1

Prezentace obsahuje základní poznatky
ze Sociologicko-antropologického výzkumu
žitého prostoru v lokalitě Palmovka.
Plné znění výzkumných poznatků najdete v
souhrnné zprávě.
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3

zadavatel výzkumu

partner a příjemce výzkumu

zpracovatel výzkumu
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Zachytit a zprostředkovat vnímání a zkušenosti s lokalitou Palmovka pohledem
různých uživatelů oblasti.

Identifikovat, jaká specifická místa se v průběhu posledních let v prostoru Palmovky
vytvořila.

Postihnout, jak se k nim vztahují konkrétní (formální i neformální) skupiny
a komunity.
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Kdy?

S kým?

Léto a podzim 2020

Účastníci výzkumu jsou
▪ obyvatelé zájmových lokalit

Jak?
Výzkumné setkání typicky zahrnovalo
rozhovor a nákres mentální mapy
lynchovského typu

▪ pracující jako zaměstnanci firem nebo
městské samosprávy či podnikatelé
v oblasti kultury, sportu, gastronomie
a jiných odvětví
▪ návštěvníci z řad vlastníků zahrádek,
uživatelů místních služeb, žáků nebo
zástupců institucí, organizací a spolků
▪ lidé, kteří lokalitou projíždí
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Na 124 rozhovorech
se 175 lidmi

Na 133 nakreslených
mentálních mapách
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Výzkum a z něj plynoucí poznatky a závěry by měly sloužit jako podklad dlouhodobé
moderace veřejných prostranství na Palmovce a jejich rozvoji tak, aby byla otevřená,
živá a využívaná.

Výzkum má poukázat na rozmanitost názorů a vnímání lokality Palmovka jeho

uživateli.

Jeho výsledky mají napomoci představitelům a zástupcům městské části Praha 8 a IPR
Praha i jednotlivcům z řad veřejnosti k pochopení různých perspektiv a vzájemnému
respektu nejen při diskusích nad budoucím rozvojem lokality.
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1. kategorizace uživatelů: dle vztahu
k Palmovce

2. kategorizace uživatelů: dle rolí
ovlivňujících užívání prostoru
3. kategorizace uživatelů: dle způsobu
vyprávění o Palmovce
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▪

Uživatelé Palmovky byli rozřazeni dle jejich činnosti či zájmu, která je na Palmovku přivádí
▪

Bylo zohledněno, zda se jedná o místo jejich bydliště, pracoviště, různorodých
návštěv či pouze o místo, kterým projíždějí

▪

Na dalších slidech je popsáno vnímání a zkušenosti spojené s Palmovkou očima
▪

obyvatelů (dlouhodobých a nových, v rámci kterých jsou zvlášť představeni
obyvatelé nové výstavby DOCK)
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▪

pracujících včetně místních podnikatelů a živnostníků

▪

návštěvníků

▪

projíždějících

▪ Oblast svého bydliště považují spíše za Libeň než Palmovku
▪ Palmovkou je pro ně často pouze křižovatka ulic Na Žertvách a Zenklova
▪ Většinou si pochvalují umístění lokality v rámci Prahy, dobrou dopravní dostupnost a dále
také dostupnost obchodů a služeb
Palmovka je zastávka metra, nic víc, jinak
ta čtvrť je Libeň. (mladý rodák, patriot)

Lokalitám, jako je Palmovka, se člověk
vyhýbá, takže já nějak nevím, co
se tam děje, jestli je to doupě feťáků,
protože bydlím tady ve spodní Libni
a ta spodní Libeň je relativně
příjemná. (pracující mladá obyvatelka,
patriotka)
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Důležitá je tím (Palmovka), že mám vše,
co potřebuju, blízko. No a líbí se mi to
tady. Není to tak na ráně. (…) Je tady
úplně všechno. Je tady tramvaj,
autobus, metro teďka, obchody tady
jsou. (rezident ve středním věku,
navrhovatel řešení)

Dlouhodobě rezidentní
▪
▪

Nově rezidentní

V oblasti bydlí deset a více let

▪

V oblasti žijí méně než 10 let

Patří sem také místní rodáci

▪

Měli různé motivace k nastěhování se
do lokality i vztah k ní (např. vnímali

a obyvatelé s rodinnými vazbami

k Palmovce

▪

Většinou nevnímali oblast doků
za součást Palmovky

▪

Často upozorňovali na rozdíly
nejenom v těchto místech, ale

je dobrá dopravní dostupnost či se

také mezi obyvateli staré a nové

příliš nezajímali o oblast pouze o

zástavby (a vzájemné vztahy)
▪

Na rozdíl od ostatních

Většina z nich začala lokalitu vnímat

novousedlíků jejich výpovědi

pozitivněji po svém nastěhování

téměř neobsahují příběhy

Specifickou skupinou nově
rezidentních uživatelů jsou obyvatelé
nové výstavby DOCK
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▪

oblast z perspektivy investice, lákala

parametry daného bytu)
▪

Obyvatelé nové výstavby DOCK

o těžko přístupném a svébytném
kouzlu poněkud zašpiněné
Palmovky

Dlouhodobě rezidentní
Máme tu
koncentrovanou rodinu,
naše celá rodina je
rozpláclá kolem Libně,
jsme několikagenerační
Pražáci. (mladý rodák,
patriot)
Bydlim v bytě po babičce
a dědovi. Takže vlastně
na Palmovce jsem částečně
vyrostla. Od narození jsem tady
trávila nějakej čas s prarodiči.
Mám na to vzpomínky na to
dětství. Takže mám jakoby
nějakou citovou vazbu k tý
Palmovce. (obyvatelka
ve středním věku, patriotka)
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Nově rezidentní
Pak jsem si to tady
oblíbila a beru to
tady spíš jako
takovou vesnici, tu
Libeň, (…) prostě mi
to přijde taková
vesnice sama
pro sebe. (…) To
se mi líbí, že je to
takový
domácký. (nová
mladá rezidentka,
patriotka)

Obyvatelé nové výstavby DOCK
Pozitivně vnímám čistotu, spořádanost,
a tedy vlastně estetickou kvalitu doků.
Ta mi ve zbytku Palmovky chybí,
protože ta je naopak taková špinavá,
ošklivá, šedivá. Potřebovala by vyčistit.
(nová mladá obyvatelka, razantní
kritička)
Myslim si, že lidi z DOCKu lidem
na Palmovce nijak neubližujou, jsou jim
jedno. No a ty lidi z Palmovky je vnímají
jako „no a teď jsou tady snobové“ a často
píšou, že je to tady rusácká čtvrť. (…) Je to
nějaký střet dvou světů, nějaký
proces gentrifikace Palmovky, který
se někomu nelíbí. (…) Já nevidím jediný
důvod, proč by to tady mělo někomu vadit
kromě nějaký závisti. (nový mladý obyvatel,
vizionář)

▪ Důležitým tématem pro ně je doprava (např. nedostatek parkovacích míst)
▪ Část pracujících uvedla, že tráví svůj čas na Palmovce také po práci (např. nákupy či
procházkami), ostatní pospíchají zpátky do oblasti svého bydliště (za svou rodinou či
známými) a někteří zde vyloženě nechtějí trávit svůj volný čas
Tohle je segment (okolí Libeňského
zámku, Libeňské sokolovny a kostela sv.
Vojtěcha), kde je dolní Libeň vyloženě
hezká, takže sem já si chodím vizuálně
užít hezké město. (pracující mladý muž,
patriot)

Procházím jen přes tramvajovou křižovatku
do práce, jinak zde čas netrávím. Mám rodinu,
tak hned po práci jezdím domů a trávím čas tam,
polední pauzy nemám. (pracující žena
ve středním věku, razantní kritička)

Pro mě je Palmovka práce. Palmovku si nezvolím jako místo, kam se půjdu
projít, když mám volnej den. (pracující mladý muž, flegmatik)
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▪ Specifickou podkategorií jsou místní podnikatelé a živnostníci
▪ Téměř všichni pozitivně reflektovali proměny Palmovky (znamenají pro ně především
zlepšení kupní síly)
▪ Na druhou stranu někteří z nich zmiňovali obavy, že proměny Palmovky by kromě
zákazníků mohly přilákat také jejich konkurenci

