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1. Hlavní zjištění
Kapacity volnočasových aktivit pro děti a mládež
•

V SO Praha 21 žije 3 550 dětí ve věku 0 – 14 let, v příštích 4 – 5 letech poroste počet dětí ve věku 10 – 14 let

•

Na území SO Praha 21 působí 75 poskytovatelů volnočasových aktivit pro děti a mládež

•

Cca 3,6 tis. účastníků kurzů / kroužků + cca 6 tis. účastníků nárazových a dalších akcí (1 dítě může chodit vícekrát)

•

Cca 7 % odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů (nejvíce v ZUŠ, ZŠ Klánovice – zájmové vzdělávání, ZŠ Běchovice –
zájmová činnost, Astra Klánovice, DDM a Výtvarné dílny Táni Macholdové)

•

Realizaci volnočasových aktivit zajišťuje cca 400 – 500 osob, z toho jsou 2/3 neplacených dobrovolníků

Hodnocení rodičů
•

94 % rodičů je spokojeno s kvalitou volnočasových aktivit, které jejich děti navštěvují

•

83 % rodičů je spokojeno s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež

•

78 % rodičů je spokojeno s množstvím hřišť pro děti a mládež ve svém okolí

Rozdíly dle lokalit
•

Podprůměrná spokojenost rodičů s nabídkou volnočasových aktivit a množství hřišť v MČ Praha 21, zvláště v Rohožníku

•

Podprůměrná vybavenost v MČ Praha 21 v oblasti hřišť, sportovišť a vnitřních prostor pro sport a volnočasové aktivity
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Potřeby dle rodičů
•

Chybí především hřiště a plácky pro mládež (volně přístupné, koš na basket, fotbálek...) – všude a hlavně v Rohožníku

•

Chybí krytá sportoviště na území MČ Praha 21

•

Chybí dětské hřiště v oblasti Újezd nad Lesy - západ

•

Nedostatek uměleckých aktivit v Běchovicích a Kolodějích

Potřeby dle poskytovatelů
•

Nedostatek prostor či jejich nevhodnost (v MČ Praha 21 spíše celkový nedostatek, v MČ Praha Klánovice spíše jejich nevhodnost)

•

Nedostatek dobrovolníků
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2. Metodologie
Cíle šetření:
•

Zmapovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež na území SO Praha 21

•

Zjistit kapacity a potřeby poskytovatelů volnočasových aktivit

•

Zanalyzovat spokojenost a potřeby rodičů v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež

•

Vytvořit seznam volnočasových aktivit a on-line interaktivní mapu

Metodologie – průzkum mezi poskytovateli
•

Metoda: On-line dotazník, e-mailová pozvánka, on-line a telefonické „připomínky“

•

Databáze: Dodal zadavatel

•

Termín sběru dat: 20. 2. – 27.3. 2018

•

Počet respondentů: 69 z 81 oslovených (85 % response rate), u ostatních alespoň zjištěn stav

Metodologie – průzkum mezi rodiči
•

Metoda: Osobní sběr dat v domácnostech, náhodně vybrané dotazovací okrsky

•

Cílová skupina: Rodiče dětí ve věku 0 – 14 let

•

Termín sběru dat: 19. 2. – 26. 3. 2018

•

Počet respondentů: 326

•

Respondenti dle lokalit: Běchovice 50, Klánovice 66, Koloděje 50, Rohožník 53, Újezd n. L. východ 63, Újezd n. L. západ 44

•

Vážení: Čísla za celé území SO Praha 21 byla převážena tak, aby struktura vzorku odpovídala počtu dětí a jejich věku
v jednotlivých lokalitách.
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3. Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
3.1. Počet poskytovatelů a účastníků volnočasových aktivit
Tab. 1.: Počet poskytovatelů volnočasových aktivit pro děti

•

Na

území

SO

Praha

21

působí

75

poskytovatelů volnočasových aktivit pro děti

a mládež a počet členů / pravidelných účastníků

Poskytovatelů
% poskytovatelů
Členů (včetně účastníků

Celkem

Lesy

Újezd n.

Koloděje

Klánovice

Běchovice

a mládež.

10

20

12

33

75

14 %

28 %

14 %

44 %

100 %

337

5 074

10 222

13 %

34 %

3%

50 %

100 %

603

834

337

1 925

3 699

% členů v kroužcích

16 %

23 %

9%

52 %

100 %

% dětí ve věku 0 – 14 let

12 %

19 %

9%

60 %

100 %

jednorázových akcí)
Členů v kroužcích

členů či pravidelných návštěvníků. Z toho cca
3,7 tis. je účastníky dlouhodobých kroužků /
návštěvníci

Zbylých 6,3 tis.

jednorázových

akcí,

jsou

divadel,

muzea, knihovny...
•

3 508

% členů (včetně účastníků

Celkově mají tito poskytovatelé cca 10 tis.

sportovních oddílů.

1 303

jednorázových akcí)

•

Z regionálního pohledu je patrné, že vzhledem
k počtu obyvatel je v Klánovicích (a částečně
i

Běchovicích)

zastoupení

volnočasových

aktivit nadprůměrné. Naopak v Újezdu n. Lesy
je podíl poskytovatelů či členů ve srovnání
s okolními MČ podprůměrný.

Zdroj: Zadavatel, Průzkum mezi poskytovateli (2018)

•

Dívky tvoří 53 % dětských účastníků kurzů.
Zvlášť v Újezdě n. Lesy je poměr dívek
nadprůměrný (61 %). V případě Újezdu n.
Lesy je vysoký podíl dívek ovlivněn přítomností
dvou baletních škol a převažující účastí dívek
v DDM.
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3.2. Odmítnutí zájemci z kapacitních důvodů
Graf 1: Musela Vaše organizace odmítnout
zájemce z kapacitních důvodů? (počet organizací)

•

Z kapacitních důvodů odmítli poskytovatelé
v tomto

roce

cca

160

zájemců

o kroužky a cca 300 zájemců o jednorázové

Bez
odpovědi
16

aktivity. Jednalo se o 10 organizac1:

Odmítli
desítky
zájemců
5
Odmítli
jednotky
zájemců
5

školním

Neodmítali
49

o

Happy School (3x)

o

Stopa Klánovice (kroužek ochránců přírody) (4x)

o

Balletina (5x)

o

Výtvarné dílny Táni Macholdové (10x)

o

DDM Praha (10x)

o

Astra

Klánovice

(moderní

gymnastika

a

rope

skipping) (20x)
o

Základní škola Běchovice, zájmová činnost (21x)

o

Masarykova základní škola Klánovice - zájmové
vzdělávání (26x)

