprava se do  
 oblasti dostává rychlostními komunikacemi.
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•	 Absence kriminality a socio ‑patologických jevů – často srovnáváno s nedalekými Nuslemi, které jsou  
 viděny jako problematická čtvrť.

•	 Budějovická – centrum občanské vybavenosti, vnímaná jako přirozená součást Michle v komfortně do- 
 stupné vzdálenosti.

•	 Drobné obchody a služby přímo ve čtvrti.

•	 Radnice v docházkové vzdáleností na Budějovické.

•	 Základní a mateřská škola – pro děti bydlící v Michli je dostupná bezpečně, pěšky bez nutného dozoru  
 rodičů při transportu.

•	 Sportovní zázemí lze najít v okolních čtvrtích – prostorové bariéry v podobě dopravních staveb nejsou  
 vnímány jako zásadní bariéry.

Slabé stránky občanské vybavenosti

•	 Lokální kulturní centrum – chybí místo pro setkávání, tvorbu a volnočasové vyžití.

•	 Slabší je nabídka sportovního vyžití.

•	 Služby v areálu BB Centra jsou zacílené na zaměstnance administrativního centra – občanská vybave- 
 nost areálu funguje paralelně s obytnými částmi Michle, obyvatelé vnímají slabou symbiózu.

•	 Absence kulturních institucí, nebo víceúčelových objektů pro rozvoj kulturního a společenského   
 života – za kulturou se jezdí mimo Michli.

•	 Dětská hřiště jsou všechna staršího typu – pouze pro jednu věkovou skupinu, navíc bez jakékoliv další  
 přidané hodnoty – „zastaralá“s výjimkou nově zbudovaného hřiště u BB Centra.

•	 Přímo v obytné čtvrti jsou spíše restaurační a hospodské podniky, chybí jemnější restaurační provoz  
 (kavárny, cukrárny) s orientací na rodiče s dětmi.

•	 BB Centrum – příliš nezkvalitňuje život místních obyvatel. Sportovní centrum nejde využívat nárazově,  
 jedná se o klubový provoz s nutným členstvím.

•	 Chybí volnočasová infrastruktura pro dospívající mládež.

Podrobná analýza

Informátoři tohoto šetření projevovali většinou maximální spokojenost s vybavením čtvrti. Nejčastěji for-
mou odpovědi bylo, že jim zde nic nechybí a vše, co potřebují, mají v bezprostřední blízkosti. Tyto výpovědi 
ovšem rámuje stav, kdy především sídliště žije poměrně anonymně, a občanské či sousedské aktivity nejsou 
příliš rozšířené7. Již druhá populačně silná generace místních obyvatel, která stimulovala v posledních dvaceti 
letech rozšiřování kapacity školy a školky, postupně tíhne k seniorskému věku. Nastupující nejmladší generace 
rodin se zatím projevuje spíše váhavě. Kapacity občanské vybavenosti zatím dostačují. Tento stav však jistě 
nevydrží.

Je asi zbytečné vyjmenovávat nabídku obchodního centra Budějovická, nabízí skoro vše, co byli informátoři 
schopni vyjmenovat. Obyvatelé si navykli řešit nákupy a volnočasové aktivity mimo samotnou Michli. Čtvrť 
vnímají především jako místo ke klidnému životu v bezpečí.

Deficity

Mimo jiné chybí centra pro volnočasové aktivity všech věkových skupin. Deficity vnímali mladí lidé s dětmi, 
kteří jsou poměrně závislí na možnostech veřejného prostoru, v druhé řadě jsou citlivější k bariérám v pohybu 
v prostoru. V tomto a ostatních směrech pro ně Michle představuje bezpečné místo, kde je většina služeb ob-

7 Sousedské soužití je nicméně vnímáno uspokojivě. Spokojenost s ním vyjádřilo ve výzkumu agentury STEM/MARK  
 92% obyvatel. Údaj ovšem nezohledňuje charakter pospolitého života v oblasti. Toto číslo rozhodně nereferuje  
 k silné sousedské komunitě.

čanské vybavenosti. Nejslaběji je hodnoceno parkování se souvisejícím tématem automobilové dopravy přes 
uzlové křižovatky a hlavní tahy (Michelská, Vyskočilova).

