
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 15 let

16 – 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


