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cíl participace

Cílem bylo informovat veřejnost o přípravě dokumentu Koncepční rozvaha revi-

talizace sídliště Rohožník (dále Rozvaha) a vysvětlit možné reálné dopady vzniku 

takového dokumentu. Dále byl cílem sběr informací a získání představy o zku-

šenosti veřejnosti s územím. Během participace měly být zmapovány potřeby 

uživatelek a uživatelů veřejných prostranství Rohožníku a identifikovány potenci-

ální konflikty.

průběh participace

Participace s veřejností se sestávala ze dvou akcí - širokého dotazníkového šetře-

ní a sousedského setkání nad mapou. 

Dotazníky bylo možné vyplnit jak online na platformě mujrozhlas.cz, tak v papíro-

vé podobě. Šetření probíhalo jeden měsíc od 1.2.2022 do 28.2.2022. Online vyplni-

lo dotazník 110 respondentů, papírově 47 respondentů.

Participační setkání proběhlo 22.2.2022 na Rohožníku ve skautské klubovně. V 

rámci akce byl představen záměr zpracování dokumentu, cíle a možný efekt 

Rozvahy pro další budoucnost sídliště. Pak proběhl workshop nad mapami, kdy 

účastníci vyznačovali do plánů Rohožníku pozitiva, negativa a nápady na zlepšení 

veřejných prostranství Rohožníku. 

distribuce a propagace

Výzva k vyplnění dotazníku, dotazník samotný a výzva k účasti na participačním 

setkání byly distribuovány skrze Újezdský zpravodaj, který dostávají do schránek 

všichni obyvatelé městské části Praha 21. Informace byly dále umístěny na webo-

vých stránkách městské části a letácích v rámci Rohožníku. Dotazník bylo možné 

vyplnit také na distribučních místech v místech veřejné vybavenosti sídliště - 

jmenovitě: podatelna ÚMČ (Staroklánovická 260), lékárna Na Rohožníku (Živonín-

ská 1630), Městská knihovna (Staroújezdská 2300), obchod VitaLen (Starokláno-

vická 185).

forma dotazníku

Otázky byly směřovány na: 

- identifikaci struktury respondentů

- zjišťování jejich charakteristického chování v rámci veřejných prostranství Ro-

hožníku

- získávání informací o vnímání hodnot a problému stávajícího prostředí

- identifikaci potřeb pro zajištění intenzivnějšího využití veřejných prostranství    

Rohožníku



Výsledky dotazníkového šetření



5Koncepční rozvaha 
revitalizace sídliště Rohožník 

Veřejná prostranství sídliště Rohožník - DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

Sídliště Rohožník, součást MČ Praha 21, leží těsně při hranici Prahy a Středočeského kraje v atraktivní poloze v blízkosti 
krajiny.  Disponuje rozsáhlými plochami veřejných prostranství, které však v současnosti trpí řadou neduhů typických 
pro sídlištní výstavbu. Vedení MČ Praha 21  se proto rozhodlo pořídit koncepční dokument, který se kvalitou veřejných 
prostranství v rámci Rohožníku bude zabývat. Rozvaha se bude věnovat celkové obnově veřejných prostranství sídliště. 
Ta by v budoucnu měla zvyšovat kvalitu bydlení v místě a nabízet příležitosti k pobytu, setkávání, relaxaci i aktivnímu 
vyžití. V rámci zahájení prací na dokumentu bychom rádi zapojili vás  – obyvatele a návštěvníky Rohožníku a všeobecně 
širší veřejnost se zájmem o téma. Následující dotazník nám pomůže získat hodnotné informace přímo od vás. Vyplněné 
dotazníky je možné předat na setkání se zpracovateli koncepce 22.2.2022 od 16:00 a 18: 00 v areálu skautské 
klubovny střediska Douglaska (Žárovická 2732, Praha 21), odeslat emailem na helena.grycova@praha21.cz nebo 
odevzdat na jedno ze sběrných míst. Ta se od 1.2.2022 do 28.2.2022 nacházejí na následujících místech: podatelna 
ÚMČ (Staroklánovická 260), lékárna Na Rohožníku (Živonínská 1630), Městská knihovna (Staroújezdská 2300), 
obchod VitaLen (Staroklánovická 185).
Dotazník je možné vyplnit online na adrese: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/RevitalizaceRohoznik

Děkujeme za spolupráci!

1. Jste:

3. Na Rohožníku se nejčastěji vyskytujete za účelem:

4. Jakou dopravu a jak často pro Vaše cesty na/z Rohožníku využíváte?

5. Jak obecně hodnotíte kvalitu veřejných prostranství sídliště na škále od 1 do 10 ?
   (10 = nejlepší hodnocení)

6. Co je podle Vás největší obecnou hodnotou sídliště Rohožník? (např. dostupnost přírody, dobré napojení na 
město, dostatek dětských hřišť apod.)

Zde je vyobrazeno území, kterým se dokument bude zabývat:

2. Věk:

❐obyvatel / obyvatelka Rohožníku

obyvatel /obyvatelka blízkého okolí

jiné :

do 18 let

18 – 30

31 – 45

46 – 60

61 – 75

76 a více

bydlím zde

pracuji zde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rekreace a sportovní aktivity v blízkém okolí 

územím pouze procházím nebo projíždím

pěší

automobilovou

MHD

cyklistickou nebo jinou bezmotorovou

každý den 2x - 3x týdně méně často

nakupuji zde 

jiné: 

7. Jaká místa máte na Rohožníku nejraději a proč? 

8. Co je podle Vás největším obecným problémem Rohožníku? (např. nedostatek stromů, chaotické parkování, 
nedostatek sportovního vyžití apod.)

14. Jaké venkovní aktivity Vám na Rohožníku chybí a uvítali byste je?

12. Pokud s výše uvedenými tvrzeními nesouhlasíte, v čem jsou podle Vás hlavní nedostatky?

15. Měl by Rohožník a jeho okolí lákat k návštěvě obyvatele z okolí, případně jak?

16. Chybí Vám na Rohožníku vnitřní či venkovní prostor pro společné setkávání? Pokud ano, jakou podobu by 
podle Vás mohlo mít? (např.: komunitní centrum s kavárnou, společenský sál apod.)

17. Napadá Vás v rámci Rohožníku místo (veřejné prostranství či stavba), které by mohlo lépe sloužit veřejnému 
využití? Pokud ano, jaké?

18. Chybí Vám na Rohožníku veřejná funkce (např.: prádelna, obchod apod.) či vybavení (lavičky, dětská hřiště 
apod.), které by zlepšilo Váš každodenní život? Pokud ano, jaké?

19. Na závěr prosím uveďte libovolný komentář, připomínku či přání týkající se budoucnosti veřejných 
prostranství sídliště Rohožník, pro který jste v předešlých otázkách nenašli prostor: 

Moc Vám děkujeme!

9. Jaká místa na Rohožníku jsou nejvíce nepříjemná / nepřívětivá a proč?

10. Jaká místa na Rohožníku nejvíce potřebují změnu a proč?

11. Jak hodnotíte pohyb v rámci sídliště?

13. Jak hodnotíte aktivity v rámci sídliště?

Rohožník je dobře 
napojený na okolní město

po Rohožníku se dobře 
pohybuje pěšky

po Rohožníku se dobře 
pohybuje na kole

po Rohožníku se dobře 
pohybuje automobilem

na Rohožníku je dostatek 
příležitostí ke sportování

na Rohožníku je dostatek 
příležitostí k setkávání ve 
veřejném prostoru

na Rohožníku je dostatečný 
počet dětských hřišť

souhlasím

souhlasím

spíše souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

nevím

MCA atelier, zpracovatel koncepční Rozvahy městská část Praha 21, zadavatel

DOTAZNÍK



Profil respondentů
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věk respondentů

Složení respondentů dle věku je celkem vyvážené, nejčastěji jsou zastoupeni 

respondenti mezi 31-45 lety.

složení respondentů

Všichni respondenti uvedli, že jsou buď obyvateli Rohožníku (82%), či obyvateli 

blízkého okolí (19%). Nikdo nezaškrtli kategorii jiné, vzorek respondentů tedy za-

stupuje přímou zkušenost s Rohožníkem a jeho veřejnými prostranstvími.

nejčastější účel výskytu respondentů na Rohožníku

Většina respondentů na Rohožníku přímo bydlí (126 ze 157 respondentů). Dalšími 

nejčastějšími důvody výskytu respondentů na sídlišti jsou nakupování a rekreace 

a sportovní aktivity v blízkém okolí.

do 18 let

18-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více

obyvatel / obyvatel-

ka Rohožníku

obyvatel / obyvatel-

ka blízkého okolí

věk respondetů

složení respondentů

nejčastější účel výskytu na Rohožníku

2%
12%

41%

20%

25%

věk respondentů

do 18 let 18-30 let 31-45 let 46-60 let 61 a více let

82%

18%

složení respondentů

obyvatel/obyvatelka Rohožníku

obyvatel/obyvatelka blízkého okolí

#1 bydlím zde (126 respondentů)
#2 nakupuji zde (50 respondentů)
#3 rekreace a sportovní aktivity v blízkém okolí (42 respondentů)

#4 územím pouze procházím nebo projíždím (16 respondentů)

#5 pracuji zde (7 respondentů)

#6 návštěva zdravotního střediska (6 respondentů)

#7 jiné (2 respondenti)
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doprava z Rohožníku / na Rohožník

Respondenti se na území sídliště nejčastěji dopravují pěšky, druhý nejčastější 

způsob je hromadná doprava, dále doprava automobilová a zdaleka nejméně je 

využívána cyklistická či jiná bezmotorová doprava.

každý den

2x-3x týdně

méně často

každý den

2x-3x týdně

méně často

každý den

2x-3x týdně

méně často

každý den

2x-3x týdně

méně často

četnost využití pěší dopravy

četnost využití hromadné dopravyčetnost využití cyklistické a jiné bezmotorové dopravy

četnost využití automobilové dopravy

60%22%

18%

četnost využití pěší dopravy na/z Rohožníku

každý den 2x - 3x týdně méně často

20%

32%

48%

četnost využití automobilové dopravy na/z 
Rohožníku

každý den 2x - 3x týdně méně často

32%

32%

36%

četnost využití městské hromadné dopravy 
na/z Rohožníku

každý den 2x - 3x týdně méně často

5%
12%

83%

četnost využití cyklistické a jiné bezmotorové 
dopravy na/z Rohožníku

každý den 2x - 3x týdně méně často



hodnocení současného stavu veřejných prostranství na Rohožníku
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hodnocení celkové kvality veřejných prostranství Rohožníku

Současný stav veřejných prostranství je respondenty vnímán průměrně, celkově 

byl honocen 5,12 body z 10 (na škále od 1 do 10 kdy 10 = nejlepší hodnocení).

obecné hodnoty

Jednoznačně nejčastěji zmiňovanou obecnou hodnotou Rohožníku je příroda 

(zejména její blízkost a dobrá dostupnost) - zmínilo ji 115 respondentů z celkem 

144 respondentů, kteří na otázku odpověděli. Dále si respondenti pochvalu-

jí dobrou dostupnost sídliště (nejčastěji dobré napojení městskou hromadnou 

dopravou). Tu jako obecnou hodnotu uvedlo 55 respondentů. Dále byl pak pozi-

tivně hodnocen počet dětských hřišť (35 respondentů) a občanská vybavenost 

v rámci sídliště - zejména zdravotní středisko, školka, obchod s potravinami (28 

respondentů). Dalšími zmiňovanými obecnými hodnotami byly klid, menší měřít-

ko sídliště, příležitosti ke sportování a komunita v místě.

NEJČASTĚJI ZMIŇOVANÉ HODNOTY:

1. blízkost přírody

2. dobrá dostupnost

3. dostatek dětských hřišť

4. dobrá vybavenost

5. klid

NEJČASTĚJI ZMIŇOVANÉ

PROBLÉMY:

1. parkování (zejména jeho chaotičnost)

2. chybějící vybavenost (zejména kavárna, 

restaurace...)

3. špatný stav veřejných prostranství

4. chybějící volnočasové vyžití (zejména 

sport) 

5. nedostatek zeleně

PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ:

5,12/10

obecné problémy

Nejčastěji skloňovaným obecným problémem Rohožníku je parkování, a to ze-

jména jeho chaotičnost. Ze 150 respondentů, kteří otázku zodpověděli jich par-

kování uvedlo 51 - většina vidí problém v chaotičnosti, špatnému umístění parko-

vacích míst a neukázněnosti majitelů automobilů (stání na místech k parkováních 

neurčených či nevhodných). 9 respondentů vidí problém v nedostatku parkova-

cích míst, konkrétním místem nejčastěji zmiňovaným v kontextu problematického 

parkování je zdravotní středisko. Několika respondentům chybí parkování pro 

kola. Jako další největší obecný problém vidí respondenti nedostatečnou vyba-

venost (44 respondentů) - nejčastěji je zmiňována absence restaurace, kavárny, 

cukrárny či komunitního centra. Kritizován je stav veřejných prostranství, zejména 

chodníků (24 respondentů), chybějící volnočasové, zejména sportovní, vyžití (22 

respondentů) a nedostatek zeleně (17 respondentů). Dalšími skloňovaným i pro-

blémy jsou neutěšenost zastávky MHD, nedostatek vybavení - zejména laviček, 

neutěšenost prostoru kolem obchodního centra (Albertu), nedostatek příležitostí 

pro setkávání a relaxaci ve veřejných prostranstvích, existence kasina, stav zeleně 

a špatné řešení odpadového hospodářství.
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pozitivně vnímaná místa

Respondenti jako oblíbené místo na Rohožníku nejčastěji uvádějí západní oblast 

v pásu zeleně lemujícím sídliště z jihu - tedy okolí Rákosníčkova hřiště, pumptrac-

ku, venkovní posilovny, ohniště a přilehlou zeleň. Ze 129 respondentů, kteří na 

otázku odpověděli, jich toto místo zmiňuje 53. Konkrétně je v oblasti nejoblíbeněj-

ší Rákosníčkovo hřiště (26 respondentů). V souladu s obecnými pozitivními hod-

notami vnímají účastníci průzkumu dále nejlépe přírodu obklopující Rohožník (39 

respondentů), konkrétně Klánovický les a Škvoreckou oboru (24 respondentů) a 

okolní pole (19 respondentů). Na dalších příčkách se objevují dětská hřiště obec-

ně (17 respondentů), pás zeleně z jihu sídliště (16 respondentů) a lesík u autobu-

sové otočky (14 respondentů), i když často s výhradami k jeho současnému stavu.

Další místa, která respondenti opakovaně zmiňují jako pozitivní, jsou nákupní stře-

disko, zdravotní středisko, východní část sídliště směrem k oboře, či bezprostřed-

ní okolí obytných domů v místech, kde jsou udržované zahrádky.

POZITIVNĚ HODNOCENÁ MÍSTA:

1. západní cíp pásu zeleně (kolem Rákos-

níčkova hřiště a pumptracku)

2. příroda v okolí Rohožníku

3. dětská hřiště

4. pás zeleně z jihu

5. lesík u autobusové otočky

NEGATIVNĚ HODNOCENÁ MÍSTA:

1. autobusová otočka a zastávka

2. nákupní středisko a jeho okolí

3. penzion a jeho okolí

4. kasino

5. lesík u autobusové otočky

negativně vnímaná místa

Nejčastěji uváděným místem, které respondenti vnímají jako nejvíc nepříjemné / 

nepřívětivé je autobusová otočka a zastávka. Ze 143 respondentů, kteří na otázku 

odpověděli, jich toto místo zmiňuje 57. Dalšími negativně vnímanými místy jsou 

nákupní středisko a jeho bezprostřední okolí (39 respondentů), penzion a jeho 

bezprostřední okolí (19 respondentů), kasino (16 respondentů) a lesík u autobuso-

vé otočky (12 respondentů). Opakovaně jsou dále zmiňována tato místa: zdravotní 

středisko, Rohožnická ulice, chodníky v neutěšeném stavu obecně, pás zeleně 

jižně od sídliště, hřiště Rákosníček a teplárna.
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místa, která nejvíce potřebují změnu

V souladu s předchozí otázkou zmiňují respondenti nejčastěji prostranství auto-

busové otočky a zastávky MHD. z celkem 127 respondentů, kteří na otázku od-

pověděli, jich toto místo uvádí 44. Dalším místem nejvíce potřebujícím změnu je 

nákupní středisko a jeho bezprostřední okolí (39 respondentů), dále chodníky a 

jejich stav obecně (19 respondentů), kasino (17 respondentů a zdravotní středisko 

a jeho bezprostřední okolí (16 respondentů). Další místa potřebující změnu, která 

respondenti zmiňují, jsou: lesík u otočky autobusů, pás zeleně jižně podél sídliště, 

prostranství mezi obytnými domy, Rohožnická ulice, kotelna a její bezprostřední 

okolí a plochy pro parkování.

KDE JE ZMĚNA NEJNUTNĚJŠÍ:

1. autobusová otočka a zastávka

2. nákupní středisko a jeho okolí

3. chodníky obecně

4. kasino

5. zdravotní středisko a jeho okolí
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pohyb v rámci sídliště

Respondenti hodnotí napojení Rohožníku na okolní město pozitivně (celkem 81 

% respondentů, kteří otázku zodpověděli souhlasí či spíše souhlasí s tvrzením, 

že je sídliště na okolí dobře napojeno). Dále je pozitivně hodnocen pěší pohyb 

po sídlišti (celkem 92% respondentů souhlasí či spíše souhlasí s tvrzením, že po 

sídlišti se dobře pohybuje pěšky. Pohyb automobilem je hodnocen o něco méně 

pozitivně (68% respondentů souhlasí či spíše souhlasí s tvrzením, že autem se po 

sídlišti pohybuje dobře, 27% však s tímto tvrzením nesouhlasí či spíše nesouhlasí. 

Pohyb na kole je hodnocen nejméně pozitivně - 64% respondentů souhlasí či spí-

še souhlasí s tvrzením, že na kole se po Rohožníku pohybuje dobře, ale celkem 

31% s tímto tvrzením spíše nesouhlasí či nesouhlasí. Jako nejčastější konkrétní 

problémy pohybu po sídlišti respondenti zmiňují neexistenci cyklotras a nebez-

pečné podmínky pro cyklisty, špatný stav chodníků, kolony, nepřehledné jedno-

směrky, špatné pěší propojení a napojení sídliště na okolí.

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

Rohožník je dobře napojený na okolní město

po Rohožníku se dobře pohybuje na kolepo Rohožníku se dobře pohybuje automobilem

po Rohožníku se dobře pohybuje pěšky

28%

39%

15%

6%

12%

po Rohožníku se dobře pohybuje automobilem

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím

32%

32%

14%

5%

17%

po Rohožníku se dobře pohybuje na kole

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím

56%
36%

7% 1%

po Rohožníku se dobře pohybuje pěšky

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím

40%

41%

12%

2% 5%

Rohožník je dobře napojený na okolní město

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím
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aktivity v rámci sídliště

V porovnání s předchozí otázkou, kdy respondenti hodnotili různé druhy dopravy 

po Rohožníku spíše pozitivně, je množství aktivit v rámci veřejných prostranství 

sídliště hodnoceno negativněji. Nejpříznivěji z průzkumu vychází příležitosti ke 

sportovnímu vyžití (60% respondentů souhlasí či spíše souhlasí, že příležitostí ke 

sportu je na sídlišti dostatek). Již méně příznivě jsou hodnoceny příležitosti pro 

setkávání ve veřejných prostranstvích (pouze 33% respondentů uvedlo, že s tvr-

zením, že jich je na sídlišti dostatek, souhlasí či spíše souhlasí). Jako nedostatečný 

je hodnocen počet dětských hřišť (s tvrzením, že jich je na sídlišti dostatek,  sou-

hlasí či spíše souhlasí jen 33% respondentů).

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

souhlasím

spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

nevím

na Rohožníku je dostatek příležitostí ke sportování

na Rohožníku je dostatečný počet dětských hřišť

na Rohožníku je dostatek příležitostí k setkávání ve 
veřejných prostranstvích

15%

45%

22%

13%
5%

na Rohožníku je dostatek příležitostí ke 
sportování

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím

11%

22%

32%

29%

6%

na Rohožníku je dostatek příležitostí k 
setkávání ve VP

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím

11%

22%

32%

29%

6%

na Rohožníku je dostatečný počet dětských 
hřišť

souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím nevím



Potenciál Rohožníku do budoucna
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aktivity, které by si respondenti do budoucna na sídlišti přáli

Nejčastěji uváděným zázemím pro aktivity, které respondentům na Rohožníku 

chybí, je dráha pro inline brusle (případně trasa pro běhání atd.). Z 98 responden-

tů, kteří otázku zodpověděli, by si ji přálo respondentů 17. Na dalších příčkách se 

umístilo hřiště (na fotbal, nohejbal a další míčové hry) - které uvedlo 15 respon-

dentů, místo pro setkávání (pro více generací, často byla uváděna možnost jej 

doprovodit klidnějšími aktivitami jako šachovými stolky) - to uvedlo 14 respon-

dentů, místo pro plavání (12 respondentů) a vyžití pro starší děti a teenagery 

(objevovala se lezecká stěna, skate park a další možnosti).. Dále respondenti 

uváděli kavárnu či restauraci, vodní prvky, sportoviště, rozšířené možnosti grilová-

ní, cyklistické trasy, kluziště, lezeckou stěnu či psí louku.

aktivity pro návštěvníky z širšího okolí

V otázce, zda by Rohožník měl k návštěvě lákat i obyvatele z širšího okolí, nejsou 

respondenti jednotní. Z 96 respondentů, kteří na otázku odpověděli, si 43% myslí, 

že neměl, 34% by návštěvníky z širšího okolí vítalo a 7% s tím, že by Rohožník 

měl lákat obyvatele z okolí souhlasí, ale pouze v omezeném rozsahu, či pouze z 

blízkého okkolí. Nejčastější aktivity, které respondeti uváděli jako vhodné pro ná-

vštěvy z širšího okolí, jsou: komunitní centrum či kavárna, samotná kvalitní úprava 

veřejných prostranství Rohožníku, rekreace - především vedení rekreačních tras a 

různé akce - sportovní klání, promítání, sousedská setkání...

CHBĚJÍCÍ AKTIVITY:

1. dráha pro inline brusle (případně běhání atd.)

2. hřiště pro míčové hry (fotbal, nohejbal a další)

3. klidné místo pro setkávání (multigenerančí)

4. kavárna/restaurace

5. plavání

5. aktivity pro starší děti / teenagery

ano

ano, ale v omozeném 

množství / pouze z 

blízkého okolí

ne

měl by Rohožník lákat k návštěvě obyvatele z okolí?

34

7

43

měl by Rohožník lákat obyvatele z okolí?

ano ano, ale v omezeném množství / z blízkého okolí ne
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prostor pro komunitní setkávání na Rohožníku

Většině respondentů chybí na Rohožníku místo komunitního setkávání. Na otáz-

ku, jak konkrétně by takové místo mohlo vypadat, je odpovědí nejčastěji kavárna, 

cukrárna nebo restaurace (několikrát byl zmíněn minipivovar) - ze 128 respon-

dentů, kteří otázku zodpověděli, jich tuto odpověď uvedlo 85. Dále respondenti 

navrhují komunitní centrum s multifunkčním prostorem pro kroužky, promítání 

atd. (50 respondentů). Na třetí příčce se umístila možnost komunitního setkávání 

venku (23 respondentů), následovaná kinem a sportovištěm. Dále respondenti 

uváděli např. dům seniorů.

Z konkrétních míst či staveb na Rohožníku, u nichž si respondenti dovedou před-

stavit jejich přeměnu na veřejnou funkci či vyšší míru veřejného využití nejčastěji 

padala kotelna (z 87 respondentů, kteří otázku zodpověděli, jich kotelnu uvedlo 

25). Dále současné kasino (18 respondentů), nákupní středisko po revitalizaci (13 

respondentů), zdravotní středisko po revitalizaci a případném rozšíření (11 respon-

dentů) a z venkovních prostranství byl nejčastěji uváděn pás zeleně jižně podél 

sídliště. Dále respondenti zmiňovali domečky (bývalou večerku) u zastávky auto-

busu či ubytovnu.

CHYBÍ ROHOžNÍKU PROSTOR PRO KOMUNITNÍ SETKÁVÁNÍ?

JAK BY PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ MOHL VYPADAT:

1. kavárna, cukrárna, hospůdka

2. komunitní centrum (kroužky, multifunkční sál)

3. venkovní prostor (oheň, posezení)

4. kino

5. sportoviště

MÍSTA, KTERÁ BY MOHLA  SLOUžIT VEŘEJNÉMU

VYUžITÍ:

1. kotelna a její areál

2. kasino

2. nákupní středisko (po revitalizaci)

3. zdravotní středisko a jeho areál (po revitalizaci)

4.pás zeleně jižně podél sídliště

CHYBĚJÍCÍ VEŘEJNÉ FUNKCE ČI VYBAVENÍ:

1. lavičky

2. kavárna, cukrárna, restaurace

3. ovhod (drogerie, zelenina, pekárna)

4. bankomat

5. bazén, fitness, sauna

ANO 85% NE 15 %



Textové odpovědi respondentů
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Co je podle Vás největší obecnou hodnotou sídliště Rohožník? 

1. Okolní příroda

2. Příroda

3. Je to malé „rodinné“ sídliště. Blízkost přírody.

4. Klid, příroda, skvělé napojení MHD, dostatek dětských hřišť, zdra-

votní péče

5. - nízká hustota obyvatel (oproti jiným sídlištím) 

- blízkost volné přírody (pole, les) 

- dostatek parkovacích míst“

6. Vyhovuje mi, že jde v rámci Prahy o poměrně  menší sídliště, kde 

není tolik mnohapatrových domů. Oceňuji, že je zároveň dobře 

dostupné MHD a zároveň jsme už „venku z města“ a že les a okol-

ní příroda jsou na dosah - pro naši rodinu nedocenitelná výhoda! 

Také jsme dříve využívali dětská hřiště, zdá se mi, že ta se opravdu 

vylepšují a množí.

7. Kousek do přírody.

8. Dostupnost přírody, MHD, vybavenost MČ.

9. dostatek hřišť, dobrá občanská vybavenost v místě, dostupná pří-

roda

10. Příroda, mhd i sportoviště

11. Les za panelákem a přitom dobrá dostupnost do centra Prahy

12. Blízkost přírody, klid, dostupné služby(albert, školka...)

13. Dostupnost přírody, možnost nákupu potravin

14. Rychlý přístup do přírody -pole lesy. Relativní klid.

15. Dětská hřiště, sportoviště, veřejne ohniště

16. dostupnost přírody - Klánovický les

17. Dobré parkování při návštěvě střediska, nákupního centra, hřiště a 

dráha pro kola a koloběžky, dostupnost do centra, blízkost přírody. 