Deficity jsou viděny také v nabídce veřejných sportovišť, případně parkových a relaxačních ploch. Volnočasová 
infrastruktura pro dospívající mládež absentuje úplně. Častým cílem právě této skupiny obyvatel byla otevřená 
sportoviště na ploše bývalé Brumlovky. Tyto možnosti nebyly adekvátně nahrazeny. Více možností nenabízí ani 
okolní čtvrti. Sportovní vyžití dětí ve volném čase je tak nutné zařídit mimo samotnou Michli. Na tento nedo-
statek informátoři často naráželi.

Místa setkávání

I přesto, že s podobou venkovních ploch ulic a travnatých ploch v sídlišti panuje spokojenost, vyjma dětských 
hřišť a nefunkčních parků, je zde jen hrstka možností pro setkávání. Tenisový klub LTC 1927 Praha – Michle, z. 
s. není, dle vyjádřen informátorů, vhodně umístěn. „Psí louka“v ulic Na Záhonech je velmi oblíbeným místem.

Ulice čtvrti nevybízí k volnočasovému pohybu, oblíbené jsou některé lavičky v ulici Na Úlehli. Stále větší oblibě 
se těší dětské hřiště u BB Centra, které by snad mělo být do budoucna doplněno o další funkce.

Na Michelské ulici jsou koncentrována oblíbená restaurační zařízení různých typů, pro různé skupiny uživatelů. 
Uvnitř čtvrti je pak několik starších hospod, které slouží pro setkávání místních. Kavárny a cukrárny se zde spíše 
nevyskytují. Výjimku lze najít v BB Centru na Vyskočilově ulici. Jedna celá široká skupina, rodiče s dětmi, jsou 
tak poměrně vyřazeni z možností trávit uvnitř rezidenční čtvrti část svého volného času. Pozitivní příklady 
táhnou, často byla zmiňována kavárna La Terra Coffee v ulici Antala Staška, jako typ chybějícího podniku v zkou-
mané části Michle.



Bariéry

Shrnutí

Z oblasti se paradoxně stal jistý klidný záliv, útočiště po klidný život. Vymezená oblast Michle je lemována ne-
prostupnými bariérami v podobě různých dopravních staveb. Železniční těleso na východě a silniční tahy na 
západě. Dopravní bariéry jsou ale vysoce efektivními komunikacemi, díky nimž je Michle velmi snadno dostup-
ná z širokého okolí města, což zvyšuje její atraktivitu, a přidává místním nemovitostem na hodnotě. Rychlostní 
tahy Jižní spojka a třída 5. května efektivně propojují Michli, jak s centrem města, tak s rozsáhlými oblastmi 
středních Čech.

Hlavní subjektivně vnímané bariéry:

•	 Michelská ulice – odděluje rezidenční čtvrť od zbytku Michle, přetížená dopravní tepna oblasti, nutno  
 pěšky překonávat při užití autobusu MHD směrem od Budějovické.

•	 BB Centrum – strukturálně odlišný prvek od obytné zástavby, omezeně komunikující se zbytkem čtvrti.

•	 Areál michelských pekáren – vytváří území nikoho, nevýznamná část Michle, prostorová bariéra   
 prostupu po obvodu čtvrti.

•	 Svah pod ulicí Ohradní – přirozená hranice této části Michle, část pod svahem, již informátoři považují  
 za jinou část čtvrti s jinými problémy.

•	 Železniční násep v západní části čtvrti – dopravní železniční stavby sice uzavírají nebo dokonce izolují  
 tuto část Michle. Nejsou ale vnímány jako rušivá bariéra, spíše jako přirozená vlastnost této čtvrti.

•	 Magistrála – bariéra v pěším i automobilovém pohybu směrem na Budějovickou a dalších částí Prahy 4.  
 Intenzivněji vnímaná v části přiléhající k ulici Hodonínská a Pod dálnicí.

•	 Parkující vozidla – především v ulici V Zápolí u parčíku, kde jsou stálé dva pruhy parkujících aut bránící  
 rychlejšímu výjezdu a příjezdu vozů do obytné oblasti, obecně pak vozy návštěvníků Michle ve všech  
 okolních částech čtvrti.