Za nás jako podnikatele, je důležité, že je
tu vybudovaná infrastruktura. Že tady
jsou už relativně čisté cesty, že jsou tu
vybudované chodníky. Že se k nám ty
lidi dostanou. Prostě, že to tady funguje.
(pracující mladý muž, patriot)
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V Libni není moc kupní síla, třeba když to
srovnám s Karlínem, který je všeobecně bohatá
čtvrť. (…) Já jsem ale vlastně spokojená, protože
nechci nic velkého, jenom se uživit. (pracující
mladá obyvatelka, patriotka)

▪ Lze je rozdělit dle míry cílenosti jejich návštěvy:
▪ Někteří na Palmovku přijíždí jenom na jedno či dvě velmi konkrétní místa, specifickou
akci či do vybraného podniku (např. do divadla)
▪ Jiní se sem rádi vrací kvůli většímu počtu míst
▪ Další na Palmovce obecně rádi tráví svůj volný čas, leckdy i bez konkrétního cíle návštěvy

Chodíme sem s malým na cvičení a zároveň,
když už mě nebaví parky na Žižkově, tak jezdím
se psem na procházky kolem Palmovky, takže
tam to mám moc ráda. Hlavně v posledních
letech se to tam hodně zvedlo. Je tam poměrně
hodně nových podniků, takže se tam dá dát
i kafe. Trávím tam víc a víc času. (mladá
návštěvnice, flegmatička)
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Bydlím v Karlíně a odtamtud člověk může buď
na Vítkov, ale to je do kopce, nebo do centra. Ne
pokaždé se mi chce na tyhle místa, tak jsem
se začal chodit a taky běhat podél Vltavy
na Palmovku. (mladý návštěvník, navrhovatel
řešení)

▪ Jejich vnímání Palmovky je rámováno prostředím samotné křižovatky a dopravními prvky
▪ Většinou si neumí představit, že by Palmovku využívali jinak než kvůli dopravě (jinak než
jako přestupní stanici)
▪ Komunikační partneři (nejen) z této kategorie si stěžují na špatnou průchodnost
a přehlednost v oblasti zastávek a vstupů do metra
▪ Velká část zmiňuje neudržované, špinavé prostředí, někteří i obavy o bezpečnost
Když už teda přes Palmovku musim, tak
projedu, ale málokdy má člověk příležitost
a chuť se na tý Palmovce zastavit a užít si ji,
zatím tam není těch příležitostí. (mladý
pracující a projíždějící muž, razantní kritik)
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Nemám důvod na Palmovku chodit, nic tu není.
(…) Nedala bych si tu sraz s lidma, co tu nebydlí,
na rozdíl třeba od Karlína. Sem to lidi prostě
netáhne. (projíždějící žena ve středním věku,
razantní kritička)

▪

Tato kategorizace shrnuje vliv dané pozice na vnímání uživatelů, přičemž se zaměřuje
především na problémy a bariéry, na které uživatelé z daných kategorií upozorňovali

▪
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Na dalších slidech je popsáno vnímání a zkušenosti spojené s Palmovkou očima
▪

mládeže

▪

rodičů

▪

pěších

▪

uživatelů pohybující se na invalidním vozíku

▪

cyklistů

▪

řidičů

▪

pejskařů

▪

běžců, venkovních sportovců

MLÁDEŽ
▪

Palmovka pro ni je především křižovatka ulic Zenklova
a Na Žertvách

▪

Většinou uváděla, že na Palmovce nemá důvod trávit
svůj volný čas (snad kromě rychlého občerstvení)
▪ K trávení volného času ji zde chybí obchodní
centrum

▪

Palmovka pro ně je hlavně přestupní stanicí, kterou
navíc leckdy vnímají jako špatně prostupnou a
nebezpečnou (kvůli dopravě a některým lidem)

Já bydlím blízko, ale úplně tam není nic, co by
mě vyloženě lákalo, že bych tam jako šla. Jako
třeba na tu zmrzlinu třeba jo, ale na nějakou
delší dobu bych tam jako nešla. (rezidentní
žákyně, flegmatička)
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RODIČE
▪

Někteří s narozením vlastních dětí změnili svůj pohled
na Palmovku – především na prostupnost
a bezpečnost křižovatky ulic Zenklova a Na Žertvách i
na nepořádek na zemi

▪

V okolí křižovatky postrádají místo k posezení, kritizují
absenci stínu a zeleně

▪

Pochvalují si Thomayerovy sady (především hřiště U
Českých loděnic), cyklostezku podél Rokytky a
možnost trávení času v zahrádkářské kolonii

Je to teď o rodině, bydlení, pohodě, dejme
tomu nějaká bezpečnost, která mně dřív
neležela na srdci, ale teď už kvůli rodině jo.
(rezident ve středním věku, patriot)
Je to (křižovatka ulic Zenklova a Na Žertvách)
pro mne nepřehledný, jako komunikačně,
protože já vždycky někde vystoupím a pak
musím s tím kočárem různě přejíždět,
přecházet. (mladá návštěvnice, vizionářka)

PĚŠÍ

UŽIVATELÉ POHYBUJÍCÍ SE

▪ Rozchází se v názorech na prostupnost křižovatky ulic
Zenklova a Na Žertvách
▪ Části nevyhovuje nepřehlednost křižovatky a neví, jak
se po ní pohybovat, a kritizují rozvržení přechodů
a semafory
▪ Někteří naopak považují za jistou výhodu křižovatky
volnost v přecházení danou absencí aut a semaforů
▪ Hlavní „tepnou“ pohybu pěších po Palmovce je ulice
Zenklova, kde však postrádají místo pro zastavení se a
posezení ve stínu
▪ Oblíbenými místy pro procházku je okolí Libeňského zámku,
Thomayerovy sady, cyklostezka směřující do Karlína
a obecně okolí Vltavy a Rokytky
Bylo by dobré zpevnit uličky skrz zeleň u autobusáku
i směrem k synagoze. (…) Je vidět, kudy lidi chodí a kde jim
to dává smysl, mělo by se investovat do cest, které lidi
využívají. (projíždějící starší žena, nostalgik)
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NA INVALIDNÍM VOZÍKU
▪

Kvůli množství bariér někdy popisovali Palmovku
jako pro pohyb problematickou až zapovězenou
oblast

▪

Snadný pohyb jim znemožňuje množství
obrubníků, rozdílná výška chodníků, nevhodný
povrch ulic i velká mezera mezi nástupištěm a
vagóny metra

▪

Kritiku si vysloužily velké dlažební kostky, přes
které se špatně jezdí a poškozují vozík, absence
bezbariérových toalet a bariérovost většiny
služeb a obchodů
To je to nejmenší, co můžou podle mě
udělat, protože ten chodník už tam je, tak
akorát místo klasickýho, vysokýho
obrubníku to prostě zkosit. (mladší
návštěvník, razantní kritik)

CYKLISTÉ
▪

Na Palmovce se pohybují především po dostupných
cyklostezkách

▪

Značná část upozorňovala na nedostatek parkovacích
míst na Palmovce

▪

Pochvalují si dobré spojení s okolními městskými
částmi a naopak kritizují poddimenzovanost
cyklostezek

▪

Dále je dle nich Palmovka špatně průjezdná

▪

Navrhovali oddělení pruhů pro cyklisty a pěší, přičemž
pruh pro cyklisty by zpevnili

Cyklostezka je rozhodně úžasná i pomoci ní,
(…) se dostávám do centra. (mladý rezident,
navrhovatel řešení)

Cyklostezka na Rohanském ostrově je
přeplněná a taky se na ní práší. (mladý
obyvatel, navrhovatel řešení)
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ŘIDIČI

▪

V dopravní špice se to týká hlavně Zenklovy
ulice, křižovatky ulice Zenklova a Elsnicova
náměstí, ulice Sokolovské a náměstí Dr. Václava
Holého
Když přijedete po šesté večer tak nemáte auto
kam dát. (starší obyvatelka, navrhovatelka
řešení)
Parkovací místa jsou všeobecně problém.
(pracující muž ve středním věku, vizionář)

PEJSKAŘI
▪

Pokud chodí na procházky se psy na Palmovku, jako
vhodná místa pro venčení většinou zmiňují Thomayerovy
sady, cestu podél Vltavy či část z nich také psí louku

▪

Oblast Palmovky má dle nich velký potenciál
pro venkovní sportování (je zde dostatek
příjemných tras pro běh vedoucích skrze zeleň)

▪

Někteří se však na Palmovce příliš nezdržují, protože
Palmovku shledávají pro pohyb se psem jako nevhodnou –
nenachází se tu příliš zeleně vhodné pro venčení psů