Vše poblíž - MHD, nákupní centrum, zdrav.středisko, lékárna.

18. Příroda, je stále na MHD pásmo B

19. dostupnost přírody, dostatek dětských hřišť, sociální vzbavenost 

(zasilkovna, obchod, lekarna, doktori, covid testovaci misto)

20. Nepohybuje se tu ve srovnání s jinými pražskými čtvrtěmi tolik 

potenciálně problematických osob. I když výstavba ubytovny tento 

pocit trochu snížila a zároveň zabrala místo kde se konaly poutě a 

mohlo sloužit jako náměstíčko.

21. přiroda

22. dostupnost přírody, dobré napojení na město

23. Dětská hřiště,blízko do lesa

24. klid, bezpečnost, dostupnost přírody

25. Klid, vztahy- na to, že je to sídliště, lidé se znají, mnozí od dětství - 

je to taková vesnice v panelácích. Příroda- les, louka.

26. Hriste, blízkost lesa, MHD na vlak

27. Dostupnost přírody, dobré napojení MHD

28. Blízká příroda, dopravní spojení, klid, dětská Hřiště

29. Příroda, blízkost lesa, a zároveň možnosti velkého města (obchody, 

restaurace, sportoviště).

30. Přilehlý les, občanská vybavenost (MŠ, obchod, zdravotní středis-

ko) a spojení MHD do středu města.

31. Blízko do lesa

32. Dostupnost přírody, dobré napojení na budoucí obchvat (snad), 

dobrá poloha vůči D11, dobré spojení do města

33. Blízké MHD, středisko, obchod, hezká krajina.

34. Dostupnost základních a zdravotnických služeb, školka, blízkost 

lesa a možnost procházek s kočárkem.

35. Dostupnost přírody.

36. Klid

37. Infraštruktúra, dostupnosť prírody

38. Dostatek dětských hřišť, dostupnost přírody, nízká zástavba, cítím 

se zde bezpečně

39. Dostupnosť prírody, zdravotnícke služby, doktor, lekáreň.

40. Příroda, blízkost lékaře, dětská hřiště.

41. Klid, příroda na dosah.

42. dostupnost přírody

43. Příroda, klid a dostatek dětských hřišť

44. Dostupnost přírody

45. příroda

46. dostupnost přírody

47. Dostupnost přírody, linky MHD k vlaku a metru A a B

48. okraj Prahy

49. Přátelská atmosféra, hezké prostředí, lidí co se starají o své okolí, 

dostupnost přírody.

50. klidné prostředí

51. MHD, blízká příroda

52. Dobré napojení na město, blízkost přírody, klid.

53. Obora hned za rohem, a hodně podniků

54. Dostatek dětských hřišť.

55. Lékaři, lékárna, obchody, dětské hřiště, testovací centrum.

56. Dostupnost přírody

57. Hřiště na basket, cyklodráha, cvičící hřiště s dětským, okolní volná 

příroda

58. Dětské hřiště, dostupnost MHD

59. Dobrá dostupnost do Prahy, hřiště, klid, dostupnost veškerých služeb, 

příroda.

60. Velkou hodnotou je nesporně příroda takřka na talíři, klid, nápaditá 

vybavenost pro dětské hry, tichý lesopark, lavičky pro posezení v pří-

rodě.

61. Dobrá dostupnost do centra.

62. dostupnost do přírody

63. Klid a pohoda od městského ruchu, blízký obchod, doktoři, rozsáhlé 

zeleně, blízký les

64. „Blízká příroda 

Školka  

Blízká možnost nákupu  

Lékař v blízkosti  

Slušná dostupnost do centra“

65. Hezká hřiště. Blízkost lesa.

66. Dostupnost přírody

67. hřiště

68. dostupnost přírody

69. Dostupnost přírody, hřiště pro děti,školka, dobrá dostupnost do cent-

ra.

70. Les v okolí, dobré životní prostředí, pražská MHD

71. Urcite priroda a dobra dostupnost do centra.

72. Dostupnost přírody

73. Klidné prostředí, obklopené přírodou, slušná vybavenost, dobrá do-

stupnost do zbytku Újezda i do centra Prahy, sídliště je prostorné a 

přívětivé k pěším a dětem

74. Blízkost k lesu

75. Dostupnost přírody, množství stromů a zeleně, klidné sousedství.

76. blízkost přírody a vcelku dobré spojení do centra Prahy (vlak S1 z Klá-

novic na Masarykovo nádraží/Hlavní nádraží)

77. Dostatek prostoru. Přijatelná hustota sídlištní zástavby. Dostatek a 

přijatelní možnosti parkování obyvatel paneláků.

78. Kompletní vybavenost - obchod, zdravotní středisko, školka, MHD...

79. Dostupnost přírody, napojení na vlak a MHD

80. Příroda, pospolitost obce a okolních vsí, blízkost lesa a relativní do-

stupnost centra Prahy.

81. Klidné a příjemné místo nedaleko od přírody. Děti zatím nemám ale 
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vidím zde dostatečné vyžití právě pro děti.

82.  Dostupnost přírody, dostupnost centra Prahy

83.  blízko přírody, blízko MHD, blízko obchod, zeleň, hřiště

84.  Pumptrack, hriste - i kdyz ta by castecne snesla uz opravy, dost  

 zelene, dobra dostupnost mhd

85.  Zdravotní středisko, dětská hřiště

86.  blízkost lesů

87.  příroda, zeleň

88.  dětské prvky, blízká zeleň, blízko vlak

89.  Přiroda, dobrá dostupnost do centra

90.  Dostupnost přírody

91.  Dostupnost přírody + vše zminěné

92.  Dostupnost přírody

93.  příroda, mnoho využití pro děti

94.  Rodinný charakter, pocit bezpečí, les, nižší zástavba, prostor  

 mezi domy, louka, volný prostor směrem na Květnici.

95.  Dostatek dětských hrišť, Klidná dopravní situace na Sídlišti,  

 Noční  spojení s centrem Prahy, Snadná dosažitelnost   

 lékařských služeb a Lekárny, Všeobecný KLID.

96.  Dostupnost přírody, dobré napojení na vlak.

97.  Dostupnost dopravy, přírody. Základní infrastruktura.

98.  Poloha - ve městě, ale obklopeni přírodou

99.  Dostupnost přírody, dobré napojení na město.

100. dostupnost přírody, napojení na železnici

101. dětská hřiště a sportoviště, příroda v okolí

102. zdravotnické zařízení, lékárna

103. dostupnost přírody, napojení na město - celkem dobré (mohlo  

 by být lepší)

104. dostupnost přírody, dostatek dětských hřišť

105. dostupnost přírody

106. příroda, napojení na město

107. příroda

108. dostupnost přírody, dobré napojení na město

109. dostupnost přírody, dobré napojení na město

110. dostupnost přírody, menší hustota obyvatel, sousedské vztahy

111.  dostupnost přírody

112. dostupnost přírody

113. dobrá dostupnost (autobus, vlak), příroda (lesy, louky) aj.

114. dostatek dětských hřišť

115. dostupnost přírody, dostupnost cesty vlakem do města

116. příroda, dostatek hřišť, blízkost lesa

117.  příroda

118. blízkost lesa, solidní dostupnost obchodů s potravinami, dobré  

 napojení na centrum

119. dostupnost přírody, dobré napojení na město

120. les

121. blízkost přírody a dětská hřiště

122. dostatek dětských hřišť

123. dětská hřiště, příroda

124. je tu zatím klid, blízká dostupnost přírody, celkem dobrá do 

 stupnost MHD

125. „Lidský rozměr“ sídliště, dost prostoru pro mladé rodiny, cyklo  

 možnosti

126. malá rozloha sídliště, dostupnost přírody, občanská vybavenost  

 - 1) obchod, 2) zdrav. Středisko, 3. lékárna, 4. školka

127. dostupnost přírody, dopré napojení na město

128. dostupnost přírody, dobré napojení na město

129. dostupnost přírody,relativně dobré napojení

130. dostupnost přírody, dobré napojení na město, lékařské středis 

 ko

131. Zdravotní středisko, dětská hřiště

132. asi příroda

133. dostupnost přírody

134. dostupnost přírody! Dostupnost lékaře, obchodů, MHD

135. blízkost lesa, dobré napojení na město

136. příroda

137. blízkost přírody, lesy, slušné napojení na centrum Prahy

138. dostupnost přírody, pokud se jedná o napojení směr ČM - v  

 ranních hodinách katastrofální!

139. dostupnost přírody, dobré napojení na město

140. dostupnost přírody, dobré napojení na město, dostatek dět 

 ských hřišť

141. dostupnost přírody, dobré napojení na město, dostatek dět 

 ských hřišť

142. dostupnost přírody, klidná lokalita

143. dostupnost přírody

144. je na konci obce, sousedí s přírodou, dostupnost služeb (stře 

 disko, MŠ)
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Co je podle Vás největším obecným problémem Rohožníku? 

1. Co je podle Vás největším obecným problémem Rohožníku? (např. 

nedostatek stromů, chaotické parkování, nedostatek sportovního 

vyžití apod.)

2. Kasino!! Nepořádek kolem popelnic

3. „Nedostatek kapacity parkovacích míst (podzemní garáž vše řeší) 

Nedostatek kapacity bytových jednotek 

Nedostatek volnočasového vyžití“

4. parkování

5. chaotické parkování, nedostatek veřejného prostoru pro setkává-

ní různých věkových skupin ... takové malé náměstíčko s mnoha 

lavičkami či židlemi

6. „Penzion Rohožník 

- obecně ubytovací služby této kategorie/úrovně k sobě přita-

hují klienty, kteří příliš nepřispívají k pozvednutí svého okolí (např. 

krátkodobé návštěvy popíjejí a vzájemně velmi hlasitě komunikují 

v noci na balkonech, pokřikují po kolemjdoucích, popíjejí před 

Albertem...)“

7. Rohožník by mohl mít  místy mezi domy místy více keřů či stromů, 

někde jsou jen holé strohé trávníky, případně vytvořit - vylepšit 

malé dětské či posilovací hřiště ,  umístit lavičku.

8. Chodníky

9. Parkování, zlozvyk parkovat co nejblíže u vchodu mezi paneláky. 

Nedodržování jednosměrky. Parkování v křižovatce. Dokončit cestu 

na Sibřinu.

10. „žádná kavárna

11. kasino (jako cože?)“

12. Přechody na Rohožnické ulici - např osvětlení či tpomalovací retar-

dery. Najeti na hlavni silnici starokolínskou z Rohožnické. Vraky aut 

na parkovišti u alberta

13. Nedostatečná údržba trávníků, nedostatečné parkování u střediska

14. Optický internet, parkovací pruhy

15. Nepořádek v okolí konečné zastávky, ubytovna-penzion a zdržová-

ní podivínů v okolí, hluk

16. „Penzion Rohožník - výskyt opilych individuí kolem casina Rohož-

ník. 

Absence bankomatu.“

17. Nepořádek, odpadky v krovích kolem dětskýchAutobusová za-

stávka a její okolí. Nepořádek mezi domečky na konečné sídliště 

Rohožník a vrak auta na parkovišti u Alberta. hřišť

18. Zastaralé sídliště

19. Neudržované objekty - teplárna, zdravotní středisko, mateřská 

škola, nákupní centrum, les u hlavní silnice (otočky autobusu). 

Absence dobré restaurace, kavárny, cukrárny...Klubu - objektu pro 

mládež...

20. Málo obchodů (vlastně pouze malý Albert)

21. Komunitni centrum, nejake misto pro maminky s detmi, kde se 

mohou schazet, spolecne s kavarnou a pod. Na Rohozniku se 

prakticky neda kam zajit.

22. Rohožník byl vždy jen noclehárna. Nákupy, kultura a sport se mu-

sely hledat jinde. To se časem spíše zhoršovalo.

23. rozbite chodniky a silnice - malo kvalitniho, hladkeho povrchu napr 

na inline, skate atd

24. nedostatek míst ke klidnému posezení venku (mimo dětská hřiště), 

absence kavárny/stánku s posezením a občerstvením

25. nedostatek odpadkových košů obecně, před Albertem speciálně, 

málo laviček v „železičářské“ části sídliště, obecně neupravenost 

této části sídliště, skoro žádné dětské hřiště, přerostlé keře, špatný 

stav chodníků

26. Nejasnost ve vlastnictví pozemků - údržba zeleně, sekání trávy. 

Vymezení travních ploch pro různé účely- hru dětí/venčení psů. 

Nekoncepční přístup k revitalizaci - spíše udržování či náhodné 

projekty, po kterých někdo volá - baseballový koš, vyvýšené zá-

hony, pump track - bez návaznosti na infrastrukturu (WC, tekoucí 

voda). Bezpečný prostor pro parkování, průjezd aut a přecházení 

chodců, zejm. na Rohožnické. Zanedbané okolí točny MHD, nákup-

ního centra, budova a areál polikliniky - „anonymní betonový ko-

moušov“. Absence místa k setkávání - komunitní centrum, kavárna.

27. Parkovani, uprava verejneho prostoru

28. Popelnice na silnicích bez vyhrazených míst. Chaotické parkování. 

Zrušení obytné zóny. Stará technologie veřejného osvětlení. Malé 

možnosti nakupování.

29. Nedostatek přístřešků u hřišť, nedá se skrýt před sluncem. Zbytky 

starých dětských hřišť, kde se může někdo zranit a tyto prostory 

jsou nevyužité. Málo laviček.

30. Špatně udělané (nebo zcela chybějící) chodníky. Hřiště bez stromů 

či jiného stínění, takže v létě se tam nedá být. Sportovní aktivity pro 

starší děti a dospělé chybí zcela (vím, že pracuje na nápravě). Zimní 

vyžití takřka nulové. Parkování bez pravidel - auta běžně stojí v 

křižovatkách a v blízkosti přechodů, což činí průjezd velmi nebezpeč-

ný. Policie jezdí kolem, nikoho to včak netrápí. Nemluvě o tom, že lidé 

parkují i před schodišti domů, a tak blokují výjezdy z garáží ostatním a 

případně i IZS. Sídliště má krásné plochy, ale bohužel velmi neuprave-

né.

31. -Díky nástavbě panelových domů a jejich barevné fasádě se stalo 

Sídliště Rohožník ne moc -pohlednou dominantou širého okolí.  

-Neuspořádanost parkovacích míst a nejednotnost používaných povr-

chů při přidávání nových. 

-Nedostatečné množství laviček a  košů (především ve východní části)  

jejich chaotické rozmístění a rozdílný vzhled. 

-Absence vodních prvků (pítko) a místa pro setkávání .“

32. Malá kapacita pro parkování vozů, málo hřišť, nízká frekvence úpravy 

zelené plochy (lesíka) mezi ul. Malčickou a otočkou autobusů

33. Chybějící komunitní centrum, kavárna, občerstvení a podobné.

34. Žádná kavárna v okolí nebo menší restaurace s posezením z procház-

ky. Možnost pro děti zahrát si fotbal nebo hokej.

35. Pro mě jsou velkým problémem volně pobíhající psi.

36. „Úprava lesíku - lavičky, zpřehlednit-prořezat, trošku zrevitalizovat. 

Nepořádek - odpadky a také neudržování veřejné zeleně, ta je příšer-

ná. Nikdo se nestará o větvě, plevel v chodnících apod. 

Rohožník vypadá velmi zanedbaně.“

37. Málo zeleně, výstavba nových objektů (už ne další domy), kapacita 

školky, chybí bankomat a drogerie. Dostupnost do Prahy - menší po-

čet spojů.

38. Chýba mi tu nejaké priestranstvo, ktoré by bolo centrum diania, napr. 

na konanie nejakých koncertov, trhov, prípadne miesto na stretávanie. 

Tiež športoviská, detské herny

39. Žádný vnitřní prostor pro kulturní/ společenské akce, casino, stromů 

by mohlo být více

40. Nedostatok športovího vyžití, chybí tu fitness centrum, komunitni 

centrum, kavarna. Po Rohoznickej jazdia veľmi rýchlo auta, vadia mi 

tiež holuby a ze  tu občas chodia  zvláštni ľudia z ubytovne a opilci, 

problém je tiež konečná zastávka, sú tam občas bezdomovci a tiež 

cigaretový smrad v autobusoch, šoféri na konečnej v autobuse kouri a 

potom keď tam nastupite tak je v autobuse smrad ako v Bare..

41. Chodníky, bezohlední řidiči nedodržující rychlost, neupravené par-

koviště pod Albertem, celkový problém s parkováním, nevzhledné 

„náměstí“ před Albertem.

42. Nedostatetek sportovního vyžití( malá posilovna, žádná dráha pro in-
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-line.

43. nedostatek stromů

44. Chaotické parkování

45. Strašlivé obchodní centrum a jeho okolí, celková neprivetivost. 

Když člověk nabere směr, musí stále z chodníku na chodníku, pro-

pletat se mezi domy.

46. „Chybí kavárna/cukrárna a kvalitní restaurace s letní zahrádkou. 

 Kolem ubytovny v Malešovské se často vyskytují různá individua. 

Nevyužitý potenciál na volných plochách u pole (směr Květnice/

Sibřina)“

47. Bankomat, pořádný obchod s potravinami v pěší vzdálenosti.

48. „chybí silnice, stav asfaltu, chodíku bídný, v zimě ani neprohrnu-

to...pan starosta mi odpověděl, že silnice nepatří újezdu, tak ať se 

obrátím na  vlastníka, kolony neustále, MHD špatná dostupnost, 

dítě do klánovické Zš spojení vůbec nenavazuje, jede skoro hodi-

nu, nebo od nádraží pěšky, nebo musí jet v 7 a do 7,40 stat v mezu 

před školou, dalším spojem už nestíhá do 8 vyučování, cesta zpět 

45 minut, nenavazuje přestup. Pejskaři neuklízí exkrementy 

návštěvníci lesa a okolí přijíždí před náš dům, zaparkují, močí a 

vyhazují lahve, odpadky od svačin a jiný nepořádek z auta, přímo 

před nás ...pak zase naštěstí odjíždí, ale odpad nám tu zůstává“

49. nedostatek kulturního centra, kde by se lidi chodili scházet a kde 

by se oplatilo otevřít kavárnu

50. Klasické bídné komunistické sídliště

51. veřejné toalety

52. Nedostatek sportovního vyžití, absence vnitřního sportoviště. Kro-

mě pumptracku nic pro starší děti. Prostředí v okolí konečné bus 

zcela zanedbané vc.zastávek.

53. nedostatečná MHD, prodejna potravin Albert, herna

54. Není zde jediný bankomat. Zdravotní středisko je zastaralé a po-

třebovalo by opravit. Není zde žádná drogerie ani trafika. Není zde 

žádná slušná restaurace/hospoda/kavárna.

55. „Málo zeleně, 

Nevyužitý prostor  

Zbytečně vykácený lesík na konečné ( fakt hrůza) běžte si ho pro-

sím vás projít.“

56. Misto Zipa herna (kasino).

57. Zastaralost a nevzhlednost zdravotního a nákupního střediska.

58. Málo vyžití pro psy, špatná dostupnost parkovacích míst u středis-

ka.

59. okolí zástavky busu, Alberta - nehezké prostředí - staré, neuprave-

né

60. Parkování určitě a  ne údržba pole za baráky Zaroviicky Malešov-

ská a pod...  Je to věcné zarostlé neposekane neupravené přitom 

by z toho byl krásný parčík  a to je to co si myslím že na Rohožníku 

chybí

61. bezďáci, večer bych se tam spíš bála, chybí nějaké příjemné místo, 

kde se setkávat, nějaké hezké centrum - ta betonová krychůle s 

albertem, kasínem a 2-3 obchůdky je děs běs. Kdyby ty obchody 

byly trochu hezký, tak by to šlo, ale vypadá to tam celkově příšer-

ně.

62. „Problém nevidím v chaotickém parkování, parkovacích míst je na 

sídlišti dostatek. Rozhodně považuji za dobré zachovat zcela pří-

rodní ráz  

lesoparku před ulicí Žlebskou.“

63. Zdravotní středisko

64. ubytovna, hnusné blízké okolí zastávky,

65. „Rozbité silnice...díry vedle dešťových kanalizaci kde dešťová voda 

zateka všude jenom ne do kanalizace  

Léta neopravovane chodníky 

Neukazneni pejskari co nesbiraji exkrementy i když košů na to 

určených je tu dost  

Nedostatek parkovacích míst...s moderní dobou přibývá v rodinách 

motorových vozidel, na které sídliště není dimenzovano  

Špatná Doprava autem do centra v ranní špičce  

Neukazneni lidé co hazou odpadky nebo sklo mimo popelnice či 

koše...Hlavně u dětských hřišť či nového posezení u bikeparku“

66. Multifunkční hřiště, restaurace se zahrádkou mimo hlavní komuni-

kaci

67. -místy příšerné chodníky 

-nedostatek dětských hřišť a zrušená pískoviště na straně,která 

patří drahám 

-žádné kryté venkovní posezení, či prostor nebo nějaký altán,kde 

by se dalo schovat a i za deště zůstat či posedět příjemně venku“

68. Málo parkovacích míst. Absence nějakého místa pro setkávání - 

kavárna, cukrárna nebo herna

69. Nedostatek parkování a cesty pro pejskaře

70. Nedostatek zeleně, květinové záhony

71. zásadní nedostatek stromů

72. Nakupování, chtělo by to lepší, větší obchod, než je stávající Albert.

73. Ve východní části toho moc není, v západní je to lepší. Sportovní vyžití 

by mohlo být lepší.

74. Zadna kavarna, cukrarna se zahradkou. Zadne detske hriste kde je 

stin v letnich mesicich

75. Chaotické parkování , a nedostatek místa na parkování v ulici Žlebská

76. Nedostatek hřišť

77. Z nějakého důvodu se tu množí odstavené vraky - nejbližší parkoviště 

mimo StČ?

78. „Nedostatek kulturních, uměleckých prvků. Chybí mi zde jakýsi zdob-

ný objekt, který není určen pro děti do 5 let jako 80% veškerých objek-

tů b okolí. Osobně bych jakožto student umělecké vysoké školy uvítal 

místa pro umělecký projev, například vyhrazenou zeď pro legální 

sprejování klidně umístěnou někde v okolí basketbalového koše na 

kraji Rohožníku, aby nikoho nerušila.  Chybí zde galerie.Chápu že je 

zde velké množství dětí, ale nerozumím množství prolézaček a hřišť v 

okolí mého bytu v ulici Žiželická. Zde je v okolí 150 metrů přes 8 pro-

lézaček/hřiští. To by v principu nebylo tak hrozné, pokud by se k tomu 

nově nepřidali chodníky pomalované pestrými barvami rušící klidný 

dojem přírody a klidu, který mám na rohožníku tak rád. Člověk si pak 

přijde že bydlí na hřišti.“

79. chodníky v strašném stavu - lampy uprostřed chodníku neumožní 

projetí kočárku nebo vozíku, neupravená prostranství

80. chodníky a v nich umístěné lampy

81. „Občanská vybavenost všeho druhu. Stále je to klasické sídliště budo-

vané ve styl noclehárny -- přespat a odjet za prací a večer se vrátit.  

Vlastně tady ani nelze si otevřít nějakou provozovnu (kavárna, oprav-

ny, služby apod.) -- není kde. I kdyby měl někdo takový úmysl a pod-

nikatelský záměr, tak zde nejsou prostory. Bude zřejmě nutná nějaká 

institucionální podpora, ať již města (městské části) nebo soukromého 

investora (asi také za spoluúčasti města). Aby se vůbec vytvořily něja-

ké příležitosti, aby zde něco takového mohlo vznikat.“

82. Chtelo by to nejakej multifunkční dům.. Bazén, wellness, fitko, dobrá 

restaurace, bar

83. Nedostatek sportovního vyžití pro náctileté a dospělé.

84. Nedostatek laviček, neudržované zelené plochy

85. kasíno, parkoviště u něj s vraky aut, nedostavěné ruiny některých 

domu v okolí

86. Strašné parkování,  auta všude.. Nedostatek odpadkovych košů. Chybí 

cyklostezka. Nebylo by od škody vytvořit místo s obchůdky/trhy s lo-

kálními potravinami a hezkým čistým místem pro setkávání kavárna/
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restaurace s velkou venkovní zahrádkou.

87. „Problém parkování, neexistující bankomat, existující Casino, nee-

xistující slušná restaurace, neexistující automat na jízdenky MHD, 

neutěšený vzhled nákupního „“centra““, přebytek psů a jejich neu-

kázněných páníčků/paniček... 

A v přilehlých částech Újezda jsou velkým problémem nesmyslné 

jednosměrky. Minimálně pro cyklisty.“

88. přibývající auta a málo parkovacích míst, místy chybějící odpadko-

vé koše, chodníky (lampy a díry v chodnících, chybějící návaznost 

cest do okolí)

89. Stare chodniky, sneslo by to asi i vic stromu

90. „Chtělo by to vysazet nové stromy(třeba formou zapojení brigády 

občanů, každý by si mohl vysadit svůj strom:)) a možná ještě něja-

kou lavičku navíc! 

Nedostatek rozšíření sportovních prvků“

91. „- nekvalitní, anebo chybějící chodníky 

- nulová parkovací stání pro kola a skútra - ideálně zabezpečená 

kamerovým systémem 

- neudržované zelené plochy (pouze starost o trávník nestačí , 

navíc některé plochy nebyly v minulých letech udržované vůbec, 

nebylo možné je využít třeba na piknik nebo jenom slunění) 

- Kasino a jeho nevyužitý prostor pro lidi ze sídliště“

92. „chybí kvalitní restaurace, galerie, tělocvična, kavárna, fitness.... 

nejsou tu žádné stojany na kola, nejsou tu parkovací stání pro skút-

ry a motorky“

93. Nedostatek parkovacích míst, špatný stav chodníků, lampy v prů-

chozím profilu chodníku (už nemám kočárek, ale pro maminky je to 

nepříjemné a pro děti také)

94. Není zde bankomat, méně parkovacích míst, málo košů na psí 

exrementy od střediska směrem na zastávku Sídliště Rohožník 

straně

95. Nedostatek laviček k odpočinku pro starší občany.

96. Nelíbí se mi stav zastávky autobusu

97. Nedostatek parkovacích míst

98. Chybí bankomat na sídlišti !!! třeba v areálu Alberta .

99. Ačkoli zdaleka nejsem senior, chybí mi naprosto, prostor k odpo-

činku a relaxaci venku pro seniory ,který  jakkoli spojován s dět-

ským hřištěm. Ukažte mi jediné místo na Rohožniku , které by bylo 

pouze pro klidný relax nejen našich nejzranitelnějších seniorů, kde 

by mohli v přírodě trávit čas .