Podrobná analýza

Dopravní stavby v okolí Michle – celá Michle se od Budějovické směrem k Nuslím a Bohdalci rozkládá v mír-
ném svahu. Čtvrť ze všech stran uzavírají mohutné dopravní stavby. Zatímco směrem k odstavném nádraží Pra-
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ha – jih je městská krajina zcela neprostupná, na opačném konci třída 5. května (severojižní magistrála) jistou 
propustnost dovoluje. Zatímco chodci mají na výběr mezi omezeným počtem podchodů, automobilová dopra-
va je východo -západním směrem vedena pouze po Vyskočilově ulici. To jen podtrhuje komplikovaný charakter 
Michelské ulice, která je přivaděčem Jižní spojky. Je možné konstatovat, že zatímco na neprostupný charakter 
čtvrti severovýchodním směrem si obyvatelé zvykli a prakticky ho nevidí jako obtěžující bariéru, u okolních 
dopravních staveb pro automobilovou dopravu je tomu přesně naopak.

Michelská a Vyskočilova ulice – stále sílící zdroj dopravního ruchu, problematický především v dobách doprav-
ní špičky. Zároveň symbolicky odděluje residenční části starší Michle od BB Centra. Na síle získává Michelská 
především ve spojitosti s Vyskočilovou ulicí. Jejich křížení je zdrojem každodenní dopravní zácpy. Situaci ještě 
umocňuje napájení individuální automobilovou dopravou z východu (z ulice V Zápolí), která je prakticky jedi-
ným výjezdovou a příjezdovou komunikací pro tzv. „mladší sídliště“a vilovou čtvrť na severozápadě. Michelská 
je taktéž páteřní komunikací pro styk s Nuslemi.

Areál bývalých Michelských pekáren – v jistém smyslu jej jako prostorovou bariéru vnímat lze, jelikož byl areál 
vždy uzavřený pro veřejnost. Areál podtrhuje odlehlý a neprostupný charakter obvodové části Michle u že-
lezničního nádraží. Pekárny tak kontrastují s okolní velmi dobře prostupnou krajinou jižní čtvrti, a především 
vzdušného a volné prostoru kolem panelových domů. V současnosti nelze areál obejít. Nemožná je také pěší 
prostupnost na Bohdalec k Tyršově vrchu. Celá oblast je tam přirozeně odříznutá od okolní čtvrti, což ještě po-
siluje svažitý terén u dnešní „psí louky“v ulice Na Záhonech.

Obvodová část Michle (ulice Krajová, Na Záhonech) – Neprostupný pás zeleně kolem železničního náspu. 
Mimo residenty se oblastí pochybují hlavně lidé venčící psy, výjimečně běžci. „Snažím se pořád na satelitních 
mapách najít prostupy, pěšiny… ale žádné tam nejsou“(Informátorka A. K., 45 let). Jedním dechem je ale nutno 
dodat, že neudržovaná zeleň v dlouhém pásu podél železniční trati je také důležitou hodnotou. Je estetická, 
působí jako hluková izolace od odstavného nádraží, je to útočiště drobných živočichů.

BB Centrum – odděluje residenční čtvrť Michle od Budějovické. Je bariérou fyzickou, stejně jako psychologic-
kou. Barierou je BB Centrum i ve smyslu toho, že zaměstnanci nemají potřebu komunikovat, díky dokonalému 
napojení.

MHD – autobus směrem z Budějovické do Michle nezajíždí do centra rezidenční čtvrti, nýbrž objíždí celou trasu 
přes stanici metra Kačerov. Je zde tedy nutnost buď přestupovat, nebo dojít cestu pěšky ze stanice Vyskočilova. 
Druhou rovinou tohoto nastavení je fakt, že ulice V Zápolí může zůstat jednosměrná, což si obyvatelé pochva-
lují z hlediska klidu a nízké dopravní zátěže. Někteří informátoři upozorňují, že obousměrné vedení MHD ulicí 
V Zápolí by výrazně zhoršilo komfort pohybu na ulici. V současnosti je to přiměřeně bezpečná silnice. Je zde 
také potřebná kapacita pro parkování rezidentů.

