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Hlavní zjištění 
 

▪ Území Nových Vysočan a přilehlých čtvrtích tvořících ohraničenou oblast je 
infrastrukturně a z hlediska občanské vybavenosti vysoce deprivovanou lokalitou.  

 
▪ Zrušením několika místních ubytoven, heren, dočasných přístřešků a novou výstavbou 

se rapidně snížil počet místních s kombinovanými sociálními hendikepy, nicméně zde 
stále žije množství sociálně-znevýhodněných rodin i jednotlivců v nájemním bydlení. 

 

▪ Dotazovaní reflektují větší bezpečnost lokality, nicméně stále vnímají její nedostatečné 
přizpůsobení rodinám s dětmi, vzhledem k nedostatečnému zázemí (kultivované parky, 
upravená hřiště, přizpůsobená i malým dětem), ale především zdejším častým krádežím, 
nebezpečným křižovatkám/ přechodům pro chodce a nálezům injekčního materiálu.  

 
▪ Analýza identifikovala nesoulad perspektiv klíčových aktérů ohledně potřeby zejména 

adiktologických služeb, přičemž poskytovatelé sociálních služeb (OS i NNO) tuto potřebu 
nereflektují, zatímco dle strážníků MP je lokalita z hlediska pohybu uživatelů návykových 
látek v rámci MČ takřka nejhorší.  

 

▪ Tato nekonzistence může být částečně způsobena nedostatečnou komunikací mezi 
rezidenty – MP a OS, což má za důsledek situaci, kdy poskytovatelé adiktologických 
sociálních služeb a služeb pro děti a mládež do lokality pravidelně nedocházejí. 
Provádějí zde pouze nepravidelný monitoring (1/ 1-3 měsíce). Pravidelně lokalitu obsluhuje 
v současné době pouze OSPOD, zajišťující sanaci vybraných rodin. Nasmlouvané NNO se 
lokalitě věnují intenzivně pouze na vyžádání OS. 

 
 

Doporučení 
 

▪ Personální posílení jak OS, navýšení úvazku na koordinaci, tak NNO byly identifikovány 
jako předpoklad efektivní realizace následných doporučení. 
 

▪ Monitoring současné situace oblasti co do výskytu uživatelů návykových látek by měl 
primárně indikovat, zda se zde vyskytují nějací místní uživatelé, či se jedná pouze o osoby, 
které do lokality dojíždí a příp. ve spolupráci s PČR řešit situaci komplexně a nastavit 
přiléhavý charakter podpory těchto lidí. 
 

▪ Krátkodobý, ale každoročně opakovaný intenzivnější monitoring lokality jak 
poskytovateli služeb pro lidi s látkovou závislostí, tak těch pro děti 
a mládež, následovaný setkáním klíčových aktérů, včetně zástupců PČR, MP a rezidentů, 
a to ze všech zastoupených socioekonomických tříd by měl přesněji indikovat/ 
aktualizovat potřebu těchto SS v souladu s perspektivami všech klíčových aktérů. 
 

▪ Pravidelná setkávání zástupců všech klíčových skupin by měla být povinná, ale 
současně koordinována/ facilitována nestrannou osobou, která by byla seznámena 
s kontextem praxe a potřeby a možností SS na přilehlých MČ. Z takových setkání by měly 
být veřejné zápisy. 

 

▪ Jako zásadní byla identifikována potřeba navýšení pocitu bezpečnosti místních. A to 
jednak, co do řešení situace problematické křižovatky a přechodu, tak co se týká 
pravidelných policejních hlídek v blízkosti míst, kde se opakovaně dějí krádeže, nebo 
nachází injekční materiál. Stěžejní je i pravidelný úklid dětských hřišť a upravené části 
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parku, co do výskytu odpadků, injekčního materiálu, či zabezpečení prostoru pro nejmenší 
děti.  

 

▪ Prostorové vyloučení dané vymezením oblasti kolejemi a čtyřproudou silnicí by bylo dobré 
kompenzovat zajištěním lepší občanské vybavenosti, kultivacé zeleně a podpořením 
vzniku prostoru se zázemím pro setkávání a volnočasové vyžití komunity, např ve 
formě komunitního centra, které bude za dostupné ceny poskytovat volnočasové vyžití jak 
dětské, tak dospělé části rezidentů ve spojení s nízkoprahovou sociální podporou. 
Takový prostor by měl být navázán na sociálně aktivizační služby pro sociálně 
znevýhodněné rodiny (rodiče samoživitele) i jednotlivce (klienti azylového domu, 
ubytoven, nízkopříjmové domácnosti), doplněný o materiální i potravinovou pomoc. 
  

▪ Vzhledem k tomu, že byl v lokalitě přes její deprivaci identifikovaný značný sociálně-
komunitní potenciál, podpora těchto aktivit, či jejich propojení s nově zřizovaným 
komunitním centrem by měla být hlavním bodem přetvoření místa více pro rezidenty, 
ideálně ve spolupráci s místními již etablovanými vzdělávacími a sociálními institucemi 
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1. Seznam používaných zkratek 
 

AS  Armáda spásy  

CS cílové skupiny 

ČD České dráhy 

ČSÚ  Český statistický úřad  

DPP Dopravní podnik hlavního města Prahy 

DPS  dům s pečovatelskou službou  

DS domov seniorů (dle názvu služby: domov pro seniory) 

OS Odbor sociální Městské části Praha 9 

OSM Odbor správy majetku Městské části Praha 9 

OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního Městské části Praha 9  

OSPP Oddělení sociální péče a prevence Odboru sociálního Městské části Praha 9 

OŠ Odbor školství Městské části Praha 9 

OŽP Odbor životního prostředí Městské části Praha 9 

NZDM Nízkoprahový klub pro děti a mládež 

MČ  Městská část Praha 9 

MHMP  Magistrát hlavního města Prahy 

MP Městská policie hlavního města Prahy 

MŠ  mateřská škola  

NNO nevládní nezisková organizace, se kterou má MČ Prahy 9 nasmlouvanou spolupráci 

(D)OZP (dávka) pro osoby se zdravotním postižením 

P3 Městská část Praha 3 

P9 Městská část Praha 9 

PČR Policie České republiky 

PnP příspěvek na péči 

SAS sociálně aktivizační služba 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů  

SS sociální služby 

SŠ  střední škola 

SVJ společenství vlastníků bytových jednotek v oblasti Nové Vysočany 

ÚMČ Úřad městské části Praha 9 
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ÚP  Úřad práce  

ZSJ základní sídelní jednotka 

ZŠ  základní škola 
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2. Metody výzkumu 

 

Pro Centrum sociálních služeb jsem v období od 1.3.2022 do 15.5.2022 zpracovávala situační 

analýzu potřeby adiktologických, nízkoprahových a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi, mládež a lidi s látkovými závislostmi v rámci území Nových Vysočan a přilehlého okolí 

na Praze 9. Lokalita je vymezená kolejemi (seřaďovacím Nádražím Libeň) ulicemi Spojovací 

a K Žižkovu, hranicí P3 na úpatí kopce, který do velké míry pokrývá zahrádkářská kolonie 

a Krejcárkem. 

To, jak zástupci klíčových skupin, kteří mají co do činění se zkoumanou lokalitou, vnímají 

místní potřebu sociálních služeb jsem zjišťovala zejména prostřednictvím osmnácti 

polostrukturovaných rozhovorů s 24 lidmi, třiceti dvou hodin zúčastněného pozorování, v jehož 

rámci jsem realizovala 30 neformálních rozhovorů a prostřednictvím desk research.  

 

2.1. Vzorek 

 

Vzorek výzkumu lze primárně rozčlenit do pěti skupin dle jejich vztahu ke zkoumané lokalitě. 

První čtyři tvoří zastupující institucí umístěných/ působící v lokalitě, konkrétně zaměstnankyně 

a zaměstnanci úřadu Městské části Praha 9 (MČ: OS, OŽP); lidé, pracující v nevládních 

neziskových organizací (NNO), které v lokalitě působí; zástupkyně a zástupci místních 

vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ); příslušníci Policie České republiky, strážníci Městské 

policie hlavního města Prahy (PČR, MP). Poslední jsou reprezentují rezidenti a lidé, kteří se 

pravidelně pohybují v lokalitě.1  

 

2.1.1. Charakteristika vzorku podle vztahu k lokalitě  

 

V první řadě se jednalo o pracovnice/ pracovníky úřadu Městské části Praha 9 (6x) a to 

především z Odboru sociálního (zejména z vedení celého OS, dále OSPOD a OPP) a Odboru 

životního prostředí. Zde se konkrétně jednalo o referenty programu pro bezdomovce či 

odpadového hospodářství (OŽP).   

Další významnou skupinou byli pracovnice/ pracovníci nevládních neziskových organizací 

(8x), s nimiž má MČ nasmlouvanou spolupráci (v jednom případě NNO, která působí na 

přilehlé městské části). Jednalo se především o vedoucí terénních programů v MČ (a tedy i ve 

zkoumané lokalitě) a terénní pracovníky. Tyto organizace zde vedle OS plní roli poskytovatelů 

sociálních služeb pro děti a mládež, lidi s látkovými závislostmi a osoby bez přístřeší. 

Z poskytovatelů SS, vymezených zadáním projektu jsem hovořila se zástupci každé z nich. 

Co se týká poskytovatelů nízkoprahových služeb pro děti a mládež, hovořila jsem 

s pracovnicemi a pracovníky nízkoprahových programů pro děti a mládež Proxima Sociale 

o.p.s (dále Proxima) a z nízkoprahových programů Komunitní sociální služby Neposeda, z. ú. 

(dále Neposeda). Co se týká poskytovatelů nízkoprahových adiktologických služeb, provedla 

jsem rozhovory s pracovnicemi a pracovníky Střediska prevence a léčby drogových závislostí 

Drop In, o.p.s. (dále Drop In). Rozhovor jsem uskutečnila i s člověkem z organizace 

PROGRESSIVE o. p.s., která působí primárně v přilehlých lokalitách mimo P9. Přestože se 

 
1 V textu budu jednotlivé citace a parafráze rozhovorů a jejich částí odkazovat názvem skupiny dotazovaných, jako: „MČ/OS/ 
OŽP“; „bezpečnostní složky/ MP/ PČR“; „školy“; „poskytovatelé“; „rezidenti“. 
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nezaměřuje přímo na cílovou skupinu klientů, jak je vymezená projektem, Armáda Spásy (AS) 

má ve vzorku také své zastoupení. Z NNO, které poskytují v lokalitě sociální služby 

prostřednictvím terénních programů jsem hovořila s lidmi, co SS na MČ poskytují v rozmezí 2-

2-11 let, přičemž dva dotazovaní pracovníci odlišných poskytovatelů SS mají s lokalitou 

šestiletou zkušenost. 

Lidé zastupující vzdělávací instituce (8x) v lokalitě představují další klíčovou skupinu 

participantů výzkumu. Ze zde fungujících šesti školských zařízení jsem v pěti z nich hovořila 

s lidmi ve vedení a pracovníky (výchovnými poradci; školníky; vrátnými). Konkrétně 

s řediteli/kami či jejich zástupci/kyněmi z mateřské školy U nové školy; soukromé základní 

školy Métis; Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky (SSEMI); Střední školy – 

Centrum odborné přípravy technickohospodářské (COPTH) pobočky Novovysočanská, kde 

jsou tříleté studijní obory („Škola krásy, módy a umění“) a pobočky Pod Balkánem, kde jsou 

čtyřleté maturitní obory (jako Management obchodu a služeb či Veřejnosprávní činnost).2  

Předposlední skupinu dotazovaných představují pracovníci bezpečnostních složek (6x). 