▪

Mezi oblíbená místa pro běhaní patří
Thomayerovy sady, cyklostezky vedoucí podél
Rokytky a Vltavy či Libeňský most

▪

Na druhou stranu se mezi účastníky výzkumu našli i tací,
kteří cíleně navštěvují Palmovku pro vycházku se psem
(především kvůli cestě podél Vltavy)

▪

Někteří považovali Thomayerovy sady za příliš
vytížené a kvůli absenci osvětlení se zde za tmy
necítí bezpečně

▪

Oceňována byla i workoutová hřiště (v parku
Pod Plynojemem a u SK Meteor)

Mám fenku, se kterou chodím na procházky, vždy ale
mimo Palmovku, do Vysočan. Na Palmovce se venčit
nedá, chybí tu i koše. Když přijdu do Vysočan, tak
mám pocit, že jsem přišla do jiného světa. (starší
rezidentka, nostalgik)
Když už mě nebaví parky na Žižkově, tak jezdím
se psem na procházky kolem Palmovky. (mladá
návštěvnice, flegmatička)
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BĚŽCI, VENKOVNÍ SPORTOVCI

Thomayerovy sady jsou super na běhání.
Radši běhám tamtudy do Holešovic než
někde na Palmovce. Je to různorodé, občas
dirty a tak, pak rybáři, různý zvířata, lodě.
Prostě nádhera. (mladý obyvatel, vizionář)

▪ Toto rozdělení poukazuje na různé skupiny uživatelů Palmovky, které nejsou ukotveny v sociálnědemografických faktorech, a snaží se najít společné rysy napříč všemi účastníky výzkumu
na základě jejich vyprávění o Palmovce

▪ Kategorizace je ovlivněna výzkumnou situací, která vznikla během rozhovorů,
a porozuměním účelu výzkumu jednotlivými komunikačními partnery
▪
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Na dalších slidech je popsáno vnímání a zkušenosti spojené s Palmovkou očima
▪

patriotů

▪

flegmatiků

▪

navrhovatelů řešení

▪

razantních kritiků

▪

nostalgiků

▪

vizionářů

PATRIOTI

FLEGMATICI

▪

Nadšené, často až romantické vyprávění o Palmovce

▪

Pro patriotské vyprávění jsou charakteristické tyto
znaky:
▪

preference označení Libeň

▪

důraz na hodnoty oblasti a na jejího genia loci

▪

spatřování krásy také v kontrastních a
špinavějších aspektech oblasti

▪

vize zachování identity oblasti

▪

Typický je spíše neutrální až pozitivní vztah k oblasti
a soustředění se hlavně na veskrze pragmatické
výpovědi

Já bych to asi nenazvala vztahem (k Palmovce).
My tady prostě bydlíme, protože jsme tady
našli bydlení. Nešli jsme sem vyloženě, protože
by nás lákala lokalita jako taková. Šli jsme
po ceně toho nájmu, takže jsme nakonec
skončili tady. (mladá návštěvnice)

Je tu cítit taková rázovitost toho
místa. (obyvatelka ve starším věku)
Libeň pro mě nebude nikdy nudná. (mladý
obyvatel)
Mrzí mě, že Libeň přichází o ty zvláštní místa
jako Karlín. (mladý pracující muž)
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Já okolí jinak moc neznám, ale myslím, že
starousedlíci si mají kde nakoupit, je tu Billa,
jezdí tu tramvaje, multiaréna je kousek (…)
a mají to kousek od Vltavy. (starší pracující
žena)

NAVRHOVATELÉ ŘEŠENÍ
▪

Rozhovor pojali jako příležitost aktivně se podílet
na proměnách Palmovky – kritizovali současný stav
některých míst a nabízeli jeho možná řešení
Tu místní statičnost vnímám negativně, furt
se to sice řeší, ale kroky reálný nejsou žádný –
každou chvíli je taky jiný projekt, často jdou
jejich výstupy proti sobě. (mladý rezident)
Každej den mě napadá, že to je škoda… Prostě
chodim kolem synagogy a hrozně mně to vadí,
že to tam vypadá, jak to tam vypadá. Vadí mi,
jak vypadá veřejná zeleň. (…) Vadí mi ta
neutěšenost, odcizení, a přitom je to velkej
prostor, na kterym by se fakt dalo spoustu věcí
dělat. (pracující žena ve středním věku)
Před Komerční bankou je nevyužitý
prostor, tam bych ještě něco
vymyslela, fontánu, velký strom. (mladá
návštěvnice)
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RAZANTNÍ KRITICI
▪

Jejich vztah k Palmovce bývá výrazně negativní

▪

Upozorňovali tedy primárně na její problémy,
nevlídnost, špinavost, nebezpečnost či nedostatek
péče
Stávající stav mi přijde opravdu smutný, nevím,
zda má městská část zájem tady postavit
město. (obyvatelka ve středním věku)
Palmovka je pro mě především smutné, až
depresivní místo, odkud trčí nedostavěný
projekt radnice a kde se schází lidé
bez domova a romská menšina. (pracující žena
ve středním věku)
To je hlavní problém Palmovky, údržba. I
základní údržba by pomohla. (pracující
obyvatel ve středním věku)

NOSTALGICI
▪

Soustředili se na paměť Palmovky a současnou
podobu Palmovky srovnávali s její minulostí

▪

Optimisticky hledí do budoucnosti a zdůrazňovali
potřebnost a nevyhnutelnost proměny Palmovky

▪

Především kvůli nedostatku péče popisovali
současnou podobnu negativněji než její minulost

▪

Jejich vizí je udělat z Palmovky „lepší místo pro život“

▪

Někteří vyhlížejí gentrifikaci, jiní se jí naopak obávají

Bylo to tu mnohem lepší, když nám tady jezdila
ta mašinka. Mezi kolejemi a ulicí byl drátěný
plot zarostlý zeleninou. Byla tam sušárna
na prádlo. Byly tu lavičky, takže bylo kde sedět.
Na rohu ulice, jak je ten růžový barák, bylo
dětské hřiště. Takže tu bylo kam jít. Teď tu není
nic, není kam jít. (starší obyvatelka)

Pamatuji si, což se mi tenkrát hrozně líbilo, že
jak se chodilo k zámečku tady
Palmovkou (v místech současné Komerční
banky), tak tam byly malé domečky jak z první
republiky, obchůdky, krejčovství. Zbouralo
se to s metrem. (starší pracující obyvatelka)
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VIZIONÁŘI

Libeň se promění a vznikne něco nového, snad
neztratí svoji duši. (mladá rezidentka)
Vidím tam ten Karlín, coworking, huby a tak....
(…) To, že se z Palmovky stává prodloužená
ruka Karlína, vnímám čistě pozitivně. (mladý
pracující muž)
A to si myslím, že je ten klíč. Udělat fakt citlivě
ty podmínky, aby se tam mohly dál potkávat
a žít různý sociální vrstvy, protože to je tam to
zajímavý. (pracující muž ve středním věku)
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Co je identita místa či lokality?
▪ Identita každého místa či lokality vzniká spolu s významy, které místo
nebo lokalita nese

▪ Tvoří se skrze každodenní zkušenost spolu s pocity z místa, s osobními
i společnými prožitky a postoji
▪ Identita vzniká s historií a odráží vazbu k místu

Provedené rozhovory s účastníky výzkumu můžeme přirovnat k vyprávění
příběhů, které odkazují k tomu, jak účastníci výzkumu Palmovku vnímají, jaké
vztahy k ní chovají a jakými způsoby ji užívají či zažívají.
Z rozhovorů pak vyvstávala různá témata, jejichž prostřednictvím je na Palmovku
nahlíženo, a která tvoří identitu Palmovky.