Zdroj: Průzkum mezi poskytovateli (2018)

1

o
o

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (60x)

Nadosah o.p.s. / KC Nová Beseda (300)

Vedle toho musela odmítnout zájemce i organizace Nadosah o.p.s./KC Nová Beseda, která odmítla 300 zájemců.
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3.3. Personální zajištění a dobrovolníci
Graf 2: Počet zaměstnanců, lektorů a dobrovolníků*

Dobrovlníci, neplacení

373

•

Zajištěním

volnočasových

aktivit

pro

děti

a mládež se v rámci dotázaných poskytovatelů
věnuje v součtu 632 osob. Předpokládáme, že
část osob působí ve více organizacích. I tak lze

Dobrovolníci, částečně placení

říci, že se jedná o cca 400 – 500 lidí, kteří se

54

nějakým způsobem zapojují do dění.
•
Externí lektoři

112

Dobrovolníci z toho tvoří 2/3 lidí. Lze tedy říci,
že značná část práce leží právě na nich.

•

Pro zajištění poskytování volnočasových aktivit
je udržení a podpora dobrovolníků klíčová.

Zaměstnanci organizace

93

Zdroj: Průzkum mezi poskytovateli (2018)
* Bez zaměstnanců a lektorů Věda nás baví, kteří uvedli čísla za celou organizaci (i mimo SO Praha 21)
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3.4. Potřeby poskytovatelů
Graf 3: Co Vaši organizaci v současné době nejvíce trápí? 3 priority

Nedostačující/chybějící prostory

38 %

•

Největším

problémem

poskytovatelů

volnočasových aktivit na území SO Praha 21

Chybějící dobrovolníci (částečně
placení či neplacení)

jsou

36 %

nedostačující

/

chybějící

prostory,

případně nevyhovující prostory. Jako jednu ze
Nedostatek financí na provoz

tří priorit to označilo 38 %, respektive 26 %

30 %

poskytovatelů.
Nevyhovující prostory

26 %

•

Mezi další velké problémy v současné době
patří

Malá finanční podpora ze strany MČ

23 %

Nedostatek dětí

dobrovolníci

a

nedostatek

financí na provoz.

19 %

Chybějící lektoři, pracovníci (placení)

17 %

Malá nefinanční podpora ze strany MČ

Jiné

chybějící

13 %

4%

Zdroj: Průzkum mezi poskytovateli (2018)
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29 %

40 %

38 %

n/a

25 %

29 %

44 %

36 %

Nedostatek financí na provoz

n/a

25 %

14 %

40 %

30 %

Nevyhovující prostory

n/a

50 %

14 %

20 %

26 %

n/a

25 %

29 %

24 %

23 %

n/a

8%

29 %

16 %

19 %

n/a

17 %

29 %

16 %

17 %

n/a

0%

14 %

20 %

13 %

n/a

8%

0%

4%

4%

Chybějící dobrovolníci
(částečně placení či neplacení)

Malá finanční podpora ze
strany MČ
Nedostatek dětí
Chybějící lektoři, pracovníci
(placení)
Malá nefinanční podpora ze
strany MČ
Jiné

Celkem

Koloděje

42 %

prostory

Lesy

Klánovice

n/a*

Nedostačující/chybějící

Újezd n.

Běchovice

Tab. 2.: Tři priority dle územní působnosti organizace
•

Prostory nejvíce trápí poskytovatele z Újezdu
nad

Lesy

(celkově

chybějící

prostory)

a z Klánovic (nevhodné prostory).

Zdroj: Zadavatel, Průzkum mezi poskytovateli (2018), v Běchovicích vyplnili potřeby pouze tři
poskytovatelé

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

11

Komentáře k prostorovému vybavení:
Poskytovatelé z MČ Praha Běchovice:
•

Chybí nám "aula" (velký prostor pro společné setkávání, společné akce, společné projekty), chybí nám vlastní školní vnitřní prostor pro sportování.

Poskytovatelé z MČ Praha Klánovice
•

Jsou perfektní pro činnost, jen je nedostatek místa pro schnutí větších výtvorů.

•

Kabiny jsou malé, staré, energeticky náročné.

•

Lektoři dosti neradi dojíždí dálku do Klánovic, to se odráží v ceně kurzů, prostory jsou ještě zatížené nájmem. Nájemné za třídy při ZŠ Klánovice je jedno z
nejvyšších, které naše nezisková organizace hradí napříč různými ZŠ, nájemné se tedy odráží do cen všech kroužků/kurzů atp. Na anglickou družinu využíváme
řadu herních materiálů, bylo by šikovné, kdyby mohli lektoři mít při ZŠ uzamykatelnou skříňku, kde by se materiály mohli uchovávat.

•

Malý počet volných hodin tělocvičny, především v zimním období.

•

Nedostatek učeben.

•

Nemáme dost volných tříd pro pořádání kroužků. Některé třídy jsou malé, jiné nemají potřebné vybavení.

•

Nemáme žádné venkovní prostory na cvičení požárního útoku s vodou.

•

Nesplňujeme Standardy pro dobrou knihovnu

•

Chybějící prostor pro pořádání akcí

•

Chybějící dětský koutek

•

Chybějící studovna

Poskytovatelé z MČ Praha Koloděje
•

Chybějící jezdecká hala pro zimní období

•

Malá tělocvična, neumožňuje více sportů...

•

Pro tvůrčí činnosti potřebujeme umělecký ateliér s velkým stolem, malířskými stojany a kreativním vybavením. Pro fotografický kroužek potřebujeme
prostorný fotoateliér s fotovybavením a pro mateřský Klubík potřebujeme, aby prostory družiny, kde se nyní schází maminky s dětmi byly pravidelně uklizené
a vybavené vhodnými hračkami. Potřebujeme klubový prostor pro setkávání, sdílenou školící místnost s kavárnou.

Poskytovatelé z MČ Praha 21
•

Atletický areál neodpovídá normám ( např. ovál jen 200 m), chybí dostatečné prostory pro zimní přípravu

•

Hodně dětí, které se prezentují svými pracemi, a málo místa na vystavování

•

Málo parkovacích stání.

•

Pouze jeden baletní sál.