Konkrétně jsem hovořila s příslušníky Městské policie hlavního města Prahy a Policie České 

republiky, v obou případech se jednalo o pracovníky služeben, sídlících na P9, kteří mají ve 

většině případů více než pětiletou zkušenost s prací v lokalitě.  

Poslední a z hlediska každodenní zkušenosti v lokalitě nejvýznamnější skupinou jsou 

rezidenti (30x). Shodně se zastupujícími ostatních skupin účastníků (výše) jsem i s místními 

realizovala polostrukturované rozhovory, a to zejména s lidmi z předsednictví několika 

Společenství vlastníků bytových jednotek, s majiteli domů i bytů. S ostatními rezidenty jsem 

měla možnost v rámci zúčastněných pozorování uskutečnit rozhovory neformální. Mezi tyto 

participanty výzkumu patří majitelé místních provozoven, jako je restaurační zařízení; 

lahůdkářství; kadeřnictví; bazar/ zastavárna; ubytovna a jejich zaměstnanci i organizátoři 

komunitních akcí (úklid lokality; šipkový turnaj; čarodějnice). Další skupinu rezidentů 

reprezentují rodiče děti předškolního, školního věku i mladistvých, muži a ženy mladšího 

produktivního věku, senioři, pejskaři, lidé bez přístřeší. V této skupině jsou rovnoměrně 

zastoupeni muži i ženy, přestože mezi rodiči a pejskaři převažují ženy, zatímco mezi seniory 

to jsou naopak muži. 

 

2.2. Metody tvorby dat 

 

2.2.1. Rozhovory 

 

Rozhovory s lidmi, participujícími na výzkumu byly realizovány vždy po udělení informovaného 

souhlasu s anonymizovaným zpracováním sdílených informací3. Z 18 uskutečněných 

polostrukturovaných rozhovorů dohromady s 24 lidmi bylo 17 z nich před-domluveno na 

základě emailové či telefonické komunikace, 17 bylo taktéž realizováno osobně, 

1 prostřednictvím videohovoru, 15 rozhovorů bylo individuálních a 3 skupinové (se 2-4 lidmi 

současně). V jejich rámci jsem se opírala o „Scénář rozhovoru s institucionálními aktéry“4. 

Délka polostrukturovaných rozhovorů se pohybovala mezi 30 a 90 minutami, přičemž 80 % 

z nich přesahuje délku 50 minut. Ostatní rozhovory byly neformálního charakteru, uskutečněné 

buď telefonicky (v případě jednoho pracovníka MP, zástupkyně/ce vedení jedné ze SŠ 

 
2 V oblasti dále sídlí soukromé gymnázium Jaroslava Seiferta o.p.s. 
3 7 dotazovaných využilo možnosti zpětné vazby na použité pasáže z provedeného polostrukturovaného rozhovoru. 
4 viz příloha č. 1 
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v lokalitě a dvou pracovníků z vedení NNO v přilehlých lokalitách), nebo osobně v rámci 

návštěv lokality za účelem pořízení rozhovoru či realizace zúčastněného pozorování. Co se 

týkalo neformálních rozhovorů s lidmi žijícími/ pravidelně se pohybujícími v lokalitě, 

zaměřovala jsem se zejména na jejich percepci bezpečnosti. Konkrétně pak na jejich reflexi 

výskytu a povahy potřeb CS, resp. jednak vnímaní dotazovaných negativních důsledků 

jednání zástupců CS (zejména ve vztahu k uživatelům návykových látek), ale i jejich potřeb 

(především ve vztahu k rodinám či mládeži se sociálním znevýhodněním).  

Vyčíslení  

• MČ: 2 polostrukturované rozhovory se 4 lidmi + 2 neformální  

• NGO: 6 polostrukturovaných rozhovorů s dohromady 7 lidmi + 3 neformální 

• MP: 1 polostrukturovaný rozhovor se 4 lidmi + 2 neformální  

• PČR: 1 polostrukturovaný rozhovor 

• Zastupující vzdělávacích institucí: 5 rozhovorů + 1 neformální  

• Rezidenti: 3 polostrukturované rozhovory se 4 lidmi + 26 neformálních  

 

2.2.2. Zúčastněná pozorování 

 

Od zahájení výzkumné fáze projektu jsem lokalitu navštívila 10krát. Mimo tyto návštěvy jsem 

měla v rámci rozhovorů možnost, podívat se do zázemí nízkoprahových služeb pro děti 

a mládež, provozované organizacemi Proxima a Neposeda. Délka zúčastněných pozorování 

se pohybovala mezi 1 a 6 h a celkem činila 32 h. Pozornost byla úměrně rozdělena mezi pobyt 

na místech setkávání (restaurační zařízení, hřiště, oblast zeleně – v případě komunitně 

organizované akce v rámci projektu „Ukliďme Česko“); oslovování majitelů a pracovníků 

v místně provozovaných službách a lidí, pobývajících v rezidenční části lokality mimo 

konvenční místa setkávání (prostor garáží, autobusová zastávka); oslovování lidí  v prostoru 

místní zeleně (především těch, kteří venčili psy či šli někam se svými dětmi); mapování 

nerezidenční části Nových Vysočan a přilehlých oblastí (venkovní prostor s posilovacími prvky; 

kultivované parky; nekultivovaný pás zeleně – les; okolí silnice; garáže; zahrádkářská kolonie; 

prostor pod mostem) a to zejména za účelem případného nálezu použitého injekčního 

materiálu, zhodnocení vlastní percepce bezpečnosti lokality, stavu znečištění i všeobecné 

kultivace prostoru.  

 

2.2.3. Desk research  

 

V rámci výzkumu jsem analyzovala veřejně přístupnou (s 1 výjimkou) dokumentaci, která se 

přímo vztahuje ke zkoumané lokalitě. Konkrétně se jednalo o: 

• Akční plán protidrogové politiky na území Prahy 9 pro rok 2017.5 

• Statistiku PČR všech evidovaných událostí v lokalitě od 1/2021–4/2022.6 

• Tabulku výsledků SLDB 2011, týkající se kategorie občanství a národnosti pro Vysočany 

a Libeň.7 

 
5 https://www.praha9.cz/akcni-plan-protidrogove-politiky-na-uzemi-prahy-9-pro-rok-2017 
6 Vypracování na vyžádání PČR. Jde o všechny evidované události, kromě informací, vedených v IS Maják, kde jsou události 
typu: „vyřešeno na místě“. 
7 Poskytnuto na vyžádání ČSÚ. 
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• Text z webových stránek Prahy 9, věnující se problematice nově budované čtvrti Nových 

Vysočan ve vztahu ke zkoumané lokalitě, nesoucí tento název již více než sto let.8 

• Veřejně přístupný obsah facebookové skupiny „Praha 9 – Nové Vysočany“, spravované 

manželským párem rezidentů, kteří se taktéž angažují v neformálním společenství 

předsedů místních SVJ.  

Pracovala jsem i s množstvím dalších zdrojů, které se částečně lokality různými způsoby 

dotýkají, konkrétně s následujícími: 

• Analýza nájemného bydlení v Praze, MHMP, Aktualizace únor 2022.9 

• Analýza prodejních cen nemovitostí a struktury poptávky na pražském rezidenčním trhu, 

IPR.10 

• Analýza IPR: „Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. 

Prahy.“11 

• Článek na portálu IPR: „Praha vlastní přes 3000 bytů. Nová analýza ukazuje jejich 

využití i hlavní problémy“.12 

• Informace o městských bytech z webu MHMP.13 

• Text ke projektu komunitní zahrady v lokalitě, která nyní soutěží o podporu v rámci: 

“Nakopni Prahu“.14 

• Mapa katastru nemovitostí.15 

• Mapa kriminality, PČR.16 

• Mapa majetkoprávních vztahů, IPR.17 

• Mapa městských částí a katastrálních území zveřejněná ČSÚ.18 

• Mapa základních sídelních jednotek; Nové Vysočany.19 

• Registr sčítání obvodů a budov pro ZSJ Nové Vysočany.20 

• Statistický lexikon obcí České republiky: Podle správního rozdělení k 1.1.2013 

a výsledků Sčítání lidí, domu a bytů 2011.21 

• Strategický plán rozvoje městské části Praha 9: Analytický profil městské části.22  

• „Vysočanské fragmenty“, text publikovaný na stránkách MČ Prahy 9, pojednávající 

o historii čtvrti Vysočany.23 

• Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve vybraných městech 

(2009, 2010), publikované na stránkách Ústavu územního rozvoje Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR.24 

• Weby realitních serverů: AirBnB; Bezrealitky; Reality-idnes, Srealitky pro informace 

o počtech a cenách současných pronájmů v lokalitě. 

 
8 https://www.praha9.cz/nove-vysocany 
9 https://www.praha.eu/file/3410990/Deloitte_MHMP_Analyza_najemneho_v1_2022.pdf 
10 https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/analyza_prodejnich_cen_nemovitosti_a_struktu
ry_poptavky_na_prazskem_rezidencnim%20trhu.pdf 
11 https://iprpraha.cz/assets/files/files/1f0595c7fe8c9d2fd74c83d32a2eeee8.pdf 
12 https://iprpraha.cz/stranka/3981/praha-vlastni-pres-30-000-bytu-nova-analyza-ipr-ukazuje-jejich-vyuziti-i-hlavni-problemy 
13https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bydleni/chci_bydlet/vyse_najemneho_u_nove_uzaviranych_smluv.html 
14 https://submissions.innopower.me/project-detail/meet-green-komunitni-zahrada_t19 
15 https://sginahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParam0=731285&MarQ
ParamCount=1&MarWindowName=Marushka 
16 https://kriminalita.bezpečnostní složky.cz/ 
17 https://app.iprpraha.cz/apl/app/majetek/index.html 
18 https://www.czso.cz/documents/11236/17812531/MCvsKU_Praha_2019_03.jpg/0a9e36d0-dc04-47b7-8692-
3a8174571e7b?t=1552380707997 
19 https://apl.czso.cz/irso4/mapa.jsp?pid=1&kodcis=47&kod=131326&obrprvid=9218385 
20 https://apl.czso.cz/irso4/cisdet.jsp?b=22&hkodcis=47&textpol=nov%C3%A9+vyso%C4%8Dany&kodcis=47&kod=131326&cis
elid=374960 
21 http://mapy.mag-ul.cz/PRILOHY/UAP/UAP_DOKUMENTACE/2013_lexikon_CSU.pdf 
22 https://www.praha9.cz/vyhodnoceni-dat-situacni-analyza-navrhova-cast-implementacni-cast 
23 https://www.praha9.cz/sites/default/files/vysocanske_fragmenty_2010dpi.pdf 
24 https://www.uur.cz/default.asp?ID=4317 
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• Weby realitních serverů: Kvalitninovostavby; Novebydlení; Zipreality a přímo stránky 

projektu rezidencespojovaci.cz pro informace o počtech a cenách bytových jednotek 

v nové zástavbě. 

• Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 21. 9. 2021 v zasedací 

místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9.25 

 

2.3. Metodologické limitace výzkumu 

 

Za primární metodologickou limitu výzkumu považuji jeho krátký časový rozsah, neumožňující 

zachycení dynamiky lokality z hlediska výskytu CS tzv. „z první ruky“. Zde zejména reaguji na 

výpovědi rezidentů o proměně lokality (nárůstu výskytu osob s látkovými závislostmi) 

s nástupem jarních a letních teplotních hodnot. V takovém případě by bylo možné založit 

výzkum nikoli na rozhovorech, ale primárně na zúčastněném pozorování, což by umožnilo 

důslednější triangulaci dat – resp. komparaci parciálních perspektiv institucionálních aktérů 

i rezidentů, kteří mají ve vztahu k lokalitě různé typy (politických/ osobních) zájmů a potřeb 

které zpravidla do jisté míry formují jejich výpovědi s komplexnějšími daty z pozorování. 

Zásadní metodologické omezení výzkumu přičítám nedostupnosti některé dokumentace, resp. 

neposkytnutí kvantifikovaných údajů o výskytu cílových skupin v lokalitě. Zde 

hovořím zejména o absenci přístupu k datům vedených ÚP26 a OS27. Dále mi nebylo 

umožněno provést rozhovor s osobou zastávající na MČ pozici protidrogového koordinátora, 

ani s žádnou/ žádným z terénních sociálních pracovníků OSPOD, od kterých jsem potenciálně 

mohla získat hlubší data, týkající se poskytovaných sociálních služeb OS a povahy CS 

v lokalitě. Nakonec bych zde ráda zmínila, že jsem kontaktovala množství pracovníků úřadu 

MČ, z výzkumně relevantních oddělení, kteří mě povětšinou odkázali právě na OS. Mezi ně 

patří lidé zastávající pozice: vedoucí klubu pro děti a mládež P9 Harfica; předseda 

bezpečnostní komise; tajemník Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy. Rozhovor mi 

neposkytl ani majitel ubytovny. Telefonický rozhovor mi namísto osobního, což v praxi 

znamenalo značnou redukci jeho délky poskytla ředitelka Střední školy elektrotechniky, 

multimédií a informatiky, sídlící ve stejné ulici.28  

Neposkytnutí podkladů (výroční zprávy poskytovatelů NNO; výroční zprávy týkající se 

protidrogové koordinace; počty klientů OSPOD) ze strany OS MČ P9 lze interpretovat 

netransparentností záměrů MHMP směrem k plánům naložení s nově nabytými objekty ve 

zkoumané lokalitě. Pro vedení OS byl cíl mého výzkumu nesrozumitelný, vzhledem k tomu, že 

lokalita, co do potřeby těchto sociálních služeb nijak dle jejich názoru v kontextu MČ 

nevyčnívá. Pracovníci OS považovali výzkum za neopodstatněný, vzhledem k tomu, že vyšší 

potřebu těchto služeb identifikují v jiných čtvrtích MČ. Proto nejasnou komunikaci záměrů 

MHMP ve věci naložení s Kloubovými domy považuji za hlavní motivaci pracovníků OS pro 

jejich nesdílení jednak části informací během rozhovoru, jednak poptávané dokumentace. 

Neposkytnutí dokumentace/ údajů z ÚP, konvenuje s výpověďmi účastníků výzkumu o praxi 

 
25 https://www.praha9.cz/sites/default/files/downloads/2021/09/zapis-14.-zmc-web.pdf 
26 S žádostí o poskytnutí informace o počtu žadatelů (o příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, podporu 
v nezaměstnanosti) a podpořených osob jsem bez odpovědi emailem kontaktovala: ředitele kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. 
Jana Tvrdka a ředitelku kanceláře krajské pobočky Ing. Hanu Barkovou. Ředitelství jsem kontaktovala až po neúspěchu 
s kontaktováním vedoucí jednotlivých oddělení pro Prahu 9, konkrétně ředitelku kontaktního pracoviště P9, vedoucí oddělení 
PnP a dávek DOZP a vedoucí oddělení HN. 
27 S žádostí o sdílení dokumentace, ze které vychází OS ve svých aktivitách, zejména závěrečné roční zprávy poskytovatelů 
SS, evidenci o podnětů od MP či PČR a zprávy shrnující situaci protidrogové koordinace jsem po ústní osobní žádosti využila 
formalizovanější varianty a bez odpovědi emailem kontaktovala vedoucí OS Mgr. Janu Dobiášovou Zemanovou. S žádostí 
o sdílení dokumentace konkrétních číselných hodnot, týkajících se vývoje potřeby služeb OSPOD v lokalitě jsem taktéž bez 
odpovědi emailem kontaktovala vedoucí OSPOD Mgr. Lucii Mikulenkovou. 
28 Pracovník SAS Proxima mě namísto rozhovoru odkázal právě na terénní program stejné organizace. 



 
 

   
10 

sdílení, respektive spíše nesdílení informací a obecné omezené spolupráci ÚP a OS/ část 

poskytovatelů. Nicméně tuto situaci přikládám na vrub netransparentnímu systému, co do 

povinností informování OS Úřadem práce týká. Dále, samozřejmě, mezery v návratnosti mých 

žádostí, a celkové vstřícnosti vedení OS i ÚP jistě do značné míry ovlivnilo jejich momentální 

zahlcení řešení problematiky ukrajinských uprchlíků, která jim ze dne na den zněkolikanásobila 

agendu. 

Co se objektivní nedostupnosti kvantitativních dat o lokalitě týká, data o počtech obyvatel, 

vzdělání, národní příslušnosti, národnosti, zaměstnání i povolání pro jednotlivé Základní 

sídelní jednotky, kterou Nové Vysočany (a přilehlé čtvrti, spadající do zkoumané lokality) jsou, 

budou z posledního Sčítání lidí, domů a bytů dostupné dle sdělení pracovnicí ČSÚ dostupné 

až ve 4. čtvrtletí 2022. Nejmenší území, pro které jsou nyní dostupné aktuální demografické 

údaje jsou městské části. Proto v dokumentu pracuji s čísly, vycházejícími z posledního sčítání 

obyvatel z roku 2011. Podobně je tomu s počty a charakterem přestupků29, evidovaných na 

zkoumaném území. Přestože mi ředitelství MP poskytlo tyto údaje pro Prahu 9, pro menší 

lokality tato kvantifikace dohledat nelze. Navíc, při rozhovoru se skupinou příslušníků MP jsem 

měla možnost nahlédnout do systému evidence přestupků, kde lze vyfiltrovat jednotlivé z nich 

maximálně podle ulic. Ale i v takovém případě není údaj (např. o nálezu použitého injekčního 

materiálu) spolehlivý, vzhledem k tomu, že lze tímto způsobem vyhledat pouze události, kdy 

byl sběr injekční stříkačky primárním důvodem výjezdu MP.  

Absence úplného konsenzu v rámci skupin rezidentů a policistů, resp. to, že někteří mluvili 

o každodenních nálezech použitého injekčního materiálu a jiní o tom, že něco takového 

registrují vždy jednou za několik týdnů, či vágní odhady kvantifikace výskytu osob z CS 

uživatelů návykových látek a neorganizované mládeže přikládám na vrub zejména odlišné 

zkušenosti v rámci jednotlivých skupin. Míra vnímání urgence nějakého problému souvisí 

s mírou intenzity zkušenosti konkrétního člověka s daným problémem. Tak ten, jehož dítě 

skutečně narazilo při hře na pískovišti na injekční stříkačku bude problém výskytu injekčního 

materiálu v lokalitě vnímat mnohem intenzivněji než člověk, který jednak např. děti nemá, 

jednak při svých pravidelných procházkách se psem, upravenou částí místní zeleně nikdy 

injekční stříkačku nenašel. Stejně tak příslušníci bezpečnostní složky, kteří „neslouží“ noční 

směny mají jistě lokalitu jinak zapsanou a tak nevyjížděli ke „každotýdenním“30 výjezdům, když 

se „to zas servalo“31 v jedné z bývalých místních heren.  

  

 
29 Těch, které eviduje MP. 
30 MP. Uvozovky jsou kromě některých názvů použité v dokumentu pro přímé citace z rozhovorů, ať už jednotlivých slov 
(většinou často opakovaných kategorií), slovních spojení, nebo celých vět. 
31 MP 
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3. Zjištění 

 

3.1. Prostor a lidé ve zkoumané lokalitě 

 

3.1.1. Starý Nový Vysočany: Charakteristika lokality 

 

Obr. č. 1: Mapa základních sídelních jednotek Nové Vysočany, U Balabenky, Nad libeňským 

nádražím.32 

„Relativně samostatná čtvrť zvaná Nové Vysočany…, začala vznikat jižně za tratí někdejší 

Severní státní dráhy ve druhé polovině devadesátých let 19. století.“33 Dnes jsou Nové 

Vysočany ČSÚ definované jako základní sídelní jednotka, tedy část obce: „s jednoznačnými 

územně technickými a urbanistickými podmínkami“34 a spolu s přilehlým okolím, spadajícím 

pod ZSJ „U Balabenky“ a částí ZSJ „Nad libeňským nádražím“ vymezují zkoumanou lokalitu.  

 
Obr. č. 2: základní údaje z SLDM 2011 ZSJ U Balabenky (dříve Libeň – průmyslový obvod); 

Nové Vysočany a Nad libeňským nádražím 
 

Za posledních 15 let se lokalita hodně změnila. Vyrostla tu nová výstavba, zrušilo se několik 

ubytoven, což proměnilo jak socioekonomický profil zdejšího obyvatelstva, tak to, jak místní 

 
32 https://apl.czso.cz/irso4/mapa.jsp?pid=1&kodcis=47&kod=131326&obrprvid=9218385 
33 2010, Vysočanské fragmenty. 
34 https://www.czso.cz/csu/rso/zsj_rso 
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vnímají její bezpečnost. Stále pro ně představuje „okrajové místo Vysočan35“ i z hlediska 

míry péče autorit (MČ, MHMP) o ní. „Byly jsme Nový Vysočany a postupně se z Novejch 

Vysočan stávaj starý a ty nový se zvelebujou“.36 MČ na svém webu připouští, že si holt už 

budeme: „muset zvyknout i na nové Nové Vysočany a neplést si je s historickými starými 

Novými Vysočany. (Nebo je nazývat Novější a Starší Nové Vysočany?)“37  

 

 
Obr. č. 3 a 4. Pohled na zavřené podniky v ulicích Novovysočanská a Spojovavací. 

 
„Ještěže je tu aspoň ten kebab!“38 

Když mluví místní obyvatelé o Nových Vysočanech, používají výrazy jako „místo 

nikoho“, „hluchej cíp“, „vesnice“, ale nejčastěji jsem v rozhovorech slýchala označení 

„vyloučená lokalita“. Zdaleka ne všichni dotazovaní ve svém popisu naráželi ale na problém 

tzv. sociálního vyloučení39. Někteří z nich, jako např. jednotlivci z řad bezpečnostních složek 

i NNO ano, zejména ve spojení s událostmi druhého pololetí 2021 (viz. 3.2.2.2.). Vyloučením 

lokality odkazují místní nejen k její hraniční či, jak MČ trefně uvedla na svých stránkách 

okrajové poloze, ale také k prostorovému vydělení oblasti jednak seřaďovacím nádražím 

pokračujícím kolejemi na jedné straně, parkem, resp. lesem, situovaným ve strmém kopci 

a čtyřproudou silnicí v ulici Spojovací na straně druhé. Dopravní obslužnost zajišťují pouze 

dvě linky autobusů, které podle místních, ale i Strategického plánu rozvoje 

MČ40nedostačují. Zejména pak v době před začátkem a po konci vyučování (pěti místních 

škol) ve všední den, ale i o víkendu a v noci41. Občanská vybavenost lokality je velmi nízká. 