30

1. Charakteristika Palmovky v pěti slovech

2. Identitní hranice Palmovky

3. Paměť Palmovky, památná místa

4. Reflexe proměn Palmovky
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Sumarizační technikou charakteristika Palmovky pěti
slovy jsme získali množství výrazů, které poukazují,
čemu uživatelé Palmovky v této lokalitě připisují
speciální význam, a které ilustrují významné přednosti
či negativa, které formují identitu Palmovky
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Schéma znázorňuje nejčastěji zmiňované kategorie
výrazů (jednotlivé výrazy byly sloučeny
do zastřešujících kategorií společného charakteru),
přičemž velikost určuje jejich četnost

Palmovka jako
nepřehledná
křižovatka
zajišťující
dostupnost
dalších částí
Prahy

Palmovka jako
špinavé území,
o které není
dostatečně pečováno
a kde chybí kvalitní
veřejná prostranství

Palmovka jako
autentická
oblast
s atmosférou
maloměsta

Poznámka: Přestože jsou nejčastější významy spojované s Palmovkou popisovány ve třech tematických kapitolách, nejedná se o tři typy
vnímání Palmovky. Tyto tři tematické celky vyvstaly z charakteristiky Palmovky pěti slovy s tím, že se výrazy a témata spojovaná
s Palmovkou v různé míře kombinují. Jeden uživatel, tak mohl do svého výčtu pěti slov zahrnout slova ze všech tří tematických celků.
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Palmovka jako
nepřehledná
křižovatka zajišťující
dostupnost dalších
částí Prahy
▪ Dopravní uzel s výbornou
dostupností -> vnímaný
potenciál místa
▪ Přepravní místo
▪ Rušné (moc lidí), hlučné a
nepřehledné místo

Palmovka jako špinavé
území, o které není
dostatečně pečováno a kde
chybí kvalitní veřejná
prostranství
▪ Špinavá, plná odpadků a nepořádku
▪ Neutěšená, nedostavěná,
nedodělaná (symbolem je
nedostavěná radnice)
▪ Neudržovaná, zanedbaná s
nedostatkem kvalitních veřejných
prostranství
▪ Zmatečná, nepřehledná, bariérová
▪ Nepříjemná, nebezpečná
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Palmovka jako
autentická oblast
s atmosférou maloměsta
▪ Je svá, má specifický genius
loci
▪ Různorodost, autentičnost,
kontrastnost
▪ Maloměstskost až
vesnickost
▪ Lokální obslužnost
▪ Domov

Palmovka jako
nepřehledná křižovatka
zajišťující dostupnost
dalších částí Prahy
Palmovka je veliký uzel, který
může propojit velká území.
(pracující muž ve středním
věku, vizionář)
Cítím se tu zmateně,
bez orientace, pohyb přes tu
křižovatku není intuitivní. (…)
Nemůžu si tady jen tak
prohlížet výlohy ani není
možný naučit se jednu trasu
a tou se pohybovat, je
potřeba neustále
improvizovat. (projíždějící
žena ve středním věku,
razantní kritička)
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Palmovka jako špinavé území,
o které není dostatečně
pečováno a kde chybí kvalitní
veřejná prostranství
Palmovka by si do budoucna určitě
neměla zachovat ty odpadky, špínu.
(mladý projíždějící muž, vizionář)
Když už na Palmovku musím, tak jedu
tramvají a pak chodím těma za sucha
prašnýma a za mokra bahnitýma
cestama kolem křižovatky. Taky ty
východy z metra mě tam štvou. Přijde
mi, že tu ten prostor rozdělují, zahání
lidi pod zem a neumožňují jim pohodlný
pohyb po povrchu. (starší rezidentka,
nostalgik)
Chybí mi tu zeleň, otevřená místa
a místo, kde se dá sednout. (pracující
žena ve středním věku, razantní kritička)

Palmovka jako autentická
oblast s atmosférou
maloměsta

Mám ráda tu špinavou industriálnost,
keře, bezdomovce a vše co se k tomu
pojí. Je to pro mě součást Palmovky
a vlastně bych o to nerada přišla.
(mladá pracující žena, patriotka)
V okruhu 500 m od bytu
u Libeňskýho zámečku můžu dělat
vše, co potřebuju. (mladý rezident,
patriot)
Palmovka je takovej svět ve světě. Je
součástí anonymního prostoru
velkoměsta, ale zároveň lidi
se chovají lidsky. Jako na maloměstě,
kde se všichni znají. (mladá
rezidentka, flegmatička)

▪ Skrze identitní hranice uživatelé
popisovali, čím dle nich Palmovka je
a kde se rozléhá, a pro vyjádření
povahy Palmovky používali srovnání
s jinými oblastmi, a to:
▪ Prahou jako celkem

▪ Libní, novou výstavbou, Prahou 8
▪ Karlínem, Holešovicemi, Andělem
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Palmovka a Praha
▪ V rámci Prahy byla
Palmovka popisována
jako brána do centra
Prahy či jako její periferie
(zanedbané území)

Palmovka a Libeň, nová výstavba,
Praha 8
▪ Palmovka většinou je chápaná jako
křižovatka ulic Zenklova a Na Žertvách,
Libeň pak označuje celou čtvrť

▪ Často došlo ke srovnávání
Palmovky se sousedním Karlínem,
Holešovicemi a Andělem

▪ Libeň navíc bývá obecně vnímaná
pozitivněji než Palmovka

▪ Karlín a Holešovice byly používané
jako příklady možného směru
rozvoje a proměň Palmovky, stejně
jako odstrašující příklad
gentrifikovaných oblastí, které
ztrácejí svou identitu

▪ Většinově nebyla za součást Palmovky
považována nová výstavba v docích
▪ Oblast je esteticky velmi odlišná, žijí zde
jiní obyvatelé než ve zbylé oblasti a toto
území není prostupné pro všechny
uživatele
▪ Někdy do Palmovky nebyla zahrnována ani
nová výstavba mezi Zenklovou ulicí a
Vltavou, jindy byla považována za součást
oblasti, která znázorňuje její kontrastnost
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Palmovka a Karlín,
Holešovice, Anděl

▪ Anděl většinou představoval
příklad proměny podobně
dopravně vytíženého místa
(hodnocené pozitivně i negativně)

Palmovka a Praha

Libeň je brána
do města. (mladý
rezident, navrhovatel
řešení)
Vypadá to jako by tu
Praha končila, je to tu
pohřbené.
(projíždějící žena
ve středním věku,
razantní kritička)
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Palmovka a Libeň, nová výstavba,

Palmovka a Karlín,

Praha 8

Holešovice, Anděl

Libeň je jakási ozvěna umělecky
popsané historie, která už dnes není.
Je značně romantičtější než současná
Palmovka. (…) Označení Palmovka
nemám rád, i když chápu, proč ho lidi,
třeba kvůli metru, používají. Já si ale
pod Libní a Palmovkou prostě vybavim
něco jinýho. (pracující muž
ve středním věku, vizionář)
Nová čtvrť (DOCK) se nestavěla s tím,
že by se měla vklínit do Palmovky, i to
obyvatelstvo se tam podle mě
nestěhovalo kvůli tomu, aby bydleli
na Palmovce nebo kvůli duchu
Palmovky. Ta čtvrť nekomunikuje
s okolím, je to přílepek. (rezident
ve středním věku, patriot)

Teoreticky by Palmovka mohla být
prodloužená ruka Karlína. (mladý
obyvatel, vizionář)
Karlín je oproti Palmovce zprofanovaný
(…), odešla mu duše. (mladá obyvatelka,
vizionářka)
Karlín žije, Palmovka to nemá. (mladý
návštěvník, vizionář)
Když to srovnám s Andělem, což je
podobná křižovatka na druhém břehu,
tak ten Anděl byl taky hnusný a teď je
to tepna západního břehu. Takhle
nějak si představuji, že by Palmovka
mohla vypadat. Teda míň budov a víc
zeleně. A taky by na té Palmovce mělo
zůstat něco z těch původních staveb.
(mladý návštěvník, razantní kritik)

Židovská minulost
▪

Vnímaná jako ztracená,
nezaznamenaná v prostoru
– především se takto
poukazuje na židovský
hřbitov
Je tady historie
židovského osídlení, ze
kterého téměř nic
nezůstalo. (pracující
rezident ve středním
věku, vizionář)
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Bohumil Hrabal

Industriální paměť
▪

Bylo poukazováno na
dělnickou, průmyslovou
a uměleckou paměť
Palmovky
Je tam ještě pár těch
historickej budov. Všechny
jsou ohrožený a je jich tak
málo, že bychom si měli dát
sakra pozor, aby je nezničili.
(…) Aby tady ty stopy
minulosti zůstali, tlačili
jsme, aby u toho Alberta
nechali ten komín. Já to tam
chtěl, protože tam byl sakra
pivovar. To už neobnovim,
nezachránim, ale aspoň ten
komín. (pracující muž
ve středním věku, vizionář)

▪

Genius loci spojován s postavou
Bohumila Hrabala, pivní
kulturou a svéráznými místními
lidmi
Člověk má pocit, že to tu bylo
odjakživa, a už jenom to, že tady
působil, žil Bohumil Hrabal a že
to je vlastně něco… prostě to
místo tu kreativitu v sobě má
a asi díky tomu jako může
fungovat a asi proto já to tak jako
vnímám. (pracující mladá žena,
patriotka)