Výstavba nové rezidenční čtvrti v prostoru Michelských pekáren –     
obavy, rizika, příležitosti

Většina informátorů se shodovala, že by se mohla výstavba nové obytné čtvrti na místě současných pekáren 
stát logickým pokračováním čtvrti. Tato shoda ale automaticky neznamená souhlas s takovýmto druhem 
změny území. Obavy z nemožnosti či extrémní nesnadnosti řešení dopravy v klidu i v pohybu (díky prostorové 
izolovanosti území a omezeným možnostem průjezdnosti čtvrti osobním vozem) vedly některé dotazované 
k mírnému či kompletnímu odmítnutí změny funkce území pekáren.

Projektivní část výzkumu se zaměřila na obavy obyvatel stran nové výstavby v areálu pekáren. Jelikož je fakt, že 
pekárny projdou zásadní revitalizací, dostatečně znám z tisku, informačních kanálů developera i městské části, 
byla artikulace obav velmi častou součástí rozhovorů. Někteří informátoři na nás čekali přímo s připravenými 
body. Úvodem by se dalo shrnout, že v rámci představ o využití území byla většina výhrad viditelně odvozována 
od problémů, které z hlediska občanů přineslo BB Centrum. A to jak v rovině výstavby, tak současného provozu.

Hlavní obavy místních obyvatel:

•	 Dopravní zatížení

Doprava v klidu – existuje obava, že nedostatečně řešené parkování vozů rezidentů nové bytové vý-
stavby neúměrně zatíží okolní oblasti současných obytných částí Michle dalšími parkujícími vozy. Často 
padaly námitky, že ani nucený nákup parkovacího stání (jedna bytová jednotka = jeden vůz), nic neřeší, 
jelikož v současné době jsou zcela běžné dva vozy na domácnost, někdy ještě vůz služební. Druhé riziko je 
zavedení modrých zón, jejichž návrh z roku 2013 počítá s Michelskou ulicí jako hraničním pásmem zóny. 
To znamená, že obě obytné čtvrti kolem pekáren budou z modrých zón vyjmuty

Doprava v pohybu – tento bod byl diskutován ještě s větší obavou než doprava v klidu, jelikož mnozí 
obyvatelé, kteří jsou zároveň řidiči, označili zkapacitnění dopravních tahů uvnitř obytné čtvrti za neřeši-
telné. Poukazují na naplněnou kapacitu Michelské ulice v úseku od křižovatky Michleská/Vyskočilova ke 
křižovatce Michelská/U Plynárny. Dále jednosměrnou ulici Hadovitou, která nemá kapacitu na rozšíření. 
V neposlední řadě na každodenní problémy s výjezdem z ulic V Zápolí směrem na Vyskočilovu či Michel-
skou. Ulice Prostřední a Průčelní jsou úzkými komunikacemi s podélně parkujícími vozy neuzpůsobené 
navýšení dopravy.

•	 Uzavřená oblasti – existuje obava, že bydlení vyššího standardu vznikne jako neprůchozí uzavřená ob- 
 last typu „gated community“, v níž nevznikne veřejný prostor. Jako takový druh prostoru je vnímán  
 Residenční park Baarova, i když ve skutečnosti zcela uzavřeným není.      
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 Obava se týká podoby vnitřního veřejného prostoru v nové rezidenční čtvrti, která by měla působit ote- 
 vřeným, nikoliv uzavřeným dojmem.

•	 Občanská vybavenost – informátoři se obávají, že v rámci nového bytového resortu nebudou vytvoře- 
 ny servisní služby pro jeho obyvatele, ale vznikne přetlak v poptávce po místech v mateřské a základní  
 škole.

•	 Fixace odlehlosti prostoru – obava se týká stavu, kdy nová část čtvrti nedoplní žádnou chybějící volno- 
 časovou infrastrukturu a zafixuje neprostupnost po obvodu čtvrti. V tomto případě by logicky vytížila již  
 tak nedostatkové kapacity veřejných sportovišť a hřišť v okolí. Účastníci výzkumu zdůraznili novou vý- 
 stavbu jako moment proměny celé oblasti v pozitivním duchu. Nutně by měl přinést nové příležitosti  
 v rovině relaxace a volnočasových aktivit (veřejných i klubových) pro obyvatele okolních bytových domů.