Nachází se zde čtyři obchody s potravinami, provozované spoluobčany vietnamské etnické 

menšiny, jedno lahůdkářství, kadeřnictví, bazar a zastavárna, rychlé občerstvení – prodej 

kebabu, vietnamská restaurace a jedno restaurační zařízení zaměřené jak na prodej tzv. 

hotovek, tak zejména na prodej nápojů. Nicméně i přes zdánlivě vysoký počet „potravin“ si na 

„velký nákup“ většina dotazovaných zajede raději do supermarketu v některé z okolních čtvrtí, 

 
35 Web P9. Přestože z větší části leží lokalita ve Vysočanech, část spadá pod Libeň. 
36 rezidenti 
37 https://www.praha9.cz/nove-vysocany 
38 školy 
39 Sociálně vyloučená lokalita je oblastí: „kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících podmínkách 
(indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor (indikováno vnější 
identifikací)“. (Čada, K. 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR.) 
40 Miškovský, J. 2020. Strategický plán rozvoje Městské části Praha 9: Analytický profil městské části, str. 35. 
41 rezidenti, školy 
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a to zejména kvůli nižší cenně. Významně zde také chybí bankomat, jehož instalaci se místní 

snažili zařídit, nicméně se bankovní společnost dle výpovědí nechala slyšet, že instalace není 

možná, protože se jedná o: „rizikovou oblast“42. Kromě toho, že si místní nemohou vybrat např. 

na útratu v jediném restauračním zařízení, kde se setkává část komunity, do lékárny, 

drogerie, papírnictví, knihovny, obchodu s obuví, oblečením si musí stejně jako do 

supermarketu dojít či dojet do některé s přilehlých čtvrtí.  

„Lidi, co chtěj bejt, kde se něco děje, jedou na Vysočanskou, nebo na Palmovku.“43 „Pro děti 

tu nejsou žádný kroužky44, ani aktivity pro dospělý.“45 „Vždycky sem jen strčí lidi, kterých se 

chtěj zbavit.“46 

Další přívlastek, kterým místní, ale i pracovníci OS oblast charakterizují je: „transitní“ a výroky 

podobné tomu, že se: „sem choděj jen vyspat“, nebo, že: „všechny (jejich) děti chodily do 

mateřský školky, ale nikdy tu moc nežili“47 rezonovaly množstvím rozhovorů. Jsou Nové 

Vysočany místem pro místní? Nebo spíš „odkladištěm“48 pro někomu nepohodlné spoluobčany 

a prostorem, kam se vejde zázemí množství institucí, protože tu nikdo nechce bydlet? Jak se 

shodují takřka všechny skupiny dotazovaných: „nic tu není“49. Sokol, podle výpovědí 

některých rezidentů, stejně jako přilehlé volejbalové hřiště už místním neslouží, na (sportovní) 

volnočasové aktivity lze pronajímat prostory na pobočce COPTH na Novovysočanské, hotel 

Step taktéž nabízí sportovní vyžití, nicméně všechny tyto možnosti nejsou příliš finančně 

vstřícné místním, z nichž velkou část tvoří dle výpovědí i kvantitativních dat nízkopříjmové 

rodiny.  

 

Když jedete autobusem z Ohrady do Nových Vysočan, víte, jak: „poznáte, kde končí Praha 3 

a začíná Praha 9“? Ne? „Tam, kde končí chodníky a upravená zeleň“.50 

 
Obr. č. 5 a 6. Konec upravené části parku a začátek neupravené, která vede nad horní 

hranicí lokality (P3), focené ze stejného místa. 

 
42 rezidenti 
43 rezidenti 
44 Jedině kurzy plavání v hotelu Step. 
45 rezidenti 
46 rezidenti 
47 rezident 
48 Slovo, které se v rozhovorech několikrát objevilo. 
49 rezidenti 
50 rezidenti 
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Kromě toho se v lokalitě nachází velký pás zeleně, z větší části spadající už pod Prahu 3, kde 

jsou na upravované travnaté části nad psychologicko-pedagogickou poradnou nové 

vybudované posilovací prvky, v přilehlé ulici U nové školy naproti mateřské školce a nad 

komplexem, kde sídlí soukromá základní škola Métis51 a pobočka COPTH se čtyřletými 

maturitními obory – mezi ulicemi Odlehlá a Pod Balkánem jsou vybudovaná dvě dětská hřiště. 

Nicméně jak plocha zeleně, tak hřiště nejsou zdaleka využívané tak širokou skupinou 

lidí, jak by mohly a to, dle výpovědí, zejména pro absenci pravidelného úklidu a kultivace 

těchto prostor. 

 
Obr. č. 7 a 8. Fotka pásu zeleně patřící P9 směrem na Krejcárek a na opačnou stranu 

s výhledem na venkovní posilovnu. 
  

„…není tam prostor pro děti, nějaký parky nebo nějaký místo setkání…“52 

Více než polovina dotazovaných rodičů se vyjádřila o tom, že místní hřiště nevyužívají 

z několika důvodů. „Radši půjdu někam, kde můžu pustit holku a nemusím se bát“, řekl mi otec 

tříleté dcery, jeden z rodičů, považující hřiště typem atrakcí a zabezpečeností nevhodné 

pro nejmenší děti. Další problémem místních hřišť je, dle rezidentů, spolu s přilehlým parkem, 

nepořádek, výskyt použitého injekčního materiálu i osob, jejichž aktivity rodiče hodnotí 

jako nevhodné, nebo potenciálně nebezpečné (obnažování, sexuální styk). Díky blízkosti 

lesa i Hrdlořezského parku Třešňovka by se mohlo zdát, že je lokalita ideální „odpočinkovou 

zónou“ pro rodiče s dětmi a seniory. Většina dotazovaných rezidentů lokalitu ale tímto 

způsobem nehodnotí.  

 
51 Dle výpovědi dotazované se má škola za rok stěhovat do jiné lokality. 
52 OS 
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Obr. č. 9 a 10. Fotka parku Třešňovka – výhled na lokalitu a fotka neblaze proslulé křižovatky 
ulic Spojovací a Novovysočanská – výhled do slepého konce ulice. 

 
Při cestě úzkým pruhem porostlým rozkvetlými jarními bylinami mezi čtyřproudou silnicí 

a opečovávanými pozemky zahrádek kontrastuje toto klidné až romantické prostředí, 

připomínající, právě svou nekultivovaností, kterou kritizují místní volnou přírodu s velmi rušnou 

Spojovací třídou. S Novými Vysočany v tomto směru hraničí Hrdlořezy, kde se rozléhají velké 

oblasti upravované i volnější zeleně. Při pohledu na zkoumanou lokalitu z kopce parku 

Třešňovka, je i přes paprskovitě se rozbíhající řady rozkvetlých ovocných stromů zřejmé, proč 

některé z dotazovaných rezidentek s dětmi jezdí raději do parku ve Vysočanech, než aby si 

došly sem, přestože je to o tolik blíže.  Hustota dopravy o sobotním dopoledni, kdy jsou 

i vytížené komunikace vedoucí rezidenčními čtvrtěmi pravidelně v zásadě klidné, je člověku 

nepříjemná i bez kočárku a dětí, které mohou každou chvíli vběhnout do silnice. Hluk aut, 

jedoucí kousek od lesní cesty, který zní i přes hudbu ve sluchátkách, pach spalin a rozvířený 

prach není místní vegetace schopna odfiltrovat. Z tohoto pohledu je nekultivovanost zdejšího 

kusu lesa patřící P3 na škodu. I kdyby totiž měli tací rodiče čas a energii vyrazit do Hrdlořez 

a cestou zdolat nejednu nepříjemnou křižovatku, s kočárkem po lesní cestě projedou jen 

těžko, a s pobíhajícími dětmi si, troufám říci, nikdo pochod podél Spojovací neriskne.53 

 
53 terénní poznámky 
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Obr. č. 11. Hřiště mezi ulicemi Odlehlá a 

Pod Balkánem 

„…na zahrádku restaurace, která je 

umístěná na chodníku jedné z podle 

místních, co se bezpečnosti týká, neblaze 

proslulých ulic, přijde pán mezi 65 a 75 

lety a přinese vrchnímu oběd: „co si dáš? 

Nic, půjčíš mi auto? Já si dojedu do 

Kauflandu pro léky.“54 

Hrdlořezský park ale není zdaleka jediné 

místo, které by místní rádi potenciálně 

využívali, nicméně nemohou kvůli různým 

omezením. Podobně je tomu i s nejbližším 

supermarketem, kam si lidé s omezením 

pohybového systému, stejně jako rodiče 

s malými dětmi bez auta jednoduše 

nakoupit nezajdou.  

Problém je, že přestože je jak Kaufland na konečné tramvají Spojovací, tak Třešňovka 

a navazující Hrdlořezský park 10–15 minut chůze vzdálený od lokality, cesta vede buď 

vyšlapanou klikatou cestou podél zahrádkářské kolonie, která se po dešti na několika místech 

nedá úplně pohodlně přejít, nebo kolem rušné třídy Spojovací, oboje do značného kopce. 

Teoreticky je tedy obchod i několik navazujících služeb, tak i kultivovaný park v dochozí 

vzdálenosti od lokality. Prakticky pro lidi, kteří jsou indisponováni ať už zdravotně, nebo 

tím, že se potřebují pohybovat s kočárkem, příp. ještě s dalšími dětmi je ale tato oblast 

pěšky nedostupná. Současně si zejména lidé, žijící ve na slepém konci ulice 

Novovysočanská stěžují na křižovatku na Spojovací, která je dle jejich slov „nejnebezpečnější 

v Praze“. „Tam se to řeže několikrát do roka to zábradlí… Kolikrát lidi skončej až na zahradě 

gymplu“, potvrzují výpovědi místních i příslušníci MP. Kromě toho si někteří rezidenti a lidé 

z vedení škol stěžují na přechod u zastávky Skloněná směrem z centra, který považují za 

nebezpečný. 

  

 
54 terénní poznámky 
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3.1.2. Charakteristika obyvatelstva 

 

Obr. č.  12. Mapa majetkoprávních vztahů v lokalitě podle typu vlastnictví nemovitostí. 
 