100. Velký křik dětí v ulicích

101. žádné obchody, casino k ničemu normálním pracujícím lidem  

 a od Rákosníčkova hřiště, směrem ke kulaté lavičce okolo stro 

 mu, to vypadá, že se tam spíše začíná stahovat lůza z okolí a  

 nebo puberťáci s alkoholem v ruce :-( což mě dost znepokojuje

102. nudná intrastuktura, minimum služeb, žádné místo pro setkává 

 ní, příliš mnoho parkujících aut, odpudivé nákupní středisko a  

 okolí točny busů.

103. Parkování, lampy veřejného osvětlení ve středu chodníků, malá  

 hustota odpadkových košů, anedbaný stav zeleně u panelo 

 vých domů (záhonky před domy), absolutní absence vodních  

 prvků (fontánka, brouzdaliště, bazének), které by ochlazovali  

 okolí a občany v parném létu.

104. Chodníky ve velmi špatném stavu. Nedostatek míst k odpočiku,  

 např. lavičky. Drážní část neudržovaná a zchátralá.

105. Stav chodníků.

106. Nedostatek parkování u panelových domů a u zdravotního  

 střediska, herna na Rohožníku, žádná restaurace/bar, absence  

 osvětlení po cestě od střediska k Albertu, hřiště nekrytá před  

 sluncem.

107. Současný stav chodníků.

108. nedostatek stromů, zcela zpustlá oblast na jih od Žehušické,  

 chybějící hřiště (i pro děti), část resortu dopravy - viz. ostatní  

 body

109. zanedbaná a neuklizená místa

110. lavičky u cest, odpadkové koše

111.  1) parkování, 2) hřiště pro děti, 3) lesík u otočky MHD - nikdo se  

 o něj nestará, jen je zajímá kácení stromů - a úklid???

112.  nedostatek sportovního vyžití, psí výkaly

113.  nedostatek sportovního vyžití, psí výkaly

114.  málo stromů, mnoho aut (i na chodníku)

115.  na drážní půce nedostatek hřišť

116. chybí PARK s lavičkami (nepočítám ten les u kolínské silnice),  

 na „drážní půce“ chybí dětské hřiště a pískoviště (je jen jedno  

 soukromé a přeplněné! Chybí psí plácek!

117.  nedostatek stromů, málo sportovního využití a dětských písko 

 višť

118. devast. Konečná MHD! Nedostatek stromů, laviček, možnost  

 posezení venku i uvnitř (např. kavárna, cukrárna)

119.  chaotické parkování

120. mírný urbanistický chaos

121.  hodně aut / špatné parkování, hodně psů / znečištění louky,   

 chodníky

122. chaotické parkování

123. nedostatek parkovacích míst

124. nedostatek stromů, přivítala bych pár laviček u cesty do květnice

125. chaotické dopravní značení por aut i cyklisty při jízdách v postran 

 ních ulicích

126. Žádná hospoda v blízkém okolí! Resp. Restaurace s dětským kout 

 kem

127.  nedostatek stromů, chaotické parkování!

128. parkování

129. cyklostezky, nekonání MČ ohledně prořezu a vykácení nevhod  

 ných stromů, parkování služebních aut těch, co tu nebydlí,   

 absence spojení sídl. R. - Palmovka (šlo by střídat se 136), neproře 

 zané stromy - břízy u domů, chaotické jednosměrky! - celý újezd

130. bezohlednost pejskařů, sobectví lidí zaplňujících kontejnery jen   

 pro sebe

131.  neudržované chodníky především v zimním období, parkování au 

 tomobilů na zelených plochách, hrací hřiště „Lidl“ bez stínu,   

 ¨(v letním období je dětské hřiště na slunci většinu dne), zázemí   

 pro důchodce (klub, posezení…)

132. chaotické parkování

133. nedostatek odpadkových košů, špatná údržba, přehuštěnost za  

 stávky, související přehuštěnost aut, náletové stromy

134. silnice (výmoly, hrby), chodníky (lampy uprostřed), katastrofální   

 stav lesa (průchod, prales), předimenovaný počet bytů oproti pů  

 vodnímu projektu, strašná architektura

135. chybí rehabilitace a ortopedie, škoda Mudr Porubského

136. parkování před zdravotním střediskem

137.  volně pobíhají psi - ale to je vina majitelů. Stav chodníků, stav MHD  

 zastávek, nedostatek parkovacích míst

138. nedostatek stromů, chaotické parkování, nedostatek sportovního  

 vyžití, stav komunikací (chodník, silnice), nepořádek na veřejném  

 prostranství, neutěšený stav zastávek MHD + okolí, dostavba ob  

 chvatu

139. parkování

140. péče o zeleň (tráva, údržba stromů - hlavně východní část)

141.  parkování, sport pro starší, kavárnička
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142. služby, místa pro odpočinek, propojení na okolní části - Květni 

 ce, Sibřina, stanice MHD

143. místa pro odpočinek, propojení pěší cesty Sibřina

144. parkování v okolí zdravotního střediska pro místní obyvatele

145. chaotické parkování, parkování u zdravotního střediska

146. nedostatek obchodů

147.  rehabilitace! chybí, obchod Albert, hodně aut kolem cest, pole  

 - plevel lítá po celém sídlišti, neseká se

148. čistota a parkování

Jaká místa máte na Rohožníku nejraději a proč?

1. Okolí Kalská a ulice okolo lesa

2. Lesík, dětská hřiště ... vyžití v místě bydliště

3. pole/louka za basketbalovým hřištěm s výhledem na Prahu- pro-

tože zde nic není, pouze volný prostor (pracuji v centru Prahy)

4. „Velice se povedlo Rákosníčkovo hřiště, pumptrack,  jeho okolí s 

lavičkami v lesíku a revitalizace přilehlé cesty směrem na Sibřinu.  

Obecně velmi oceňujeme osazování alejemi a případné zachová-

vání přirozených cest, remízků... 

Také přilehlý lesík mezi paneláky a hlavní silnicí na Úvaly máme v 

oblibě, hodně si ceníme  výhledu do zeleně a ne na silnici, chodí-

me  také často skrz něj, jelikož bydlíme v těsném sousedství. Ten 

by si  ovšem zasloužil malou údržbu.“

5. Pump track, les, vyhlídka, rákosníčkovo hřiště.

6. „pumptrack a Rákosníček - na malém místě velké vyžití. 

Mlutifunkční hřiště - hřiště s mnoha vyžitím.“

7. Sportoviště

8. Les za posledním panelákem směrem na Úvaly, výborné místo na 

běhání

9. Albert

10. Albert pro nákup

11. Do nedávna pole, kam se dalo jít na delší procházku se psem. Bo-

hužel se teď většina zorala.

12. Dětská hřiště kvůli dětem.

13. Klánovický les - procházky

14. Služby -nákupní středisko, zdravotní středisko - blízko bydliště. 

Příroda kolem Rohožníku. Kopec na sáňkování, pump track...

15. Klánovický les - procházky, Okolí - na kolo

16. pumptrack s hristem a prilehle pole-rodinne vyziti (super misto, ale 

vlastne jedine na rohoziku)

17. Mám docela rád lesík za otočkou, ale vnímám hluk zvyšující se 

dopravy a potřeboval by i trochu soustředěnější péče. Pěšiny jsou 

místy rozbité a spojka k rohu lesu přes hlavní je bahnitá. Měl jsem 

rád severní pás zeleně kolem sídliště, dokud se tam nezačaly sta-

vět domy a zbytek se nestal nepropustnou šípkovou džunglí. Mám 

rád Rohožnickou na straně k Sibřině, protože tam paneláky mají 

lidské proporce a kultivované okolí vstupů do domů, bez nutnosti 

proplétání mezi auty. Zároveň oceňuji smysluplné využití širší ob-

lasti kolem Rákosníčkova hřiště.

18. rakosnicek, pumptrack - deti ho maji radi

19. Rákosníčkovo hřište pro jeho upravenost,provedení a je zde pěkné a 

čisté okolí.

20. dětská hřiště

21. Přilehlá zeleň- louka směrem Květnice

22. Detska hriste, okoli rakosnickova hriste

23. S malým synem pískoviště a dětská hřiště. Pohledem dospělého 

mám nejraději les u Rohožníku.

24. Pumptrack, Rákosníček, hřiště s lanovkou. Děti to tam baví

25. Na samotném sídlišti nic moc není, je lepší vyrazit o kus dál (to je ná-

zor nejen můj, ale i mého okolí).

26. Les -  sice není součástí Rohožníku, ale je tam klid a je jednotný. Zeleň 

v okolí panelových domů působí roztříštěně a celý prostor rozděluje 

-nejsou zde návaznosti na okolí a propojení.

27. Venkovní posilovna, ul. Žlebská

28. Rákosníčkovo hřiště a jeho okolí. Basketbal, pumtrack.

29. Nejraději jdu přes pole do Květnice k rybníku. Vyloženě Rohožník k 

delšímu posezení zas až tak moc nevybízí.

30. „Ráda bych chodila do lesíka mezi zastávkou a sídlištěm, ale je v tak 

příšerném stavu, že se bojím tam chodit. Ztrouchnivělé stromy, nepře-

hledné cestičky.   

Ráda chodím na procházku přes pole do Květnice“

31. Škvorecká obora

32. Okolí Rakosníčkova hřiště, pumptrack, ohniště, mám děti, se kterými 

trávíme hodně času venku

33. Príroda, les, pole - rekreacia, doktori - zdravie

34. Multifunkční hřiště, protože si tam vyhraje celá rodina.

35. Přilehlou Škvoreckou oboru a dětská hřiště.

36. Ohniště u Rakosnickova hřiště

37. Jeho konec, napojení na pole, les

38. Rákosníčkovo hřiště, pumptrack - kvůli vyžití dětí

39. les pole

40. Kus lesa u stanice Sídliště Rohožník

41. místa na procházky se psem, kraje sídliště

42. Okolí skautské klubovny, je to tam pěkné, lidí mají zahrádky.

43. vlastní byt

44. Řeznictví obušek

45. Dětské hřiště, protože sem chodíme s dcerami a u nas na Blatově 

neni takové vyžití.
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46. Detsky lékař , lékárna , testovací centrum, Obchody.Máme to blíz-

ko!!! V dochazkove vzdálenosti .

47. Teď bohužel zorané pole. Předtím skvělé na venčení psa.

48. hřiště na basket - je to tam příjemné

49. Rakosnickovo hřiště  protože je tam velké vyžití pro děti ale záro-

veň je tam možnost jít na pole  do přírody projít se atd...

50. hřiště

51. Lesopark u sportovišť, stromovou alej s nově vysazenými stromy.

52. Les

53. „Svůj domov. Protože je tu klid  

Les za Květnici“

54. veřejný gril, pumptrack

55. Rákosníček a jeho okolí  - je to taková alternativa komunitního cen-

tra,které tu jinak chybí

56. Vzhledem k tomu že mám děti tak hřiště. Klukům se tam líbí.

57. Pole....jsem pejskař

58. Mám ráda celý Rohožník, vyhovuje mi, že vyjdu z baráku a jsem 

téměř v přírodě, celé sídliště je krásné.

59. Parčík u silnice 12, i když teď tam najela technika a zhoršil se.

60. Misto kde se muzou deti zabavit

61. Basketbalové hřiště dá se tam zaparkovat s autem a mate na nej 

dohled a můžete hrát basketbal ale chybí tam další posazení nebo 

stolečky

62. Žádná určitá

63. Rákosníčkovo hřiště s okolím - vyžití pro děti různého věku, i fitness 

pro dospělé; lesopark je příjemný, jen není si moc kam sednout

64. Pump track, kulatou lavičku okolo stromu

65. park u konečné autobusu

66. asi nemám žádné takové místo

67. Okraj směrem ke Květnici, který využívám v rámci sportovních akti-

vit, i když tudy pouze probíhám nebo projíždím na kole.

68. Moc toho tu není

69. Nic konkrétního.

70. S vnoučaty oceňujeme dětské hřiště a pro dospělé cvičební prvky 

na okraji sídliště

71. Doma, Rákosník a přilehlé griloviště.

72. Louku za Rákosníčkovým hřištěm.  Na procházky se psem, super 

místo.

73. Můj byt.

74. okolí rákosníčkova hřiště - zeleň, grill, sport , hřiště = místo pro se-

tkávání

75.  Pumptrack a Rakosnickovo hriste a hriste pro dospele hned  

 vedle - chodime tam s detma

76.  „Nově budovaná stezka na pole. 

 Ohniště a parčík, super na pofel.“

77.  pole za sídlištěm směrem ke Květnici a dále pak ke Škvorecké  

 oboře - Králičině

78.  obecně vycházky z Rohožníku ven, především do lesů

79.  Dětská hřiště

80.  Procházky lesem, cyklostezky,

81.  Hřiště Rákosníček

82.  Pole, lesy, klid

83.  je na kraji Prahy spjatý s přírodou.

84.  Přelom pole a sídliště-příroda

85.  dětská hřiště, pumptrack - mám malé dítě

86.  Rodící se místo pro setkávání okolo grilu,  Rákosníčkova hřiště,  

 luční pás směrem na Květnici. Lesík za točnou.

87.  PUMPTrack - Dítě se tam bezvadně a hlavně bezpečně vyřádí  

 na kole

88.  Dětská hřiště která jsou zajímavá pro potomstvo.

89.  Hřiště Rákosníček a okolí - děti si tam rády hrají

90.  Posezení a zahrádka před naším domem.

91.  parkově upravená soukr. Část pozemku u domu na Žerotínské  

 ulici

92.  rákosníčkovo hříště a okolí-sport a hry, procházky

93.  dostupnost - lékárna, středisko, prodejna, autobus, klidná loka- 

 lita

94.  lesík u otočky autobusů - teď ovšem v strašném stavu!

95.  skautská klubovna Rohožník

96.  hřiště Rákosníček

97.  hřiště

98.  dětská hřiště, obchody, zdravotní středisko, lékárna, okolní pří- 

 roda

99.  Rákosníčkovo hřiště - víceúčelové využití

100. okraje sídliště a lesa u pole

101. les, okolí, rohožník celý jako takový

102. lesy, pole - klid, obchody, dobré spojení MHD

103. klánovický les, okolí Rákosníčkova hřiště

104. nemám nejoblíbenější místo

105. parkování

106. jako celek je přívětivější než průměrné pražské sídliště

107. téměř žádná

108. Rákosníka, protože mám 2 děti

109. Žádná určitá

110. nemám nejoblíbenější místo

111.  procházku ul. Žehušickou do Květnice nebo do lesa, u mezidomí  

 pěkné záhony

112.  okolí domova (paneláku), které si zušlěchťujeme (lavičky, záhony  

 stromy)

113.  pro nás není na Rohožníku kam jít, máme oblíbené okolí.

114.  obory

115.  obora za Rohožníkem

116. okolí Rákosníčkova hřiště (venčení psa)

117.  kvůli dětem rákosníček a pumptrack

118. pumptrack, hřiště rákosník - vyžití pro děti

119.  venkovní posilovnu s hřištěm = multigenerační místo

120. alej za Rákosníčkem - procházky

121.  dětská hřiště

122. jeho východní část - směr Květnice

123. okolí Rohožníku, Klánovický les

124. prostory kolem hřiště Rákosníček a novou alej - procházky

125. procházky do okolní přírody

126. cesta k lesu kolem pole s pejskem

127.  lesopark, místa v parku s krásným výhledem do dálky
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Jaká místa na Rohožníku jsou nejvíce nepříjemná/nepřívětivá?

1. Kasino u obchodu.

2. Rákosníček, planina kde NIC není

3. Autobusová zastávka „Sidliště Rohožník“ a její okolí. Zastaralý a ne-

udržovaný přístřešek zastávky, neupravený stromový porost.

4. okolí kasína a přilehlé hospody, otočka autobusu

5. Nákupní zóna, celý prostor autobusové zastávky

6. „- Prostor mezi Penzionem a Albertem- na místních lavičkách se 

usazují prazvláštní existence. 

- Autobusová zastávka Sídliště Rohožník- je zde celkem velký po-

hyb osob, ale podvědomě zde chci být co nejkratší dobu (nedokáži 

vysvětlit proč)- např. podobný prostor autobusová zastávka Depo 

Hostivař u mě tento pocit nevyvolává“

7. „Zásadní nedostatek vidím  v již zmíněném lesíku u hlavní silnice, 

zasloužil by si vylepšení - údržbu zeleně, úklid padlých stromů, 

prostě péči o lesní zeleň. Druhou slabinou je areál okolo Alberta, 

kde je Casino Rohožník.  Místo něj by se tam jistě našlo smyslupl-

nější využití, i kdyby jen restaurace, která tam kdysi byla, a nebo 

třeba prostor pro společenské akce, pro kurzy, pro mateřský klub, 

cvičení...   

Ani přilehlý penzion Rohožník a jeho holé okolí nejsou žádnou krá-

sou. To ovšem do kompetencí obce asi nespadá (?)...“

8. Konečná zastávka, nepořádek, chodníky na konečné. Stará bouda z 

dřívější večerky.

9. Lesík u konečné zastávky Sídliště Rohožník.

10. odporná zastávka Sídliště Rohožník - myslím, že ani nemusím vy-

světlovat

11. Okolo alberta, vraky aut na parkovišti, bezdomovci na lavičkách

12. Lesík u konečné autobusů - schází se tam podivná společnost

13. Okolí konečné zastávky a Alberta, nejsou příliš bezpečné, hezké a 

zdržují se tam podivíni

14. Penzion Rohožník / Casino. Výskyt individuí

15. Autobusová zastávka a její okolí. Nepořádek mezi domečky na ko-

nečné sídliště Rohožník a vrak auta na parkovišti u Alberta.

16. Nákupní středisko u Alberta, ponuré, zastaralé, oprýskané,  koneč-

ná zastávka sídliště Rohožník, špatný chodník

17. MŠ  příliš asfaltu, betonu...Teplárna---

18. MHD zastávka Sídliště Rozožník - je to konečná zastávka a půso-

bí dost strašidelně, vyskytují se tam divná individua, všechno je 

posprejované či rozbité. Navrhuji: 1) revitalizaci 2) kamery 3) ideálně 

nějaké obchůdky - je to myslím ideální místo, kde se shromažďují 

lidé

19. Centrum, kde sidli Albert a jeho prilehle okoli by si opravdu zaslou-

zilo opravit. Revitalizace autobusove zastavky.

20. Otočka autobusu: zejména výstupní část - nepřehledné až hnusné 

prostředí. Večer působí nebezpečně. Okolí ubytovny: občas zírající 

lidé, bordel na balkonech, divný pocit. Malotická ulice: nepřehledné 

amorfní území, přecpané auty a nepřátelské chodcům.

21. okoli kotelny a nove postaveneho domu - koolo ma pan bordel a 

zabira i vice nez svuj pozemek

22. zanedbaný pás křoví směrem k poli

23. „Některé prvky na hřištích potřebují opravu/údržbu z hlediska bez-

pečnosti,např.lanovka. 

Obchodní pasáž a její okolí působí zvenku omšele a staře. 

Konečná zastávka autobusů   není příliš pěkná,vypadá poniče-

ně,hlavně okolí,jako od vandalů,grafiti atd..“

24. prostor kolem nákupního střediska

25. okolí BUS točny, autobusová zastávka,  nákupní centrum, poliklinika 

- zastavil se tam čas- komunistický skanzen.

26. Okoli zastavky mhd, jizni  okraj s připravenými keři a stromy

27. Zastávka MHD - konečná. Budova prodejny Albert a kasina. Křižo-

vatka ulice Rohožnická / Novosibřinská.

28. Přecházení Rohožnické, kde auta jezdí rychle a není vidět přes 

zaparkovaná auta. Prostory kolem Alberta, sedí u něj bezdomovci 

nebo popíjí dělníci.

29. “Lesopark” vedoucí ke konečné zastávce Sídliště Rohožník - toho 

místa je škoda, bylo by hezké, kdyby tam bylo zbudované hřiště 

(nebo aspoň nějaké prvky pro děti, dospělé, psy). Bohužel je to mís-

to, kam chodí akorát bezdomovci apod., a člověk se pomalu bojí jít 

tudy na autobus.

30. „Uspořádaní výstupní stanice MHD. 

Díky absenci stínu v letních slunných dnech celá ulice Žehušická.“

31. Okolí teplárny (ul. Žiželická, Žlebská) - vizuálně neutišené

32. Kasino a výskyt pochybných existencí  v okolí.

33. Zastávka MHD :)))

34. Prostor okolo popelnic. Možná by ten pohled vylepšilo částečné 

oplocení?

35. Lesík - bojím se tam chodit.

36. Zastávka MHD sídliště Rohožník - je to konečná zastávka a mala by 

podľa toho aj nejak vyzerať, tiež tam chýba automat na lístky

37. Okolí obchodu Albert, celý komplex by to chtělo pozvednout

38. „Ubytovňa, Kasíno 

Združujú sa okolo nich rôzne neprijemne typy ľudí, necítim sa bez-

pečne, autobusy plne cigaretového smradu“

39. Rohožnická ulice - v noci tmavá a celkově nebezpečná, chybí dosta-

tečné chodníky, problém s kočárkem na chodnících.

40. Vykácený přilehlý lesík u konečné autobusu. Rozježděná cesta, poká-

cené povalující se kmeny.

41. tam kde je málo stromů, vzhled budovy casina a okolí

42. Park u Albertu- nejsou zde lampy

43. Zmíněné obchodní centrum, ubytovna

44. Ubytovna Malešovská, nákupní středisko, kasino

45. Albert komplex,

46. černé skládky v okolních porostech, bezdomovci straší děti jdoucí od 

MHD lesem domů

47. autobusová zastávka (točna). bordel, špina

48. Skoro všechna, viz 12

49. nepřítomnost toalet může udělat neprivetivym celé sídliště, některé 

chodníky jsou ve velice špatném stavu

50. Otočka busu. Okolí Alberta. Celkově zanedbané.

51. konečná stanice MHD - opuštěné místo za tmy nemám pocit bezpečí

52. v noci neosvětlený lesík u autobusové zastávky

53. Zdravotní středisko - je zastaralé. Ubytovna/penzion naproti prodejně 

Albert - často se zde zdržuje spoustu zvláštních a podezřelých osob. 

Autobusová zastávka - často tam spí a opíjejí se bezdomovci. Casino u 

prodejny Albert - jedná se o naprosto zbytečnou záležitost.

54. Lesík na konečné, to co se s ním stalo je fakt děs

55. Kolem „Účka“, kde je herna, Albert, atd. Cesta na autobus. To by se 

dalo využít. Nějaké obchody, služby, cokoliv jiného. Na zastavce na 

sídlišti totéž.

56. Všude jsou auta, přecházení ulic je díky tomu nepřehledné , nehledě 

na to, ze to není ani estetické .

57. Kasíno, divné existence v penzionu

58. viz otázka č. 12

59. Jak jsem uvedla v předchozí odpovedi  pole za rodiny i baráky směrem 

na Květnici  nad ulicemi Malešovská, žárovická apod...

60. taková ta zastávka mhd. Trochu se tam bojím, přijde mi, že se tam moc 

kupí bezdomovci & další pofidérní existence. nelíbí se mi celkově jak je 

řešené obchodní centrum.
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61. „Myslím, že koncepce architektonické přeměny sídliště provedené 

před lety  

s důrazem na vybavenost pro dětské hry a dále cílené zachování 

přírodního rázu sídliště a blízkého okolí, spojené se založením leso-

parku, sportovištˇ  

a s výsadbou stromků se vydařila.“

62. Konečná autobusové zastávky.

63. bezdomovci, feťáci, obyvatelé ubytovny kolem MHD

64. Dům s číslem popisnym 2777, kde si majitel na svém pozemku udě-

lal skládku a nikdo s tím nic nedělá

65. „Zastávka Sídliště Rohožník, Budova Albert a okolí,  penzion Rohož-

ník - ponuré  ......... 

penzion Rohožník - ranní puštěné motory na jejich parkovišti od 

5 hodiny ranní, hlasité projevy ubytovaných dělníků do pozdních 

ranních hodin na balkonech.“

66. „-komplex Alberta je velmi špinavý - ty dvě lavičky tam a prostor 

kolem odpadkového koše je přímo nechutný  

-kasino! To místo by bylo krásné pro cokoli jiného než kasino - co-

koli, co by využilo zahrádku,která tam je a v tuto chvíli využita není  

-Naprosto nechutný prostor konečné autobusové zastávky a točny 

-skoro celý ten prostor  je ostuda Újezda a ani nerozumím tomu 

zvláštnímu postavení dvou budov -bývalé večerky a zázemí pro 

řidiče -proč jsou na sebe tak zvláště nalepené, že dveře jedné bu-

dovy míří o rohu druhé budovy a téměř tam nejde projít... Včetně té 

zvláštní cihlové zdi,která se rozpadá a je za ní nechutný bordel....“

67. Okolí penzionu. Mám strach o své děti.

68. Okolo zastávky a Alberta

69. Nejvíc nepříjemná mi přijde část okolo penzionu, ubytovny a auto-

busová zastávka, ta je hodně špinavá, zašlá..

70. Autobusová zastávka (jak nástupní tak výstupní)

71. Lidl hriste v lete. Na slunicku je nesnesitelné kdyz tam travite nej-

min hodinu s detmi.

72. Žlebská , dokážou vám lidi odřit auto protože stojíte u nich před 

barakem

73. Žádná

74. Zastávka busu a okolí - jen nějaké zatlučené boudy, jinak nic; z ob-

chodů vedle fungují tak tři (ačkoli nové řeznictví je fajn)

75. Ubytovna

76. „Pomalované chodníky dětskými hrami. Bydlí zde i jiné věkové 

kategorie než mladé maminky s dětmi. Špatné osvětlení na chod-

níku spojující Živonínskou a Žárovickou, vedoucí kolem pochybné 

ubytovny, je to frekventovaný chodník fungující jako spojení mezi 

zadní částí sídliště a Alberta, zverimexu, autobusu.“

77. zastávka Sídliště Rohožník a její okolí (hnusné, počmárané, rozbité, 

morálně zastaralé okolí)

78. Točna na konečné autobusu. A přitom je tam takového prostoru 

pro revitalizaci a zkulturnění.  Možná i právě pro umístění nějakého 

stánku třeba pro malé bistro.