•

Na počet malých fotbalistů a družstvem přihlášených do soutěží Pražského fotbalového svazu, bychom nutně potřebovali velké hřiště s umělou trávou

•

Naše NNO zabývající se organizací dětských akcí pořádá aktivity především venku, nicméně jedna z akcí - Újezdský karneval je akce vnitřní. Tato akce se
koná v sále polyfunkčního domu LEVEL, který je však velmi malý a z tohoto důvodu musíme karnevaly dělat dva v jeden den - dopoledne a odpoledne. S tím
se samozřejmě pojí vícenáklady hlavně na profesionální vystoupení pro děti jako je kouzelník, klaun apod.
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•

Dále nám chybí materiální podpora ze strany MČ jako je například možnost zapůjčení stánku, stolů, lavic, aparatury a jiného potřebného materiálu, který by
jistě využili i jiné spolky.

•

Podpora organizace spočívající v poskytování prostor ze strany ÚMČ byla jednostranně pozastavena.

•

Prostory bez zázemí, nedostatečně velké, vše od soukromých osob, žádné od MČ

•

Prostory jsou v rodinném domě, kde jsou další nájemníci.

•

Prostory nejsou přímo nevyhovující, přesto jsou částečně omezující. Volný čas dětí a jejich vedoucích v pracovní dny tvoří relativně malé časové okno mezi
koncem školy/práce a podvečerem, kdy by už malé děti měly být skoro v posteli. Pokud chceme uspořádat více schůzek (každý dítě je členem družiny, která
má schůzky jednou týdně) a máme omezené množství času, kdy je lze uspořádat, je potřeba větší množství prostoru, aby jich bylo možné realizovat více
souběžně. Stávající prostory umožňují tři schůzky najednou a tuto kapacitu již v některé dny vyčerpáváme.

•

Špatná kvalita podlah a topení v obou tělocvičnách! Neupravené hřiště v areálu školy.

•

Úplně nám chybí antukové hřiště a vyhovující časy pro mládež v tělocvičně..

•

V současné době program nárazově využívá zázemí MČ na multifunkčním hřišti v objektu veřejných záchodů. Prostor slouží zejména k uskladnění pomůcek
a v případě konání akcí MČ musí být vyklizen. Vzhledem k tomu, že je v užívání pro potřeby více osob, nelze zde na trvalo umístit zázemí terénního programu
(např. gauč, stolek, stolní fotbálek, sportovní pomůcky). V zimních měsících se v prostoru netopí a neteče zde voda. Mimo zimní měsíce je k dispozici záchod
s umyvadlem pro terénní sociální pracovníky programu.

•

Zájem o aktivity se rychle zvyšuje. Je třeba navýšit kapacitu, prostor a stávající prostory dovybavit. Bude třeba změnit prostorové dispozice, přestavět
a využít další prostory naší budovy.

Další jmenované potřeby a náměty:
•

Uvítali bychom možnost půjčovny technického a materiálního vybavení pro spolky na akce (stoly a lavice, stany, hudební aparatura, slunečníky, varné nádoby,
termosky...) + seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni organizátorům akcí příležitostně po domluvě jakkoli vypomoct...

•

Zahájit diskuzi nad možnou výstavbou veřejného bazénu na území Prahy 21, zejména v souvislosti s povinnou výukou plavání na ZŠ.

•

Zřízení komunitního centra pro vytvoření sdílených klubových, tvůrčích a školících prostor, veřejnou kavárnu s wifi...

•

Přemýšlet o možnosti organizovaného svozu dětí na zájmové kroužky v rámci Prahy 21.
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4. Katalog a mapa poskytovatelů volnočasových aktivit
Obr. 1.: Ukázka on-line mapy volnočasových aktivit
•

V rámci projektu vznikl seznam poskytovatelů
volnočasových

aktivit

a

interaktivní mapa

přístupná všem zájemcům.
•

Interaktivní mapa je dočasně umístěna na
https://bit.ly/2HsGAln

Časem

bude

mapa

přístupná ze stránek jednotlivých MČ.
•

Interaktivní mapa umožňuje vyhledávat hřiště,
sportoviště a aktivity dle

kategorií i dle

fulltextu.
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5. Poptávka po volnočasových aktivitách
5.1. Počet dětí na území SO Praha 21
Obr. 2.: Počet dětí ve věku 0 – 14 let
•

Na území SO Praha 21 žilo k 31.12.2016
celkem 3 550 dětí ve věku 0 – 14 let.

•
Klánovice

60,5 % z toho žilo na území MČ Praha 21
(2 147).

680 (19 %)
Běchovice
414 (12 %)

Újezd n. L.
západ*

Újezd n. L.

847 (24 %)

východ*
847 (24 %)

Koloděje
309 (9 %)

Rohožník
453 (13 %)
SO Praha 21
celkem: 3 550

Zdroj: ČSÚ, k 31.12.2016; * Odhad dle podílu bytů autorem studie
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Tab. č. 3 Počet dětí dle lokalit a věku, 2016
Lokalita

0-4

5-9

10 – 14 Celkem

•

Pro doplnění uvádíme i počet dětí dle věku.

•

Z přehledu

Praha-Běchovice

145

155

114

414

Praha-Klánovice

194

290

196

680

využívajících volnočasové aktivity by v příštích

86

115

108

309

4 – 5

178

169

106

453

237

331

279

847

237

331

279

847

1 077

1 391

1 082

3 550

Praha-Koloděje
Rohožník
(odhad)

patrné,

že

počet

dětí

letech již neměl růst (s výjimkou

Rohožníka).
•

Újezd nad Lesy - východ

je

V příštích 4 – 5 letech poroste počet dětí
ve věku 10 – 14 let.

Újezd nad Lesy - východ
(západ)
Celkem

Zdroj: ČSÚ, propočet autor studie, k 31.12.2016
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5.2. Spokojenost rodičů s nabídkou volnočasových aktivit
Obr. 3: Spokojenost s možnostmi volnočasového vyžití pro děti
(% Zcela + Spíše spokojených)
•

83

%

rodičů

je

spokojeno

s možnostmi

volnočasového vyžití pro děti a mládež v rámci
své MČ.
Klánovice

•

94 %

v Běchovicích

či

Klánovicích.

Nejnižší

spokojenost panuje v Rohožníku.

Běchovice
89 %

V MČ Praha 21 panuje nižší spokojenost, než

Újezd n. L.
západ

Újezd n. L.