„Všechno, co byly magistrátní byty u nás v domě se většinou dvakrát do roka otočilo“.55 

Z pozorování, rozhovorů s místními i analýzy dokumentace plyne, že zde žije 
socioekonomicky různorodé obyvatelstvo. V lokalitě bylo před 11 lety cca 130056 bytů, 
novou výstavbou se pak číslo zvedlo cca o 300. Dnes cca třetinu místních nemovitostí vlastní 
město, třetina jsou zprivatizované městské byty ve vlastnictví fyzických osob a poslední třetina 
je ve vlastnictví právnických osob – firem. Nová výstavba zde začíná po přelomu tisíciletí, kdy 
se zde v roce 2005 byty prodávaly od 1 490 000 Kč za 1+kk 41 m257. Ve stejné ulici je jedenáct 
let poté cena nejlevnějších bytů 4 486 000 Kč 36 m258, 3 roky na to přibývá v lokalitě na místě 
části zahrádkářské kolonie 291 nových bytových jednotek59 a developerský projekt60, který 
má být dokončen na podzim 2023 už nenabízí byty pod 7 000 000 Kč61. Zatímco ceny 
komerčních pronájmů bytů v lokalitě62 se pohybují od 9 900 Kč za nezrekonstrukovaný byt 
o dispozici 29m2 1+kk do 17 000,- za byt 51m2 2+kk po rekonstrukci.63 Městské byty se dle 
IPR pronajímají především sociálně znevýhodněným obyvatelům, nebo těm, zastávajícím 
klíčové profese.64 Ve Vysočanech je většina pronajata lidem podporovaných profesí, zbytek 
činí tržní pronájmy, nicméně Vysočany mají z vnitřní Prahy současně nejnižší nájmy 
městských bytů a to průměrně 50-80 kč/m2.65 MČ P9 zde pak vlastní 41 bytů s průměrně 
o třetinu vyšším nájemným.66 Městské byty tak nabízejí poloviční až čtvrtinové ceny oproti 
těm tržním. Vedle toho se v lokalitě nachází i ubytovna, poslední, která zbyla po zrušení 
ubytoven v horní části lokality pod lesem. Její ceny se pohybují, dle počtu nocí a lůžek na 

 
55 rezidenti 
56 V době posledního SLDM zde bylo cca 1300 bytů, dnes by mělo být číslo o vyšší díky výstavbě „Bydlení na Krejcárku“ přibylo 
291 bytů. https://www.stavbaweb.cz/bydleni-na-krejcarku-25450/clanek.html 
57 Projekt Holandský dům byl dokončen v listopadu 2005 a poskytl 71 nových bytových jednotek cenově od 33 do 43 000/ m2. 
https://www.novebydleni.cz/index.php?p=3&id=203&tt=6 
58 Developerský projekt: „Byty Krejcárek“, spadající už pod P3. https://www.ziprealty.cz/property/byty-krejcarek/  
59 Projekt: „Bydlení na Krejcárku“ nemá veřejně přístupné informace o cenách bytových a ubytovacích jednotek, nicméně jsem 
dohledala nabídku bytu s dispozicemi 3+kk, 64.9 m2 za 5 820 960 Kč http://kvalitni-novostavby.cz/cs/nemovitost/prodej-bytu-3-
kk-1652 https://www.edifice.cz/bydleni-na-krejcarku/ 
60 „Rezidence Spojovací“ poskytne 40 bytů k nastěhování. https://rezidencespojovaci.cz/ 
https://www.ziprealty.cz/property/rezidence-spojovaci/ 
61 https://homeportal.cz/cs/projekty-detail/rezidence-spojovaci https://www.ziprealty.cz/property/rezidence-spojovaci/ 
62 Dohledala jsem 5 bytů, nabízených přes realitní servery, přičemž se všechny nacházejí ve staré zástavbě. 
63 https://www.bezrealitky.cz/vyhledat#offerType=pronajem&estateType=byt&disposition=&ownership=&construction=&equippe
d=&balcony=&order=timeOrder_desc&center=%5B14.4886466860778%2C50.10059286330676%5D&zoom=16.5&locationInpu
t=%C4%8Cesk%C3%A1%20republika&limit=15&project= 
64 https://iprpraha.cz/stranka/3981/praha-vlastni-pres-30-000-bytu-nova-analyza-ipr-ukazuje-jejich-vyuziti-i-hlavni-problemy 
65 Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy: str. 13 
66 „Pokud jde o nájemné, u starých nájemních smluv je 80,-Kč za metr čtvereční, u smluv uzavíraných od roku 2019 je sazba 
95,-Kč za metr čtvereční a u bytů, které opravila MČ Praha 9 na vlastní náklady 141,-Kč za m2.“ (emailová komunikace 
s pracovníkem OB OSM MČ P9) 

https://www.ziprealty.cz/property/byty-krejcarek/
http://kvalitni-novostavby.cz/cs/nemovitost/prodej-bytu-3-kk-1652
http://kvalitni-novostavby.cz/cs/nemovitost/prodej-bytu-3-kk-1652
https://rezidencespojovaci.cz/
https://homeportal.cz/cs/projekty-detail/rezidence-spojovaci
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pokoji od 160 Kč po 350 Kč za noc67. Skupinu lidí se sociálním znevýhodněním, co zde žijí 
tvoří kromě té části rezidentů pronajímající si městské byty, která se cyklicky obnovuje 
(viz úvodní citace) dle místních senioři, kteří zakoupili byty zřejmě v prvních vlnách privatizace. 
Jedná se o ty, kteří dnes buď „dožívají“, nebo jsou to zkrátka: „ti, co nemají na fond oprav byty 
(postupně) prodávají“68. 
 

Obr. č. 13 a 14. Vchod do ubytovny ve slepém konci ulice Novovysočanská a vchod do 
domu v ul. Spojovací. 

 
Někteří místní i příslušníci MP zmiňovali, že ve slepém konci ulice Novovysočanská žije 
větší množství rodin se sociálním znevýhodněním, včetně příslušníků romské komunity, 
ale že „ti čeští Romové jsou v pohodě“69. Ve spodní části ulice Spojovací je dle příslušníků 
několik „problémových domů“ po obou stranách, které by v blízké době měla čekat 
rekonstrukce.  
 
 

„Dva, nebo tři lidi z tý ubytovny sem chodili. Už nemaj na pivo. Je to na nich i vidět“.70 

Dle některých místních a příslušníků MP je tu „fluktuace lidí se znevýhodněním velká“71, 

kromě levně pronajímaných městských bytů se tito lidé koncentrují v soukromých domech 

a bytech, např. tzv. „obchodníků s chudobou“72, kterým: „je jedno, kdo tam bydlí, hlavně, že 

platí nájem“ (viz. Obr. 11 a 1273). Současně se v lokalitě nacházejí dvě zařízení pro seniory 

a azylový dům pro muže bez přístřeší od 18 let.  Poslední zbývající ubytovna v lokalitě (Obr. 

č. 13), dle výpovědi místních i zdejšího pracovníka, sloužila zejména pro dělníky, nicméně 

potom, co MHMP zvedl poplatek za krátkodobé ubytování z 21Kč na 50Kč, firmy si to už 

„nemůžou dovolit“ a ubytování tak paradoxně využívá čím dál tím více osob se sociálním 

znevýhodněním.  

  

 
67 Dle tabulky vytištěné na nástěnce v ubytovně, na jejím webu jsou informace, aktualizované naposledy 2013. 
68 rezidenti 
69 školy 
70 rezidenti 
71 MP 
72 rezidenti 
73 rezidenti 
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Když jsem v rámci komunitní akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Nové Vysočany“ spolu 

s jedním z rezidentů snažila okolí zastávky zbavit závěje cigaretových nedopalků, zastavila 

se u mě romská žena, komentující, jaký je tu nepořádek a odkazovala na svou zdejší praxi 

uklízení veřejných prostor. Když z autobusu vystoupila seniorka s námahou nesoucí dvě 

tašky nákupu, žena se rozloučila a nabídla seniorce pomoc. Když se vzdalovaly, zaslechla 

jsem, jak jí ještě vysvětlujte: „nebojte paní, já Vás nechci okrást!“74 

„Jezdí sem lidi odevšad, Rumunsko, Ukrajina, Polsko.“, uvedl pracovník Bazaru/ zastavárny. 
Data k současnému etnickému profilu zdejšího obyvatelstva není bohužel dostupný, nicméně 
v době posledního SLDB (viz obr. č. 15) žilo v lokalitě cca 70 % lidí s českým občanstvím 
a 21 % lidí s občanstvím mimo EU. Etnicky zde bylo zastoupeno méně než 50 % lidí hlásící 
se k české národnosti. Největší menšinou byla ukrajinská (4 %), dále slovenská, přičemž 
jednotky lidí se hlásily k ruské, vietnamské nebo romské národnosti. Z celkového počtu téměř 
3000 obyvatel svou národnost neuvedlo cca 45 % lidí.  
 

 
Obr. č. 15. Obyvatelstvo lokality podle státní příslušnosti a národnosti, SLDB 2011. 

 
 
V současné době rezidenti reflektují přítomnost zejména romské a ukrajinské menšiny75, 
přičemž romské spoluobčany dělí na ty „slušný Romy, kteří si občas zazpívají s kytarou, ale 
jsou po 10. v klidu“76 , romské rodiny, které mají nějaké sociální znevýhodnění77 a romské 
obyvatele, kteří zde nežijí trvale, nemají osvojené základní sociální návyky (viz 
následující kapitola). Dále místní reflektují nárůst počtu lidí ukrajinské menšiny78 v lokalitě, 
přičemž o zde trvale žijících lidech této národnosti také hovoří pozitivně, někteří je vídají, jak 
„v létě chodí dělat nahoru pod les ohníčky“79. Mezi ostatní etnické menšiny patří dle příslušníků 
bezpečnostní složky i participantů z místních vzdělávacích institucí lidé z oblasti jihovýchodní 
a východní Evropy. V MŠ je zhruba 1/5 dětí z rodin cizinců, včetně slovenské národnosti, 
přičemž v ubytovně dle výpovědí pobývají lidé různých etnicit, včetně romské.80 
 
 

 
74 terénní poznámky 
75 Jejíž počet se dle místních snížil s úbytkem ubytoven. 
76 rezidenti 
77 MP 
78 V kontextu války na Ukrajině, přičemž ale část z nich konstatuje, že je v lokalitě zásadně méně Ukrajinců souvislosti se 
zrušením místních ubytoven 
79 rezidenti 
80 PČR 
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3.1.3 Zombieland nebo vesnice: obavy a komunitní potenciál místního obyvatelstva 

 

 
Obr. č. 16 a 17. Pohled do ul. U Kloubových domů a pohled na buňku pro lidi bez přístřeší 

z místa zbylých základů zbourané ubytovny nad parkem s posilovacími prvky. 
 
 

„Když jsme se sem přistěhovali81, působilo to tu nebezpečně. Hodně se tu vykrádali auta, na 

ulicích byl nepořádek. Když chtěl někdo něco vyhodit, vyhodil to na ulici“.82 

 

Obr. č. 18. Nepořádek kolem 

ul. Novovysočanská, několik dní po úklidu. 

Přitom nepořádek, hlavně u kontejnerů na 

tříděný odpad, na který si místní často 

stěžují, je dle pracovníka MČ „binec jako 

všude jinde“, co mě ale zarazilo byl 

nepořádek kolem chodníků ulice 

Novovysočanská, jedné ze dvou hlavních 

tříd, kolem kterých je zástavba soustředěna, 

a to jak na zastávkách, tak v pruzích zeleně 

kolem silnice. To dokládá pozorování, kdy 

byla několik dní po komunitně organizovaném 

úklidu čtvrti, kterého jsem se zúčastnila v lokalitě místa, která jsem v rámci úklidu vybrala do 

posledního odpadku i části cigaretových nedopalků ve velmi podobném stavu, jako před tím. 

 

 „…před komunálníma volbama tu není jedinej volební plakát“83. 