79. Konečná zastávka.. Zastávka stará snad 1000 let.. Vsude spina, po-

sprejovano

80. „Pozůstatky původních dětských hřišť. 

Rozbité chodníky s lampami umístěnými uprostřed místo na kraji 

chodníků.“

81. V ulici Malešovská jsou to stále nedokončené nájezdy chodníků pro 

občany, kteří se pohybují těžce nebo s chodítkem a musí se pohy-

bovat po komunikaci. Pak je to nepříjemný přístup k MHD v okolí 

bývalého kiosku a domku pro řidiče že zadní části. Nepořádek a 

pohyb krys. Přístup k zastávce v okolí trafostanice je v období dešťů 

sama kaluž, přitom by stačilo plochu lépe vyspádovat.

82. Zastávka sídliště rohoznik, celkem v rozkladu a okolí taktéž „nic 

moc“. Zastávka rohožnická (směrem do města) smrad po moči kaž-

dé ráno a opilci okolo od odpoledních hodin. Hospoda na zastávce.

83. „Lesík“ mezi sídlištěm a kolínskou silnicí - špatně schůdný díky 

„železničnímu štěrkovišti“ místo pěšin, díky dojmu bezzásahového 

pralesa. Žádná trvanlivá možnost posezení.

84. „autobusová konečná - odpadky a temné území okolo původního 

koloniálu, mizerný průchod od zastávky do sídliště 

chybějící lampy  mezi Albertem a zdravotním střediskem“

85. Obchody u Alberta by si zaslouzily renovaci

86. Když se přechází v horní části Rohožníku do lesa, a poté přes silnici. 

Bývá tam šílený nepořádek.

87. „- cesta ze sídliště na zastávku Rohožnická, kde chybí chodník, a 

neutěšenost zastávky Rohožnická  

- cesta mezi domy (od lékárny k prodejně Albert), kde chybi veřejné 

osvětlení 

- plochy kolem Kasina“

88. „Kasino a prostor před prodejnou Albert 

zastávky Rohožnická a Rohožník“

89. malá údržba zeleně, i když se to lepší, okolí Alberta

90. Konečná zastávka. Nevábné, nehezké, zastaralé, jako po výbuchu 

bomby.

91. Prostor mezi paneláky

92. Supermarket Albert, neudržovsné okolí, nepořádek

93. Je neosvětlený cesta od Alberta do sidliště.,jsou to chodníky ,po 

kterých není možné chodit ,protože jsou vyboulené .  Netýká se pří-

mo sídliště.Je to  nesmyslné značení jednosměrkami  mezi domy do 

Újezda nad Lesy třeba pro cyklisty.

94. Ubytovna - hrozí kriminální činnost

95. ubytovna, nic moc lidi a celé okolí Albertu, strašně zastaralé, kdyby 

se na toto někdo zaměřil a udělal tam 4 pořádné obchody k něčemu 

(např. Pepco, Kik, drogerie atd.) a jak už jsem zmínila, tak u Rákosníčko-

va hřiště u kulaté lavičky u stromu se začínají scházet zejména podivíni 

než lidi na odpočinek, bohužel

96. mezi točnou a nákupním střediskem, nákupní středisko

97. Okolí casina a obchodního uskupení na konečné autobusu Sídliště Ro-

hožník a samotná konečná stanice (Smard, špína a neupravenost okolí 

vzbuzují velice nepříjemné pocity).

98. Některá dětská pískoviště.

99. Areál Alberta + penzion - nevzhledné budovy, cesta od Alberta ke stře-

disku - zcela neosvětlená

100. Autobusová zastávka.

101. vše v části býv. resortu dopravy, otočka autobusů a přilehlý lesík,  

 prostor na jih pod Žehušickou ul.

102. okolí Albertu - odpadky, špína, bezdomovci

103. nepořádek u zastávek, okolo prodejny

104. lesík u „Rákosníčka“-to už se řeší, v poslední době (několik let) -   

 lesík u otočky MHD

105. v létě rozpálené chodníky

106. povrch před konečnou zastávkou když prší

107. zdevastovaný lesík u silnice na Kolín, prokácen, ale přesto právě   

u dětského hřiště nejvyšší stromy!! Ponechány. Nepořádek v lesí - 

 ku! Hodně psích výkalů kolem chodníků!!! Vysoká tráva

108. rozpálené chodníky - bez stínu stromů

109. kobečná MHD, herna u Alberta

110. okolí pensionu Rohožník, osoby pod vlivem alkoholu

111.  nevhodně vyřešené čekání na odběry covid

112.  znečištěné místa odpadky - např. lesy

113.  autobusová zastávka a její okolí

114.  herna!

115.  1) velmi nepříjemný je prostor pro výstup z autobusů na ko-  
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nečné za tmy. Lepší osvětlení by bylo žádoucí 2) převážná   

většina obyvatel třídí odpad. Není ale příjemné dorazit s papíro- 

 vým odpadem a zjistit, že kontejner je plný. Přejdete do zdra- 

 votního střediska a v kontejneru proti školce je to stejné.   

 V menší míře je to obdobné s plasty.

116. neposekaná tráva mezi domy

117.  chodníky, konečná zastávka MD, lavičky a prodejny Albert

118. končná zastávka, celkově odpozující část Rohožníku

119.  parkoviště

120. tam kde jsou špatně zaparkovaná auta

121.  staré neudržované chodníky, místa s přebujelou vegetací

122. prostor pře Albertem, kde jsou lavičky obsazeny podnapilými  

 cizinci

123. okolí autobusové konečné a samotná stanice „sídliště Rohož- 

 ník“ 1. nepořádek, 2. rozbitá skla, 3. počmáraná trafostanice, 4.  

 velké kaluže když prší

124. stav okolí nákupního centra včetně konečné zastávky MHD

125. dost špatná údržba obecních pozemků, propad chodníků a ulic  

 zvlášť na konci sídliště - u obory

126. průchod lesem, zničené chodníky (propadají se, lampy upro- 

 střed), zničené cesty v lese, neskutečný nepořádek na pozem 

 cích p. Vrby)

127.  špatně udržovaný hájek nad konečnou mhd

128. všeobecně okolí dětských pískovišť - hrát si v okolí zvířecích  

 exkrementů není moc příjemné. Spojnice ,ěšínská + Malešovská  

 - tma, okolí nák. Stř. Albert

129. zastávka MHD, nákupní středisko Albert, prostory zastávky  

 MHD Sídliště Rohožník, chodníky - Žlebská - Žehušická

130. okolí zastávky MHD = nehezké, roští za zastávkou

131.  rozpadající se zdravotní středisko

132. temná s horším nočním osvětlením

133. stanice MHD sídl. Rohožník a Rohožnická

134. MHD zastávky z centra Újezda směr Rohožník

135. prostory zdrav. Střediska

136. neosvětlený chodník z Měšínské do Malešovské

137.  herna, pohyb opilých lidí a bezdomovců

138. okolí kontejnerů - poházené odpadky, schází úklid / bus otočka  

 - zastaralá zastávka /změnit povrchy a zastřešení), ošklivá, od 

 padky

139. lavičky naproti ubytovně, chování ubytujících

Jaká místa na Rohožníku nejvíce potřebují změnu a proč?

1. Prostor za zastávkou a kolem otočky. Zrušit kasino.

2. „Žlebská 

Žíšovská 

Rohožnická“

3. Výše zmíněná autobusová zastávka a její okolí.

4. celý prostor autobusové zastávky ... je to první místo, co ze sídliště 

vidíte, když přijedete MHD

5. „- Objekt zdravotního střediska s objektem sousední kotelny. Přes-

tože se nachází uprostřed sídliště a mohlo by zde být přirozené 

centrum sídliště, jsou tyto dva objekty uzavřeny za plotem a jejich 

uzavřenost/ neprůchodnost sídliště rozděluje. Kotelna je v soukro-

mých rukou, tu neřeším. Zdravotní středisko přestože uvnitř areálu 

má parkovací místa (i přes den volná) je zde vjezd zakázán. S tím 

souvisí problém nevhodného parkování návštěvníků střediska v 

blízkém okolí, nyní zesílen ještě frontami zájemců o covid testování. 

Sídliště je otevřený prostor bez bariér v jehož středu je pozemek 

naší městské části obehnaný plotem, který se na noc zamyká. Krás-

ný prostor, který ale neslouží místním obyvatelům a ještě je před 

nimi uzamčen- proč? 

- Lesopark podél Novosibřinské ulice- není to ani udržovaný park, 

ani les, působí to zde jako hodně zanedbaný prostor, kam člověk 

sám od sebe jít nechce. Toto je ideální prostor pro vytvoření něčeho, 

co se bude blížit městskému parku/arboretu, protože kdo chce les, 

jde přes silnici.“

6. Chodníky

7. Půlka sídliště ČD.

8. „zastávka a lesík u ní 

nákupní středisko a jeho okolí“

9. U alberta-  nehezké prostředí. Přechody pro chodce - bezpečnost 

dětí

10. Lesík u konečné autobusů za budovou městské policie, zarostlý 

nálety, bahnité cesty

11. Albert a jeho okolí

12. Okolí konečné zastávky a Alberta z důvody větší bezpečnosti, hezčí-

ho a čistějšího prostředí. Ubytovna, protože se tam ubytovávají lidé, 

kteří dělají hluk v nočních hodinách a člověk se necítí bezpečně a 

má strach o děti

13. Autobusová zastávka Sídliště Rohožník. Není úplně reprezentativní.

14. Autobusová zastávka a její okolí. Nepořádek mezi domečky na koneč-

né sídliště Rohožník a vrak auta na parkovišti u Alberta.

15. nákupní středisko u Alberta ponuré, zastaralé, oprýskané,  konečná 

zastávka sídliště Rohožník, špatný chodník

16. Oprava neudržovaných, zastaralých objektů. Úprava - zazelenění pro-

stranství kolem domů - lavičky apod.. Údržba lesíku u otočky autobusů.

17. Viz otázka 13 - MHD zastávká Sídliště Rohožník

18. Nedohledal jsem na strankach mistniho kasina licenci na provoz. Je 

toto kasino vubec legalni provozovnou? A pokud ano, nelze vypovedet 

najem? Kasino na rodinne sidliste nepatri.

19. Pěší trasy, aby byly bezpečné a měly optimální vedení odněkud někam. 

Lze se inspirovat vyšlapanými pěšinami. Pokusit se vymyslet úpravu 

míst, kde nejsou u domů chodníky jako je například Malotická, musíte 

se proplétat mezi auty, anebo využívat vyšlapané pěšiny v trávě.

20. okoli kotelny - je tam binec

21. zanedbaný pás křoví směrem k poli

22. Obchodní pasáž  a zdravotní středisko zvenku nemají moc moderní 

vzhled.

23. „celá „“želeničářská““ část sídliště 

velmi šptaný byl prostor kolem výčepu proti školce - špína, kouření 

a konzumace alkoholu na veřejném prostranství, zábor chodníku od 

autobusu do obchodů - ten je teď přeměněn, tak snad nevznikne něco 

podobného“

24. Zelen z jizni casti.

25. Budova prodejny Albert a kasina. Pomočené průchody k Albertu. Auto-

busová zastávka. Zdravotní středisko. Ukazatel rychlosti a retardéry na 

ulici Rohožnická. Kruhová křižovatka ulic Novosibřinská / Rohožnická

26. Komplex Alberta, prostor před vchodem je zastaralý, průchod dozadu 

na parkoviště a samotné parkoviště, kde stojí vraky x let.

27. Viz výše zmíněný “lesopark”. Dále “obchodní centrum” (Albert atd.) by si 

zasloužilo výraznou modernizaci. Krásné by byly obchůdky třeba i s ka-

várnou, kde by se mohli lidé potkávat přímo v centru dění. A pak velmi 

problematické casino, to podle mě do žádné obce nepatří a mělo by 

být rychle zrušeno a nahrazeno něčím smysluplným (vnitřní sportoviš-

tě, pořádání kroužků pro děti i volnočasových aktivit pro dospělé…).

28. stanice MHD a prostor u Albertu.

29. Lesíky by si zasloužily prořez, ale s tím už se snad začalo.

30. Konečná zastávka, chodniky

31. Vytvorenie nejakej voľnej otvorenej plochy na stretávanie

32. Okolí obchodu Albert
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33. Komplex budov s Albertom, Poliklinika všetky tieto budovy sú veľmi 

zanedbané a v zlom stave, konečná zastávka, celkový prístup MHD 

ku kultúre ich autobusom a šoférov

34. Prostranství u Alberta a parkoviště pod ním, nevzhledné, působí 

špinavě a vybízejíc pro zloděje.

35. více stromů mezi paneláky

36. Tamtéž. A propojení s Květnicí. Bývala alespoň pesinka, zaoráno. 

Lesopark by všem prospěl víc, než pole.

37. Albert komplex

38. silnice, abychom mohli vůbec dojet do práce, školy, MHD

39. točna

40. Skoro všechna, viz 12

41. Otočka, jednoznačně. Dále je třeba doplnit sportoviště i vnitřní a 

prostor pro starší děti. Zrušit kasino a udělat hospodu/kavárnu.

42. chodníky( jsou z doby výstavby), kotelna(jaké má využití?),herna je 

pro sídliště k ničemu

43. Zdravotní středisko. Je zastaralé a hodila by se mu renovace. Rov-

něž by bylo dobré, kdyby byl na Rohožníku další praktický lékař a 

další zdravotnické služby. Dále Casino u prodejny Albert - je tam 

úplně k ničemu a prostor by se dal využít smysluplněji a mnohem 

efektivněji.

44. Zastávka,lesík na konečné, prostory mezi paneláky

45. Viz otázka 13.

46. viz otázka č. 12

47. Jak jsem uvedla v předchozí odpovedi  pole za rodiny i baráky smě-

rem na Květnici  nad ulicemi Malešovská, žárovická apod...

48. nevím

49. Možná by bylo dobré na volných prostranstvích založit komunitné 

zahrádky.

50. Zdravotní středisko.

51. okolí konečné bus, okolí Alberta, je to nechutné !

52. „Silnice a chodníky 

Kvalita povrchu i podloží je za svoji životnosti“

53. „rychlost aut na komunikacích, najíždění aut do protisměru  z Ro-

hožnické ul.  do Měšínské. 

Jsem obecně proti zpomalovacím retarderům, ale tady by se hodil.“

54. „Okolí konečné zastávky  

Komplex Alberta  

Prostor plynárny a plynárna samotná“

55. Asi poliklinika. A nelíbí se mi casino u Alberta.

56. Autobusová zastávka na konečné.

57. Okolí zastávky a Alberta

58. „prostory mezi panelovými domy - více stromů, aby bylo větší sou-

kromí a hezčí výhledy 

okolí supermarketu Albert“

59. Autobusová zastávka. Chtěla by zmodernizovat a trochu vyčistit..

60. „Autobusová zastávka - nepříliš moderní a přívětivé prostředí 

Východní část - více sportovního vyžití“

61. Prijezdovou cestu z Květnice

62. Asi ta plocha Albert-Rohožnická-I/12, až na ševce úplně hluché 

místo, přitom rozlehlé a frekventované

63. „Objekt v okolí Alberta. Hodil by se zde trochu svěží design objektu, 

neporozumněl jsem odebraní sochařského prvku před Albertem, 

když nebyl ničím podobným nahrazen.  

Chybí mi zde místo kde trávit čas, jakožto mladý člověk. Casino ani 

sportbary mě nelákají. Nový podnik/bar, kavárna, nebo galerie, by 

nebyly od věci.  

Více zaměření na jiné kategorie než jsou maminky s dětmi, i když 

mohou být nejvíce slyšet, protože mají nejvíce času k podání zpět-

ných vazeb, nejsou jediná zde žijící věková kategorie.“

64. zastávka Sídliště Rohožník, zdravotní středisko, chodníky

65. Zelený pás podél okraje směrem ke Květnici je zralý na revitalizaci. 

Mohl by zde být park.  V něm třeba jedno či dvě místa s tělocvič-

nými venkovními stroji. Nějaké odpočívky s lavičkou a stojanem na 

opření kola. Hned by takový veřejný prostor ožil.

66. Konečná stanice autobusu

67. Viz výše + lepší starost o  zeleň včetně ořezu stromů a keřů.

68. Zastávky rohoznik a rohožnická. Jsou ve špatném stavu.

69. „Viz výše... 

Začít od západu a na východě skončit“

70. „konečná autobusů (viz výše) 

zdravotní středisko 

prostor kolem prodejny Albert“

71. Chodniky - nektere jsou hure dostupne kocarem, Albertovy obcho-

dacek - zmodernizovat

72. Pravděpodobně okolí Alberta, ale chápu že je to soukromí majetek 

a lidi jsou občas blbci, co se týče změn k lepšímu:)

73. „- chodníky, aby po nich mohli chodit i starší občané 

- prostranství před Albertem - znovu dodat sochu, dále např. pítka, 

lavičky...... upřednostňuji moderní architektonické pojetí 

- Kasino a plochy kolem něj“

74. „nejvíce nepříjemná místa okamžitě, 

více péče o zeleň“

75. Konečná MHD

76. Konečná zastávka viz. bod výše.

77. Zdravotni středisko, chybi rehabilitace

78. Supermarket Albert

79. Zrušila bych ubytovnu. Místo herny by bylo lepší venkovní posezení u 

kávy ( cukrárna). Pozemky na konečné autobusů.

80. Moc prosím vyčleňme  místo klidného relaxu s vysazenými stromy a la-

vičkami  nejen pro seniory ,ale nespojujme je se zábavou s  děti.Mysle-

me  i na ty ostatní jsou to nejen naši rodiče ,ale i jiní co nechtějí přežívat 

jen v paneláku a někdy se díky zdravotnímu stavu daleko  nedostanou.

Diky za ně?

81. Osvětlení na cestě od Alberta ke zdravotnímu středisku

82. Celé okolí u Alberta (obchodní plácek), autobusová zastávka Sídliště 

Rohožník a chodníky

83. Nákupní středisko, zastávka na točně, prostor mezi točnou busů a 

nákupním střediskem, zdravotní středisko - rozšíření a rekonstrukce 

tak, aby jeho návštěva byla důstojná, využití kotelny, zeleného prostoru 

kolem ní a zdrav. střediska - park k setkávání, amfiteátr.

84. Okolí Albertu, Casina, Konečné stanice autobusu a přilehlého lesíka

85. „Nezastíněné hřiště Rákosníček, v teplých slunečných dnech se tam 

nedá vydržet. Nejlépe vysadit stromy nebo alespoň  vybudovat altán či 

částečné zastřešení. 

Nebezpečný přechod pro chodce v Rohožnické ulici směrem do 

Zlivské  - nevýrazný, neosvětlený,  auta zde jezdí rychle a nezastavují 

chodcům.“

86. Chodníky.

87. Areál Alberta + penzion - nevzhledné budovy, cesta od Alberta ke stře-

disku - potřeba instalovat veřejné osvětlení

88. Instalace laviček, úprava zeleně za sídlištěm.

89. vše v části býv. resortu dopravy, otočka autobusů a přilehlý lesík, pro-

stor na jih pod Žehušickou ul.

90. okolí Albertu

91. přístřešek autobusová zastávka

92. kolony aut, některé ulice

93. lesík u MHD!, část sídl. - pozemky ČD - chodníky, hřiště nejsou, lavičky 

nejsou

94. chodníky-boule, nerovnosti
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95.  Konečná stanice autobusu

96.  chodníky - lepší údržba - častěji odstranění vysoké trávy

97.  chodníky - nebezpečné boule

98.  konečná MHD, zrušení herny u Alberta, zdravotní středisko

99.  1) přechod ze sídliště ke květnici, k lesu , 2) není sportoviště mj.  

 hřiště na nohejbal bezdůvodně zrušeno

100. rohožník např. autobusová zastávka a okolí

101.  bývalá dětská pískoviště, okolí popelnic

102. zdravotní středisko a okolí, albert a okolí

103. bod č. 9

104. zastávka, vypadá to stejně už 30 let

105. parkoviště

106. chaoticky zaparkovaná auta

107. parkoviště, povrchy chodníků, neprořezané stromy, neodtažené  

 vraky v některých silnicích

108. točna autobusů, úprava terénu pod novými rodinnými domy

109. viz bod 9 - nákupní centrum, konečná zastávka

110.  zdravotnická zařízení

111.  les, chodníky, silnice, architektura, nulová údržba pozemku ve  

 vlastniství OÚ

112.  prořezání borovic před albertem

113.  chodníky Žlebská - tankodrom, zastávky MHD Rohožnická a  

 konečná

114.  nákupní středisko (Albert), zastávka MHD, zdravotní středisko,  

 doplnění osvětlení chodníku mezi ulicemi Malešovská - Měšín- 

 ská

115.  okolí prodejny Albert - nehezké, špatný přístup z parkoviště

116.  změnit kasino zpět na restauraci

117.  parkování u zdrav. střediska

118.  chodníky, možnost bezpečně jít pěšky např. smě hřbitov, pošta,  

 MÚ atd.

119.  opravit chodníky (ne asfalt) kolem ul. komunikace + zastávky  

 MHD

120. změnit kasino opět na restauraci

121.  výsadba stromů, péče o zeleň

122.  zrušení herny

123. BUS Rohožnická (směr otočka) - schází sestup ze zastávky k ul.  

 Rohožnická (např. při výstupu z autobusu 391) - hrozí úrazy

124. jiný obchod než Albert

125. prostor v ul. Žárovická v levotočivé zatáčce naproti MŠ

Jaké jsou hlavní nedostatky pohybu po Rohožníku?

1. Doprava vzhledem k historickým značkám „obytná zóna“ a bohužel 

tamní obyvatelé si nevšimly, že zmizela. Pak je zde ta 30km/h no 

dle mého zbytečné, pokud si všichni budeme hlídat děti aby nelezli 

do silnice a to samé u zvířat.

2. omezení rychlosti na 30 km/h na Rohožnické dodržuje minimum 

projíždějících

3. hlavní nedostatek jsou ranní kolony

4. Jednosměrky v celém Újezdě. Najíždění na Starokolínskou

5. Chodníky jsou na některých místech zvlněné a v horším stavu.

6. Na kole: nebezpečné - po chodnících se jezdit nemá, po silnici je to 

risk - spousta zaparkovaných aut, je to nepřehledné, k tomu jedno-

směrka.. Dobré to je na Žehušické, ale je potřeba se na ni dostat.

7. Na kole se jet dá, ale buď přímo na silnici nebo musíte na chodník. 

Zvláště pro děti je to nevhodné - kolikrát nejsou zpoza aut vidět a 

opět hrozí kolize, nemluvě o nedodržování přednosti zprava (pro 

cyklistu, dítě zejména, je to nebezpečné). Ale to je spíš nedostatek 

v lidech než v obci. Hlavní nedostatek vidím v nepropojení s oko-

lím - chybí cyklostezky a chodníky/cesty do Květnice (rybník), Úval, 

samotného centra Újezda…

8. V ranních hodinách kapacitně nedostatečná vlaková doprava z Klá-

novic.

9. Málo parkovacích ploch - v raních a večerních hodinách - kličkování 

mezi zaparkovanými vozy.

10. Ocenila bych chodníky alespoň v některé z bočních ulic, popř. lepší 

spojení pěšky na okolní vesnice.

11. Stav chodníků.

12. Výmole na cestách a tiež zápchy

13. Uvítala bych kratší intervaly MHD.

14. Chodníky a autobusové zastávky (Rohoznicka) v dezolátnom stave

15. Některé cesty jsou velmi úzké na to, že jsou obousměrné. V křižo-

vatce Mesinska X Rohoznicka je třeba zrcadlo, nejde tam vidět.

16. Necitelnost cesty, klickovani, stálé přejíždění a přecházení

17. pěšky by se zišli chodníky do Květnice a po polích na vycházky

18. MHD je mimo špičku nedostatečná

19. Na kole jedině po silnici, kde je mnoho jednosměrek. Pěšky málo 

přechodů od rodinných domů směrem k sídlišti.

20. Zásadní nedostatky nevidím.

21. Kvalita vozovky není dobrá...ve večerních hodinách lidé parkuji kde 

mohou, někdy i dál než sami bydleji

22. největší problém vidím v rozhledu do křižovatek, nedodržení předpisů 

stání aut, málo široké silnice

23. Úzká silnice a asi kvůli tomu dost jednosměrek-i když chápu,že asi 

nejde vymyslet lepší řešení

24. Obecně je problém s dopravou z ujezda. Většinou je příjezd do města 

úplně ucpaný.

25. Jednosměrky  v uličkách.

26. Nevím, kde je to na kole ok a kde ne. Přes sídliště vedoucí cyklotrasu 

jsem nikdy nepochopil, kudy vede, není značená. Často jsem nucen 

jezdit na kole v jednosměrkách v protisměru.

27. Silnice není úplně dokonalá , a výjezd na hlavní je další pod otázkou z 

vedlejších ulic,

28. Lampy v chodnících, nedostatek laviček pro zdravotně znevýhodněné 

a starší obyvatele

29. Díky autům obsypaným okolo krajnice, je jízda autem dost nepříjemná.

30. špatné chodníky, v zimě nedostatečné osvětlení a obrovské množství 

jednosměrek

31. špatné povrchy, jednosměrky

32. Špatně zaparkovaná auta brání průjezdu složek IZS, občas i brání i ná-

jezdu ke garážím nebo stojí v křižovatce

33. Spojení mezi Rohožnikem a Újezdem nad Lesy.   Jednosměrky ,  bez 

rozmyslu se klikatící .

34. po Rohožníku autem ano a dostupný je také na okolní město, ale za 

Rohožníkem již ne, každodenní hodinové kolony do práce a když se 

rozhodnu na vlak busem, tak častokrát přijedu, že vlak nejede, takže je 

to nespolehlivá doprava

35. Jezdíme sem často na kole. Hlavní ulice- Rohožnická je úzká, pro cyk-

listy nevhodná, nebezpečná. Obtížné je parkování autem u polikliniky.

36. „Již zmíněné mizerné chodníky. 

Cyklisté se pohybují po standardních komunikacích v běžném provozu.“

37. umožnit cyklistům jízdu v protisměru v Žárovické ul.

38. spíše nesouhlasím

39. málo cyklostezek

40. místy nedostatečná parkovací místa pro auta

41. chybí protihluková stěna! Chybí obchvat obce, z toho plynou dopravní 

problémy

42. dopravní špička, kolony aut, popojíždění autobusu

43. málo parkovacích míst

44. kolony, různé jednosměrky
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45. MHD - střídání Palmovka / Depo Hostivař, příp. i Háje, chybějící cyk-

lostezka

46. každodenní podvečerní „boj“ o místo k zaparkování

47. nejsou zde vyznačené žádné cyklostezky.