80 %

východ

•

se neliší dle věku dítěte. Výjimkou je pouze
Rohožník,

80 %
Koloděje
85 %

Spokojenost s možnostmi volnočasového vyžití
kde

jsou

rodiče

dětí

školou

povinných méně spokojení (62 %).

Rohožník
71 %
SO Praha 21:
83 %

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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5.3. Navštěvované zájmové volnočasové aktivity
Graf 4: Navštěvované volnočasové aktivity v tomto školním roce
(kluby, kroužky, spolky, sport, vzdělávání)
Míčové (Fotbal, Florbal, Volejbal…)

•

14 %

Bojová umění, sebeobrana

8%

Plavání

aktivity navštěvují děti 84 % domácností.

7%

Sportovky, pohybovky, Sokol

Některé děti na druhou stranu navštěvují více

6%

Tenis, Badminton, Ping pong

let připadá 1 aktivita. Na území SO Praha 21

50 %

4%

Gymnastika, jóga

aktivit. V průměru tak na 1 dítě ve věku 0 – 14

Sportovní

4%

Atletika

Nějaké organizované kroužky či volnočasové

žije 3,5 tis. dětí. Celkový počet návštěvníků

3%
1%

kroužků a dalších aktivit je tedy cca 3,5 tis.

Bruslení, in-line, kolo

1%

To odpovídá

Jiné sportovní

1%

volnočasových aktivit.

Aerobik, zumba, švihadla a jiné…

Hudební

12 %

Výtvarné
Tanec, balet
Divadelní

2%
2%

Jezdecký
Deskové hry, šach

13 %

1%

Nenavštěvuje žádné

míčové

hry

(nejčastěji

fotbal

a florbal), hudební aktivity (nejčastěji flétna
•

Množství navštěvovaných aktivit se neliší dle
lokalit. Drobné rozdíly jdou na vrub mírně
odlišné

2%
1%

poskytovatelů

a zpěv) a výtvarné aktivity (keramika).
Vzdělávací

1%
2%

od

Mezi nejčastěji navštěvované aktivity patří
bezesporu

32 %

8%

Jiné vzdělávací

Jiné spolky a kluby

•

1%

PC, elektro, technika
Turistický oddíl, skaut

umělecké

8%

Jazykové

Vědecký

Kulturní a

11 %

zjištění

Ostatní kluby a

věkové

struktuře

v jednotlivých

lokalitách.

spolky
5%
16 %

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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5.4. Spokojenost s kvalitou kroužků a klubů
Graf 5: Celková spokojenost rodičů s kvalitou kroužků a
volnočasových aktivit

Napůl
5%

Spíše
nespokoje
n/a
1%

•

Naprostá většina rodičů je spokojena s kvalitou
volnočasových

Zcela
nespokoje
n/a
0%

aktivit,

které

jejich

děti

navštěvují.
•

Naprostá většina „výhrad“ rodičů se týkala
nutnosti dojíždění do sousední MČ (většinou

Spíše
spokojen/
a
25 %

z Koloděj do Újezdu) či z důvodu zrušení
některé aktivity.

Zcela
spokojen/
a
69 %
Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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5.5. Odmítnutí zájemci z kapacitních důvodů
Obr. 4: Procento odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů
•

9 % rodičů uvedlo, že jejich dítě bylo v tomto
školním roce odmítnuto z kapacitních důvodů.

•
Klánovice

Největší míra odmítnutí byla u rodičů v MČ
Praha 21 a v Klánovicích.

10 %

•

Nejčastější

aktivity,

ze

kterých

byly

děti

odmítány:

Běchovice
Újezd n. L.

0%

západ

Újezd n. L.

14 %

východ

o

Klánovice: Atletika v Újezdě

o

Koloděje: Tanečky (neotevřeno z důvodu
malého počtu děti)

8%
Koloděje
6%

Rohožník
13 %
SO Praha 21
9%

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326

•

o

Rohožník: Hudebka, sportovky v DDM

o

Újezd n. Lesy–východ: hudebka, angličtina

o

Újezd n. Lesy–západ: angličtina

Struktura aktivit, ze kterých museli zájemce
z kapacitních důvodů odmítat, je obdobná i ve
výzkumu mezi poskytovateli.
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5.6. Jaké aktivity na území SO Praha 21 dle rodičů chybí
Graf 6: Chybějící volnočasové aktivity pro děti a mládež
(kluby, kroužky, spolky, sport, vzdělávání)

Nic mi nechybí

45 %

Hřiště, plácky pro mládež

•

stávajícím
•

19 %

stavem

a

žádné

volnočasové

aktivity jim aktuálně nechybí.

20 %

Sportoviště

45 % respondentů je plně spokojeno se

Mezi

nejčastěji

zmiňovanými

chybějícími

aktivitami byly hřiště pro mládež a sportoviště.
Tyto dvě kategorie zmiňovali především rodiče

Hřiště pro děti

Sportovní oddíly
Kulturní, umělecké aktivity

13 %
8%
7%

Vzdělávací kurzy

4%

Komunitní centrum

4%

Spolky, kluby
Jiné

z Rohožníka a Újezdu n. L. západ.

1%
4%

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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Obr. 5: Chybějící infrastruktura (hřiště, plácky či sportoviště),
% rodičů, kteří uvedli alespoň jednu z možností
•

40 % rodičů by přivítalo buď hřiště pro děti,
hřiště pro mládež či sportoviště (alespoň jedno
z toho).

Klánovice

•

23 %

nedostatek

infrastruktury

pociťují

respondenti z Rohožníka a Újezdu n. L. –
západ.

Běchovice
28 %

Největší

Újezd n. L.
západ

Újezd n. L.

52 %

východ
41 %

Koloděje
35 %

Rohožník
57 %
SO Praha 21:
40 %

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

22

Chybějící infrastruktura a volnočasové aktivity dle rodičů:
•

MČ Praha 21
o

o

o
•

•

•

Hřiště pro mládež
▪

koš na basket, plácek na kopanou, lezecká stěna, skate park...