Hovoříme-li o pocitu nedostatečné péče, několik rezidentů konstatovalo, že firma, která 

spravuje městské byty má značné limity, co se řešení problémů, kteří klienti v domě identifikují 

týká. Ať už se jedná o šest let trvající řešení problému s graffiti na vnější fasádě domu, nebo 

 
81 před 20 lety 
82 rezidenti 
83 rezidenti 
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absenci jakéhokoli postupu v případě podezření osoby žijící v domě z prodeje návykových 

látek.84 

„Největší obavu mám z toho, aby se z toho nestalo ghetto... Aby se ti lidi posouvali dál. Aby 

tu nepostávali hloučky lidí, kteří neví, co se životem.“85  

Mezi velkou částí dotazovaných86 byl rozšířený názor, že by do nově vytvořených bytů 

MHMP po přestavbě tzv. Kloubových domů měl být ideálně nastěhovaný mix lidí. Na 

úkor lidí s kombinací sociálních hendikepů by zde místní rádi viděli spíše: „matky 

samoživitelky“, příp. lidi se zdravotním hendikepem a rodiny pracovníků v klíčových 

profesích. Zřízení služebny MP: „aby na to někdo dával pozor“87 považuje značná část 

místních ve vztahu k plánům MHMP za nutnost. Podobně je tomu i s vnímáním potřeby 

zázemí nízkoprahových i adiktologických služeb.88 Někteří konkretizují obavy, že by mohla 

nastat situace, kdy by „lidé ze sociálního bydlení nesplnili podmínky integrace a zůstali tu“89, 

čemuž by bylo jistě dobré předejít. Co zde ale místním schází nejvíce, je: „místo, kde se 

potkávat.“90 Rezidenti vypověděli, že zde chybí lavičky, lépe vybavené a opečovávané 

hřiště, zázemí u hřiště, kde by si mohli rodiče sednout, a nějaké (komunitní) cenově 

dostupné zázemí, či kroužky pro děti i pro dospělé. 

 „Bylo by fajn něco komunitního, ale ty lidi o to nemaj tolik zájem. Je to tu takový rozdělený, 

jde se scházet jenom tady v tý hospodě.“91 

Starousedlíci, lidé z nové výstavby a větší část lidí se sociálním znevýhodněním žijí „v tom 

svém vchodu“92, nicméně kromě spolupráce mezi školami, příp. školami a zařízeními pro 

seniory se některé školy podílely i na komunitních akcích organizovaných místními, jako bylo 

„Zažít město jinak“. Komunitní aktivity zde mají dva hlavní kořeny, a to je místní hospoda 

a facebooková skupina Praha 9 – Nové Vysočany. Do místní restaurace chodí i rodiče 

malých dětí. Jedna rezidentka uvedla, že se s přáteli, resp. přítelkyněmi, co mají taktéž 

malé (předškolkové) děti neformálně setkávají v rámci tzv. „děti Skloněná“. Na opačném 

konci politizovanější části těchto aktivit stojí společenství předsedů místních SVJ, či 

projekt komunitní zahrady, který soutěží o podporu v rámci „Nakopni Prahu“93 zaštítěné 

MHMP.94  

  

 
84 rezidenti 
85 rezidenti 
86 těmi, kteří se koncentrovali kolem míst setkání a komunitnícíh akcí, kterých jsem se zúčastnila 
87 rezidenti 
88 rezidenti, MČ 
89 rezdienti 
90 rezidenti 
91 rezidenti 
92 rezidenti 
93 https://www.nakopniprahu.cz/ 
94 Soukromá FB skupina s částečně veřejným obsahem byla založena 2018 dvojicí rezidentů. V současnosti má 60 členů, 
přičemž pasivní aktivitu vykazuje v podobě „likování“ příspěvků maximálně polovina z nich. Aktivně v podobě přidávání 
příspěvků, či jejich komentování ve skupině participovalo pouze 6 uživatelů kromě správců skupiny. Z toho jsou pouze 
3 příspěvky sdílené někým jiným než správci a jediný komentovaný příspěvek se věnuje ztracené/ nalezené kočce. Interpelace 
na MČ kvůli situace kolem romských rodin dočasně žijících v lokalitě sdílená spolu-správkyní v příspěvku ze září 2021 získala 
4 like. 
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„Na místní komunitní akci šipkového turnaje to nejvíce připomínalo vesnickou zábavu. Stejně 

jako na vesnici si zde člověk snadno nedojde do bankomatu, což může být problém, 

vzhledem k tomu, že zde lze platit pouze hotově a stejně jako tam i v prostoru místního 

restauračního zařízení – se potkává směs místních lidí napříč věkovými skupinami, od 6 do 

75 let. Ti, co nehrají, nesedí odstrčení, ale baví se s ostatními.  

Genderově bylo osazenstvo vyvážené, a i k těm, co se, dle svých slov přistěhovali před pár 

měsíci, se starousedlíci chovali jako ke známým/ přátelům, prostor byl překvapivě 

inkluzivní.“95 

Dle výpovědí místních tu dříve fungovalo několik volnočasových prostorů a aktivit pro dospělé, 

jako zázemí v místní budově Sokola96, nabízející cvičení (pro seniory), či pronájem prostor na 

volejbal. „Pořádali se tu dětské dny“97, nicméně i ty poslední prostory cenově dostupného 

zázemí pro místní už nefungují a jediná nabízená volnočasová aktivita je zde, dle místních, 

dostupná, nicméně cenově nákladná v hotelu Step (plavání, co se kroužků pro děti týká). 

 
Obr. č. 19 a 20. Bývalé volejbalové hřiště a pohled na Hotel Step. 

 
„Je to vyloučená skupina lidí, která nemá na to si někde vzít byt“.98 

Ve „slepém cípu“ ulice Novovysočanská, kde podle některých místních i policistů žije i několik 

rodin a jednotlivců se sociálním znevýhodněním potkávám skupinu žen s dětmi, kteří sedí na 

rozkládacích židlích/ hrají si na ulici mezi domy. Ženy zmiňují, že se jim s dětmi nechce chodit 

přes křižovatku Spojovací, ale že by se rády staraly o zdejší kus zeleně a udělaly tam pro děti 

malé hřiště, a pro sebe sezení.99 Dětí je dle jejich výpovědi v tomto odříznutém konci 

Novovysočanské ul. v současné době 12-14.100  

„Bezdomovci nejsou místní. Jsou hodně vyloučený, těžko je zatáhnout do nějakejch 

komunitních aktivit.“101 

 
95 terénní poznámky 
96 Nyní spadá pro SSEMI a čeká ji, dle místních rekonstrukce. 
97 rezidenti 
98 rezidenti 
99 rezidenti 
100 rezidenti 
101 rezidenti 
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Když si povídám s pracovníky místního nejnavštěvovanějšího restauračního zařízení, jsem 

svědkem, jako ostatně vždy, když sem zavítám, několika velmi familiárních interakcí mezi 

zaměstnanci a místními. Část místních obyvatel tu bezesporu nachází zázemí. Nejen, že se 

restaurace zapojuje do každé komunitní akce organizované v lokalitě, ale poskytuje útočiště 

lidem se sociálními znevýhodněními, včetně matek samoživitelek102. Inkluzivitu prostoru mi 

potvrzuje muž, který, dle svých slov, právě přišel ze služby a který je současně klientem 

zdejšího azylového domu. Popisuje, jak ho zde majitel restaurace přijal, když se nastěhoval, 

jak mu pomohl, podpořil ho ve shánění práce, ale především mu poskytl zázemí. Azylový 

dům, kde je ubytovaný má ale dle něj velmi přísně nastavená pravidla: „člověk je na tom 

azyláku a připadá si, jako by byl znova ve výkonu trestu“. Současně kritizuje místní skupinu 

mužů převážně vyššího středního věku, kteří dle jeho soudu nepracují a s nimiž zažívá 

interakce, jako když: „přijde frajer. Dej mi něco“ Dej mi cigáro!“103  

Na základě dat soudím, že se v lokalitě vyskytuje poměrně široká a různorodá skupina 

obyvatel, kteří by potřebovali nějaký typ sociální podpory, přesahující CS vymezené 

výzkumným problémem analýzy. Od potravinové a materiální, přes psychologickou 

podporu, sociálně právní poradenství i pro jednotlivé dospělé bez rodin a seniory po 

nízkoprahové služby pro rodiny s dětmi a mládež. Komunitní potenciál lokality, včetně 

jeho sociálního rozměru, je ale poměrně významný. Na základě zúčastněných 

pozorování i výpovědí místních považuji podporu již fungujících aktivit a etablovaných 

aktérů při plánování sociálních služeb v lokalitě za zásadní.  

  

 
102 rezidenti 
103 rezidenti 
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3.1.4. Percepce bezpečnosti lokality 

 

 
Obr. č. 21 a 22. Les nad lokalitou, pohled na cestu a na prostor několik metrů vzdálený 

od hlavní cesty. 
 

„Osmiletý dítě bych se tu bál pustit samotný do lesa“.104 

Co se percepce bezpečnosti týká, rozhovory s lidmi z místních škol a podniků byly významně 

ovlivněné nedávnou situací kolem větší neorganizované skupiny romských dětí 

romských dětí a mládeže, kteří se pohybovali v lokalitě v druhém pololetí 2021 (viz 

3.2.2.2.). Vedení MŠ a ZŠ i jedna ze SŠ se zapojilo (částečně na popud rodičů) do řešení této 

situace, ostatně jako množství místních. Dle výpovědí romské děti studující „napadali, nadávali 

jim, házeli na ně kameny. Děti nastoupily do autobusu a oni jely za nimi“105. Pracovnice školy 

na to konto dodává, že si: „v zimních měsících parkovala auto co nejblíž branky, abych jen 

vyběhla a nasedla“. Pracovnice jednoho ze zde nejdéle fungujících podniků dále vypověděla, 

že: „když tu byli malý cigáňata, házeli jim dovnitř kameny“, což byl dle výpovědi i jeden 

z impulzů, proč nainstalovat bezpečnostní systém. 

Historicky místní a pracovníci škol, respektive ti, kteří žijí v těch částech lokality, které se za 

posledních 10 let hodně změnily hodnotí lokalitu s výjimkou výše zmíněné situace narušení 

místního koloritu skupinou romských rodin jako čím dál tím bezpečnější. Jak místní, tak 

dotázaní pracovníci z vedení zdejších škol či podniků hovoří o tom, že byla dříve lokalita, co 

do bezpečnosti, mnohem problematičtější. 

„v protiraketovym krytu našli stříkačky. V tý době se tu staly taky dvě vloupačky, ale skoro nic 

neukradli… Před 2016 nás občas upozornila městská policie, ať děti nechodí samy 

Krejcárkem, že tam někoho přepadli“, vypráví pracovník školy. 

 

 
104 rezidenti 
105 školy 
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Obr. č. 23 a 24. Pohled z parku nad ul. Odlehlá na dětské hřiště a bývalý komplex ubytoven 

v ul. U Kloubových domů. 
 