48. zbytečné zrušení přednosti v jízdě na okružní silnici (přednost mají 

ulice se 2-4 vchody)

49. stav chodníků, lesa

50. napojení Rohožníku - Újezda nad lesy - chybí obchvat s napojením 

na pražský okruh, kolony v ranním provozu / pohyb automobilem - 

nelogické jednosměrky, žalostný stav povrchu vozovek

51. na silnici do centra stále kolony, snad vyřeší obchvat

52. nejasné dopravní značení (výjezdy od parkovišť obytných domů)

53. špatné parkování u zdravot. střediska

54. stanice MHD, chodníky, průchod na hřbitov, poštu, MÚ…

55. spojnice Rohožník - Sibřina (škola) chybí chodník! (cesta)

56. nejasné dopravní značení (výjezdy od parkovišť obytných domů)

57. neuklízení exkrementů

Jaké aktivity Vám na Rohožníku chybí a uvítali byste je?

1. Fotbalové hřiště, respektive kus roviny bez betonu

2. „zelené náměstíčko“ s vodními prvky

3. Cyklostezky (jakékoliv cesty/chodníky bez aut) do okolí Sibřina, Ko-

loděje, Květnice jsou obce v těsné blízkosti, kam je celkem problém 

se dostat na kole, pokud nechci jet po silnici. Vzhledem k hustému 

provozu na přilehlých cestách a jejich nedostatečné šíři pro smíšený 

cyklo/auto provoz po okolních silnicích opravdu jezdit nechci.

4. „Určitě skvělým nápadem jsou nově vybudované „“mlžítko““ a pítko 

na Rákosníčkově hřišti.  Ta by se dala umístit i k některým větším 

dětským hřištím. Myslím také, že uživatelé nejen tohoto hřiště by 

také ocenili v jeho sousedství veřejně dostupné WC.   

Jinak by na Újezdě byl ceněn delší úsek s kvalitním asfaltem na 

kolečkové brusle, případně plocha pro zimní bruslení.“

5. chybí mi zde trhy. obecně bývají dobrým místem k setkávání. stači-

lo by však revitalizovat nákupní stredisko a přidělat tam kavárnu či 

bistro

6. Dětská hřiště v zadní části Rohožníku (Žárovická a okolí)

7. Větší prostor veřejného ohniště

8. Inline brusle, dětská hřiště, kavárna, vinárna

9. Psí oplocené hřiště/louka

10. Mlhoviste u dětského hřiště Rákosníček a pár stromů pro stín

11. lavičky podél chodníků- revitalizace parků, které  již nejsou upravo-

vané

12. „Hřiště pro starší děti - lezecká stěna, kluziště v zimě, vetší kopec na 

sáňkování. 

Více míst, kde se dá příjemně posedět - zeleň, trávníky. Pěší nebo 

cyklospojka se Sibřinou, Květnicí...“

13. Plavání, tenis

14. prilehle okoli Rohozniku dostatek moznosti nabizi

15. Zahrádka ve stínu stromů, kam můžu zajít na kafe, nebo pivo. Posi-

lovna, podobná jako u tenisu. Univerzální hřiště na míčové sporty. 

Byly zde tři ale zplaněly. V zimě bývalo i svépomocně vybudované 

bruslení na jednou z nich. Taky by bylo fajn. Trasa okolo Rohožníku 

na běhání a venčení. Ne vždy lze jít do lesa - bláto, tma.

16. trasa pro in-line brusle, skatepark, koupaliste

17. posezení s občerstvením

18. „Pořádnou velkou haldu na zimní bobování! Jako má např. Černý 

Most u Plechárny.  

Trampolíny. 

Didaktické tabule pro děti o zvířatech a přírodě,rébusy,přiřazování,-

zvukomalebnost drevin. 

Minigolf. 

Hmyzí hotel.“

19. dětské dopravní hřiště

20. Možnost se potkávat v přívětivém a kultivovaném prostředí - možnost 

pro všechny generace, nejen dětské pískoviště či gril.  Místo pro vyžití 

dětí, dorostenců.

21. Venkovní bazén na plavání. Inline dráha.

22. Větší prostor pro míčové a jiné hry. Nějaká např antuková rovina, kde se 

dá hrát cokoliv.

23. Multifunkční sportoviště se zázemím (wc), kvalitní kavárna poblíž. 

Úžasně to mají propojené např. v Litomyšli - Centrální hřiště vodní valy 

(velké hřiště pro různě staré děti s kavárnou). Možnosti i pro vyběhání 

psů. Vnitřní sportoviště (nějaké studio, jaké je kupříkladu Samadhi), aby 

člověk nemusel chodit daleko nebo dojíždět v zimě autem.

24. Zajímavá místa pro setkávání (lehce odcloněná místa s lavičkami (i pro 

seniory), pítko, šachový stolek)

25. Multifunkční hřiště

26. Viz nahoře. fotbal, skatepark, inline dráhy chybí v celém Újezdě.

27. Trhy (farmárske, vianočné, veľkonočné)

28. Venkovní aktivity jsou dostačující.

29. „klec‘‘ na fotbal/volejbal, brouzdaliště pro děti.

30. Dráha pro in-line, větší posilovna s více cvičebními prvky

31. grilovací místo

32. Inline dráha

33. Fotbalové hřiště, dětské hřiště s větší prolézačkou/skluzavkou (viz Bě-

chule v Běchovích)

34. opravený asfalt, chodníky

35. park s občerstvením

36. Stolní tenis, víc hřišť - i pro dospělé (ale není místo)

37. Protože se nepřátel na vnitřní aktivitu, tak to píšu sem, potřebujeme 

vnitřní sportoviště i venkovni prostor pro starší děti

38. Agility hřiště(od někoho, kdo tomu rozumí), více míst bez asfaltu pro 

možnosti canicrossu

39. Více laviček a odpocinkovich míst s výhledem do přírody a nějaké mís-

to budovu na setkání různých věkových skupin  pro maminky s dětmi  

které mohou za nepříznivého počasí  se sejít a popovídat si seznámit 

se, pohrát si (děti) to tu bohužel chybí a chybí to i spoustě maminkám 
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není tu žádná taková hernicka

40. Výsadbu komunitních zahrádek.

41. Hřiště na fotbal.

42. oplocené multifunkční sportoviště, pro využití v zimě i létě

43. „Zastřešený venkovní prostor pro trávení času venku i za deště  

Komunitní zahrada  

Více laviček zejména na straně, která patří drahám  

Chybí tu hrazdy pro děti (dříve byly, ale zmizely) 

Nějaká lanová prolézačka pro větší děti  

Nějaká další boulderová stěna pro menší děti  

Zemní trampolína  

Slackline“

44. Bazén by byl prima. Klánovice jsou super ale přece jen je tam vždy 

hodně lidí.

45. Naše děti by určitě uvítaly dráhy na online brusle a nebo bazen?

46. hladký asfalt na bruslení, ohniště se sezením a grilovací místo

47. Mlžítka a vodní prvky u hřiště na léto.

48. Cokoliv ve východním prostoru.

49. Dosud tu chyběl psí park, ten u Zbyslavské snad pomůže

50. „- chybí kvalitní místo pro setkávání sousedů (sety lavičky a stolky u 

bytových domů),  

- chybí komunitní prostory (pro místní spolky, pro matky s dětmi, pro 

seniory) 

- chybí místo pro sport a venkovní hry rodičů s dětmi (sekané 

trávníkové plochy, kde se nevenčí psi) - tohle nám nenahradí ani 

pumptrack ani multifunkční hřiště)“

51. „Sport (kolo, brusle, běh, venkovní tělocvičné přístroje + gumový 

povrch).  

Možná nějaká venkovní sprcha nebo nějaká mlžítka. 

Procházky (odpočívky, lavičky, odpadkové koše stojany na kola). 

Přístřešky s posezením a pláckem pro gril (nebo rovnou malé beto-

nové ohniště či gril), možná elektrická zásuvka (třeba napojená na 

nějaký peněžní automat se spínačem). 

Cesty a stezky (nejen asfalt, ale také šotolina, veřejné osvětlení).“

52. Pěkná restaurace se zahrádkou

53. Hřiště (fotbálek, volejbal). V zimě kluziště.

54. Je to dostačující

55. Altánek k posezení při nepřízni počasí.

56. Cyklostezka

57. Možnost večerního grilování

58. „in-line stezka 

vodní prvek“

59. Draha na brusleni v lete i v zime, koupani

60. „Bylo by fajn nějak navázat cyklostezku, ta mi tu chybí. 

Nebo okruh na inline brusle jako je v Zelenči, což je pro někoho už z. 

ruky.“

61. „1/ komunitní zahrada, kde by byla možnost pronajmout zvýšený 

záhon 2x2 m 

a kde by byla možnost venkovního posezení se sousedy, bar.... 

2/ nějaké prostory také pro starší než jsou jen malé děti : 

- tiché, tzv zenové, místo s posezením 

- zahradní kavárna 

- hřiště na např. petangue 

3/ pro mladé: 

- volnou stěnu pro sprejery, 

- in-line dráha... 

4/  více grilovacích míst doplňovaných dřevem“

62. „komunitní zahrada s venkovním posezením 

in-line dráha  

hřiště pro starší, třeba na petangue 

klidné místo s lavičkami a zahradní úpravou 

pro syna zeď na sprejování, u- rampu“

63. V zimě ledová plocha

64. In line dráha pro brusle. Třeba propojení směrem do Klánovic nebo 

Běchovic či Úval.

65. Skatepark

66. Posezení v klidové zóně

67. možná více laviček

68. Ptali jste se na to dětí a dorostenců, kteří na sídlišti žijí? Co by ocenili 

oni? Žije jich tam hodně.

69. Uvítal bych možnost někde si zahrát s dětmi míčové hry bez rizika 

ohrožení zdraví (oplocený- mantinely plácek s brankami). Kavárna/

čajovna, zkrátka místo kam by si člověk mohl jít v klidu sednout dát 

si kávu a dortík a pohovořit s dalšími obyvateli a kamarády. Případ-

ně si tam sám v klidu u dobré kávy přečetl knihu, nebo sledoval 

od kávy své děti jak si hrají na blízkém hřišti. Hospoda není v tomto 

ohledu ideálním a klidným místem.

70. Víceúčelové větší hřiště pro děti i dospělé (fotbálek, volejbal, bad-

minton, tenis...)

71. Plavání.

72. Místo k setkávání ve veřejném prostoru.

73. sportoviště

74. prolézačky pro větší děti - např. lanové centrum, lezecí stěna apod.

75. 

76. aktivity pro děti, ohraničený prostor pro popelnice na tříděný odpad - 

vzor: Na Proseku

77. dětské hřiště a venkovní bazén

78. posezení na lavičce ve stínu

79. lesní hřiště

80. park na procházky a posezení. Když je v lese příliš mokro, zbývá nám 

na procházky jen betonové sídliště :-(

81. sportovní hřiště

82. nevím

83. nechybí žádné

84. Uvítali bychom restaurační zařízení a kavárnu

85. Bazén by byl prima. Klánovice jsou super ale přece jen je tam vždy 

hodně lidí.

86. cyklostezka, může být zakrytý „stadion“, ale je nezbytné ho odhlučnit

87. Kdo se chce hýbat, udělalo se pro ně už mnohé - pochvala.

88. restaurace se zahrádkou, kavárna se zahrádkou, multifunkční oplocené 

hřiště, (házená, volejbal, poizemní hokej)

89. ne, kdysi nejlépe hodnocené sídliště vzalo dodatečnou výstavbou za 

své, někdy je to „Václavák“

90. kavárna s venkovním posezením

91. koupaliště - alespoň vodní prvky (fontánka, sprška…) v létě

92. společenské akce

93. prostory na setkávání

94. společenské akce

95. žádné, je jich dostatek

96. stojany na síťku či hřiště na nohejbal, soft tenis nebo badminton

97. plavecký bazén

98. bazén
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 Měl by Rohožník a jeho okolí lákat  k návštěvě obyvatele z okolí, 

případně jak?

1. Ne- jako jednu z výhod považuji jistou uzavřenost sídliště a mož-

nost vytvoření rohožnické komunity. Odstrašující případ je altán nad 

Běchovicemi, který přes léto slouží pro opíjení se pravděpodobně 

mladších ročníků.

2. Pouze dostupností přírody a v rozumném počtu návštěvníků.

3. neměl. moc nevím, co by zde mělo být. pokud by na něco mohl 

lákat, tak na budoucí lední hřiště či nějaké akce u pumtracku

4. Nevim

5. Ne

6. Ne

7. Nemusel.

8. upravené parky

9. Ne, domnívám se, že i tak je v této lokalitě lidí spíše moc...

10. Obyvatele z blízkého okolí ano a již to dělá. Ze vzdálenějšího ne - 

není na to kapacita.

11. komunitni centrum

12. To by bylo krásné, ale muselo by zde být něco extra, dřív se se jez-

dilo na diskotéky. Od té doby tu není vůbec nic. Možnost nabízí areál 

kotelny až se zruší - líbil by se mi multifunční společenský prostor s 

denní kavárnou, večerním barem a sálem pro promítání, nebo hu-

dební produkce, přes den využitelné na kurzy a sportovní aktivity.

13. nemel, uz takhle turisti vysbiravaji houby....

14. ano, úpravou stezek pro pěší směr Květnice přes pole a do Sibřiny

15. Sportovní klání,srazy fanoušků,trhy,závody se zvířaty,výstavy.

16. parkovou úpravou prostředí

17. Podle návrhu rady MČ by mohl lákat ty, kteří potřebují odstavit po 

vjezdu do Prahy své auta - s tím nesouhlasím. Není potřeba, aby 

lákal přespolní. Ale mohl by lákat obyvatele z Újezda - na sportovní, 

kulturní vyžití, komunitní setkávání.

18. Není důvod chybějící venkovní prostor pro společné setkávání lidí 

se chceš potkat pokud ano jakou podobu by podle vás mohl mít ko-

munitní centrum s kavárnou společenský sál dále zvyšovat koncen-

traci osob na sídlišti.

19. Nyní asi není na co. Pokud tu bude to multifunkční hřiště, pak asi na 

něj. Budu ale ráda, když tu zůstane klid a relativně málo lidí.

20. Myslím, že lidí (a aut) je tu dost, není třeba lákat další.

21. Jakmile bude veřejný prostor  funkční pro obyvatele Rohožníku. 

Bude lákadlem i pro návštěvníky z okolí.

22. vytvořit chodník pro pěší mezi Květnicí a Rohožníkem

23. Ano.

24. Ano,

25. Ne, proč by měl? Aby tady bylo více aut a pohybovalo se více lidí a 

byl menší klid? Snad z toho nechcete Jizak ne?

26. Ne, nevidím důvod.

27. Komunitni centrum, fitness.

28. Určitě ano, například přátelskými utkáními ve sportu.

29. Nemusí, ale mohl by mít alespoň něco, co by bylo cílem cesty, 

vycházky. Něco přívětiveho, hraveho, co oko a ducha potěší. Nebo 

alespoň kavárnu, hernu!

30. ne, procesí jak na Václaváku a pejskařů, cyklistů, turistů čůrajících na 

náš plot až dost

31. ano! prostor pro malé podnikatele. tohle je potřeba jako sůl

32. Ne nutně

33. tělocvična

34. To pro mě není zásadní.

35. Ne

36. Určitě, nějakou možností posezení, včetně venkovního prostoru. V 

celém Újezdě toto chybí.

37. Pěkná restaurace, kavárna, rozšíření zdravotního střediska i nákup-

ních možností. Například mi tu chybí Sportisimo nebo DM drogerie, 

Alzabox ,…Určitě by zde mohlo být více lékařů , případně také reha-

bilitace.

38. hezký park s ohništěm, hřištěm pro děti, kavárnou

39. Ano.

40. Čím víc lidí tím víc nepořádku... Za mě je to takto v pořádku

41. na toto nemám názor

42. Nemusí, hlavně aby lákal nás a chtěli jsme tu zůstat

43. Nechci aby to lákalo další lidi z okolí,přijde mi Rohoznik už dostateč-

ně zaplněn místními.

44. ne

45. Tak může, třeba sportovní hala?

46. Galerie, unikátní kavárna, malý pivovar-

47. Rohožník by neměl mít lákadla pro širokou veřejnost z okolí, ale měl 

by kvalitně sloužit pro volnočasové aktivity rezidentů (pro sport, 

aktivity, relax, sousedská setkávání). Pumptrack se stal lákadlem pro 

přespolní, kteří mnohdy přijíždějí na sídliště auty (zvyšuje to nároky 

na parkování), kteří zde nemají sociální zázemí a znečišťují okolí, 

kde si hrají místní děti. Primárně má sídliště sloužit lidem, kteří zde žijí a 

ne jim snižovat kvalitu bydlení tím, že se z něj stane atrakce pro okolní 

svět.

48. „Rozhodně ano.  

Stejně tak, jak se to už nyní děje vedle v Běchovicích a poslední dobou 

začíná také v Kolodějích. 

Běchovice jsou protkané cyklistickými trasami, které jsou celoročně 

vytížené (o sezóně a dobrém počasí nemluvě). Posezení kolem tras či 

stánky jsou vytížené a navštěvované. Lidé si navykli sem dojíždět za 

pěším nebo cyklistickým výletem vlakem (vystoupí v Běchovicích střed 

nebo Klánovicích). A lidmi přicházejí peníze a dávají smysl oživení ve-

řejného prostoru a vytvářejí účel, proč revitalizovat a dělat sportoviště, 

stánky, cesty atd. 

Klánovice začaly postupovat obdobně. Budují stezky propojující s 

okolím (směr Sibřina nebo Běchovice a Dubeč). Krajina hned ožívá a 

zaplňuje se nejen cyklisty, ale místními lidmi, kteří se prostě jsou večer 

projít nebo na delší vycházku o víkendu. 

Bylo by jenom logické, aby se s návazným okolím začal stejně propo-

jovat Újezd n/L.  Vlastně se už nemusí vymýšlet. Stačí se podívat do 

okolí a následovat jimi už realizovanou dobrou praxi.“

49. Mel, ale zatím nelaka protože tu nic není kromě alberta

50. Ne.

51. Určitě by sídliště nemělo lákat k návštěvě obyvatel z okolí z důvodu 

další zátěže automobilů.

52. Nic k exportu se nenabízí.

53. Nevím jak a hlavně ale asi není kam.

54. Udelat zde misto pro setkavani obyvatel, chybi tu restaurace s venkov-

nim posezenim a detskym koutkem.

55. Ano! Jako způsob uvolnění a odpočinku.

56. pokud by zde bylo více služeb, jako např kino, fitness... proč ne?

57. nevím, vítal bych kino, společenský sál

58. Ano

59. ne, v žádném případě, jsem ráda, že můžu parkovat

60. Do komunitního centra, kavárny, na multifunkční hřiště- rádi z Blatova 

vyrazíme. Tj. může to být spádové místo pro kulturu, sport a komunitní 

život v Újezdě.

61. Nevidím důvod proč bychom měli lákat lidi z okolí. Spíše to vidím jako 

negativní jev neboť tito lidé nejspíše přijedou osobními vozy což opět 

velice znepříjemné parkování. Pokud ovšem chceme lákat někoho z 

okolí pak by to mělo být na sportovní aktivity. Kupříkladu více využít 
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PUMPTRACK (pořádání malých dětských závodů).

62. Není potřeba

63. Nepřemýšlím o tom.

64. díkx obchodům a konečné autobusů to již je

65. kavárna a venkovní posezení

66. ne

67. ne

68. ne

69. ne, je tu dost místních lidí

70. ne

71. přiměřeně

72. měl by být zmodernizovaný

73. nemusí lákat, je zde klid

74. raději ne, právě klid je předností sídliště

75. pokud by se zlepšilo prostředí (např. viz Běchovice), potom proč ne?

76. Tím, jak je to tu hezky upravené, je tu hezká zeleň a květiny

77. ne jak, ale proč a na co?

78. NE, ať je tu stále klid , případně stylová restaurace - žádná v Újezdě 

není, jen samé „pajzly“

79. zachováním veřejného, zeleného prostranství

80. neměl. 

81. vzhledem k malé kapacitě samotného prostoru - nikoliv

82. ne

83. snad ani ne

84. nejdříve bych zaujala místní občany

85. spíše zaujmout obyvatele zde žijící

86. ne

87. nevím

88. určitě

89. ani ne a proč?

90. proč?

91. možná

92. ne, nepřináší to žádný přínos, zvyšuje se automobilová doprava

93. ne

94. přesunutí některých veřejných událostí z centra Újezda na Rohožník

95. rozhodně NE

96. Most u Plechárny.  

 Chybí Vám na Rohožníku vnitřní či venkovní prostor pro setkává-

ní? Pokud ano, jako podobu by podle Vás mohl mít?

1. Kavárna/ občerstvení s posezením venku, min. to, co dřív bývalo 

místo kasina

2. chybí zde například kino, nedostatek živnostníků v oblasti

3. Komunitní centrum s kavárnou

4. Komunitní centrum s kavárnou by bylo příjemné.

5. venkovní s kavárnou (třeba i mobilní)

6. Pokud by měl být, tak formou otevřeného prostoru, něco jako místní 

gril. Rozhodně ne komunitní centrum, zahradu apod. ,protože po-

dobné záměry obvykle končí „privatizací“ centra/ zahrady pár aktiv-

ními jedinci a pro mlčící většinu vznikne další uzavřený prostor jako 

máme nyní v prostoru zdravotního střediska.

7. Ano, hodila by se kavárna či hospůdka i s letní zahrádkou, možnost 

příjemného posezení jak v zimě tak i v létě. I prostor využitelný třeba 

i jako cvičební sálek či pro komunitní užití by se, myslím, využila.

8. Kavárna, cukrárna s posezením venku.

9. ano, komunitní centrum s kavárnou a dětským koutkem.

10. Kavárna (cukrárna) venkovní sezení

11. Ano chybí oboje - nedostatek laviček, chybí kavárna nebo podobné 

zařízení

12. Veřejný prostor s lavičky a stoly

13. Kavárna, herna pro děti, vinárna

14. Kavárna s velkou vnitřní hernickou pro nejmenší a zahrádkou pro 

deti

15. komunitní centrum s kavárnou

16. Dobrá restaurace, kavárna, cukrárna. Příjemné místo na cvičení 

(jóga)+aktivity, které se nevejdou do tělocvičny ve škole. Něco pro 

mládež - skatepark pod střechou, přípravky k přijímacím zkouškám...

17. Ano. Osobně bych zvolil nějaký multifunkční prostor - aby tam bylo: 

1) vnitřní i vnější posezení 2) oheň - např. možnost pálení čarodejnic 

3) nějaké pódium - na různé hry, třeba malé místní koncerty, ven-

kovní promítání (letní kino) atd. 4) občerstvení 5) toalety

18. Komunitni centrum, nejake misto pro maminky s detmi, kde se mo-

hou schazet, spolecne s kavarnou a pod. Na Rohozniku se prakticky 

neda kam zajit.

19. Možnost nabízí areál kotelny až se zruší - líbil by se mi multifunční 

společenský prostor s denní kavárnou, večerním barem a sálem pro 

promítání, nebo hudební produkce, přes den využitelné na kurzy a 

sportovní aktivity. Zároveň by byl fajn alespoň nějaký stánek s venkovní 

zahrádkou někde na okraji sídliště, poblíž rákosníčka, nebo u cesty na 

Květnici.

20. vnitrni hala pro sport a kulturni akce

21. komunitní centrum s kavárnou a s kulturním programem

22. Minipivovar.

23. kavárna s cukrárnou

24. Ano. Nabízí se prostor kotelny, pokud jej radnice nenechá přebudovat 

na velkokapacitní parkoviště pro Středočechy. Inspirovat se můžeme na 

Černém Mostě na Plechárně..

25. Nechybí...

26. Venkovní, kde budou místa k sezení, střecha, případně nějaké vhodné 

venkovní hry přidělané napevno jako otáčivé piškvorky a pod.

27. Viz předchozí odpovědi. Moderní kvalitní kavárna tu chybí, stejně jako 

nějaké místo pro provozování aktivit různého druhu (kroužky, cvičení, 

vzdělávání…). Chápu, že prostor samotný nestačí, ale věřím, že když by 

byl, že provozovatel by se našel (lektoři cvičení, cizích jazyků, dalších 

kroužků pro děti i dospělé, kavárna)… obec by mohla za smysluplný (a 

KVALITNÍ) provoz chtít menší nájem například… Kromě možnosti trávení 

volného času je to i možnost zaměstnání, kterou by mohli lidé ocenit 

vzhledem k tragickému dojíždění do Prahy.

28. Venkovní prostor pro setkání s možností posezení a třeba i kavárnou.

29. Ano, komunitní centrum s kavárnou.

30. Komunitní centrum s kavárnou nebo restaurace i v zimním období.

31. Ano, chybí mi nějaké příjemné místo, kde by se dalo popít a posedět. Ať 

už by to bylo bistro, kavárna nebo mateřské centrum (na sídliště se stě-

huje plno mladých párů s malými dětmi). Třeba v létě si není kde koupit 

točenou zmrzlinu nebo v zimě trdelník.

32. Dětské hřiště s nějakými zajímavymi prvky. Ale mimo zástavbu, aby 

nerusilo obyvatele. Ne všichni chtějí poslouchat cely den řev deti.

33. Vonkajší priestor vo forme námestníčka

34. Městská knihovna, kavárna, dětský koutek, klub pro deti a mládež.

35. Komunitni centrum s kaviarňou a s fitness

36. Kavárna či cukrárna nezní špatně, uvítala bych ji především pro starší 

obyvatele Rohožníku.

37. Komunitní centrum s kavárnou a dětským koutkem

38. nechybí

39. Ano, hlavně vnitřní, náves to asi nevyřeší. Ale to je problém Ujezda jako 

celku. Žádné náměstí, žádný sál, žádná komunita.

40. Kavárna, cukrárna, restaurace
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41. Kavarna

42. náměstí nebo alespoň komunitní centrum

43. Jeviště s pódiem, kde by se ovšem něco konalo, a s kavárnou

44. něco jako sokolovna - na setkávání, besedy, ale hlavně na vnitřní 

sport, třeba stolní tenis, cvičení atd.

45. Vnitřní multifunkcni prostor chybí. Casino po zrušení může být re-

stauraci s kavárnou. To nyní chybí.