▪

především Rohožník, ale i další části

▪

volně přístupné

▪

volnočasové vyžití, nikoliv „profesionální“ sport

Hřiště pro děti
▪

Újezd n. Lesy – západ, částečně i východ

▪

více herních prvků na stávajících hřištích, prvky jak pro malé děti, tak i pro velké

▪

oplocená hřiště

Kryté sportoviště

MČ Praha Klánovice
o

Dětská herna s kavárnou (možná souvisí s jejím zrušením)

o

Hřiště, plácky pro mládež

MČ Praha Běchovice
o

Kulturní a umělecké aktivity

o

Nedostatečný výběr volnočasových aktivit

o

Plácky pro mládež

MČ Praha Koloděje
o

Hudebka, liduška

o

Hřiště / plácky pro mládež

o

Krytá tělocvična
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Další zajímavé citace k volnočasovým aktivitám a sportu:
Běchovice
Chybí hřiště s umělým povrchem, víceúčelová hřiště; Chybí lanové prolézačky, hřiště; Chybí místo pro cvičení pejsků, něco jako liduška; U sportoviště chybí
posilovací nářadí v přírodě, kulturní aktivity více akcí pro náctileté
Klánovice
Cvičení s dětmi, setkávání se dětí i maminek a možnost občerstvení; Cyklostezky mimo silnice, do školy, na nádraží; Dětský koutek, dám si kafe a dítě si pohraje;
Hřiště zdarma a můžou si zakopat kdykoliv; Chybí tu společenský multifunkční koutek pro děti se soutěžemi a akcemi; Kavárnička a hřiště u školy, když čekám
na dítě a ono se opozdí; Lepší cesty v lese na cyklistiku, sportoviště na atletiku a běh; Plácky pro mládež, skatepark, puberta/adolescence, bazén, klubovna; Třeba
u škol lavičky ať nemusím stát než dítě přijde ven
Koloděje
Chybí multifunkční hřiště pro starší děti ; Chybí sportovní oddíl atletiky ; Chybí více interaktivních prvků na hřišti; Někde mají kousek plácku a koš na basket, zde
takové plácky chybí, na kopanou, síť na badminton, v zimě na hokej; Není žádné hřiště pro starší,, na fotbalové hřiště nesmí, atletika, judo, bojové sporty, do
sokolovny nesmí a na školní také ne; Nesmí se chodit na školní hřiště ; U sportovních oddílů jen menší frekvence, vadí mi intenzivní tréninky 3x týdně, stačí méně
jen dětem pro radost
Rohožník
Až děti vyrostou tak není kam s nimi jít - jsou zde hřiště jen pro mrňata; Basketbalové, volejbalové hřiště, nespokojenost s pejskaři neuklízí, pro děti jen tři
oplocené hřiště a zbytek pro psy, takže by se pro psy mělo udělat oplocené hřiště, za Rákosníčkem je spousta prostoru; Hřiště na bruslení, volejbal; Hřiště pro
skateboard, kolečkové brusle, prostor na bruslení; Chybí hřiště pro in-line sporty a půjčovny sportovního vybavení; Plácky pro kopanou, volejbal, šipky, lukostřelba;
Sportoviště s umělým povrchem, basketbalový koš
Újezd nad Lesy – východ
Dopravní hřiště, tenis; Chybí takové ty plácky s košem, na volejbal nebo s brankami na kopanou; V Dražické a ve starší zástavbě udělat hřiště pro děti, oplocení
před Masarykovou školou , doprava s malýma dětma je obtížná až hororová; Více lesních hřišť, v lese jako Klánovice
Újezd nad Lesy – západ
Angličtina v DDM mají málo kurzů přitom zájem byl obrovský; Angličtina, něco jako hřiště v Dubči nebo v Malešicích je i voda; Atletika kvalitní instruktor; Chybí
dětská herna, hlavně v zimě a celodenně; Před školou (Masarykova ZŠ) je spousta nevyužitého místa; Sokol - cvičení rodiče s dětmi, krytý bazén, uzavřená dětská
herna; Víc plácků, na volejbal, s košem, s brankami na hokej, nebo síť na badminton, nemusí být velký prostor
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6. Dětská hřiště a sportoviště
6.1. Vybavenost hřišti a sportovišti
Obr. 6: Počet dětských hřišť / venkovních / vnitřních sportovišť

•

Na území SO Praha 21 se nachází 28 dětských
hřišť

lesních),

21

venkovních

sportovišť (včetně fitness hřišť) a 13 vnitřních

5/5/7

sportovišť (včetně školních a posiloven).
•

Běchovice
8/4/1

(včetně

Klánovice

Vybavenost hřišti a sportovišti se v rámci
území

Újezd n. L.

značně

liší.

Relativně

největší

západ

Újezd n. L.

vybavenost mají v Běchovicích a Klánovicích.

4/3/3

východ

Naopak v MČ Praha 21 je vybavenost hřišti

5/2/0
Koloděje
2/6/2

a sportovišti podprůměrná. Nedostatek

Rohožník

patrný

zvlášť

4/1/0

sportovišť.

u

venkovních

a

je

vnitřních

SO Praha 21:
28 / 21 / 13
Zdroj: podklady od zadavatele, zpracování autor studie
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6.2. Spokojenost rodičů s množstvím hřišť ve svém okolí
Obr. 7: Řekl/a byste, že je v okolí dostatek dětských hřišť a hřišť
pro mládež? % odpovědí Určitě dostatek + Spíše dostatek
•

Podle 78 % rodičů je v okolí dostatek hřišť pro
děti a pro mládež.

•

Klánovice

S dostupností hřišť a sportovišť jsou nejméně
spokojeni obyvatelé Rohožníka a západní části

83 %

Újezdu n. Lesy.

Běchovice
94 %

Újezd n. L.
západ

Újezd n. L.

64 %

východ
82 %

Koloděje
82 %

Rohožník
69 %
SO Praha 21:
78 %

Zdroj: podklady od zadavatele, zpracování autor studie
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6.3. Hodnocení hřišť a sportovišť rodiči - MČ Praha Běchovice
Hřiště

DH v lesoparku
Vinice

Fotbalové hřiště Za
Poštovskou zahradou

Pozitivních /

Chanos Rychterova
Sportovní areál Na
Korunce
DH Manželů
Lyčkových
DiscGolf Park
Lesopark Vinice
DH Za Poštovskou
zahradou
DH Setbová

na procházku, příjemné prostředí; Lesopark bezvadný;

-

Nejsou auta, klouzačky, prolézačky; Prostředí a vybavení
Dobré; Fotbal; Hřiště na fotbal; Je při cestě, houpačky,
12 / 3

klouzačka; Je to blízko; Klasické hřiště; Pro všechny
věkové kategorie; Všechno dobré; Vyhovuje dětem

Málo rovná plocha, špatně se tam bruslí; Nesvítí
tam moc slunce; Zvětšit, přidat něco novějšího