Druhá světová válka
▪

▪

Vnímaná jako pro Palmovku
důležité historické období –
v lokalitě je pociťována
historie druhé světové války
Výrazná byla také hrdost
na místní obyvatele, kteří
pomáhali parašutistům
operace Anthropoid
Ty věci z druhé světové
války se mě hodně dotýkají.
Člověk se vlastně vžívá
do malinkatý holčičky, kdy
vás někdo udá
a v Mauthuasenu popraví.
Jako pro mě je to
vždycky každej rok otřesnej
zážitek. (mladá rezidentní
podnikatelka, patriotka)
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Povodně

Bývalá železniční trať
▪

Především pro pamětníky
jsou velmi důležité
vzpomínky na vlakovou
dráhu, nádraží a šraňky
na Palmovce

Byly tu šraňky, jela tu
dvakrát denně mašinka.
Tam pod tou radnicí, tou
troskou, co tam stojí, bylo
nádražíčko. (starší
rezidentka, nostalgik)

▪

Bylo upozorňováno na způsoby,
jakým povodně formovaly oblast
Palmovky

▪

Převládaly osobní vzpomínky
na poměrně nedávné povodně
Už to tam není moc čitelný, ale
pro mě bylo zajímavý zjištění,
kolikrát se měnilo to koryto řeky.
Podařilo se mi tak
pochopit Libeňák, proč má ty
oblouky tam, kde je má.
(projíždějící mladá žena,
patriotka)

▪ Povodně byly zmiňovány také jako potenciál pro změnu
▪ Příkladem úspěšné popovodňové transformace byl především sousední
Karlín, objevil se však také jako přirovnání pro nebezpečnou gentrifikaci

▪ Pro řadu účastníků výzkumu bylo těžké vyjmenovat památná místa či o nich podrobněji
vyprávět
▪ Někteří uváděli, že i přes nepřítomnost památných míst zde místní historii cítí, jiní
naopak z těchto důvodů mluví o místě bez historie

Paměť spojovaná s lokalitou Palmovka, popsaná na
předchozích stranách, je v jejím prostoru nedostatečně
přítomna a zdůraňována
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▪

Synagoga

Hrabalova zeď

Symbol nefunkčního místa,
které v současnosti neuctivě
odkazuje na historii
a duchovní místo

▪ Její umístění mezi parkovištěm
a neoblíbeným autobusovým
nádražím připomíná bourání
staré zástavby
▪ Nevhodné a nedostatečné
připomenutí jednoho
z nejslavnějších libeňských
rodáků

Palác Svět
▪ Symbol
▪ porevolučního rozprodání
významných budov
▪ bezmocného sledování
pozvolného rozpadu místa,
které mělo pro spoustu
uživatelů velkou citovou
hodnotu

Všechny tři hlavní nositelé paměti na Palmovce jsou spojovány nejen s jejich významností, ale
také s problémy Palmovky.

Ve veřejném prostoru byly dále velmi ceněny:
▪ Odkazy na druhou světovou válku (socha Jindřišky Novákové a názvy ulic dle rodin odbojářů)
▪ Některé budovy staré zástavby včetně obytných budov (např. budovy v okolí Libeňského zámku –
Sokolovna, kostel svatého Vojtěcha, případně také gymnázium, Löwitův mlýn a Grabova vila)
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Synagoga je prostě chudinka. Zbylý ostrůvek
židovské minulosti. (starší rezidentka,
vizionářka)

V minulosti jsem chodil
po Hrabalově pivní cestě
a objevoval známé hospůdky.
(pracující obyvatel ve středním
věku, navrhovatel řešení)

Zase je to o tom, pokud to má (synagoga) plnit funkci
historické památky tak musí nějak vypadat i to
okolí. (pracující žena ve středním věku, razantní kritička)

Ta (Hrabalova) zeď je pěkná. Přijde mi škoda, jak je u ní to
parkovišťátko, díky tomu to trochu zaniká, že i když je to tam velká
hlava a ten citát, tak mi to možná přijde škoda, že to je zbytečný to
parkoviště (…), to parkoviště to trochu kazí. (…) Já bych si pod tím
uměla představit malej parčík, kam si lidi sednou a čtou si knížku
Bohumila Hrabala. (navštěvující dívka, navrhovatelka řešení)

Mrzí mě, že se nic neděje s tím Světem… Kdyby to obnovili bylo by to
nádherný. A mohly by tam obnovit to kino, jako je třeba Kino Pilotů.
(mladá obyvatelka, flegmatička)
Libeňský zámeček je taky významný, bydlela tam snad i Marie
Terezie. Dalším místem je dřevěný kostelík. Ten byl vlastně původně
provizorní, ale pak tu už zůstal. Základka tam má adventní koncerty,
tam je moc dobrá akustika. (starší rezidentka, vizionářka)
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Vnímám památná místa
vzhledem k Heydrichiádě. Tady
celá řada lidí z okolí se toho
účastnila. Jsou tady ulice, který
se jmenujou po nich. Vacínovi
tam mají památníček a Jindra
Nováková tady má památníček.
(pracující mladý rezident,
vizionář)

▪ Pouze část účastníků výzkumu v odpovědích
na otázku Proměňuje se Palmovka? zmiňovala
změny, které proběhly v dávnější minulosti
▪ Většina z nich se spíše zaměřovala na nedávné
proměny Palmovky

▪ Za hlavní větší změny je považována nová
výstavba a vznik nových podniků (např.
Kavárny Ema – Alf&Bet), které společně
přivedly na Palmovku nové lidi
▪

▪ Na druhou stranu se však podle řady z nich
Palmovka neproměňuje, případně
se proměňuje pomaleji, než by mohla/ měla
▪ Jiní účastníci poukazovali na drobnější změny
jako např. častější úklid či nový mobiliář v ulici
Na Žertvách (bývá vnímán jako optimistický
příslib budoucích změn i zbytečná snaha)
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Nová výstavba byla kladně hodnocena jako
příslib budoucího směřování oblasti a vytváření
nových zajímavých míst a kontrastů. Stejně tak
byla silně kritizována jako nekoncepční, špatně
využitá, uzavřená a symbol hrozící gentrifikace

▪ Obecně největší kritiku sklidila nekoncepčnost,
nepromyšlenost a neucelenost proměn
▪

Symbolem nekoncepčních a nefunkčních
proměn je budova nedostavěné radnice (Nová
Palmovka) a chátrající Palác Svět

PalmovkaTEĎ dělá lavičky s květináčema. (…) Podle mě je to
předzvěst dalších změn. (mladý rezident, navrhovatel řešení)
Za 6 let si nevšímám
výrazné změny. Připadá
mi, že je tu více uklizeno –
jezdí tu pán s popelnicí
a zametá ulici, takže není
takový nepořádek
v ulicích. (mladá
obyvatelka, flegmatička)

Za poslední tři roky zůstává Palmovka spíš
stejná, nejsem úředník, takže mě výměna
tramvajových kolejí moc nezajímá.
(pracující mladá žena, razantní kritička)

Nejvíc se proměnil ten park, Thomayerovy sady, a ta studánka Liběnka a ty
protipovodňové zábrany, co tam stojí. Park byl v takovým stavu, že si tam
nikdo nehrál, i když tam byly 2 pískoviště, bylo to hrozně pustý a opuštěný.
Když si na to vzpomenu a srovnám to s dneškem, kdy tam potkáte spoustu
lidí na kolech a s kočárama a dětma, tak tam je pro mě ta proměna
nejvýraznější. (mladý rezident, navrhovatel řešení)

Tady si někdo zvykl rekonstruovat tu
Palmovku jakoby po částech. Podle mě je to
strašný. Už vidím, že to k sobě nebude sedět.
Jsem si tím skoro 100% jistý. (mladý obyvatel,
navrhovatel řešení)

Já vím, že teď tam sice
přibyl nějakej barevnej mobiliář, ale to jsou takový
věci, který si nemyslim, že by byly zrovna úplně
palčivý. (projíždějící mladý muž, vizionář)