„Ještě pět let zpátky to bylo hrozný ty ubytovny, tam se furt rvali, furt sem jezdili policajti“.106 

Čtyři ubytovny v ulici Odlehlá, kde: „žila šílená spodina“107 „původně patřily DP108, pak to koupil 

nějakej soukromník a lifroval tam všechno. Herny byly ale horší. Bojler, ale hlavně Tsunami,109 

tam se jezdilo furt. Jezdilo se tam víkendy… Vím, že jsme zadrželi osoby, co si aplikovali 

v cizím autě. Do ubytoven se spíš hodně jezdilo doručovat“110, kromě toho zde byli cca 1/ 1-2 

měsíce objeveny nějaké osoby v pátrání111. Ubytovna v ul. Skloněná112 byla velmi 

problematická, ale: „když tam byl někdo agresivní, vylifrovali ho“.113 Kolem hotelu Jasmín 

sloužily domy také jako ubytovny114, „tam se jezdilo hodně když nechtěli opustit ubytovnu, 

narušovali pořádek, nebo někoho napadli.115 Pracovnice místní školy nicméně uvedla, že: „je 

tu od ledna klid“. 

Co se týká využívání veřejného prostoru (zeleně) školami, nejmenší děti na stráň za 

vlastní oplocené venkovní pozemky nechodí, protože se tam sdružují: „jiný skupiny, 

jako bezdomovci, válí se tam sklo, někdy i stříkačky“, co se týká starších dětí, tělocviky 

v parku taktéž zrušili, zejména kvůli skupinkám lidí bez přístřeší. Z místních středních škol se 

tento prostor na vybrané hodiny tělesné výchovy využívá, některé školy ale preferují oblast 

zušlechtěnější zeleně u Rokytky116. 

 
106 rezidenti 
107 rezidenti 
108 Dle místních zde byli ubytovaní dělníci, kteří se podíleli na výstavbě. 
109 dnes – obchod s potravinami 
110 předvolání apod., MP 
111 PČR 
112 resp. Odlehlá 
113 MP 
114 dnes azylový dům provozovaný CSS, dříve ubytovna pro muže po výkonu trestu 
115 MP. Rvačky v lokalitě byly naposledy častější v souvislosti se zdejším půlročním pobytem několika Romských rodin 2021, 
kdy se: „chlapi vrátili v 9 z práce, opili se v parku a porvali“.  
116 školy 
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Obr. č. 25. Porovnání 1. čtvrtletí 2021 a 2022 ve vztahu k událostem evidovaných PČR.117 

Dle statistiky PČR evidovaných událostí v lokalitě jsou v ZDE, co do trestných činů a vážných 

přestupků prominentní krádeže, vloupání a tzv. „ostatní“, konkrétně: příkazy k zatčení, 

vyhrožování sebevraždou, prověřování oznámení o údajném týrání dítěte, psychické 

zhroucení; dále se jedná o časté přestupky proti občanskému soužití a sprejerství.  

„Od jara do léta tu jsou feťáci, tady v parku118 a dole v parku. Nikdy jsem s nimi neměla 

žádnej konflikt, ale občas tu najdu stříkačku. Jako není to tu ideální. Bezpečně to působí až 

v Odlehlý, kde jsou ty vilky.“ 

Vnímání bezpečnosti lokality tak v některých případech narušuje buď vlastní, či 

zprostředkovaná zkušenost s nálezem injekčního materiálu, vloupání do auta, či domu, 

(zejména verbálně) hrubé chování podnapilých lidí, či nález těla člověka, který spáchal 

sebevraždu v místním lese119. Nicméně je tento pruh lesa lemovaný zahrádkářskou kolonií, 

kde jsem od ranních hodin až po dobu těsně před setměním potkávala v rámci výzkumu místní 

lidi i rezidenty přilehlého Žižkova venčit psy, nebo se procházet cestou z práce. Jednalo se 

převážně o ženy cca. 22-65 let, které vypovídaly, že tudy chodí pravidelně a nebojí se. K pocitu 

bezpečnosti v lokalitě by dle strážníků MP přispělo, kdyby se i nadále pokračovalo v trendu 

zabezpečování, a to nejen místních škol a podniků (na Novovysočanské), které v posledních 

letech dořešily vlastní mezery v zabezpečení, ale i co se bytových domů týká, jelikož: „do 

některých se člověk dostane“120. 

„Vykradený auta? Když tu někdo je, klidně i třikrát za večer.“ 

Místní konstatuje, že se tu: „auta vykrádaj furt, jak tu nejsou kamery“. Krádeže věcí a vloupání 

uvádějí rezidenti jako významný bezpečnostní limit lokality. Vedení každé z kontaktovaných 

škol konstatuje nicméně pouze jeden až dva případy krádeží, či vniknutí do objektu 

v posledních letech121. Nedávná zkušenost se skupinou romských dětí si ale vyžádala 

 
117 Statistika PČR všech evidovaných událostí v lokalitě 
118 Zelené prostranství u ulice Odlehlá, kde je umístěná i venkovní posilovna. 
119 rezidenti 
120 MP 
121 Převážně se jednalo o vniknutí lidí bez přístřeší na pozemky školy (sklepy, zahradu).   
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pravidelné hlídkování MP v lokalitě. To komentuje rezident, že: „možná chvilku pomohlo, když 

tu jezdili hodně policajti.“122 Co se ale týká ubytoven, poslední, která v lokalitě zbyla je 

umístěná na samotném jejím kraji, na slepém konci ulice Novovysočanská. Jedná se o část 

lokality, která je dle některých participantů výzkumu typická větším množstvím zde žijících lidí 

se sociálními znevýhodněními (vč. lidí romské etnicity). 

Přestože se lokalita zjevně dle objektivních faktorů i subjektivní percepce dotazovaných, co do 

výskytu potenciálně nebezpečných lidí, nebo injekčního materiálu významně zlepšila, místní 

i pracovníci škol v lokalitě se shodují na tom, že by byla větší péče o veřejné prostory 

i navýšení policejních hlídek významně nápomocné proto, aby se zde místní cítili 

komfortně a bezpečně. Pracovníci OS považují lokalitu pro rodiny s dětmi za 

neatraktivní až „rizikovou“ a to z důvodů, že tam: „nejsou žádná veřejná prostranství, jsou 

tam velké ulice.“ Příkladem je, že tam na podzim: „dítě vletělo na tu hlavní cestu.“123 Zdá se, 

že by, jak se vyjádřil jeden z místních: 

„nebylo špatný, kdyby tu byly policejní hlídky, nejen když se někdo řeže.“124 

 

  

 
122 rezidenti 
123 OS 
124 rezidenti 
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3.2. Praxe SS v Nových Vysočanech v kontextu P9 i přilehlých oblastí P3 a 8 

 

„…v současné době je ta lokalita spíš o práci s romskou komunitou a sanaci rodin. Ty tam 

jsou daleko potřebnější než nějaká adiktologická služba.“125 

Pravidelná terénní práce s cílovými skupinami výzkumu se lokalitě již několik let 

vyhýbá. Kromě AS, jejíž terénní pracovníci dojíždějí jednou za 14 dní na poslední místo126, 

kde ještě žijí osoby bez přístřeší se tzv. „terén šlape“ až za hranicí lokality (1/ týden/ 14 dní). 

Co se adiktologických služeb týká, žijí zástupci CS v dochozí127 vzdálenosti lokality. 

„…my tam tak často jako nechodíme, protože ta dostupnost je tam prostě pro ty lidi horší, 

takže jsme tam fakt jako nikdy nikoho nepotkali no jasně že většinou se jako klienti 

pohybujou tam, kde jsou dopravní uzly, kde hodně jezdí tramvaje autobusy metro třeba…“128 

V současné době lokalitě z hlediska objektivních měřítek neposkytuje lidem s látkovými 

závislostmi a lidem bez přístřeší dostatečně bezpečné prostředí, i proto pracovníci 

těchto NNO do lokality pravidelně nedocházejí. Výjimku tvoří zmíněná AS, nicméně i Ti 

v lokalitě v současné době evidují (pouze) cca 6 klientů129. Terénní program AS převážně 

pracuje s lidmi: „co žijou venku na ulici. Za těma lidma styl buňky úplně cíleně nechodíme. 

Máme je zmonitorovaný. S nima řešíme většinou jenom jako nějaký třeba dávky hmotné nouze 

nebo důchod…“130 V lokalitě jsou totiž umístěny 2 buňky na přechodné bydlení pro lidi bez 

přístřeší, spravované MČ131.  

Pracovníci NNO zaměřených na nízkoprahové a sociálně-aktivizační služby pro děti, 

mládež a rodiny, hovoří pouze o jednom případu za poslední tři roky, kdy do lokality 

pravidelně (každotýdně) docházeli, a to nastěhování velké skupiny romských rodin ze 

Slovenska do lokality. Dle místních, poskytovatelů, OS i policistů se jednalo o skupinu Romů 

ze slovenské osady, kteří neměli osvojené některé základní sociální návyky, ani prostředky na 

obstarání základní hygienické a materiální péče. V lokalitě se pohybovali od léta 2021 do ledna 

2022, kdy se odstěhovala poslední ze sledovaných romských rodin, se kterými kromě OS, 

romské koordinátorky MHMP, NPK Husita132 a Beztíže133, soustavně pracovali zejména 

zaměstnanci nízkoprahového terénního programu Proxima.  

 
125 OS 
126 Formálně ale spadá už pod P3 
127 Cca 20 minut 
128 poskytovatelé 
129 poskytovatelé 
130 poskytovatelé 
131 v rámci projektu „Bezdomovectví“ od r. 2014 
132 https://komunitnikostel.cz/husita 
133 https://beztize.cz/ 
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„To jsou ti naši bezdomovci.“134 „Oni se snažej. Když jsou separovaný, tak neškoděj. Když 

mají výhodu, jako garáže u Krejcárku, nebo ty buňky“. 135 

Obr. č. 26. Zbytek garáží u Krejcárku. 

 

Místní, až na tuto událost, nereflektují 

významný výskyt neorganizovaných 

skupin dětí či mládeže v lokalitě. 

Opačně je tomu ale s lidmi, které 

identifikují jako uživatele návykových 

látek. Dle dotazovaných strážníků MP 

a rezidentů představují lidé s látkovou 

závislostí a lidé bez přístřeší dvě 

nejpočetnější skupiny obyvatel 

s kombinací sociálních hendikepů 

v lokalitě. Na základě výpovědí MP, 

poskytovatelů a rezidentů je možné 

usoudit, že lidé s látkovou závislostí, co 

se v lokalitě pohybují zde nebydlí.  

Druhá skupina se mnohonásobně ztenčila po postupném rušení útočišť, které byly roztroušeny 

po lokalitě ještě 8-6 let zpět a zpřísňování bezpečnostních opatření na několika polo-

obývaných místech136. Lze ji rozdělit na ty, kteří obývají buňky spravované MČ, ti patří spíše 

do minimálně početné skupiny cca 6 lidí137 „naši bezdomovci“, na jejichž přítomnost jsou místní 

zvyklí a zpravidla s ní nemají problém a větší skupinu lidí, kteří se zdržují zejména kolem 

autobusových zastávek a obchodů s potravinami na ulici Novovysočanská. Ti ale dle 

poskytovatelů jednak nemusí spadat do kategorie „osoby bez přístřeší“138, jednak ti, co do ní 

spadají dle MP nejsou místní. Skupina je zřejmě mix rezidentů, ať už z azylového domu, 

ubytovny, pozemků zahrádek139, nebo pronajímaných bytů140 a lidí, co zde nežijí141. 