Cvičební stroje; pořádají se tam akce; Dobré vybavení;
8/0

Vinice
Sportovní areál

Negativa

Dost vyžití; Hezké prostředí; Hodně přírodní ráz; Chodíme
9/0

Cvičební stroje pro
dospělé Lesopark

Pozitiva

negativních

Hřiště i pro dospělé; Je to tam pěkné; Slušné vybavení;

-

Vše co má být
Hrají fotbal; Je tam klid, oplocené; Jezdí tam na kole;
12 / 4

Kolo ; Spokojení; Uzavřený prostor; prolézačky pro děti;
Výborná tělocvična, umělá tráva

6/0

5/0

Dobré na bruslení; Chodíme tam hrát tenis; Na jógu;
Různé sporty; Tenis, brusle; Vhodné na in-line
Cvičební nářadí; Hodně prolézaček houpačka; U školky
v Běchovicích, vybavení pro malé děti, pískoviště
Čisté, uklízí se tam; Hezké; I dospělí, rodinný; Líbí se

6/2

tam, uzavřené; Nové, úžasné; Sportovní aktivity;
Uzavřený areál; Velké a vybavené

6/1
2/0

Dobré, děti to tam mají rády; Hodně herních prvků;
Je po cestě; Klidné, nejezdí okolo auta; Rozmanitost;
Odpovídající vybavení
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Málo herních prvků; Vylepšit vybavení tělocvičny;
Zastaralé, málo prvků; Není udržováno

-

-

Méně prolézaček a aktivit pro starší děti; Zvětšit,
přidat něco novějšího

Málo herních prvků
-

27

Hřiště

DH K železnici
DH v parku ulice Nad
nádražím
DH Do Panenek

Pozitivních /

Pozitiva

negativních
1/0

1/1
1/1

Hned u školy, po odchodu ze školy si ještě může pohrát;
Odpovídající vybavení
Nádraží Běchovice, prostor na běhání, vybavení pro stolní
hry
Houpačky, pískoviště

Negativa

-

Málo herních prvků
x

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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6.4. Hodnocení hřišť a sportovišť rodiči - MČ Praha Klánovice
Hřiště

Pozitivních /

Pozitiva

negativních

Negativa

Děti to tam baví; Fajn, že je hřiště v hezkém prostředí;
Hezké lesní hřiště; Hodně prolézaček; Je hezké; Je v lese,
při procházce; Les; Les, potok; Lesní hřiště jsou moc
Lesní DH

17 / 0

pěkná; Lesní je dobré - hezké; Máme rádi lesní hřiště ;

-

Pěkně udělané, v lese; Prolézačky; Průměr; Příroda,
potok; Přírodní i prolézačky; V dobrém místě, hezké
procházky; V lese
Hezké dětí se tam vyřádí; Je to v lese, pro dětí dobré;
Je v přírodě, v lese; Les; Les ; Lesní hřiště jsou moc
Lesní DH U
Koupaliště

15 / 0

pěkná; Malé děti s i pohrají, ale časem to někdo zničí;
Máme rádi lesní hřiště ; Sova, pyramida; V dobrém místě,

-

hezké procházky; V lese, zajímavé prolézačky, děti se
vyblbly; V lese, sova, skladba atrakcí; Vybavení, v lese
Blízko školy; Dostupné, uprostřed Klánovic ; Hezké; Je

Školní hřiště,
Slavětínská

22 / 8

dobré, že je jich tu tolik, vyhovující; Je hezké; Je naše

Hodně prašné; Malé, prašné; Málo nářadí; Mohou

oblíbené; Kolotoč; Kvalita; Lepší průměr, ale dětem se

tam psi a kočky; Nemáme rádi, je u silnice

tam líbí; Líbí se mi; Nic extra, ale stačí nám; Pavučina,

a práší se tam; Smog z aut, prach ze země; U

lana; Povrch dobrý i vybavenost; Prolézačky, hodně

školního hřiště se dělají celé léto sochy a práší se

možností; Prvky; Schází se s ostatními dětmi, líbí se jim

- to vadí; Vadí nám oblaka prachu po dopadu

tam; Super dostupné; U školy, hezké hřiště; Vysoká

z klouzačky

skluzavka
Blízko, je nové; Čistý, nový, hodně prvků; Dá se zavřít,
DH Nepasické
náměstí

aby děti neutekly; Děti to tam baví; Je nové, čisté;
13 / 1

Je pěkné; Kompletně vybavené, nové; Nové, zamyká se ;

Neuvedeno

Perfektně udržované; Pro batolata ok; Protože vůbec je;
Vybavení
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Hřiště

Pozitivních /

Pozitiva

negativních

Negativa

Fajn, že je hřiště v hezkém prostředí; Hezké, děti se tam
vyřádí; Houpačky; Je to v lese, pro dětí dobré;
Lesní DH Vidrholec

11 / 0

Je v přírodě, v lese; Les; Lesní hřiště jsou moc pěkná;
Uprostřed lesa, ale daleko, kola; V dobrém místě, hezké

-

procházky; V lese; V lese, dobré atrakce; Vybavení,
v lese
Je dobré, že je jich tu tolik, vyhovující; Je pěkné; Je to
DH V Soudním

10 / 1

bezpečné hřiště, na jiná už nechodí; Schází se s ostatními
dětmi, líbí se jim tam; Skladba atrakcí, v centru dění;

Neodpovídá standardu v Evropě

Školní hřiště - je dobré=, že je hned u školy
Hezké; Je dobré, že je jich tu tolik, vyhovující; Je naše
Hala starosty
Hanzala V Soudním

oblíbené; Je pěkné; Jezdíme okolo; Krásné; Kvalitní hala;
10 / 1

Moderní, všechny možné sporty; Nádherný a také se dá

Neuvedeno

pronajmout; Nic extra, ale stačí nám; Zcela nám
vyhovuje
Jsou kvalitní; Máme nejraději, je zde vše co nás baví;

Tenis Klánovice, V
Pátém

8/1

Optimální; Profesionální trenéři, zázemí; Schází se
s ostatními dětmi, líbí se jim tam; V létě se mi tam líbí;

Placené

V pohodě ; Vyhovuje nám
Fotbalové hřiště
Klánovice
Studio Yoon
Bělečská
Yoga Klánovice
Lovčická

Fotbal; Fotbalové; Je nově zrekonstruované; Nově
7/0

zrekonstruovaný; Nové, neustále se zlepšuje;