46. kavárna pro matky s dětmi i důchodce místo herny

47. Bylo by dobré mít zde restauraci/kavárnu, kde by se mohl člověk 

dobře najíst a dát si kávu.

48. Nechybí

49. Určitě chybí. A asi cokoliv. Společenský sál k pořádání všeho všech 

obyvatel Újezda, nebo i restaurace/kavárna, ktera by byla větší, 

příjemná s kvalitními produkty.

50. Ano chybí, určitě nějaká hernička pro děti, nebo alespoň prostor kde 

by se mohli maminky s dětmi za nepříznivého počasí setkávat

51. ne

52. Kavárna pro setkávání přátel by byla jistě bonusem projektu. Myslím 

ale , že větší centrum se společenským sálem a s parkovištěm by 

nebylo ideální pro zachování stávajícího přírodního klidného zázemí 

sídliště. Komunitní cetrum se společenským sálem předpokládá 

rušný společenský život do pozdních večerních hodin, což by oby-

vatele sídliště nenadchlo.

53. kultivovaná restaurace, společenský sál, kavárna

54. Restaurace , Kavárna

55. Ano, chybí!!! Ideálně komunitní centrum s kavárnou,něco jako  je 

plechárna

56. Kavárna s hernou. Případně herna pro děti.

57. Rozhodně vnímám,jako velkou chybu vybudování casina.Když tam 

byla restaurace kde výborně vařili a šlo si posedět venku,tak se tam 

setkávalo mnoho známých.To tady rozhodně teď chybí.Nejaka hez-

ká kavárnička či hezká restaurace s dostatečně velkou zahradkou.

58. Kavárna s hernou atd.

59. „Nejvíce nám tu chybí kavárna, něco, kde bychom si mohli sednout 

a povídat si. 

A lepší, větší obchod s potravinami.“

60. Nějakou kavárnu (cukrárnu) by to chtělo.

61. Komunitni centrum s kavarnou by byl skvělý

62. Ano nějaký altanek s prosazením a stoly

63. Vnitřní prostor by se hodil, například něco na způsob kavárny

64. Komunitní centrum s kavárnou, galerie.

65. centrum s kavárnou by bylo skvělé

66. „- venkovní prostor (lavičky a stolky u bytových domů pro setkávání 

sousedů) 

- vnitřní prostor - z končící kotelny u zdravotního střediska, která by 

se mohla odkoupit vytvořit komunitně-kulturní centrum s cukrár-

nou/kavárnou/bistrem, s prostorem pro místní spolky (klubovna), s 

větším prostorem na realizaci výstav a workshopů místních spolků, 

prostory pro kreativní tvoření, herna pro místní děti, eventuálně pro-

stor pro cvičení seniorů, matek s dětmi atd.“

67. „Je určitě nutno prvně budovat prostor, který něco takové umožní. 

Ve venkovním prostoru právě parčík, cestičky, odpočívky, zastřeše-

né posezení. Sportoviště, pískoviště, dětské hřiště. 

Kavárna, společenský sál? Pokud nebude promyšlené financování, 

pak to nebude úspěšné. V Újezdu je vidět řada pokusů si otevřít 

kavárnu, ale obrat pak nepostačuje na zajištění provozních nákladů 

včetně tržního nájmu na úrovni cen vnitřní Prahy. Pokud třeba město 

nepomůže nějakým příspěvkem, pak zde většinou business case 

nemůže vyjít. Občas to někdo odvážně zkusí, ale pak to nevyjde (viz 

pokusy o využití prostorů vedle pošty). 

Řešení typu Zelený dům spočívá zřejmě v tom, že provozovatel je ve 

své vlastní nemovitosti. Ideálně ještě patro nabídne ke komerčnímu 

pronájmu. 

Buď by se muselo nějak podílet město nebo městská část svým pří-

spěvkem na provoz nebo dotovat nájem, ale to je neudržitelné, viz 

praktický příklad a neblahá zkušenost s budovou Level na hlavní kři-

žovatce, která je již dlouhodobě ověřená. Také není pravděpodobné 

a reálně uskutečnitelné, že by MČ něco takového provozovala sama 

v rámci VHČ -- kdo by to na tom úřadě dělal a s tím personálním 

kádrem co tam je. 

Schůdným řešením by mohlo jít cestou PPP projektu, kde by město 

/ MČ vložilo pozemek či nějaký další majetek a nechalo soukromý 

sektor něco vybudovat a pak to dlouhodobě provozovat. A MČ by se 

do toho moc nemontovala (stejně nemá kdo). Leda pobírala nějakou 

rentu. Ale to až za dlouho, až by se to chytlo, uživilo a investorovi 

s očekávaným ziskem zaplatilo. Ale kdo by tady uměl vymyslet a 

realizovat PPP? To by se zase muselo celé koupit zvenku od přípra-

vy nápadu, přes zpracování záměru, obstarání investičních pobídek 

atd.“

68. Určitě mi chybí.. Multifunkční centrum.. Bazén, wellness, fitko, re-

staurace

69. Kavárna.

70. Ani kavárna ani společenský sál zde není třeba. Stačí udržovat zeleň, 

pořádek a přidat větší počet laviček

71. kavárna s venkovním posezením by byla příjemná

72. Viz výše. Prostor pro trhy a kavárnu s venkovní zahrádkou. Fit centrum.

73. Ano: restaurace, kavárna či vinárna, společenský sál (i např. pro schůze 

bytových družstev, společenství vlastníků, včelařů, potápěčů, kosmo-

nautů...)

74. Ano, chybi. Sal s venkovnim prostorem pro akce v lete, kavarna/cukrar-

na s venkovnim posezenim.

75. „Hlavně ne žádné megamonstrózní budovy. Jsme Újezd nad LESY, tak 

to chce plno stromů, parky a cestičky. 

Byla by fajn kavárna pod správou MČ, která by mladým nabízela první 

brigádu.“

76. „- tančírna, kino, galerie, knihovna 

- prostorná restaurace se zahrádkou a kvalitním, zdravým jídlem 

- komunitní zahrada, kde by byla možnost pronajmout zvýšený záhon 

2x2 m 

a kde by byla možnost venkovního posezení se sousedy, bar.... 

- kavárna“

77. „vzal bych si příklad z Klánovic - kino Beseda -  restaurace, zahradní 

posezení 

komunitní zahrada“

78. Společenský sál by nebyl na škodu a komunitní centrum pro maminky 

s dětmi či seniory asi také ne.

79. Kavárna, restaurace

80. Ano kavárna

81. Areál u Alberta

82. Bylo by příjemné komunitní centrum i  venkovní Ev. Společenský sáll

83. Kavárna,  lavičky

84. nějaké kroužky pro děti, kavárna, restaurace? Nic tu není

85. „Prostor pro setkávání ve veřejném prostoru. Z kotelny komunitní cent-

rum, místo, kde se mohou smysluplně scházet děti, dorostenci, senioři, 

matky s dětmi.. Venkovní prostor ke scházení - např u Alberta anebo 

přirozené prostory pro setkávání doplněné lavičkami, které byly - např. 

na spojovacím chodníku mezi Albertem a poliklinikou.   

Kavárna ani žádné podobné místo k setkávání tu není, tj. buď v nákup-

ním centru či přirozeně v komunitním centru, také by mohlo být zázemí 

k potkávání a kavárna - kontejner v místě, kde je pumptrack a kde se  
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 plánuje multifunkční hřiště.  

 Fajn by byl i krytý prostor pro sportování - nejbližší jsou tělocvič- 

 ny ZŠ.“

86.  Ano chybí, Již zmiňovaná kavárna a je jedno zdali mluvíme o  

 místnosti nebo stánku s venkovním posezením.

87.  Chybí, např. společenský sál včetně kavárny a venkovních pro 

 stor i k případnému jednorázovému pronájmu  za lidovou cenu  

 pro skupiny či jednotlivce.

88.  Cukrárna, kavárna, pivní zahrada.

89.  Rozhodně. Místo herny by to chtělo opět restauraci/bar, případ- 

 ně kavárnu s dětským koutkem

90.  Komunitní centrum s kavárnou.

91.  spíše víceúčelový objekt, např. využití po teplárně

92.  možnost posezení - kavárna v parku apod-

93.  komunitní centrum

94.  sportoviště

95.  ano, komunitní centrum s kavárnou a venkovním posezením

96.  ne

97.  bývalo příjemné posedět na terase či uvnitř restaurace vedle  

 Albertu - dnes kasino:-(!!!

98.  kavárna, cukrárna i s posezením venku

99.  dobrá restaurace

100. kavárna, restaurace

101.  Společenský sál by nebyl na škodu a komunitní centrum pro  

 maminky s dětmi či seniory asi také ne.

102. nechybí

103. kavárna, cukrárna

104. kavárna je dobrý nápad nebo pivovárek :-)

105. nechybí

106. komunitní centrum s kavárnou

107. stávající stav stačí

108. Opět - restaurace nebo kavárna

109. ne, příp. společenský sál pro pořádání přednášek, tance apod.

110.  příjemná menší kavárna

111.  restaurace se zahrádkou s otevírací dobou do 21.00

112.  sezónní kavárna, stánek se stolky v blízkosti hřišť (grilovacího  

 místa)

113.  ne, nebude dostatečně využíváno

114.  ani ne, snad menší restaurace, stačí neuvyužitý Level

115.  Společenský sál by nebyl na škodu a komunitní centrum pro  

 maminky s dětmi či seniory asi také ne.

116.  Cukrárna, kavárna, pivní zahrada.

117.  zastřešené posezení

118.  zastřešené venkovní sezení (altán)

119.  ano, komunitní centrum s kavárnou

120. společenský sál pro kulturní akce

121.  komunitní centrum s kavárnou - obdoba zelené galerie

122.  chybí restaurace s posezením na terase / dříve restaurace vedle  

 Alberta - dnes herna

123. chybí komunitní centrum s kavárnou, společ. sál pro kulturní  

 akce

124. ne

125. ne

126. centrum s kavárnou, společenský sál

127.  vnitřní prostor (komunitní centrum s kavárnou)

 Napadá vás v rámci Rohožníku místo (veřejné prostranství či stavba), 

které by mohlo lépe sloužit veřejnému využití? Pokud ano, jaké?

1. Hlavně žádné další zastavění. Pohled na Rohožník z dálky je dost otřes-

ný.

2. žárovická 1620-1623 - plácek před domy, osobně si myslím, že mini-

málně veřejné WC by se hodilo

3. rozšíření zdravotního střediska např. kontejnerovou přístavbou

4. Pozemek okolo zdravotního střediska viz bod 14.

5. Lépe využít místo Casina Rohožník.

6. „kotelna:) ta už asi neslouží ničemu 

a nákupní středisko. kasino nikomu neslouží a kadeřnictví myslím moc 

nefunguje..“

7. Prostory mezi paneláky a polem, dříve tam bývala hřiště, klidně je ob-

novit

8. Objekt teplárny, využít jakkoli (prostory pro posilovnu či jiné podnikate-

le, elektronabijecky)

9. Teplárna

10. Domečky na zastávce sídliště Rohozník. Jako obchůdky např. Ne Viet-

namci. Nebo zbourat úplně

11. kavárna

12. „Multisportovní areál - viz. Gutovka - dětské hřiště, kluziště, lezecká 

stěna, pump track - větší 

 občerstvení...Kopec na sáňkování (Koloděje)“

13. Podle mě by se dalo využít prostranství na konci Žlebské - v okolí 

dětského hřiště / venkovní posilovny / pumtracku. Je tam místo, dobré 

parkování (dalo by se pak rozšířit) a ideálně se tam dají soustředit akti-

vity pro mladé i starší.

14. Zrevitalizovat obchodni centrum, zrusit kasino a prostor je k dizpozici

15. Zdravotní středisko by klidně mohlo být vyšší s více ordinacemi a 

prostor kolem něj parkově upraven a plot odstraněn. To samé platí pro 

nákupní středisko, které už si také zaslouží modernizaci. V zásadě ne-

mám nic proti cizincům, ale ubytovna je dle mého naprosto nevhodně 

umístěná v centrálním bodě rohožníku, který byl dříve využíván alespoň 

pro poutě s dalším všeobecným potenciálem. S ohledem na nízkou 

nabídku zaměstnání v obci a mizerné spojení s Prahou, by se mi víc 

zamlouvala transformace na kanceláře.

16. kotelna

17. viz výše - prostor kotelny

18. Teplarna
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19. Budova Alberta by mohla být i poschoďová. Lze umístit další služby 

kadeřnictví cukrárnu drogerii. Zrušit casino.

20. Větší prostory mezi paneláky, kde jsou nyní stará rozbitá dětská hři-

ště či pískoviště. Malý lesík za zastávkou Sídliště Rohožník by mohl 

lákat k návštěvě nějakou naučnou stezkou. Třeba by ji vymysleli 

skauti, kdež u něj mají klubovnu.

21. Jak jsem psala výše, snad jen multifunkční hřiště. Nové stavby 

potřeba nejsou, spíše rekontrukce nevyhovujících (bývalá kotelna, 

obchodní centrum, modernizace zdravotnického centra…).

22. Budova a atrium u Alberta.

23. Kotelna

24. Bývalá teplárna, prostory v objektu kolem obchodu Albert, stavby u 

zastávky Sídliště Rohožník.

25. Kotelna dala by sa premeniť na komunitu centrum a fitness

26. Kotelna na Sídlišti Rohožník

27. Určitě by mnoho z nás uvítalo garáže k pronájmu

28. točna a zadní strana alberta či školky až k pomníku je příšerne oškli-

vá, špinavá a nevyužitá

29. kotelna?

30. Budova kotelny, která přestala topit. Casino je vcelku na houby, že 

jo...

31. kotelna, herna

32. Za dětským hřištěm na konci Rohožníku, nebo někde kolem školky. 

Ze stávajících určitě kasino.

33. Vedle  střediska, kotelna

34. ne

35. Na místě je třeba nehlučná ne-velká kavárna, klubovna pro skauty 

nebo pro zájmové kroužky dětí. Rozhodně ne výstavba garáží nebo 

restaurace se společenským sálem - prostě ne rozlehlé stavby se 

zastavěním stávajících přírodních /vsakovacích ploch asfaltem. Tyto 

stavby by výrazně snížily kvalitu bydlení obyvatel Rohožníku zvýše-

ným provozem aut, exhalacemi a hlukem.

36. Místo casína, dobrá restaurace.

37. „Lékařské centrum s praktickými lékaři  

Bydlím na Rohozniku, ale praktickeho lékaře mám jinde z důvodu 

plné kapacity pacientů  

Farmářské trhy třeba každý víkend“

38. nenapadá

39. Snad ideálně plynárna,která se má zrušit? Nebo udělat nadstavbu 

nad Albert?

40. Casino by tu určitě být nemusela. Místo toho by mohl být nějaký 

prostor pro všechny. Např. Herna pro děti.

41. Koupaliště,  nebo dětský klub který by se ve večerních hodinách 

propůjčil dospělým.

42. Celý komplex u Alberta, herna

43. „zadní“ pěšina paralelní s Žehušickou-Žlebskou by si alespoň někde 

zasloužila vybavení pro psy

44. Různé altánky na cestách či u pole

45. Klinické prostory v Živonínské jsou výborně umístěné ve středu sídli-

ště. Případné rozšíření prostorů pro účely kulturní, či společenské by 

mohl být zajímavý nápad.

46. „- končící kotelna pro komunitně-kulturní centrum (viz výše) 

- zdravotní středisko (zrušit oplocení, otevřít veřejnosti, doplnit lavič-

ky, záhonky atd.) 

- komerční prostor se supermarketem Albert (je ovšem v soukro-

mém vlastnictví) 

- penzion Rohožník (přebudovat na byty pro seniory) - bohužel je 

také v soukromém vlastnictví“

47. Multifunkční centrum

48. Prostor za střediskem.

49. Nákupní centrum, lesík mezi sídlištěm a kolínskou silnicí

50. Mluvi se o byvale kotelne, to misto se nabizi. Pripadne bych takove 

misto udelala trochu bokem od zastavby nebo ho nejak odhlucnila. 

Jinak si budou obyvatele sidliste stezovat. Jako kdyz se konaly akce 

a koncerty pro mlade v Levelu. Super vec, tady pubertak nikam moc 

nemuze a kvuli stiznostem tu zase nic neni. Maximalne divadylka 

pro deti.

51. „- prostor mezi Rákosníčkovým hřištěm a Rohožnickou (směrem k 

Sibřině)  pro komunitní zahradu 

- objekt kolem prodejny Albert 

- byvala budova centrálního vytápění... ? 

- Kasino“

52. neznám možnosti, uveďte

53. Výstavba parkovacího domu či nového zdravotního zařízení

54. Plavecký bazén

55. Bývalá Večerka na konečné

56. Ubytovna

57. „casino, celé zrušit a využít pro restauraci, obchody, kavárnu, či jiné. 

Něco pro lidi a ne pro ......... 

ubytovna se mi tu také nelíbí, ale s tou asi nic nelze udělat“

58. Kotelna

59. Myslím, že nepotřebujeme Casino.

60. Centrální kotelna.

61. Herna v areálu Alberta, penzion Rohožník

62. V budově kotelny.

63. zrušení kasina!

64. dům seniorů - přání k mému věku

65. zvýšené záhony - třeba jen pro květiny! Kytky - na sídl. velice málo

66. lavičky

67. podél jižní strany Rohožníku PARK s pěšinkami a lavičkami. U cyklo-

stezky směr Květnice (drážní 1/2) si sami udržujeme jakési místo pro 

táborák a hry dětí (soutěže). Šlo by vylepšit?

68. zdravotní středisko - rozšířit, herna

69. chybí zde bankomat

70. teplárna?

71. místo kotelny „hospůdka“ s možností posezení venku

72. Ano, kasino, bývalé zipo

73. parkovací dům, placené parkování pro druhé a adalší auto

74. ne, prostor je - pole - Rohožnická kolem silnice, jediné asi možné místo

75. bývalá kotelna

76. nákupní centrum, které je přirozeným centrem setkání lidí.

77. zanedbaná poliklinika

78. využití večerky konečné

79. zastínění všech pískovišť, parkovací dům, stezka na Sibřinu

80. plavecký bazén, propojení stezky Rohožník - Sibřina, rozšíření kapacity 

pumptrack dráhy, zpevněný přístup ke grilovacímu místu

81. cesta k sibřině - doplnit lavičku

82. ano kasino změnit zpět na restauraci 

83. pískoviště u zdravotního střediska

84. změnit kasino na restauraci

85. zrušení herny - naprosto nevhodné

86. zrušení herny - naprosto nevhodné

87. prostor u bývalé večerky
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 Chybí Vám na Rohožníku místo či vybavení, které by zlpešilo Váš 

každodenní život? Pokud ano, jaké?

1. Dětské hřiště zastíněné v horní části sídliště s prvky i pro starší děti.

2. Lavičky, chodníky, altány, a prádelna by taky nebyla na škodu

3. „Osobně bych uvítal např. montážní rampu na automobil. 

Nevracejte prosím lavičky do sídliště. Obvykle je všichni chtějí, ale 

zároveň je nikdo nechce pod vlastními okny.“

4. Něco jako farmářské trhy - resp. možnost nakoupit občas „čerstvě“ 

zeleninu, ovoce, dobrý chleba - nejlépe místní pekárna?

5. kavárna a dětský koutek

6. Bankomat, lavičky, dětské hřiště v okolí budovy městské policie

7. Veřejné lavičky se stoly

8. Lavičky, kavárna, vinárna

9. Chybějící drogerie a kavárna.

10. lavičky, restaurace místo herny

11. „Čistírna, výrobna klíčů, rozšíření zdravotního střediska o další speci-

alisty (zubař, fyzioterapie, internista - viz. Jirny). 

Více zeleně a upravených míst v okolí domů.“

12. Chybí zde pošta (Staroújezdecká je opravdu z ruky a špatně dostup-

ná MHD). Laviček není nikdy moc :)

13. prodej listku na MHD, bankomat (i kdyz da se vybirat v Albertu)

14. Chodníky. Brzy také bude problém s parkováním. Místo nudných la-

viček se inspirovat v zahraničí a vytvořit architektonicky a zahradnic-

ky zajímavý a inspiratvní prostor pro setkávání, využít různé prvky.. 

zídky, pergoly, skalky, pítka, vegetaci... Určitě tu chybí přinejmenším 

kavárna.

15. malo lavicek, vice stromu, papirnictvi

16. lavičky mimo dětská hřiště - prostor pro setkávání dospělých bez 

dětí, pekárna

17. Lezecká stěna

18. viz výše

19. Nebydlím tam, takže neposoudím. Ale překvapuje mě, že na celém 

sídlišti není vkusný prostor, kam si zajít - restaurace, kavárna..

20. Prádelna a služba žehlení. Prodejna zeleniny a drogerie. Prodejna 

masny. Fitness centrum. Sauna.

21. „Kavárna, lavičky, altánky či něco se střechou. Venkovní dřevěné hry  

 Blikající přechod přes Rohožnickou.“

22. Kavárna, hřiště pro velké i malé s kavárnou, hezčí obchody. Lavičky 

by byly super, kdyby nebyly okupovány opilci, bezdomovci apod. 

Brala bych herní prvky pro děti a psy v lesoparku.

23. „-Nedostatečné množství laviček a  košů (především ve východní 

části)  jejich chaotické rozmístění a rozdílný vzhled. 

-Absence vodních prvků (pítko) a místa pro setkávání.“

24. Obnova laviček v prostoru bývalého dětského hřiště mezi ul. Žáro-

vická a Malešovská

25. Cukrárna:)

26. Chybí mi lavičky odstíněné stromy, kde by se dalo posedět. Co se 

týče obchodu, ocenila bych dobrou pekárnu (protože pečivo v Al-

bertu stojí za starou belu).

27. Lavičky

28. Bankomat, ppl box, alza box.

29. Lavičky sú vždy dobrý nápad

30. Drogerie

31. Chyba tu drogéria

32. Z obchodů je to Drogerie a cukrárna. Více odpadkových košů. Vodní 

fontána.

33. Herna pro děti, kavárna s dětským koutkem, papírnictví.

34. Stánek s občerstvením a WC u Rákosníčkova hřiště

35. „uvítala bych např. školku, kam by se mělo šanci dostat 3leté dítě 

a ne až předškolák...jak jsem musela řešit před pár lety, dnes snad 

baby boom opadl, tak snad je to trochu lepší. 

Dále domov seniorů, Újezd je městská část s téměř nejstarším 

věkovým průměrem obyvatel a šance umístit nemohoucího seniora 

je v současnosti nemožné. Čekací doba 2,5-5  a víc let. Stacionář pro 

seniory, kam bychom mohli přes den umístit a po práci vyzvednout, 

kde by měli zajištěný oběd“

36. lavičky a náměstí

37. cesta, kam mohu chodit se psem na volno bez obav

38. Lavičky, venkovní aktivity pro starší děti, vnitřní multifunkcni pro-

stor,...

39. pobočka pošty, obchod s ovocem zeleninou, drogerie (v Albertu 

naprosto nedostatečný sortiment)

40. kavárna

41. Ano - trafika, drogerie a bankomat.

42. „Ano 

Chtělo by to více laviček,košů, ale hlavně nějaký zastřešení prostor. 

Něco jako mají v Běchovicích u rybníka“

43. Nějaký ten větší prostor pro posezení s přáteli.

44. Bazén

45. Lavičky u spodní louky by byly fajn

46. Lavičky

47. ne

48. Obchodů je v Újezdě dost. Určitě potěší lavičky v přírodě, nebo rozšíře-

ní lesoparku v ul. Žlebské.

49. Ano. Komunitní centrum, restaurace, cukrárna.

50. Opravit a zmodernizovat dětská hřiště a lavičky

51. nic mě momentálně nenapadá

52. „Chyběla mi masna,ta už tu konečně je, tak jedině plně vybavená dro-

gerie a cukrárna s kavárnou  

Dále mi chybí lavičky a zastřešený venkovní prostor pro pohyb s kočár-

kem i posezení venku někde pod stříškou -altánek“

53. Mě by se líbil nějaký park s vodními tryskami pro děti. Viz.Malesicky 

park

54. hřiště bez rozbitých hraček - správce hřiště by měl kontrolovat. Rozlá-

mané plasty mohou být dost ostré.

55. bezobalový obchod s potravinami a drogerií

56. „Lepší a větší obchod s potravinami. 

Kavárna“

57. Zastávka pro linku 391 ve směru do Úval. Ač drobnost, způsobuje 

spoustu nespokojenosti na všech stranách.

58. Kavárna, hospoda; koše na odpadky/psí exkrementy někde podél stez-

ky do Květnice; bankomat.

59. Už žádná dětská hřiště prosím.

60. „- chybí zde bankomat 

- kavárna/cukrárna/bistro/restaurace 

- fitness 

- drogerie“

61. „Kavárna. 

Hřiště pro starší děti.“

62. Určitě lavičky a dokončení nájezdů na chodníky

63. Odpadkové koše, fit centrum, bazén, trhy, parkovací dům

64. veřejné WC

65. Urcite lavicky. Jsou zde prazdna prostranstvi, kdyby se vysadilo par 

stromu a kvetin, daly lavicky, to by bylo super. Masna uz tu je, i s lahud-

kama, to je super! Chybi mi papirnictvi, elektro, svadlenka, pekarna (to 

tuhe pecivo z Alberta se neda jist), domaci potreby, sportovni vybaveni. 

A jak jsem psala vyse - restaurace a kavarna se zahradkou.

66. Vybavenost je tu fajn. Jen to vylepšit.

67. „- prádelna, ,mandl‘ 
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- pedikúra 

- obchod se zdravou výživou 

- fitness, joga 

- systém sdílení aut, kol, koloběžek“

68. „čistírna, malé obchody 

služby - např. pedikúra 

klidné místo na slunění, odpočinek“

69. Malý retail park - není zde žádná prodejna hraček, papírnictví (pouze 

Krámeček pro domeček), drogerie a další je až na Blatově

70. Lavičky ano, a v podstatě všechny služby.

71. Lavičky, lavičky,

72. Chybí cukrárna, bankomat

73. 100 % Lavičky  a  posezeni pro relax, bylo zmiňováno multifunkční 

hřiště nejen děti

74. Lavičky

75. ano chybí tu obchody, nějaké ty lavičky a třeba oprava chodníků 

také

76. Lavičky - ano. Služby nedokážu posoudit, ale dá se tušit, že když je 

intrastruktura na smysluplném místě, láká to lidi, oživuje prostor.