Palmovku neustále něco válcuje a zařezává nové jizvy, provádí amputace. Všude jsou patrné obrovské a zásadní
zásahy do téhle čtvrti, bez snahy o aspoň minimální napojení do stávající struktury, dá se říct bez úcty k původnímu.
(mladá rezidentka, patriotka)
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Co je mentální mapa lynchovského typu?
▪ Je hrubým obrázkem, který vyjadřuje osobní pohled uživatele na území –
zprostředkovává, jak ho vnímá, jak si ho představuje a jak se v něm podle svých
každodenních zkušeností orientuje
▪ Skrze mentální mapu je možné zachytit průnik toho, co si jedinec o prostoru města
myslí a jak ho vnímá (symbolický vztah) s tím, jak se v daném prostoru chová,
pohybuje a jak ho užívá (praktický vztah)
▪ Kresba mentální mapy je využitelná dvěma způsoby:

▪ Je grafickým zdrojem nejen prostorových informací
▪ Je užitečným nástrojem během rozhovoru, kdy je komunikačnímu partnerovi
nápomocná při zamýšlení se nad daným prostorem
Přestože je třeba ke každé nakreslené mentální mapě přistupovat individuálně (mapa vyjadřuje vztah
jedince k danému prostoru a zobrazuje jeho vnímání tak, jak se v něm podle svých každodenních
zkušeností orientuje) a je na ni navíc potřeba nahlížet v kontextu vyprávění účastníka výzkumu, je ve
133 získaných mapách možné pozorovat společné znaky, neboť se vztahují k jednomu geografickému
prostoru.
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1. Typologie mentálních map

2. Lynchovská analýza mentálních map
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Palmovka
zobrazována
jako…
Subjektivně
vnímaný
prostor

Struktura
prvků

Křížení ulic
Zenklova
a Na Žertvách
a jeho přilehlý
parter
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Struktura míst
a bodů

Struktura cest

Soubor
izolovaných
míst i témat

Oblast dvou
tváří

Pohled na
významné
místo

▪

Drtivá většina mentálních map zobrazovala prostor Palmovky zobrazován právě v podobě
struktury – uspořádaného souboru různých prvků (ulic a jejich křížení, míst, bodů, oblastí)
podle jedinečného vnímání a zkušenosti jedince s daným prostorem

▪

Typickým rysem tohoto pojetí mentální mapy je to, že se inspiruje běžným zobrazováním
lokality v mapách

▪

Dalším společným rysem těchto map je i určitý způsob zakreslení křižovatky ulic Zenklova
a Na Žertvách
▪ Odkazuje to k dominantnosti tohoto místa nejen ve smyslu vnímání její významnosti
jako dopravního uzle, ale také s ohledem na velikost území, které tento prvek a přilehlý

parter zaujímá, a silným tendencím hodnotit jeho současný stav a potenciál rozvoje
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Palmovka jako křížení ulic Zenklova a Na Žertvách a jeho přilehlý parter
Náčrtek Palmovky žákyně dojíždějící do jedné
z místní základních škol naznačuje nejen
pojímání Palmovky jako dopravního uzle
(měřítko zakreslené křižovatky, naznačené
směry tramvajových kolejí, vchody do metra).
Prostřednictvím červených pasáží ukazuje také
výše naznačený problematický přístup
pro pěšího jak skrze křižovatku, tak
do podchodu metra: „Nesnáším přecházení
přes ty koleje. Ta tramvaj tam není vidět. Je to
celý strašně nelogický. Chtělo by to semafory.

Mladší bratr kamarádky má kamaráda, kterého
právě na Palmovce srazila tramvaj kvůli
nepřehledné situaci s přechody. Rodiče se pak
bojí menší děti nechávat chodit přes
křižovatku.“ (projíždějící žákyně, vizionářka)
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Palmovka jako struktura míst a bodů
Rezidentní autor této mentální mapy svůj čas na Palmovce tráví hlavně
pohybem pěšky nebo na kole a návštěvou místních podniků. Během svých
cest (nejčastěji přes Libeňský most, Sokolovskou, Zenklovu a Na Žertvách
a podél Rokytky) vnímá, objevuje a poznává různé prvky (budova Komerční
banky a její okolí, blešák Na Palmě – na mapě „frc“, Libeňský most, Kotlaska

atd.) v jejich okolí, s nimiž si pojí své zážitky a zkušenosti: „Budova
Komerční banky se mi nikdy nelíbila, jednou jsem ale byl na její střeše a je
z ní krásný výhled, od té doby budovu vnímám pozitivně. (…) Ta oblá
betonová stěna u Komerční banky je něco, co ve městě nemá vůbec co dělat
– vypadá to jako dálniční výjezd plnej reklam. (…) Vždycky, když něco
potřebuju, jdu na blešák Na Palmě. Paní, co tam prodává, mě už zná. Je to
správnej underground. (…) Po Libeňáku se vracím domů, je na něm klid,
protože je bez aut, užívám si pohled z něj na vodu i na něj z okolí. (…)
Z Kotlasky je 360stupňový výhled na Prahu, když tam jsem, vracím se do 20.,
30. let.“ (mladý rezident, patriot)
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Palmovka jako struktura cest
Mentální mapa účastníka výzkumu-obyvatele
odpovídá jeho výpovědi, a to že se po lokalitě
hodně pohybuje pěšky a navštěvuje velké
množství podniků Palmovky (Kolkovnu,
divadelní kavárnu, Billu, pizzerii Scuola,
Jagušku, kavárnu Palmovka, kadeřnictví):
„Nejčastěji chodím po Zenklově dolů podél
tramvají. Chodívám se projít po cyklostezce,
rád zajdu do té oblasti Docků a Metrostavu, tam
se cítím bezpečně, přestože to jsou hlavně
kancelářské budovy, kde to může být večer,

o víkendech nebo teď v době pandemie město
duchů. Je to tam hezky udržované, i když to
tam už nějakou dobu funguje. Ten, kdo to
postavil se o to stará. Máme tam s kamarádem
taky oblíbenou hospodu.“ (mladý obyvatel,
razantní kritik)
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▪

Obraz Palmovky v představách člověka nemusí vždy vypadat jako „běžná mapa“, nemusí
tedy odpovídat ani se přibližovat geografickému rozložení prvků v lokalitě (oproti
předchozí kategorii mentálních map)

▪

Tento typ mentálních map zprostředkovává subjektivní vnímání prostoru jedince, a to
nejen ve smyslu konkrétních míst, ale i témat – vzpomínek, zkušeností, pocitů a asociací
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Palmovka jako soubor izolovaných míst i témat
Mentální mapa, jejíž autorkou je obyvatelka-maminka, zobrazuje nejen
každodenní aktivity její rodiny a s nimi spojená místa i konkrétní lidi, zážitky
a zkušenosti: „Je tu elektro, kde všechno mají, i speciální žárovky do trouby.
Tady jsme zase kupovali nové wafky. (…) Do Komerční banky chodím ráda, jsou
tam příjemní. Taky občas zajdu do zlatnictví a sklenářství, ti pánové tam pracují
už léta, ráda s nima pokecám. (…) Ve Sweetbaru mají dobrý Tiramisu. (…) Dcera

chodila do Křesťanského centra na kroužky a na Libeňský ostrov chodí
do Vodáku.“ Mapa také ukazuje její prvotní asociace, které má s lokalitou
spojené a které souvisí s jejím názvem – jako první nakreslila velkou palmu.
Jakousi osou jejího náčrtku je její osobní vize cyklostezky kolem Rokytky
obehnaná zelení. Z mapy lze také vyčíst, že v lokalitě vnímá problematicky
holuby, lidi bez domova, Romy, drogově závislé, kvůli kterým se hlavně v okolí

výstupů z metra a na autobusovém nádraží necítí komfortně a bezpečně,
přestože se zatím v žádné problematické situaci nevyskytla: „Nemám žádnou
špatnou zkušenost, ale dovedu si představit, že kdyby člověk někdy něco
pronesl, tak by byl problém.“ (obyvatelka na mateřské dovolené, navrhovatelka
řešení)
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Palmovka jako oblast dvou tváří
Rezidentní účastnice výzkumu vnímá Palmovku
jako dichotomii primárně problematických
(svůj náčrtek začala právě negativně vnímanými
místy) a následně oblíbených míst v jedné
lokalitě, kterou je křižovatka ulic Zenklova
a Na Žertvách a její okolí. Mentální mapa

naznačuje, že zatímco většina problematicky
vnímaných míst (prostor před Komerční bankou,
autobusové nádraží, nedostavěná budova
radnice) se vyskytuje v bezprostředním okolí
křižovatky, tak oblíbená místa rozšiřují rádius
autorčina vnímání Palmovky (oblíbená
restaurační zařízení, park pod plynojemem,
kulturní instituce). (obyvatelka ve středním
věku, razantní kritička)
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Palmovka jako pohled na významné místo
O své vnímání Palmovky se
s výzkumníky podělila žena
bez domova, která využívá služby
neziskové organizace Jako doma. Je jí
zde umožněno provést základní hygienu
a setkat se s ženami v obdobné situaci.
Organizace ji poskytuje zázemí v její
nelehké životní situaci, čemuž odpovídá
právě její nákres. (mladá návštěvnice,
razantní kritička)
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Poukazuje na různorodost vnímání a nahlížení na lokalitu Palmovka