-

Zrekonstruovaný, tribuna
3/0

3/1

Prostředí a přístup; Zaměření a dostupnost; Zcela nám
vyhovuje
Jóga bezvadná; Nic extra, ale stačí nám; Pěkné;
Z doslechu, že jóga je dobrá
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Chybí, ale parkoviště
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Hřiště

Pozitivních /

Pozitiva

negativních

Negativa

Školní hřiště u malé
budovy ZŠ,

3/1

Blízko u školy; Dobré pro malé děti; Klouzačky, lana

Jen pro malé a prašné

Smržovská
Tělocvična Beseda
Slavětísnká
Fitness Klánovice
Slavětínská
Forest Golf Club
Studio Balletina
Slavětísnká

3/1

K pronajmutí; Pronajímáme si třeba na oslavy; Slušně
vybavené

Zrušili dětský koutek

1/0

Fitko dostupné; Sebeobrana

-

2/1

Dostupnost, atraktivita

Není využívané

0/0

-

-

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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6.5. Hodnocení hřišť a sportovišť rodiči - MČ Praha Koloděje
Hřiště

Pozitivních /

Pozitiva

negativních

Negativa

Hezké dost různých prvků; Blízko, příjemné, písek,
prolézačky; Dětské hřiště jako takové; Dobré, ale malé;
Dobře vybavené; Dobře zařízené, klid, tráva; Dostačující;
Je tam stín, v létě je to tam dobré; Je v pořádku, chodíme
DH K Jízdárně

12 / 0

tam rádi; Jsou tam stromy a stín; K jízdárně, je oplocené,

Chybí přístřešek proti slunci

nejezdí auta, klidné , pískoviště ; K jízdárně, prolézačky
dobré; K jízdárně, velké pískoviště ; Pro menší děti hrací
prvky ; Průměr; Skluzavky; Spokojenost; Zvyk a líbí se
nám tady
Cvičební prvky pro celou rodinu můžeme cvičit s dětmi;
Děti to tam baví; Dobrá údržba; Hezké; Hezké vybavené;
Fitness Park Skála
Lupenická

9/2

Je nově zrekonstruované to je velký klad; Je po

Cvičební prvky zničené; Chce to víc strojů;

rekonstrukci, takže je vše ještě funkční; Jezdí i na kole,

Neopravily se rozbité prvky; Ničí se tam dřevěné

cvičí na prvcích; Krásné prostředí; Může se jezdit i na

prvky

kole; Neobvyklé prostředí; Nová rekonstrukce; Škála
sportovních prvků, pořádají se akce pro celé rodiny
Tělocvična při ZŠ
KOLODĚJE

DH Meinllinova

6/1

6/1

Fotbalové hřiště,
multifunkční hřiště
Bohdašínská

5/0

Děti to tam baví; Dobré; Je v okolí; Kluk tam rád chodí;

Není tam volný přístup ; Při ZŠ nemohou volně

Kurzy ve škole; Líbí se nám tam; Ok; Průměr; Ve škole

chodit ; Také tam děti nesmí

Dobré; Hezké; Hezké a čisté; Hrací prvky; Je v pořádku,
chodíme tam rádi; Pískoviště

Děti to tam baví; Chodí na kopanou; Je tam i fotbal;
Kopaná; Prostor je velký; Velké hřiště ; Velký prostor
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Mezi domy to mi vadí i ten hluk; Není tam stín je
tam horko, špinavé kameny; Spíše na
fotbalovém

Nesmí tam děti samy chodit
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Hřiště

Pozitivních /

Pozitiva

negativních

Negativa

Sportovní hřiště a
přírodní zahrada ZŠ
a MŠ Koloděje

5/2

Je v okolí; Kluk tam rád chodí; Průměr; U školy

Není pro veřejnost; Nesmí se tam mimo
vyučování; Při ZŠ nemohou volně chodit

Lupenická
Sportovní hala V
Lipách
Tenisové kurty V
Lipách
Jezdecký parkur Na
Mezi
Hasičský polygon
Záhornická

3/0

3/1

Je v okolí; Je v pořádku, chodíme tam rádi; Kluk tam rád
chodí; Spokojenost
Akorát tak pro nás; Dá se tu hrát tenis; Kluk tam rád
chodí; Průměr; Tenisové kurty, herní prvky

0/1

0/3

-

Antuka, prašnost; Vedle bydlím

Jízdárna byla zrušena
Ještě není postavené; Ještě nevystavěno trvá to
dlouho; Není postavené

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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6.6. Hodnocení hřišť a sportovišť rodiči - Rohožník
Hřiště

Pozitivních /

Pozitiva

negativních

Negativa

Cvičení na venkovním náčiní; Čisté, jinak nové, pěkné;
Děti se tam zabaví na těch prvních atrakcích; Dostatek
herních prvků; Hodně houpaček a prolézaček; Je hezké,
DH Miletická

68 / 9

barevné; Je oplocené a je udržované; Je tam na výběr víc
aktivit pro malé a je to oplocené; Je tam nová skluzavka;
houpací síť; Kamínky; Klouzačka, houpačka; Kolotoč
a houpačky; čisté pískoviště; Pestré, ale malé; Pro

Chybí stín, černá barva herních prvků; Chybí
stromy; Chybí zastínění shora, v létě je moc
horko; Občas je tam hodně dětí; Přeplněné;
Zajistit lepší bezpečnost , občas se tam pohybují
divní lidé

dospělé tělocvična; Pro nejmenší; Spíš pro menší;
Dětem se tam líbí; Dobré vyhovuje; Je při cestě, kolotoč,
DH Žíželická

11 / 1

domeček ; Je skvělé; Je to blízko; Jen tam chodíme; Líbí
se nám ; Malá lanovka; Máme ho u nosu; Uzavřené,
lanovka

Plastové černé houpačky, celkově chybí lavičky
po cestě kamkoliv; Přeplněné, není chráněné
před sluncem

Domeček, vybavení; Houpačky; Je tam klid; Je to blízko;
DH Žlebská

9/0

Jen tam chodíme; Líbí se nám ; Máme ho u nosu;

-

Vyhovující
DH Žíšovská
Fitness hřiště
Žlebská

3/1

Čistota; Jsou zde dobré prvky; Ok, čisté

Kovová rozpálená skluzavka v létě

1/0

V dosahu

-

Domeček, vybavení; Houpačky; Je tam klid; Je to blízko;
DH Žlebská

9/0

Jen tam chodíme; Líbí se nám ; Máme ho u nosu;