77. Fontána, brouzadliště nebo bazének. Kavárna.

78. Lavičky, hřiště - uvedeno výše.

79. Slušná restaurace

80. Lavičky.

81. sklenářství - už není ani v Úvalech

82. občerstvení u hřiště - kavárna, kiosek + toalety tamtéž

83. obchod s rybami a rybím bufetem

84. lavičky

85. opravená cesta v lesíku u MHD + revitalizace lesíku

86. lavičky, dětská a sportovní hřiště v „drážní“ části

87. Restaurace, na drážní půlce 1 dětské hřiště s pískovištěm, PARK. Psí 

plácek

88. kavárna, cukrárna, dětské hřiště, lavičky, stromy

89. drobné obchůdky, služby, dět. Hřiště v části směr Úvaly

90. chybí rehabilitace (dříve byla na poliklinice)

91. sport. centrum, hala, bazén, fotb. hřiště, kino

92. lidé by určitě ocenili krytý bazén, z obchodů kaufland

93. lavičky pro odpočinek

94. nechybí, max. čištění nebo úprava oděvů

95. lavičky

96. restaurace, kavárna, hospoda

97.  seriózní restaurace, prádelna nebo mandl, pekařství - ale nic z  

 toho se asi neuživí

98.  chybí - byla tu čistírna, ale už před asi 15 lety, nebyla výdělečná

99.  herna pro děti se záemím pro rodiče

100. Jídelna s možností nákupu hotového jídla domů.

101.  rozhodně lavičky, zvláště v blízkosti travnatých ploch

102. vrátit zpět stav lesa jaký byl před 12 lety (krásné cesty, lavičky,  

 hřiště apod.)

103. rozšíření odbornosti zdravotního střediska

104. bankomat, automat na jízdenky

105. bankomat u nákupního střediska

106. stánek s novinami na zastávce MHD, příp. prodejna novin + Sazka

107. lavičky

108. místo pro venčení psů

109. lavičky

110.  třeba opravit původní lavičky, instalovat nové

111.  např. lavičky

112.  zřízení parkování pro rezidentx

113.  nechybí, max. čištění nebo úprava oděvů

114.  květinářství, cukrárna
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 Na závěr prosím uveďte libovolný komentář, připomínku či přání 

týkající se budoucnosti veřejných prostranství sídliště Rohožník, 

pro který jste v předešlých otázkách nenašli prostor:

1. Nekácet vzrostlé jehličnany a jiné stromy. Zamezit dalšímu zastavění 

volných ploch

2. Rohožník, se bude nadále rozrůstat, to víme všichni a však v po-

sledních letech mi přijde, že je spíš apel na zeleň, což nepovažuji za 

něco špatného, ale na druhou stranu vzhledem k cenám a rostoucí 

inflaci se jedná pouze o vyhozené peníze, které by mohly být vy-

užity na realizaci stavby panelových domů, kde by se mohla začít 

usazovat mladší generace, jež Újezd nad Lesy potřebuje jako sůl. A 

s tím se pojí celková lukrativnost okolí.

3. „Nebudujte prosím nové chodníky vedoucí odnikud nikam. 

 

Zeleň je důležitá, ale stromy v blízkosti domů přilehlým bytům stíní. 

 

Dětských hřišt je zde dostatek, za daleko důležitější a využitelný 

jako hřiště považuji volný prostor mezi domy.“

4. prosimvás, zrušte to kasino.

5. mé přání je, aby Rohožník byl  pěkným místem s upravenými parky, 

chodníky, zastávkou a místem, kam lidé chodí nakupovat.  Součas-

né nákupní centrum ,kde je umístěn Albert , je žalostná rozpadlá 

stavba.  V podstatě, aby byl revitalizován tak, jak je revitalizováno 

místo u Blatova.

6. Bylo by fajn, aby Rohožník zůstal komornějším sídlištěm, které se 

už nebude rozšiřovat a lidé ze sídliště i z blízkého okolí tam najdou 

obchod, služby, lékaře, restauraci, aby nemuseli cestovat daleko od 

domova. Bylo by žádoucí, aby plochy kolem nebyly zaplněny vý-

stavbou, ale spíše zelení, aby bylo kde příjemně trávit volný čas.

7. Škoda, že tu není někde v okolí bazén / sauna

8. Nevím jaký architekt sídliště navrhoval, ale o žádný výron inteligen-

ce se nejedná, i když odhléhnu od toho, že se kvůli nástavbám a 

ubytovně sídliště zahustilo a také od toho, že je zde cca čtyřikrát 

tolik aut než na začátku a počet stále roste. Bude nutné do budouc-

na počítat s navýšením parkovacích kapacit. A kvůli letním vedrům 

navýšit a zkvalitnit výsadbu, kterou zde ČD zajištovala jen skromně 

po urgencích a zbytek si zajistili obyvatelé svépomocí.Také mě mrzí 

zastavování jižního okraje sídliště, protože to by mohlo bývalo slou-

žit jako prostorová rezerva do budoucna..

9. Vadi mi ze kazdy rok sekaci travy uplne posecou vse az ke korenum 

a vse je pak vyschle a bez zivota, proc nenechaji tam, kde je to moz-

ne alespon neposecene pruhy porostu? seceni na sidlisti je kazdy 

rok genocida veskereho hmyzu i rostlin :((

10. Díky za snahu udělat z Rohožníku místo nejen k přespávání, ale i k 

příjemnému životu, prosím myslete nejen na rodiny s dětmi, ale na 

všechny věkové kategorie (možnost posezení bez dětského hluku 

mnozí jistě ocení).

11. Je fajn, že na revitalizaci Rohožníku participují externí odborníci a 

není to ponecháno jen na schopnostech a kapacitě současného 

vedení radnice, která sice dělá dílčí změny, ale není schopna kon-

cepčnějšího a hlubšího pohledu. Díky za to!

12. Rad bych v okoli videl vice upravene zelene, idealne s uzitecnymi 

stromy, co nepotrebuji mnoho pece, tresne, visne orechy

13. Bezdomovci v lesíku u konečné MHD. Osvětlení v tomto lesíku.

14. Naučná stezka i v rámci Rohožníku, například s tématem první po-

moci, protože na Rohožníku je zdravotní středisko. Něco s tématem 

přírody, protože na Rohožníku jsou skauti...

15. „Bylo by dobré mít dlouhodobý (10 letý) strategický plán rozvoje 

obce s jasným popisem nevyhovujících záležitosti a vytyčením cílů 

(a konrétních způsobů jejich dosažení). Lidé by zpětně viděli jeho 

plnění (či neplnění) a nešlo by se vymlouvat na vlády minulé (plán je 

závazný bez ohledu na vládnoucí garnituru). 

Chápu, že nelze vyhovět všem, že Újezd n/Lesy je velký, ale věřím, 

že bude snaha udělat maximum, aby se tu lidem žilo dobře a hlavně 

bezpečně.“

16. Bydlím tu od 1993. Je tu klid, to je výhoda. A chtěla bych,aby tu 

zůstal. Aby vaše kroky sem nepřilakali nějaké existence, které se 

tu naštěstí neobjevují. Takze je zde vcelku bezpečno. Detska a jina 

hřiště situovat mimo zástavbu. A určitě nepovolovat další stavby. 

Doktoři, školky, doprava do Prahy... To vše není na nové obyvatele 

připraveno.

17. Místo trávníku by mohly být na některých místech květinové louky, 

také by to chtělo více košů, především ty se sáčky na psí výkaly.

18. Ďakujeme že sa snažíte revitalizovat Rohožník

19. Garáže k pronájmu.

20. „Celkově lepší urbanistické řešení místa. Paneláky se neprestavi, ale 

v jejich okolí lze udělat mnoho. Zeleň je základ, ale i zajímavá zá-

koutí, umělecká venkovní díla, práce s reliéfem krajiny, drobné (ale 

do konceptu zasazené) artefakty, která potěší/poslouží/povedou k 

zamyšlení. Např. Labyrint, socha, bludiště v kopečku, mlžítko či pítko, 

prolejzačka s výtvarnou ambicí, mozaika (!). Krajinotvorne prvky. Návaz-

nost na okolí (do polí a dál).  

A také možnost pro pěší/cyklistity dostat se tam z druhé strany hlavní.“

21. Újezd a i Rohožník potřebuje náměstí. bez toho nebudeme obec ale 

jen ubytovny.

22. Lze zlepšit vzhled budov, péči o zelené plochy (včetně lesa u konečné)

23. Celkově mi přijde Rohožník na chvostu zájmu našich zastupitelů.

24. v obci je 9MŠ ale úplně chybí domov důchodců hodně obyvatel sídliště 

se blíží věku 80+ až se nedokážou o sebe postarat bude pozdě hledat 

pro ně umístění -ubytovna na sídlišti by byla k přestavbě dobrá ale asi 

nedosažitelná-ještě je tu pozemek s kotelnou o které nevím jaké má 

využití

25. Bylo by dobré, kdyby případné změny byly smysluplné a efektivní. Tzn. 

že je naprosto zbytečné mít zde nějaký společenský sál (jeden v Levelu 

na celý Újezd naprosto stačí), nebo nějaký dětský/důchodcovský klub. 

Zaměřte se prosím opravdu na to, co je zde POTŘEBA a z čeho budou 

těžit všichni/většina a ne na to, co chce nějaká úzká skupina a co se ve 

finále nebude skoro vůbec využívat, i když tyto návrhy možná zní atrak-

tivně a moderně.

26. Ať se vám to vydaří

27. Přála bych si víc vyžití pro psy, děti tu už toho mají spoustu.

28. super, těším se, jak to vylepšíme!

29. Se zásahy na sídlišti Rohožník jsem v současné době velmi spokojená. 

Předpokládám, že nedojde zásahy dalšími k narušení kvality života 

obyvatel sídliště.

30. přeji co nejméně překážek k realizaci projektů ke zlepšování lokality 

Rohožník

31. Díky,že se o nás staráte a snažíte se nám tu život zpříjemnit!

32. Mám to tu rád :)

33. Podle mě by bylo skvělé jít směrem přirody a klidného sídliště, jelikož 

to je to čím je již Rohožník specifický a unikátní. Nová sazba stromů, 

vhodná by byl nový chodník přes/kolem pole v místě nového cyklo 

parku.

34. „Chybí mi zde rozdělení zelených veřejných ploch dle funkčnosti na: 

- trávníkové plochy často sekané určené pro piknik, hraní dětí (se záka-

zem venčení psů) 

- plochy určené pouze pro venčení psů 

- plochy s květinovými záhonky či lučními květy, které není třeba sekat 

(ne vysoké traviny, které jsou častými alergeny) 
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- trávníkové plochy kde se nachází volně stojící herní prvky jsou 

obklopeny psími výkaly (zákaz venčení psů v těchto lokalitách) 

 

Kontejnery na odpad 

- realizovat polozákryty kontejnerů na odpad (odpad je vždy rozfou-

kaný do okolí a zvláště silně se zachycuje v živých keřích pod by-

tovým domem Rohožnická 1606-1609 - to je velký problém z těch 

keřů tento odpad uklízet) 

- instalace MINI RE-USE BOXŮ u stání kontejnerů na odpad (ob-

čané si zvykli odkládat nevyužité věci, které  nechtějí vyhodit a dát 

jim druhou šanci právě k popelnicím) bylo by tedy vhodné umístit v 

okolí taková menší krytá místa, kam by tyto drobné věci obyvatelé 

mohli odkládat a odkud by si je ostatní mohli brát) - je to lepší kultu-

ra než to brát ze země od popelnice. Musí však být umístěna v blíz-

kosti kontejnerů na odpad, aby to mohlo dobře fungovat. V případě 

poškození věcí, aby se daly vzít a hodit nakonec do toho odpadu.  

- zařídit pro obyvatele kontejnery na bioodpad 

 

Ulice Žiželická 

Je sice o silnici, ale je uprostřed sídliště a obyvatelé zde používají 

tento bezpečný prostor pro výuku jízdy na kole či bruslích své malé 

děti. Bylo by potřeba tento prostor ponechat, plochu srovnat ale 

hlavně nerušit!  

 

Bytový dům Rohožnická 1606-1609 

- vybudovat bezpečný přístup ke garážím (nyní je tam pozůstatek 

schůdků vybudovaných za socialismu, které jsou velmi nebezpeč-

né, hlavně v zimě) - tedy nové schody a nebo rampa či oboje jako 

má vedlejší bytový dům v Rohožnické 

 

Podpořit místní obyvatele, kteří se starají o veřejný prostor tím, že 

vybudovali a udržují na vlastní náklady předzahrádky u vchodů do 

bytových domů - zahrádky nerušit spíše podpořit jejich činnost, pří-

padně sjednotit zahradní plůtky, doplnit v případě žádosti o vyvýše-

ný záhonek pro pěstování bylinek přímo u jednotlivých vchodů“

35. „Nejde jenom o revitalizaci a nápady. 

Prosím také ve výsledné koncepční rozvaze zohlednit reálné schop-

nosti a možnost. K navrhovaným realizačním opatřením připojit také 

jejich nezbytné předpoklady a podmínky. Opatření zpracovat for-

mou časově a věcné provázaného plánu. Plán rozdělit na opatření 

okamžitě realizovatelná bez nutnosti nějakých větších investic či 

složitých podmínek (aby se dalo hned pracovat na nějakých reál-

ně viditelných výsledcích). Soustředit na střednědobý horizon, či 

na věci, kterých bychom se mohli reálně „“dožít““. A udělat výhled. 

Hlavně ať výsledkem není nějaké cvičení, jak by to mohlo vypadat 

nádherně. Podobně jako bulvár ze Staroklánovické na nádraží v 

Klánovicích, kdy autor koncepčních obrázků pozapomněl na územní 

plán, vlastnické poměry k pozemkům, rezervace natura apod. 

Zakomponovat do plánu také přípravu a zajištění nezbytných pod-

mínek -- věci se samy od sebe nedějí. A upřímně, MČ dnes orga-

nizačně ani personálně (početně i schopnostně) není ve stavu se 

pouštět do nějakých větších věcí. Vše se bude muset zajišťovat 

externě. Ale MČ asi teď ani sama nemá schopnost věci zadávat for-

mou zakázek (nadlimitní vlastně ani nerealizuje, takže to ani neumí). 

Projekty uřídit a dohlížet. Kontrolovat a přebírat výsledky. Na to by 

se také museli sehnat lidé a peníze. Pokud toto nebude součástí 

koncepce, na to reálně MČ má. A pokud chce něco realizovat, pak 

za jakých podmínek a co pro to musí udělat (při zohlednění reál-

ných možností a proveditelnosti), pak výsledkem budou jen hezké 

prezentace. A pak nenaplněná očekávání, které posléze vyvolají 

frustrace obyvatel.“

36. Modernější konečná zastávka autobusu.. Multifunkční centrum a 

zachovat zeleň.

37. Znepokují mě pejskaři, kteří nemají  v prostorách sídliště  kde vencí 

i jiní lidé své mazlíčky a pohybují se zde děti, své pejsky na vodítku . 

Dále je příšerné neustále bouchani petard v prostorách sídliště.

38. Obavam se, ze cokoli se tam podnikne, obyvatele si budou stezovat 

na hluk. Uz takhle si stezuji na sekani travy, coz se dela parkrat do 

roka. Natoz kdyby tam byla zahradka u restaurace. Ta byla super, 

kdyz byla herna Zipo jeste restaurace. Tam to nikoho moc nerusilo. 

Musela by se asi udelat zahradka smerem do poli na okraji sidliste.

39. Bydlíme tu rádi, tak ať to nezničí nějací megalomanští soukromníci 

betonem.

40. „Bylo by úžasné, když už bydlím na konci Prahy a platím za to ča-

sovou ztrátou kvůli cestování za prací, maximálně využít zelených 

ploch sídliště k rekreaci.  

Ať kvalitní parkovou nebo zahradní úpravou, lavičkami běžnými, ale i 

lavičkami určenými ke slunění. 

Více myslet na cyklisty a na skútristy.  

Sdílená kola. 

 

Nakonec bych ráda poděkovala těm, kteří se ujali kultivace malého 

lesíka za sídlištěm (vedle grilu a hřišť). Bylo by skvělé tento prostor na-

dále udržovat a kultivovat jej.“

41. „Vítal bych sdílená kola, více péče o zeleň, ve které bydlíme, více slu-

žeb. 

Zároveň si myslím, že kultivace sídliště by mohla být i formou umělec-

kých objektů - k sídlišti to patří.“

42. „https://is.czu.cz/zp/portal_zp.pl?prehled=vyhledavani;podrobnos-

ti_zp=230438;zp=230438;download_prace=1  

 

Zpracovaná DP na blízké téma“

43. proč se na Rohožníku vysazují pouze okrasné stromy, jsou krásné, ale 

bylo by super vysadit třešně, třešně a zase třešně, švestky atd.  Děti i 

rodiče budou nadšeni, takové stromy mizí ze světa a nebo si je vysadí 

jen lidi na svém pozemku, a my tu máme tolik možností. Vysaďte ovoc-

né stromy !!!

44. „Zeleň  mezi domy - efektivnější využití a diverzita- komunitní zahrada, 

předání pozemků okolo domů do správy obyvatel- v podobě předza-

hrádek, sdílení péče a diverzita, práce s nedostatkem vody - jak zadr-

žovat vodu tak, aby mohla zavlažovat trávníky? Vodní prvky.  DIverzita 

travnatých ploch - květinová-hmyzí louka, plochy určené pro venčení 

psů, resp. najít způsob jak omezit počet  psích exkrementů v trávnících. 

Chybí mi propojení pro pěší a cyklisty mezi Rohožníkem a Sibřinou, 

resp. k sibřinské škole.“

45. Celý nákupní areál - Albert a ostatní - by si zasloužil rekonstrukci.

46. Zlepšování zahájit opravou chodníků.

47. častější odvoz odpadků z koše u Alberta - malý - nutná „psí louka“, 

např. v zanedbané části pod Žehušickou ul.

48. častější údržba zeleně, sekání trávy a čištění chodníků! Častější přista-

vování BIO KONTEJNERŮ V CELÉM Újezdu nad Lesy

49. studna na pitnou vodu, pítko, silniční obchvat, chybí stromy

50. špatná kvalita komunikací, betonový překlad znemožňuje jízdu kolem 

do lesa

51. bydlí se zde dobře, protože mám rád přírodu a klid

52. údržba a rozšiřování zeleně, zkvalitnění chodníků

53. Výměna zastávky - hurá! Na močící štamgasty bude vidět a snad se do 

ní opravdu schováme před deštěm, aniž by se zvedal žaludek

54. Přála bych si zámkovou dlažbu ulic a chodníků jak je tomu v Běchovi-

cích. Častější úklid ulic a chodníků.
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55. Byla by potřeba revitalizace konečné zastávky MHD.

56. sídliště má málo stromů, málo laviček, stav. Odbor doporučuje ne-

sourodou výstavbu domků v oblasti sídliště

57. přírodní dar (les na konečné) starat se a nevymlouvat se, že je vlast-

níkem MHMP, kdysi byl majetkem obce

58. opakovaně jsem upozorňovala, že není vyznačený přechod před 

Albertem podél Rohožnické

59. všeobecně málo košů - třeba na pumptracku není

60. pravidelná údržba a čištění dětských hřišť a parkovišť, oprava sta-

veb ve správě MČ, (schodiště do domů, sjezdy do garáží…) případně 

nabídnout odkoupení

61. oprava chodníků mezi domy + silnic, cesta vedle pole k cyklostezce 

Květnice

62. bezpečný přechod do Škvorecké obory z Rohožníku, revitalizace 

lesa u skautské klubovny směr od zastávky MHD

63. otevřít prodejničku s čerstvým pečivem - chleba u Alberta je nepo-

živatelný 

64. bus 209 - vést i přes Rohožník - zavést spojení Rohožník-Pilovská

65. veřejné záchodky v prostoru hřiště Rákosníček



Výsledky participačního setkání nad mapou 
22.2.2022
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PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_HELENA GRYČOVÁ 22.02.2022

NEGATIVA
1 Celý komplex nešťastný - kasíno, i Albert v ne moc dobrém stavu, 
2 Problémová ubytovna
3 Problém s parkujícími auty lidí ze sídliště, úzká silnice
4 Posunout přechod pro chodce + semafor
5 Nový přechod přes hlavní silnici
6 Kontejnery na tříděný odpad (po celém sídlišti) - nemají být ve veřejném prostoru umístěny tak jak jsou - 

lepší by bylo aby nebyly takto vidět. Kontejnery nechat, ale schovat je do domečku/pod zem…. (lepší 
designe)

7 Neupravené/posprejované stavby - stavby nejsou v majetku MČ
8 Příliš vzrostlé stromy, které stíní a větve se dotýkají fasády domů (upravit)
9 Chybí dětské hřiště (v celé "drážní části" chybí dětská hřiště)

10 kultivace celého širšího prostředí okolo zastávky
11 křižovatka Rohožnická – špatné napojení pro auta, nebezpečný přechod
12 chybějící přechod přes hlavní
13 špatná výška zastávky, vybudovat bezpečný sestup
14 chybí osvětlení u přechodu, místo plošiny dát schody
15 casino pryč
16 celková renovace, přidat patro
17 kultivace objektu ubytovny
18 zlogičnit přednosti Žebušická
19 nebezpečná cesta k zastávce, chybí chodník
20 Rohožnická  chybí přechod
21 komplikace s kontejnerem, když fouká, létá odpad, platí obecně
22 platí obecně, lampy uprostřed chodníku, chodníky by měly být v šíři, že se vejdou dva kočárky
23 renovace povrchu
24 chybí přechod
25 platí obecně, jsou zde neoplocené hrací prvky, chodí tam psy, neoplocovat, ale  rozdělit plochy tak, aby 

byly jasné zóny, co je pro koho, ošetřit zákonem kam nesmí psy, dnes mají děti jen tři oplocená místa, 
psi mohou všude

26 dětské hřiště pere sluníčko, chybí stromy, stín (problém vysoké napětí)

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_HELENA GRYČOVÁ 22.02.2022

POZITIVA
1 Cyklotrasa
2 Nově zrevitalizovaná oblast + nově udělaná cesta
3 Dětské hřiště
4 jediná bezpečná cesta, kde se mohou děti učit na kole a na bruslích, zkultivovat povrch

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_HELENA GRYČOVÁ 22.02.2022

 VIZE, POTENCIÁLY
1 Restaurace - bylo by to vhodné místo
2 Možnost jednat s vlastníkem budovy/pozemku - vytvořit malometrážní byty
3 Odkup budovy od Veolie - bylo by dobré zde umístit komunitní centrum / parkoviště / bezén / fitko 
4 Zastávka autobusu
5 Vnitroblok lépe upravit/řešit, ale citlivě vzhledem k hladině hluku (je to blízko paneláku)
6

Vymyslet lépe chodníky (nyní jsou vyšlapané cestičky)
7 Revitalizace lesíka. Nemusí být výrazná úprava. 
8 Hospodaření s vodou - umístit nádrže na dešťovou vodu
9 Umístit přechod pro chodce 

10 Odkup staveb
11 Obnovit cestu do Květnice (vylepšit) - jedná se o velmi frekventovanou cestičku
12 Hřiště - nohejbal, volejbal, basket…  
13 Hřiště pro děti cca 10 let a více
14 Lesopark / místo pro procházky / místo pro relaxaci / místo pro procházky se psem
15 Zvýšená křižovatka
16 Rekonstrukce a oprava chodníků. Úprava umístění lamp (v současné chvíli jsou nevhodně umístěny 
17 Časové parkování - omezit parkování (v současné chvíli tady parkuje hodně středočechů, kteří jedou do 
18 přehledná a bezpečná křižovatka - zábradlí, aby se zamezilo nevhodnému přecházení přes cestu 
19 Hlavní pěší osa
20 Komunitní zahrádka
21 chybí dětské hřiště 
22 chybí dětské hřiště
23 dětské hřiště
24 zachovat průchod, jen pro pěší, ne pro auta, v návaznosti na přechod do Květnice
25 zkultivovat, zachovat zeleň

26 dtto
27 lesík zkultivovat, jde hlavně o cestu, je nekvalitní, je hodně frekventovaná
28 otočka autobusu, realizovat zastávku, aby mohly autobusy pokračovat i dál, posezení, kultivace
29 odkoupit ubytovnu, hodil by se dům pro seniory
30 zřídit komunitní plácek pro dospělé, i pro seniory, sezení, ohniště, něco jako v Dubči, jezírko, amfiteátr 

pro akce
31 kulturní centrum, komunitní
32 dtto, prostor pro spolky, výstavní činnost, senioři, cukrárna, kavárna, bistro, rodiče s dětmi, , 
33 Albert dtto
34 využít komín lezecká stěna
35 zdravotní středisko odstranění oplocení, uvnitř lavičky, záhonky, 
36 reyus boxy – věci k odnesení, musí být v okolí popelnic, platí obecně
37 schůdky načerno, nebezpečné, vybudovat nově
38 zoficializovat vyšlapanou zkratku
39 stojí auta v obloucích, zamezit tomu, brání i hasičům
40

podpora místních, kteří se starají o předzahrádky, možnost vyvýšených truhlíků na komunitní pěstování
41 pás zeleně, po prosekání je příjemné na procházku, přidat lavičky a vybavenost, přidat něco pro starší, 

petangue, malé děti neorganizovaný fotbálek jen tak na trávníku, kroket
42 plocha využít, parčík, lavičky, víc stromů
43 v celé délce přidat lavičky. Nikdo nechodí po chodníku, je rozbitý.