Ukazuje, jakými způsoby je Palmovka zobrazována v představách lidí a podle čeho
se v oblasti orientují

Upozorňuje na to, že pod slovem Palmovka si lidé představují různě velká území –
pro někoho je Palmovka křižovatka jako dopravní uzel, pro dalšího širší oblast s dalšími
funkcemi
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▪ Tento způsob analýzy spočívá v rozřazení

▪ Na základě většinové četnosti zakreslených

zakreslených prvků v náčrtku každého

prvků lze pak nahlédnout na obecný obraz

účastníka výzkumu do jedné z pěti kategorií

Palmovky tak, jak si ji lidé představují včetně

prvků, které definoval americký urbanista

toho, co v tomto obrazu také chybí

Kevin Lynch a kterými jsou:

Jednoduše si lze tento postup analýzy

▪ Hranice

představit tak, že všechny nakreslené mapy

▪ Distrikty

dáme na sebe. Ty prvky, které byly

▪ Cesty
▪ Uzly

zakresleny většinou lidí pak oproti těm
menšinovým vyvstanou. To nám
zprostředkuje obecný pohled na Palmovku.

▪ Dominanty
Výsledkem je pak obecný pohled na Palmovku, který ukazuje, z jakých míst či částí je
Palmovka v představách jeho uživatelů složena a z jakých ne, jak tato místa či části vnímají
a proč, a také odkud kam podle nich Palmovka sahá
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▪

Severní hranice je v představách většiny účastníků
výzkumu tvořena Rokytkou a jejím přilehlým okolím –
cyklostezkou, Libeňským zámkem nebo Elsnicovým
náměstím. Další severní hranici tvoří Thomayerovými
sady nebo Divadlem pod Palmovkou

▪

Z jihu je rámována jedním ze tří prvků – rušnou
Sokolovskou ulicí, bývalým plynojemem jako
dominantou lokality nebo nedostavěnou radnicí

▪

Ze západní strany ohraničuje oblast Vltava s Libeňským
mostem, pro některé Palmovka končí hraničním
distriktem nové výstavby v docích nebo i ulicí Zenklova

▪

Z východu pak Palmovku ohraničují železniční mosty
u Balabenky a kopec Kotlaska, nejen pro projíždějící je
hranicí autobusové nádraží

CO JE HRANICE?
▪ Hranice jsou většinou lineární prvky v prostředí, které nejsou využívány přímo a které od sebe nějaká
prostředí oddělují
▪ Mohou mít charakter bariér či naopak spojovacích bodů (např. břehy, železniční koridory, hranice zástavby či
zdi)
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▪

Rekreační: Thomayerovy sady, Park pod bývalým
plynojemem, okolí Rokytky a náměstí Dr. Václava
Holého

▪

Rezidenční: bloky domů mezi ulicemi Na Žertvách
a Sokolovskou a u Rokytky, oblast bývalé nouzové
kolonie na Kotlasce, oblast nové výstavby v docích

▪

Funkční: ulice Zenklova a Na Žertvách; oblast zahrnující
Löwitův mlýn, Libeňský zámek, gymnázium, Libeňskou
sokolovnu a kostel sv. Vojtěcha

▪

Nefunkční: křižovatka ulic Zenklova a Na Žertvách a její
přilehlá veřejná prostranství, oblast autobusového
nádraží a jeho okolí, okolí synagogy, oblast
okolo bývalé nádražní budovy a nedostavěné radnice
(Nová Palmovka) a území mezi Libeňským mostem
a Kauflandem

CO JE DISTRIKT?
▪ Distrikty jsou oblasti, které nemusí být vymezeny fyzicky, ale spíše myšlenkově podle nějakého společného
jmenovatele či společného charakteru daného prostředí
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▪ Účastníci výzkumu se po Palmovce nejčastěji pohybují
pěšky, a nejvíce po hlavních tepnách území, které tvoří
určitou osu území a kterými lze procházet i projíždět
(tramvají či automobilem) – ulice Zenklova, Na Žertvách,
Sokolovská a přilehlé ulice náměstí Dr. Václava Holého
▪ Je zde velmi oceňován funkční (samo)obslužný
charakter, je voláno po jeho zachování, resp.
zdůraznění -> je třeba zvážit opatření, která by pohyb
různých lidí dělala příjemnější a hlavně přívětivější
▪ Pro pěší pohyb jsou často užívány ulice Na Hrázi, Světova,
Vacínova a Novákových
▪ Pro různé způsoby pohybu (pěší, kolo, tramvaj,
automobil) je často využíván také Libeňský most
▪ Často jsou voleny i cesty zelení – cyklostezkou podél
Rokytky a dále Vltavy a Thomayerovými sady

CO JE CESTA?
▪ Cesty jsou trasy pohybu obyvatel, pohybem po nich lidé lokalitu pozorují a pro mnoho lidí jsou tak
rozhodující složkou prostředí, která tvoří jejich představy o něm i proto, že se kolem nich vyskytují další
prvky
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▪ Dopravní a pěší uzly: křižovatka tramvají v ulici Zenklova
a Na Žertvách, metro, křižovatka ulic Zenklova
a Sokolovská, Libeňský most, autobusové nádraží,
tramvajové zastávky
▪ Uzly pro setkávání různých skupin lidí: Cafe DECADA,
Restaurace U Jagušky, Pivní bar Na Palmě, Divadlo
pod Palmovkou a U Budyho
▪ Veřejná prostranství, do nichž může, lépe řečeno by měl,
mít přístup každý a každému by měla dobře sloužit, lidé
se v nich mohou střetávat, ale hlavně setkávat: pouze
ulice Zenklova a Na Žertvách a Thomayerovy sady
Na Palmovce je nedostatek veřejných prostranství,
resp. míst k setkávání a potkávání různých lidí

CO JE UZEL?
▪ Uzly jsou často využívaná a strategická místa disponující třeba také určitými funkcemi, charakteristickým
vzhledem či významem
▪ Lze do nich vstupovat, pohybovat se v nich a díky nim se pohybovat i do dalších míst, což poukazuje na to, že
tato kategorie má blízko ke kategorii cesty
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▪ V mentálních mapách se uplatňují ve smyslu své
velikosti (co do výšky i do šířky), i ve smyslu významů,
které jim jsou přikládány, a příběhů, které se s nimi pojí:
▪ Budova nedostavěné radnice (Nová Palmovka)
▪ Libeňská synagoga

▪ Bývalý Libeňský plynojem
▪ Budova Komerční banky
▪ Libeňský zámek
▪ Palác Svět
▪ Libeňský most

▪ Restaurace a kavárna Palmovka
▪ Divadlo pod Palmovkou
▪ Autobusové nádraží
▪ Křižovatka ulic Zenklova a Na Žertvách

CO JE DOMINANTA?
▪ Dominanty jsou snadno zapamatovatelné a viditelné, čímž obyvatelům umožňují pochopit širší prostorové
vztahy, a jsou tak důležité pro tvorbu identity a struktury prostředí
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▪ Některé části lokality (které nenesou žádné barevné označení)
nebyly pro účastníky výzkumu během rozhovoru důležité:
▪ Jedná se zejména o oblast za náměstím Bohumila Hrabala
▪ Patrný je kontrast ve vnímání mezi kopcem Kotlaska a jeho
úpatím
▪ Do obecného vnímání Palmovky nespadá ani Libeňský
ostrov a rozvojové plochy v jihozápadní části okolí
křižovatky ulic Zenklova a Na Žertvách
▪ Přestože některé prvky (zejména distrikty), jsou součástí
obecného obrazu Palmovky, tak pro některé skupiny uživatelů
by figurovaly jako prázdná místa: nová výstavba v docích,
zástavba u Rokytky či mezi ulicemi Na Žertvách a Sokolovská
▪ Některá místa vykazují rysy hned několika prvků: např.
křižovatka ulic Zenklova a Na Žertvách, autobusové nádraží,
Thomayerovy sady
▪ Tato místa tak v sobě zahrnují množství témat, příběhů,
a hlavně zkušeností jejich uživatelů, což poukazuje
na širokou škálu vnímání a zakoušení těchto míst různými
uživateli – to je třeba brát v potaz při budoucích rozvahách
o rozvoji nejen daných míst, ale lokality celkově
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▪ Nové využití autobusového nádraží
(nejčastěji vytvoření veřejného prostoru
se zelení)
▪ Dostavba a využití nedostavěné budovy
Nová Palmovka včetně revitalizace jejího
okolí (opět ideálně ve formě veřejného
prostoru se zelení)
▪ Oprava a znovuotevření Paláce Svět