-

Vyhovující
DH Žíšovská
Fitness hřiště
Žlebská

3/1

Čistota; Jsou zde dobré prvky; Ok, čisté

Kovová rozpálená skluzavka v létě

1/0

V dosahu

-
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6.7. Hodnocení hřišť a sportovišť rodiči – Újezd n. Lesy východ
Hřiště

Pozitivních /
negativních

Pozitiva

Negativa

Atrakce; Blízko u lesa; Dobré místo u lesa, Pískoviště,
houpačka, oplocené školou, hřiště v zástavbě; Dobré
prostředí; Dřevěné prvky; Hezké okolí; Hezké prostředí
Lesní DH Velimská

27 / 4

u lesa; Je u lesa; Líbí se dětem ; Pěkné okolí, les;

Je tam toho hrozně málo- prvků; Málo aktivit,

Procházky a nářadí; Prolézačky; Prolézačky, les; Prolézání

trakcí; Opravit - chybí prvky

pavučin; Prostředí je dobré; Střední cesta - není daleko
a je blízko les; V lese, pěkné prostředí; V lese, pohyb;
Ve stínu, dřevěné prolézačky; Velké, příjemné
Dobrý na běhání; Dřevěné prvky; Chodíme tam jen
občas; psí plácek ; Je tam klid, míč a mašinka; Je tam
DH na psím plácku
Sudějovická

méně lidí než v Maletické; J Je to oplocené, sympatické;
24 / 9

Je to tam klidnější; Má tam kamarády; Nářadí; Nová
klouzačka; Skvělé, dřevěné prolézačky; Velká klouzačka,
vláček, koníček; Velký prostor na fotbal; Velký, dá se tam

Celkem je potřeba rekonstrukce, psí plácek;
Pozvednout toto hřiště ; Prostor je veliký, ale
nikdy nic; Prvky o ničem, zpestřit to ; Zastaralé
nic moc

zaběhat; Velký, nádherný
Atletické hřiště u ZŠ
Polesná
Tenisové kurty
Kalská

Atletika, líbí se nám; Dobrá tělocvična; Dobré; Dostačující
15 / 2

hřiště ; Herní prvky a prostor; Chodí do kroužku rád,

Je malé, je potřeba rekonstrukce - dráha

spokojen; Má tam kamarády; Prostor a hodně prvků
6/0

Je nové příjemné; Líbí se jim tam; Prolézačky; Rádi tam
chodíme; Se vším spokojeni

-

DH Luníkovská

9/3

Čisto; Je blízko; Je to blízko

Málo vybavení pro mládež; Není udržováno

DH Žherská

2/0

Je to blízko

-

DH Šlitrova

0/4

Bohužel je prostorově moc malé; Je moc malé
a jen pro malé; Je zanedbané

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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6.8. Hodnocení hřišť a sportovišť rodiči – Újezd n. Lesy západ
Hřiště

Pozitivních /
negativních

Pozitiva

Negativa

Dobré hřiště, Hodně prvků; Hřiště na skateboard; Chodí
tam i větší děti není to jen pro malé; Je i pro větší děti; Je
skvělé; Je tam na výběr -prolézačky; Je tam všechno
pohromadě; Je to i pro starší děti; Je to rozlehlé, široké
Multifunkční sportoviště
Čentická

využití; Je to tam pestré, pro různé generace;
72 / 3

Multifunkční, je tam výběr aktivit, dá se tam vybrat;

Nepřijde mi bezpečný

Oplocené, vybavení, houpačky; Pořádají se akce pro děti
a rodiče; Prolézačky, rampy, fotbalové hřiště; Prolézačky,
U rampa; Prostor je to tu velký; Skatepark, je to tam
i pro větší; Velké; Větší areál pro všechny akce i pro
rodiče; Volejbal - spokojenost;
Dá se tady posedět; Fotbal, hřiště; I dětské hřiště a táta

Fotbalový stadion
Čentická

13 / 1

říká na fotbal; Je skvělé; Je to slušné; Máme to tam rádi;
Praktické, měli MŠ a ZŠ, občerstvení pro rodiče; Rád tam

Horší zázemí, chce to zlepšit

chodí; Spokojenost s prostředím; Vše v pohodě
Bylo jediné v té době; Je blízko; Je to blízko; Je to blízko,
DH na
stadionu Čentická

10 / 0

je tam WC, vedle Fl. hřiště - Masarykova škola; Líbí se
nám tam; Mají tam kamarády a zabaví se tam;

-

Skatepark; Vše ok, čisté
Hezké procházky a dřevěné prvky; Procházky v lese;
Lesní DH Pilovská

8/0

Příroda a les to je nádhera; Vláček, pavučina,

-

prolézačka; Zajímavé prvky
Fotbalový stadion
Blatov Pilovská

5/0

Chodíme sem u nás nic není pro 12letého kluka; Je to
slušné; Líbí se nám fotbal; Máme to tam rádi
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Hřiště

DH Poříčská

Pozitivních /
negativních

4/4

Pozitiva

Houpačky pro malé; Prolézačky, rádi tam chodíme; Taky
je to blízko

Negativa
Málo prvků, nevhodný hrad - oblouk žebřík, pro
malé děti je to nebezpečné; Některá hřiště jsou
smutná, ponurá a děti to nepřitahuje
Je zanedbané a to je škoda; Jen jedna klouzačka,

Bruslíme tam v zimě; Hezké prostředí, ale pro větší děti
DH u rybníku
Blatov Nadějovská

tu nejsou žádné prvky; Je to tam hezký, ale jedna
11 / 14

skluzavka je málo; Kluk s tátou tam chytají ryby; Krásný,
rybník; Krokodýl, skluzavky pro ; Máme to kousek;
Rybník

to je málo; Katastrofa, je neudržované, málo
prvků, po kolena bahno v zimě, v létě voda,
když se chce dítě sklouznout spadne do kaluže
vody; Málo prvků a pro starší děti tam nic není,
ale rybník je hezký; Není nic pro malé; V létě je
tam vysoká tráva a v ní mohou být klíšťata;
Zcela neudržovaný a to je škoda

Zdroj: Výzkum mezi občany (2018), n=326
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7. Přílohy: Dotazníky

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

38

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

39

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

40

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

41

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

42

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

43

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

44

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

45

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

46

Studie volnočasových aktivit a sportu, SO Praha 21
Březen 2018

47