•	 Výškový profil nové zástavby – část obav se týkala výšky nových budov, zastínění výhledu z oken okol- 
 ních domů. S tím úzce souvisí i obava, že se bude developer snažit dostat do území nejvyšší možný po- 
 čet bytových jednotek, aby maximalizoval zisk z výstavby, bez diskuse s obyvateli okolních nemovitostí.

•	 Výstavba administrativního centra – komunitní diskuse žije tématy spojenými s pokračující výstavbou  
 v areálu BB Centra. Výstavba hotelu na Vyskočilově ulic a výstavba na půdorysu tenisových kurtů na  
 křižovatce Vyskočilova/Michelská jedněmi z nich. Mnohokrát byla zaznamenána obava, zda se územní  
 plán ve výsledku nezmění ve prospěch výstavby výškových administrativních budov na Vyskočilově ulici.  
 Nejvyšší bod Michelských pekáren je zhruba 25 metrů8, což je srovnatelná výška s většinou administra- 
 tivních budov v BB Centru (průměrná výška budov na Vyskočilově ulice je pod 30 metrů).

Především u obyvatel kdysi družstevních domů v ulici Na Záhonech překvapivě často padala připomínka, že 
by neradi šlapali majitelům hypotetických nových bytů po štěstí, jak to oni museli sami zažívat na konci osm-
desátých let od obyvatel tzv. „boďáků“– panelových domů v ulici V Zápolí. Mnozí to mají ještě živě v paměti. 
Upozorňují ale, že je třeba hledat společnou řeč o podobě nové bytové čtvrti. Vůle po diskusi a zapojení se zde 
tedy existuje.

8 Mapa výšek obvodových linií střech, IPR Praha        
 http://www.geoportalpraha.cz/mapy -online?service[]=365#.WKMJ4zvhDIU

Tipy a doporučení na koncepční řešení areálu pekáren

Závěrečná kapitola analýzy využití veřejného prostoru shrnuje některé podnětné momenty výpovědí infor-
mátorů. V druhé rovině dedukuje některé potřeby, které se mohou stát součástí veřejné návrhové rozpravy 
o možné budoucí podobě areálu michelských pekáren.

Zajímavě nesourodé výsledky přinesla kvantitativní sonda společnosti STEM/MARK z roku 2016. Na přímou 
otázku „jak by se měl areál pekáren využívat?“zvolilo 54% odpověď, která fixuje status quo, tedy současný 
způsob využití areálu. Respondenti měli na výběr z celkem čtyř možností, z nichž druhá byla možnost přesta-
vění na bytový areál s občanskou vybaveností, respektive „nedokáži posoudit“, respektive „využít budovu“(sic!) 
jinak. Hloubkový rozbor této odpovědi při rozhovoru však ukázal zcela něco jiného. Prakticky všichni oslovení 
považují výstavbu bytového areálu, v situaci, kdy pekárenský provoz nebude dále pokračovat, za zcela logický, 
a pro čtvrť v zásadě vhodný. Poukazují ale na komplikace, které to způsobí v oblasti dopravy a parkování. Pod-
statná část dotázaných je však považuje za řešitelné.

Výsledky dotazníkového šetření jsou zcela roztříštěné v přímém dotazování na návrh respondentů po jiném 
využití stávajícího areálu. Z těchto odpovědí je cítit jistá bezradnost, která ovšem koresponduje s minimálním 
významem pekáren pro místí život a využití veřejného prostoru. Pekárny mají mezi lidmi obecně poměrné 
sympatie, pokud neruší svou výrobou. Navíc zpříjemňují život v oblasti vůní čerstvého pečiva (často zmiňováno 
obyvateli okolních domů). Proto nepřekvapí nulové volání po změně. Výsledky spíše referují k faktu, že celý 
trvale uzavřený prostor pekáren nemá pro místní obyvatele žádnou přidanou hodnotu.

Výsledky dotazníkového a terénního antropologického výzkumu se ovšem významně shodují v návrhu po 
novém využití celého areálu v případě, že pekárny zaniknou. Zatímco dotazníkové šetření přesně definovalo 
CO by zde mohlo stát, kvalitativní výzkumu podpořil tyto hypotézy vysvětlením PROČ.