Já pořád věřím, že to (Novou Palmovku)
někdo převezme. A že tím začne Palmovka
normálně dýchat, že to nebude strašák
obložený plotem. (pracující muž
ve středním věku, vizionář)
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Velká hrůza je pro mě to území
autobusového nádraží. To by byl skvělý
městský prostor pro volnočasové aktivity –
skatepark, kavárny, co největší využití
zeleně, aby se z té oblasti stala pulzující
tepna. Líbilo by se mi, kdyby to úplně
nezastavěli. Ta hustota zástavby je už tak
velká. Je to sice lukrativní pozemek, ale víc
by se mi líbilo velké prostranství.
Hrabalova Libeň by měla být zachována
ve formě odkazu, ne jako skanzen. Hrabala
mi víc připomínají ty domečky a historie
ulice Na Hrázi. Ten prostor je v úpadku,
asfalt, parkoviště, rozpadající se nádraží.
(mladá obyvatelka, patriotka
Palác Svět by se rozhodně neměl bourat,
ale rekonstruovat. (mladý rezident, patriot)
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▪

Uváděn v kontrastu s vývojem oblasti v
posledních letech

▪

Plánovaní změn by mělo probíhat
v kontextu popisovaných návazností
a charakteru oblasti

▪

Lepší správa, kultivace prostředí a úklid

Aby ty věci, když vznikají nově, tak aby
trochu zapadaly do prostředí, kde vznikají.
Z tohoto mám obavy. A kdyby ty proměny
probíhaly s respektem k tomu, jak to tam
teď vypadá, snažily se to pozvednout, ale
ne nějak násilně, tak to bude fajn. Ale mám
tedy velké, velké obavy a jsem skeptická
k tomu, co tam bude vznikat. (mladá
rezidentka, patriotka)

Mně tady chybí nějaká zeleň, park, kde
se ty lidi můžou potkávat jakoby nezávisle,
což samozřejmě tady v okolí to někde tak
jako různě máte, ale tady na tu Palmovku
vlastně ty lidi jdou primárně asi za tím, že
jdou do toho divadla nebo že si jdou tady
někam sednou do té kavárny, ale že by šli
jen tak se sem projít, tak to asi úplně ne.
(mladá pracující žena, patriotka)

▪

Vnímaný investiční potenciál procesu, avšak
většinově byla gentrifikace pociťována jako
hrozba
▪

Obava ze zničení místní identity i ze

stejnorodosti obyvatelstva oblasti, které bývá
v současnosti velmi kladně hodnoceno jako
různorodé a mnohovrstevnaté

▪

V návaznosti na hrozbu gentrifikace bylo
upozorňováno na potřebu citlivé rekonstrukce,
která zachová současné místní hodnoty, což opět
souvisí s postupným a koncepčním rozvojem
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Bojím se, že Palmovka bude převálcovaná
gentrifikací jako Karlín. Stačí osídlit střed, přidat
rezidenty a obávám se, že ceny poletí nahoru a že
už to nebude tak příjemně divoký prostor, jako je
dnes. Zatím je zde krásná směs lidí bohatých
i chudých, ale bojím se, že vysoké nájmy lidi
vytlačí do středních Čech. (pracující rezident
ve středním věku, vizionář)
Nejdůležitější je sem natáhnout lidi, který tady
utratěj peníze a zůstanou tu dýl. Budoucnost
Palmovky nemusí být špatná, pokud se to uchopí
jako celek… Je to ale asi na hodně dlouho.
(projíždějící rezidentka Prahy 8 ve středním věku,
razantní kritička)

Přál by si, aby tady zůstal zachován genius
loci, aby nevymizely zbytky ghetta, aby
synagoga získala svůj účel, aby
nezmizel starý dům na rohu Koželušské a
Zenklovy. Ta vize spočívá tedy v citlivém
doplnění historické zástavby a zachování
židovských stop v území. (mladý obyvatel,
flegmatik)
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Výzkum poukazuje na rozmanitost názorů
a vnímání lokality Palmovka jeho
uživateli.

Při plánování rozvoje lokality je třeba
respektovat všechny perspektivy, přesto,
resp. právě proto, že jsou různorodé –
různorodost a rozmanitost jsou znaky, které
Palmovku i její uživatele charakterizují. Aby
lokalita byla funkční, tedy naplňovala
potřeby jejích uživatelů, není možné
akcentovat pouze pohled jedné strany.

Z výpovědí jednotlivců zastupující různé
uživatelské skupiny zaznívala frustrace
z vnímané nekoncepčnosti plánování
a rozvoje v lokalitě Palmovka, od které
se odvíjí i téma vizí pro Palmovku.

Je důležité, aby do plánování rozvoje
lokality Palmovka byly zapojovány různé
skupiny jejich uživatelů a aby zohledňovalo
jejich potřeby a vize.

Podstatná součást identity lokality
Palmovka spočívá v její praktické funkci –
dopravní obslužnosti v rámci Prahy
a místní dostupnosti služeb. Další
identitotvorné prvky lokality, jako je její
historie a paměť nebo příroda, v lokalitě
nejsou pro všechny uživatele dostatečně
patrné a postupně mizí z vnímání území
nebo v něm úplně chybí. Pokud tyto prvky
jsou ve veřejných prostranstvích uživateli
registrovány, tak jsou vnímány
a zakoušeny pouze částí z nich, protože
jiní uživatelé o nich neví, nejsou pro ně
výrazné.
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Odkazy na místní historii a paměť
na veřejných místech jsou prvky, které
výrazně posilují identitu lokality, stejně jako
možnost setkávat se a trávit čas
ve veřejných prostranstvích obklopených
zelení. Je třeba klást důraz na oživení
veřejných míst a prostranství tak, aby
podporovala identitu místa. V místních pak
budou budit pocit hrdosti a pro návštěvníky
se stanou příležitostí a důvodem, proč
se na Palmovce zastavit nebo v lokalitě
trávit více času.

Lokalita Palmovka se potýká
s nedostatkem kvalitních veřejných
prostranství i s nedostatečným
povědomím jejích uživatelů o dalších
místech a prostorech, které slouží
k setkávání a propojování lidí a vzniku
komunitního života.
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Jednak je důležité klást důraz na vznik
kvalitních a přístupných veřejných
prostranství, které budou odpovídat
potřebám různých skupin potenciálních
uživatelů. Dále je třeba podporovat
a spolupracovat s místy, která se podílí
na chodu a rozvoji komunitního života
na Palmovce, a intenzivněji komunikovat
o svých aktivitách a záměrech s veřejností.

Během výzkumných setkání byly
popisovány a zakreslovány různě velké
oblasti, které si komunikační partneři
představili jako Palmovku. Velikost
takového území i zakreslovaná místa
odrážely hlavně to, o jaké oblasti chtěli
vyprávět vzhledem ke svému užívání
Palmovky a pohybu po ní, ale i s ohledem
na zdůraznění její identity nebo
formulování svých představ o budoucím
vývoji lokality.
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Doporučujeme při komunikaci s veřejností
zohledňovat rozlišení označení „Palmovka“
a „Libeň“, neboť pro uživatele oblasti je toto
rozlišení leckdy naprosto zásadní. V našem
výzkumu byla mezi uživateli největší shoda
nad označením Palmovka pro křižovatku
ulic Zenklova a Na Žertvách a označením
Libeň pro širší oblast – čtvrť. Rozdělení
těchto názvů navíc nese identitní významy.
Respektování tohoto rozlišení může vést
k lepšímu sdílenému porozumění, o jaké
diskutované území se jedná, a zároveň
pomůže zdůrazňovat kolektivní místní
identitu.
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Mgr. Tereza Sedláčková
Bc. Marek Liška
Studenti sociologie a sociální antropologie
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