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.
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PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_PAVLA MELKOVÁ 22.02.2022

NEGATIVA
1 černá skládka
2 majitel vyhrožuje přerušením cest
3 stav zeleně v celé ploše – lesopark, louka pro psy
4 cesta ve špatném stavu
5 hlavní silnice, hlučná ,
6 přechod by mohl být u odbočky na Květnici
7 nevyužívané parkoviště – na prodej, nikdo nechce, leží ladem
8 ošklivé boudy pro řidiče, hlavní přístup do sídliště, nebezpečné, feťáci
9 celé místo by šlo předělat úplně jinak

10 oblast okolo Alberta, neutěšené
11 zrušit casino, rozšířit o jeho prostor Albert, chybí kavárna, cukrárna, komunitní centrum, knihovna
12 nehezké okolí ubytovny, ale neděje se tam nic nebezpečného
13

nebezpečná křižovatka, chybí světla,
14 Popelnice, mimo kontejnery, chybí biologický odpad, esteticky zakrýt v zástěnách, kartony potřebují 

velký kontejner, je potřeba větší kapacita u všech
15 Silnice nedodržuje se rychlost 30, místo kde lidé často přecházejí
16 Chybí přechod

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_HELENA GRYČOVÁ 22.02.2022

POZITIVA
1 Cyklotrasa
2 Nově zrevitalizovaná oblast + nově udělaná cesta
3 Dětské hřiště
4 jediná bezpečná cesta, kde se mohou děti učit na kole a na bruslích, zkultivovat povrch

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_HELENA GRYČOVÁ 22.02.2022

 VIZE, POTENCIÁLY
1 Restaurace - bylo by to vhodné místo
2 Možnost jednat s vlastníkem budovy/pozemku - vytvořit malometrážní byty
3 Odkup budovy od Veolie - bylo by dobré zde umístit komunitní centrum / parkoviště / bezén / fitko 
4 Zastávka autobusu
5 Vnitroblok lépe upravit/řešit, ale citlivě vzhledem k hladině hluku (je to blízko paneláku)
6

Vymyslet lépe chodníky (nyní jsou vyšlapané cestičky)
7 Revitalizace lesíka. Nemusí být výrazná úprava. 
8 Hospodaření s vodou - umístit nádrže na dešťovou vodu
9 Umístit přechod pro chodce 

10 Odkup staveb
11 Obnovit cestu do Květnice (vylepšit) - jedná se o velmi frekventovanou cestičku
12 Hřiště - nohejbal, volejbal, basket…  
13 Hřiště pro děti cca 10 let a více
14 Lesopark / místo pro procházky / místo pro relaxaci / místo pro procházky se psem
15 Zvýšená křižovatka
16 Rekonstrukce a oprava chodníků. Úprava umístění lamp (v současné chvíli jsou nevhodně umístěny 
17 Časové parkování - omezit parkování (v současné chvíli tady parkuje hodně středočechů, kteří jedou do 
18 přehledná a bezpečná křižovatka - zábradlí, aby se zamezilo nevhodnému přecházení přes cestu 
19 Hlavní pěší osa
20 Komunitní zahrádka
21 chybí dětské hřiště 
22 chybí dětské hřiště
23 dětské hřiště
24 zachovat průchod, jen pro pěší, ne pro auta, v návaznosti na přechod do Květnice
25 zkultivovat, zachovat zeleň

26 dtto
27 lesík zkultivovat, jde hlavně o cestu, je nekvalitní, je hodně frekventovaná
28 otočka autobusu, realizovat zastávku, aby mohly autobusy pokračovat i dál, posezení, kultivace
29 odkoupit ubytovnu, hodil by se dům pro seniory
30 zřídit komunitní plácek pro dospělé, i pro seniory, sezení, ohniště, něco jako v Dubči, jezírko, amfiteátr 

pro akce
31 kulturní centrum, komunitní
32 dtto, prostor pro spolky, výstavní činnost, senioři, cukrárna, kavárna, bistro, rodiče s dětmi, , 
33 Albert dtto
34 využít komín lezecká stěna
35 zdravotní středisko odstranění oplocení, uvnitř lavičky, záhonky, 
36 reyus boxy – věci k odnesení, musí být v okolí popelnic, platí obecně
37 schůdky načerno, nebezpečné, vybudovat nově
38 zoficializovat vyšlapanou zkratku
39 stojí auta v obloucích, zamezit tomu, brání i hasičům
40

podpora místních, kteří se starají o předzahrádky, možnost vyvýšených truhlíků na komunitní pěstování
41 pás zeleně, po prosekání je příjemné na procházku, přidat lavičky a vybavenost, přidat něco pro starší, 

petangue, malé děti neorganizovaný fotbálek jen tak na trávníku, kroket
42 plocha využít, parčík, lavičky, víc stromů
43 v celé délce přidat lavičky. Nikdo nechodí po chodníku, je rozbitý.

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.
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PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_TEREZA MELKOVÁ 22.02.2022

NEGATIVA
1 smetiště
2

neprořezané stromy
3 cesta směrem na květnici skrz lesík - špatný vstup
4 je potřeba úprava cest
5 v současnosti rozpadlé chatky, ale je to pěkný plácek
6

vyčištění lesíku 
7 chybí volnočasová aktivita, měla by zbýt zeleň
8 náletová zeleň, jako "clona" funguje dobře, ale je neupravená
9 neupravené, provizorzní nábytek

10 náletová zeleň, chybí pěšinky, lavičky…neprostupná zeleň
11 rozbahněné okolí trafačky, zastávka - špatné povrchy - chodník ve špatném stavu, na to, že má 

obsluhovat 3000 lidí je zastávka stará, neudržovaná, posprejovaná, zeď by to chtělo odstranit, vyloženě 
pocit nebezpečí, špatné napojení na město, procházení křovím, špatné osvětlení - vylepšit - v noci se 
tam nedá vystoupit

12 večerka - zavřená, měla by se zbopurat
13 v létě rozpálené
14 ošklivý objekt - koncepčeně blbě řešený - bariérovost
15 casino - naprosto nevhodné na sídliště kde bydlí rodiny s dětmi
16 obecně negativní - špatné živly, zvláštně umístěná ubytovna
17 parkoviště - hlučné, nepřívětivé
18 obecně špatný předprostor, odpadky, špatně řešené parkování
19 blbá křižovatka v důsledku parkování - špatné rozhledy
20 zeď
21 špatné a nedostatečné parkování  - když tam auta parkují, nejde projet s kočárem
22 chybí lavičky , posezení
23 plot by nemusel být
24 špatný objekt kotelny
25 chybí zeleň, je vyprahlé
26 chybí hygienické zázemí, toalety
27 parkoviště hloupě umístěné u hřiště, dalo by se zrušit, nebo kultivovat - stromy atd.
28 ke sportovnímu zázemí chybí drobné občerstvení na to koupit si něco k pití atd.
29 ze zástavby hlavní příchod k dětským hřištím - zásadně chybí přechod
30 lampy uprostřed chodníku
31 chybějící zeleň
32 lampy uprostřed chodníků, chodníky - ve spárách roste vysoká tráva - chtělo by častější údržbu

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_TEREZA MELKOVÁ 22.02.2022

POZITIVA
1 pískoviště pro děti na soukromém pozemku - aktivita místních - jediné hřiště v půlce sídliště
2 sáňkovací kopec a kolem něj komunitní místo pro sídliště - táborák, totemy, aktivita místních - zachovat 

a vylepšit (nejsou stálé lavičky) - mezigenerační komunitní setkávání - pořádá se zde vítání školního 
roku, opékání buřtů, čarodejnice

3 hodnotná cesta k zachování
4 mateřská školka je dobrá, s kvalitní zahjradou, dobře umístěná blízko zastávky
5 supermarket a služby dobré, ale podoba špatná
6 středisko dobré, ale objekt kapacitně nestačí, čekárny doktorů jsou malé, nepsolňuje standardy, dala by 

se zastřešit a využít atria
7 pumptrack
8 dobrá oblast, příjemná zeleň, gril
9 dobré fungující hřiště

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.

PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ STŮL_TEREZA MELKOVÁ 22.02.2022

 VIZE, POTENCIÁLY
1 něco na sezení na pobyt - soukromé lavičky co tam jsou jsou demolovány
2

aktivnější využití lesíku - možné i využít stromy pro atrakce
3 zázemí - koše atd.
4 pěkný plácek - víc laviček, posezení
5 park 
6 mohly by být hřiště - vybavení na sezení - obecně tahle půlka sídliště málo pobytových příležitostí - 

stašilo by málo
7 prostor pro hospodu a cukrárnu, lépe vyřešit uspořádání funkcí
8 přechod
9 možné umístění objektu (ZUŠ)

10 mohla by být dopravní obslužnost MHD
11 domov důchodců (ale starosta: městská část není v pozici, že by mohla financovat dd)

12 komunitní centrum
13 kultivace zahrady pro návštěvníky střediska, parkování by mělo být řešeno v rámci areálu
14 možnost ZUŠ propojit s komunitním centrem
15 hygienické zázemí
16 ZUŠ
17 bezpečná průjezdnost pro kola, s parkováním hrozně úzká ulice
18 vodní prvek, vodní hřiště

MČ Praha 21 MCA Atelier s.r.o.
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54Koncepční rozvaha 
revitalizace sídliště Rohožník 

SHRNUTÍ

cíl workshopu

Cílem iniciačního workshopu bylo získat povědomí o současném stavu veřejných 

prostranství z pohledu aktérů, kteří jsou profesně či zájmově s oblastí spojeni. 

Zároveň bylo záměrem s těmito aktéry navázat kontakt a spolupráci v souvislosti 

se vznikající Koncepční rozvahou revitalizace sídliště Rohožník (dále Rozvaha) a 

využít jejich zkušeností. 

formát workshopu

Úvodní sběr informací probíhal ve formě setkání nad mapou Rohožníku. Účastníci 

ve dvou kolech do map nejprve vyznačovali problémy, hodnoty a informace, a 

dále pak identifikovali jim známé záměry v území. 

průběh workshopu

Workshop se odehrál 15.12.2021 v prostorách Úřadu městské části Praha 21 a 

aktivně se do něj zapojilo 14 účastníků (tab.1). Po úvodní prezentaci zpracovatele 

– MCA atelieru, která krátce shrnula význam pořízení Rozvahy a předpokládaný 

průběh workshopu, pracovali účastníci nad mapami ve dvou skupinách. V závěru 

workshopu došlo ke společnému shrnutí podstatných závěrů.

výsledky workshopu

Součástí tohoto dokumentu jsou výsledné mapy problémů, hodnot a informací/

potenciálů, které účastníci během workshopu identifikovali. Získané podněty 

budou využity především pro analytickou část Rozvahy a dále rozvíjeny v části 

návrhové. Zpracovatel si uvědomuje, že i přes poměrně širokou škálu zapoje-

ných subjektů, se do výstupu promítá subjektivní/individuální zkušenost aktérů a 

nejde tak o plnohodnotně vypovídající sociologické dotazníkové šetření - ani tak 

nebylo zamýšleno - jako spíše o volné, avšak neméně důležité, doplnění poznat-

ků o území a roli jednotlivých subjektů v této oblasti.

KDO SE ZAPOJIL

instituce, organizace jméno funkce

ÚMČ Milan Samec starosta

ÚMČ Zdeněk Růžička místostarosta

ÚMČ Martina Vrbková Odbor životního prostře-

dí (referentka)

ÚMČ Jiří Hardt vedoucí Odboru životní-

ho prostředí

ÚMČ Šárka Zátková tajemnice

Hana Pelčáková radní MČ

ÚMČ Vladimír Saitz Odbor školství a kultury 

(referent)

ÚMČ Markéta Slavíková vedoucí Odboru školství 

a kultury

ÚMČ Ludmila Lambertová vedoucí Odboru majetku 

a investic

Petr Kučera člen komise územního 

rozvoje

Martin Kňákal člen dopravní komise

Jan Záhora člen komise územního 

rozvoje

ÚMČ Helena Gryčová koordinátorka

ÚMČ Andrea Skalníková Odbor životního prostře-

dí (referentka)
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hranice řešeného území
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TABULKA HODNOT

číslo popis

1 kulaté zpevněné plácky v těchto případech 

dobře fungují jako dětská hřiště

2 zdravotní středisko je hojně využívané a 

celkově by nemělo zmizet

3 hojně komunitně využívané griloviště

4 pumptrack a další sportovní vyžití  (hřiště, 

fitness prvky) 

5 obecně kvalitní rekreační oblast s velkým 

potenciálem

6 nová alej a cesta, sloužící jako propojení 

směrem k Sibřině (zatím nevede nikam)

7 terénní valy - oblíbená místa na sáňkování 

a bobování 

8 cestičky v lesíku

9 udržovaná zahrádka, získala cenu Rozkvet-

lý Újezd

10 plastika Rohožníku s potenciálem pro 

renovaci

11 nově vysazené stromy

12 stávající sportovní hřiště  (bude místo něj 

jiné)

13 dostatečně široký příjemný chodník

14 aktivní místní zde spravují dětské hřiště

15 nová (od jara funkční) pítka

16 kvalitní zahrada školky v terénu, je dobře 

odcloněna

17 ZMK – rozvojová plocha v soukromém 

vlastnictví – je možno do budoucna získat

18 stezka – alej Rohožník, revitalizace staré 

trasy (pěší a cyklisté)



Mapa problémů
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TABULKA PROBLÉMŮ

číslo popis

1 vyasfaltovaná kruhová veřejná prostranství 

- nejasné využití, špatně fungují, leckde 

nejsou lavičky

2 málo místa, malá výstupní plocha, nekom-

fortní

3 rozpadající se protihluková zeď (přezdívaná 

zeď nářků), nepřehledný parčík

4 chybí přechod od školky k zastávce

5 chybí přechod, nepřehledná situace, přes-

tože frekventovaná

6 chybí osvětlení

7 chybí přechod

8 špatné osvětlení areálu

9 špatný předprostor, přestože velmi in-

tenzivně využívaný (v současnosti je zde 

i testovací místo na covid), nedá se zde 

zaparkovat

10 neuspokojivý vzhled zdravotního střediska

11 chybí sportovně upravené plochy

12 úzká vozovka, úzký chodník, uprostřed 

chodníku lampy veřejného osvětlení, ne-

vhodné parkování (často dochází k uražení 

zrcátek), chtělo by to celkovou rekonstrukci 

Rohožnické

13 nejsou rozhledy v křižovatce, v zrcadlech 

především v zimě (ale ani jinak) není dobře 

vidět

14 vysoká rychlost průjezdu, žádoucí je zvýšit 

bezpečnost pěších, celkově se zde protíná 

řada rozličných požadavků (chodci, řidiči, 

parkování)

15 chybí přisvětlení přechodu

16 dlouhý tmavý přechod v nepřehledné 

křižovatce

17 bariérovost - s vozíkem z Alberta nelze 

dojet k autu na parkovišti

18 chybí přechod

19 nepřehledná, neudržovaná cesta, boulova-

tý asfalt

20 původně byly lavičky, po stížnostech mu-

sely být odstraněny

21 chybějící chodník

22 neuspořádané parkování

23 chybějící napojení na hřbitov

24 zredukování parkování polyfunkčního ob-

jektu

25 neutěšený prostor točny, zbytkové plochy 

zeleně

26 nevyužitý nefunkční objekt teplárny

27 neprostupnost území

28 nepořádek v území vraky, auta atd.

29 neutěšenost lesíku – neprostupnost území, 

stav zeleně

30 chybějící přechod

31 kolizní zóna z hlediska dopravy

32 lampy VO v chodníku znemožňující prů-

chod kočárku

OBECNĚ často špatné rozhledy pro chodce v křižo-

vatkách

OBECNĚ špatný stav povrchů - stará živice, popras-

kané chodníčky - říká si o všeobecnou 

úpravu

OBECNĚ nedostatek vzrostlé zeleně - zároveň pro-

blém s její výsadbou vzhledem k vedení sítí 

technické infrastruktury - a to zejména v 

západní části sídliště

OBECNĚ parkování je chaotické

OBECNĚ VO často umístěno v rámci chodníků



Mapa potenciálů a informací
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TABULKA INFORMACÍ A POTENCIÁLŮ

číslo popis

1 areál by nemusel být uzavřený vůči okolí

2 zdravotní středisko: má se rekonstruovat? 

(nejvýhodněji dle průzkumu vychází zbourat a 

postavit nové)

3 možnost přesunout zdravotní středisko (na 

pozemek teplárny) a využít současnou budovu 

pro nový objekt  (komunitní centrum, parking, 

podzemní parking)

4 potenciál pro nové centrum oblasti - obecně 

chybí komunitní centrum

5 divočina, mělo by dojít k revitalizaci zeleně, 

měla by se zrealizovat cesta od nově zřízené 

mlatové cesty až do středu sídliště (k potenci-

álnímu centru oblasti)

6 nejvíce frekventovaná ulice pro chodce, chodí 

skrz ní půlka sídliště

7 celkem dobré a využitelné náměstíčko, dobrý 

základ, ale zanedbané

8 zeleň - každý rok se sestříhává kvůli přehled-

nosti - potenciál vymyslet něco méně nároč-

ného na údržbu

9 hodila by se pěší vazba

10 potenciál z hlediska cyklistů - v místě vede 

cyklotrasa

11 chybějící chodník, pěší vazba ze Žlebské

12 plánovaná mlatová cesta propojující nový úsek 

cesty s alejí s hřištěm

13 bude park - izolační zeleň, multifunkční využití 

– fotbal, sporty

14 potenciál zvelebení

15 frekventované ulice, kratší propojka z autobu-

sové zastávky, delší propojka pro automobily

16 frekventované pěší propojení

17 vysoké napětí - 50 m na každou stranu ochran-

né pásmo - neleze navrhnout vzrostlou zeleň

18 parkují zde obyvatelé sídliště

19 možnost umístění veřejných toalet

20  otázka pozice školky (poloha zády k Alber-

tu, „neklidná“), není lepší v místě zdravotního 

střediska (zahrada by mohla být rozšířena až na 

pozemek teplárny)?

21 objekt zdravotního střediska - původně jesle

22  potenciál vykoupení parcely pro nový poly-

funkční objekt – s podzemním parkováním a 

lepším přístupem – možnost přestavby objek-

tu, v přízemí komerce, obchod, prodejna, v pat-

ře např. administrativa + bydlení (úvaha o totální 

demolici, vybudování parkování P+R (100 aut?)), 

casino se bude rušit na podzim 2023

23 potenciál nového vstupu do Rohožníku, možný 

např. záchytný bod na kola, cyklověž

24 lesopark – velký potenciál rekreačního využití a 

bezpečnějšího prostupu územím

25 nástup do území, potenciál pro dětské hřiště

26 potenciál pro vybudování dětského hřiště

27 potenciál doplňování vybavenosti, v místě dět-

ské hřiště

28 „vnitrobloky“ – potenciál pro vyšší obytnost

29 potenciál propojení směrem na Úvaly

30 propojení směrem do centra – Koloděje, Sibři-

na, centrum

31 hlavní pěší cesta  – „Rohožnický Bulvár“

OBECNĚ potenciál pro vytvoření „korza“ pro bežce, brus-

laře, kočárky atd. v rámci sídliště

OBECNĚ kapacity parkovacích míst bývají plné, nemělo 

by dojít ke snížení počtu míst

OBECNĚ obecně v Újezdě sposta kroužků (např. por 

důchodce), kterým chybí prostor pro pořádání 

akcí
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Výstup ze sousedského setkání 31.5.2022 
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cíl participace

Cílem bylo získat od veřejnosti zpětnou vazbu k dokumentu Rozvahy před jeho 

dokončením.

průběh participace

Participace s veřejností se odehrála 31.5.2022 formou sousedského setkání s opé-

káním buřtů na veřejném grilovišti a formou komentované procházky. Dokument 

Rozvahy byl zároveň na místě prezentován na výstavních panelech, u kterých 

bylo možné diskutovat s autory i zástupci městské části. Zpětnou vazbu mohli 

účastníci poskytnout také formou dotazníků, které byly na místě k dispozici,a kte-

ré bylo zároveň možné vyplnit v několika dnech po participaci online.

distribuce a propagace

Pozvánka na participační setkání byla distribuována pomocí Újezdského zpravo-

daje, online a ve formě vyvěšených plakátků.



Výstupy z dotazníků
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 Považujete definované cíle budoucího směřování veřejných prostranství Rohožníku za vhodné a prospěšné?

 Je nějaké zásadní zastřešující téma, které vám ve stanoveném budoucím směřování veřejných prostranství Rohožníku chybí?

Považujete vybrané motivy revitalizace veřejných prostranství sídliště za vhodné a prospěšné?

Nacházíte v Rozvaze dostatek příležitostí pro aktivity, které byste rádi na Rohožníku dělali?

Je pro vás vyhovující navrhované rozmístění jednotlivých typů aktivit a příležitostí?

trošku více nabídky pro starší obyvatele - lavičky ve stínu ideální bude „korzo“ a jeho propojení s koncem Rohožníku a lesem

zkrášlení, multifunkcionalita (sport, procházky, posezení - piknik, kavárna…)

Rozhodně, pokud se dodrží směr komunity a sportu, tak 100 procent

spíše souhlasím

spíše souhlasím

spíše souhlasímspíše nesouhlasím

spíše souhlasím

práce s vodou - nějaké zavlažování prostředí (jezírka…)zachovat množství parkovacích stání asi ne. možná udat styl

dětské hřiště, park, dost parkovacích zón, bazén, boxy na kola, více sportovních aktivit (jako plážový volejbal, stolní tenis)

oceňuji možnost se setkávat, posedět v parčíku, na kafi. Estetická rovina TOP! Více zeleně, funkční prostory

Rohožník to potřebuje a je to směr k zeleni a k životu

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím
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Je pro vás navrhovaná vybavenost službami (myšleno stávající i navrhovaná vybavenost obchody, stravovacími a setkávacími příležitostmi atd.) dostačující?

Je pro vás v Rozvaze navržená pěší prostupnost Rohožníkem vyhovující?

Je navržené zpřístupnění objektů veřejné vybavenosti navržené v Rozvaze dostatečné?

 Jsou pro vás podmínky pro automobilový pohyb na Rohožníku v Rozvaze odpovídající?

spíše souhlasímspíše nesouhlasím souhlasím

souhlasím

ze „služeb“ přibyde jen kavárna

hlavní koridor odkudkoliv je směr Albert - bus

z koncepce, která není konkrétní (určitě se bude měnit) to nedokážu posoudit, nepřišlo mi to vypracováno do takových detailů

špatně organizovaný parking, špatná viditelnost u zatáček Chybí parkovací místa v Malešovské

Obytná z=ona by dávala smysl i od křižovatky žárovická x žehušická na východ, vzhledem k zaslepení na východním konci 
žehušické. Neřešeno: průjezdy Rohožnickou výrazně rychlejší než 30 izolují od zbytku Újezda,s dokončením obchvatu I/12 
toto bude ještě palčivější

začínají chybět parkovací místa

Problematický je odpor obyvatel vůči čemukoliv, co 
by sebeméně omezilo bezplatné parkování. Pěší a 
cyklopohyb na východním konci Rohožníku by zasloužil 
trochu pozornosti. Propojení pumptrack - Květnice taky 
prakticky neexistuje

Pokud je zamýšleno do konceptu zapojit gastro - kavárna / bistro v kotelně

spíše souhlasím

spíše souhlasím

souhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše nesouhlasím

spíše nesouhlasímnesouhlasím
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Je pro vás napojení Rohožníku na okolní město a krajinu dostatečné?

Přispívá dle vás v Rozvaze navržené parkování obytnému a přívětivému prostředí Rohožníku?

Zlepšuje dle vás navržená zeleň veřejná prostranství na Rohožníku?

Podchycuje podle vás Rozvaha dostatečně potenciál v současnosti nevyužívaných míst?

Doplnění:

spíše souhlasím

spíše souhlasím

spíše souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše nesouhlasím

spíše nesouhlasím

spíše nesouhlasímspíše nesouhlasím

nesouhlasím

chybí pěší propoj Květnice / Sibřina

zmizela parkovací místa

stíní bytům - příliš blízko

více využít kotelnu - středisko

Pro budoucí oteplování planety a místního okolí mi to přijde jako fajn postup 
a přístup. Zvážil bych ještě nějakou formu vodní plochy / pro ochlazení okolí - 
například prostor mezi ubytovnou a domy u chodníku mezi Albertem a lékařema

V ulici žlebská a žehušická jsou plánovány parkovací místa podélně - to omezí 
počet parkovacích míst!!!

pro pěší ano pro řidiče ne



Vypořádání připomínek  veřejnosti

(z dotazníků a diskuze v rámci participačního setkání)
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PARKOVÁNÍ

DOPRAVA

• požadavek na bilanci parkovacího stání (kolik přibylo, kolik ubylo)

• obava z úbytku parkování v ulici žlebská, žehušická

• obava z úbytku parkovacích míst obecně

nejnižší počat parkovacích míst dle Rozvahy: 525 +7  

(vybudování korza, vyparkování aut z přeplněných uličních 

profilů - např. ulice Malešovská, „učesání“ parkovišť mezi domy) 

= cca. 17% úbytek oproti současnému stavu

• zvýšené plochy křižovatek ve žlebské / žehušické

• variantně je možné materiálové odlišení pásu v Měšínské u ZS

rezervy: 

• ponechání parkovacích stání v některých částech uličních      

profilů (částečně v ulici Malešovská): cca. +32 stání = 11% úbytek 

oproti současnému stavu

• žlebská / žehušická - podélné parkování prostřídané stromy: 

cca +47 = 10% úbytek oproti současnému stavu

• ponechání parkoviště v prodloužení žlebské / žehušické: cca 

30 = 13% úbytek oproti současnému stavu

• kombinace výše uvedeného:  žádný úbytek parkovacích stání 

(lehký příbytek oproti současnému stavu)

další rezervy:

• vybudování další kapacity v rámci novostavby podél 

Novosibřinské

• alokace mimo řešené území 

• žlebská, žehušická - průjezdná asfaltová plocha po celé délce - mohly by přibýt zpomalovací prahy v oblastech křižovatek

• ulicí Měšínská se rychle projíždí - bylo by vhodné zpomalení
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VSTUPNÍ PROSTRANSTVÍ (OTOČKA AUTOBUSU)

•zastávky na Novosibřinské vyžadují přecházení hlavní komunikace obyvateli Rohožníku - umístění zastávek k točně

PĚŠÍ CESTY

• na některých místech chybí využívané propojky - doplnit

• obavy z mlatu na hlavních pěších propojeních

• úpravy v Malešovské - vybudování nového chodníku - se zdají nadbytečné

• doplněné pěší propojky

• pěší cesty v rámci vnitrobloku ideálně mlatové - jde o kvalitní 

provedení (varentně možný jiný matriál)

• umístění ve variantách, v textu popsány výhody a nevýhody

• dopnění katalogového listu Kultivovaný detail s obecnými 

pravidly pro umisťování veřejného osvětlení

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

•jak by mělo být řešeno v rámci nových uličních profilů?
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OBECNĚ

• dobře přijímaná diferenciace ploch

• dobře přijímané řešení průchodnosti

• dobře přijímané pobytové příležitosti

• otázka dalšího postupu - kdo a jak bude Rozvahu prosazovat

• otázka ambici - možnosti koncepce - nechybí drobná, hned realizovatelná témata?

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

• veřejné toalety jak a kde?

• jsou nějak řešena kontejnerová stanoviště?

• zavlažování z akumulačních nádrží?

• dopnění katalogového listu Kultivovaný detail

• dopnění koncepce MZI
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FOTODOKUMENTACE