Zeleň (14%), sportoviště (14%), parkování (11%). Toto jsou nejžádanější konkrétní funkce na půdorysu zruše-
ných michelských pekáren, které si vzorek 311 respondentů vymínil v dotazníkovém šetření. Z výše uvedené 
analýzy se tyto preference kryjí s definovanými potřebami oslovených informátorů. Krátká rekapitulace pouka-
zuje na chybějící veřejná sportoviště po zrušení původního areálu Brumlovka před rokem 2005. Situaci dopl-
ňuje ještě očekávané zrušení (a snad přesunutí) areálu tenisového klubu LTC 1927 Praha – Michle, z. s. z jeho 
původního stanoviště na křižovatce Michelské a Vyskočilovi ulice. Účastníci výzkumu v širších souvislostech 
zmiňovali nevyhovující stav dětských hřiště v celé sledované oblasti. Tento požadavek se v horizontu deseti let 
přirozeně přemění v důraz na volnočasovou infrastrukturu pro dospívající a mládež.

Požadavek po rozšíření zeleně souvisí s nefunkčností parkových ploch ve vymezené oblasti, a nezvykem využí-
vat další travnaté plochy mezi panelovými domy. To souvisí s jistou kulturou života na pražských sídlištích, pro 
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níž je typická jistá anonymita a nezájem trávit volný čas v prostoru mezi obytnými domy. Pozitivní příklad táh-
nou – komfort, možnosti a prostor, které nabízí v mnohém jistě rozdílné parkové plochy Roztylského náměstí, 
Krčského lesa, případně centrálního parku na pankrácké pláni jsou často srovnávány s minimálními možnostmi, 
které nabízí výzkumem postižený prostor Michle. Mladé generaci rodičů s dětmi, která bude mít (hypoteticky) 
nepochybně vysoké zastoupení i mezi novými majiteli bytových jednotek v nové rezidenční čtvrti, chybí atrak-
tivní parková plocha už nyní.

Další část tipů, doporučení a požadavků je dedukovatelná z ostatních problémů a stylu života v této oblasti. 
Účastníci výzkumu se vyjadřovali ve smyslu, že by s přáli, aby v lepším případě nabídla změna charakteru areálu 
pekáren něco, co by zvýšilo obecný životní standard v této lokalitě. V ostatních případech by neměla změna 
narušit hodnoty, kterých si obyvatelé cení.

V předchozích oddílech analýzy je podrobně naznačeno, že okrajová oblast Michle, v níž jsou vystavěny pe-
kárny, má vysoký potenciál pro zlepšení prostupnosti a relaxačních aktivit v území. V různých obměnách se 
objevuje poptávka po těchto funkcích:

• Prostor s relaxačně -sportovní funkcí, jenž propojí prostor po obvodu železničního náspu z obou stran  
 pekárny. Součástí prostoru by mohl být další servis pro návštěvníky (občerstvení, resp. kavárna).   
 V každém případě by se ale mělo jednat o doplňkový servis veřejného prostoru, který by jinak nebyl  
 zpoplatněn.

• Urbanistický charakter zkoumané části Michle je dle některých poznatků narušen (areálem BB Centra).  
 Nová prostorová realizace by neměla toto narušení dále prohlubovat. Cílem by měla být symbióza  
 nového areálu se současnou urbanistickou strukturou okolních rezidenčních částí.

• Doplnění rezidenční výstavby základními prvky občanské vybavenosti (mateřské a základní školství)  
 s dostatečnou kapacitou.

• Pokud by se měla udát jakákoliv revitalizace oddychového prostoru „psí louky“v ulici Na Záhonech, je  
 třeba do ní nutně zapojit místní obyvatele. V současnosti se jedná o jedno ze společensky nejhodnot- 
 nějších a nejvyužívanějších míst v otevřeném veřejném prostoru Michle (společně s několika dětskými  
 hřišti a některými vybranými částmi prostoru mezi panelovými domy v ulicích Na Úlehli, V Zápolí   
 a Na Záhonech).
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