Někteří zdejší obyvatelé, zejména tací, žijící u jejich míst setkávání si stěžují, že tito lidé pijí 

alkohol na ulici, kde také dělají nepořádek či jsou hrubí na kolemjdoucí142, jiní tvrdí, že: 

„nakoupěj, poseděj si na lavičce u hlavní a odejdou“143, další se je dokonce snaží, byť 

neúspěšně, integrovat do zdejší společnosti144. Nicméně zvýšený výskyt lidí identifikovaných 

jako osoby bez přístřeší a uživatelé drog v lokalitě místní pozorují zejména v teplejších období 

roku (jaro–léto). Oproti tomu, co se týká osob bez přístřeší, komunikace mezi poskytovateli 

a OS se zintenzivňujě se snižováním teplot145. Kromě nepravidelného kontaktování ze strany 

kurátorů pro dospělé, provádí před zimou tito pracovníci OS spolu s pracovníky NNO sčítání 

 
134 Rezidenti, termín používají i pracovníci projektu „Bezdomovectví“ MČ a spolupracující příslušníci MP, kdy označuje zejména 
lidi, žijící v buňkách MČ – ty, na které dohlíží i MP. 
135 rezidenti 
136 Bezpečnostní složky, poskytovatelé. Příslušník MP nicméně uvádí, že z cca 200 osob bez přístřeší registrovaných na MČ 
měla Novovysočanská za posledních 13 let jeho praxe vždy nejvyšší zastoupení těchto osob. Pracovník OŽP nicméně udává 
takřka o polovinu nižší počet lidí bez přístřeší na MČ. 
137 Odhad poskytovatele, který do lokality pravidelně dochází. 
138 To může být jeden z faktorů ovlivňující evaluaci situace osob bez přístřeší v lokalitě místními a MP, kde příslušníci MP tvrdí, 
že z MČ byla a je Novovysočanská ulice nejhorší (bezpečnostní složky). 
139 Vedle COPTH pobočky Novovysočanská je takový pozemek, kde: „polobezdomovci“ občas přes den něco pálí, což narušuje 
výuku. (školy) 
140 rezidenti 
141 bezpečnostní složky 
142 rezidenti 
143 rezidenti 
144 rezidenti 
145 poskytovatelé 
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lidí.146 Od začátku pandemie terénní práci ulevily „covid hotely“ pro lidi bez přístřeší, z nichž 

přes zimu 2021/ 2022 fungoval právě i ve zkoumané lokalitě.  

„…nevím, jestli to jsou úplně naši klienti… je dost možný že to jsou prostě normální lidi jako 

třeba co bydlej na tý ubytovně, kolikrát se nám stává, že si myslíme, že někde támhle 

postávají a posedávají klienti, a oni to… jsou to prostě lidi co jsou třeba osamocený, bydlí 

sami v bytě a schází se tam s nějakým kamarádem a popíjejí…“147 

„Tam se ta situace ohledně lidí bez domova hodně zlepšila, bylo tam hodně stanů, 

ležení“148, pracovník NNO odhaduje, že zde žilo mezi 20 a 30 lidmi bez přístřeší149, nyní to 

jsou jednotky. Rezidenti vídali ještě loni v lese lokality přespávat 2–3 lidi. Nyní provádí terénní 

pracovníci monitoring lokality jednou za 2-3 týdny. Nicméně věta: „to nejsou naši klienti“, 

vztahující se, jak na skupiny lidí, kteří se zdržují u hlavní silnice na zastávkách a u obchodů 

s potravinami, stejně jako na mladé uživatele drog, kteří se v lokalitě dle některých výpovědí 

pohybují150, je poměrně emblematická věta pro problematiku zdejší potřeby sociálních 

služeb. Každý ze zde (na P9) působících poskytovatelů má striktně nadefinovanou CS, a to 

jak věkem, typem sociálního znevýhodnění, tak způsobem kontaktování. Adiktologické služby 

obsluhují pravidelně v rámci terénního programu zejména místa, kde se osoby CS zdržují 

dlouhodobě (kde žijí), tudíž, pokud do lokality tito lidé dojíždějí z nějakého důvodu (např. 

pořizovat návykové látky), významná část těchto lidí zde nesetrvává a při nepravidelném 

monitoringu zde neobjeví použitý injekční materiál, nezhodnotí lokalitu jako potřebnou. 

Podobně pak mladiství151 s látkovou závislostí nepatří ani do CS nízkoprahových služeb pro 

děti a mládež, jelikož oni s lidmi s látkovými závislostmi nepracují, ani do CS adiktologických 

služeb, kteří pracují s dospělými lidmi, kteří užívají drogy injekčně. Lidé, kteří nemají v péči 

děti a žijí na ubytovně, či v azylovém domě pak nespadají do kategorie CS ani jedné ze 

zkoumaných služeb.  

Co se týká CS, terénní programy fungující v lokalitě se tak zaměřují na dospělé lidi bez 

přístřeší (ty, co žijí doslova „na ulici“), což jsou převážně muži 40+; dospělé s látkovou 

závislostí, užívající návykovou látku injekčně a děti a mládež ve věku od 8 do 26 let, spadající 

ve veřejném prostoru do kategorie: „neorganizovaná mládež“, nicméně bez látkových 

závislostí. 

  

 
146 poskytovatelé 
147 poskytovatelé 
148 poskytovatelé, ale potvrzují i výpovědi rezidentů 
149 Odhady MP jsou vyšší, konkrétně 20-30 lidí na každém ze stanovišť: zahrádkářská kolonie, garáže, jednotky pak 
v opuštěných vagonech na depu či po vyklizení ubytovny v ul. Odlehlá. 
150 bezpečnostní složky, místní – osoby bez přístřeší 
151 Nicméně jsem se v lokalitě přímo nesetkala s příkladem výskytu takové CS. 
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3.2.1. Praxe a potřeba adiktologických služeb 

 

„V ulici U nové školy je zídka, tam jsme párkrát někoho našli, ale nemusíme ale chodit moc 

do historie, šlehnout jste si viděla lidi i na tý hlavní ulici (Novovysočanská).“152 

Poskytovatelé adiktologických služeb se shodují, že počty klientů pomalu klesají, k této 

situaci přispívá i, že: „…hodně klientů přechází na alkohol… (a že) za covidu byl problém 

s dodávkami“. Vesměs se ale: „klienti vyskytují tam, kde přebývají, nebo na zalidněných 

místech, kde je větší anonymita…Paradoxně, kde je… více lidí, klient se cítí bezpečně, kde je 

sám, cítí se víc nepříjemně. Kde se uměj schovat, je jejich místo…“ Z tohoto hlediska je zřejmé, 

že v lokalitě, která svou povahou mnohým připomíná vesnici není pravděpodobné, že 

by uživatelé splynuli s davem, tudíž nedává příliš smysl, aby se zde v současné době, 

kdy se zrušila většina míst, kde se mohli „schovat“, vyskytovali.  

 

3.2.1.1. Historie lokality z hlediska zdejšího výskytu CS 

 

„…není toho tolik jako třeba na jiných městských částech… Myslím si, že to je tím, že to je 

relativně daleko od centra zároveň tam není… takovej ten dopravní uzel, jako třeba jiný 

místa tady v Praze…“153 

Z hlediska aktuální potřeby adiktologických služeb považuje OS zkoumanou oblast 

v kontextu MČ za marginální. I terénní pracovníci NNO reflektují, že se jedná o jednu 

z klidnějších lokalit, kterou obsluhují, kde také v posledních letech neevidují kontakty 

a nálezy injekčního materiálu jsou v řádech jednotek154. Poskytovatelé se shodují, že je 

výskyt uživatelů s látkovou závislostí vyšší jednak v blízkosti dopravních uzlů, jednak někde, 

kde mají uživatelé návykových látek zázemí. Dříve zkoumaná lokalita poskytovala těmto 

lidem ale množství útočišť. Fungovala tu ubytovna v dočasné budově v ul. Odlehlá 

a několik dalších ubytoven v tzv. Kloubových domech a ve slepém konci ul. 

Novovysočanská155. Dále byly dle poskytovatelů hojně obydlené oblasti garáží 

u Krejcárku, či některé objekty zahrádkářské kolonie. Jednotky lidí také přebývaly 

v opuštěných vagonech na Seřaďovacím nádraží Libeň.156 V prostoru zmíněných garáží 

při každé kontrole (1/ 1-2 měsíce) objevila, dle výpovědi, PČR na místě cca 10 potenciálních 

klientů, vč. dětí, mladistvých i dospělých. Sběr kovu z kabelů, které byly k nalezení na nádraží 

pak sloužil uživatelům jako zdroj peněz a umožňoval jim spolu s dostupným přístřeším 

v lokalitě dlouhodobě pobývat.157  

„Měla jsem pocit, že tam bydleli i venku.“158 

Po zrušení části ubytoven zůstala ve vybydlených objektech ještě bydlet část lidí159 až do jejich 

zbourání.  Nicméně právě po tom, co se začalo nádraží hlídat160 (a volné kabely se 

rozebraly), zbourala se část ubytoven, postupně vyhořely/ zbouraly se garáže 

u Krejcárku161, zrušily se herny a zpřísnil se režim v zahrádkářské kolonii, kde se už 

 
152 bezpečnostní složky 
153 poskytovatelé 
154 poskytovatelé 
155 Stále funguje. 
156 poskytovatelé, bezpečnostní složky, rezidenti 
157 poskytovatelé 
158 školy 
159 školy, rezidenti, poskytovatelé 
160 nyní zde na majetek drah dohlíží každodenně bezpečnostní firma (pracovníci ČD a bezpečnostní firmy) 
161 Dle výpovědí poskytovatelů i pracovníků bezpečnostních složek zůstaly zřejmě jen ty, co jsou v osobním vlastnictví. 
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několik let dodržuje zamykání dveří, a dle výpovědí místních: „když tam jdeme na návštěvu, 

hned se nás ptají, za kým jdeme a na jakou parcelu“162, výskyt CS se snížil. To dokládají 

i výpovědi pracovníků škol, kteří nacházeli: „stříkačky naposledy tak 4-5 let zpátky“163. Většina 

popisovaných změn se přitom dovršila před 5-6 lety.  

Co se týká nedávnější minulosti, na základě monitoringu lokality v kontextu problému několika 

romských rodin ze Slovenska, které zde několik měsíců pobývaly, tedy práce s CS lidí 8-26 

převážně romské etnicity konstatují, že mezi řešené problémy, patřilo mj. i užívání návykových 

látek, a to od alkoholu po injekční užívání drog.164 To se týká období léto–zima 2021. 

Příslušníci bezpečnostní složky se současně shodují s místními, že za hřištěm naproti MŠ, 

kde často pobývala i zmíněná skupina lidí se kolem laviček a ve výsledku i na samotném 

dětském hřišti vyskytovaly injekční stříkačky165. Řešení situace dle bezpečnostní složky 

přineslo odstranění možnosti sezení, resp.: „dala se pryč lavička a dobrý“166.  

 

3.2.1.2. Současnost lokality z hlediska výskytu CS 

 

„…tam jednou za čas chodíme ale vlastně jsme tam nikdy nikoho nepotkali, a co si pamatuju, 

tak tam nebyly ani žádný sběry…“ (Monitoring probíhá) „třeba jednou za čtvrt, za půl roku“ 

v oblasti u Balkánu, kolem ubytovny a ulice Novovysočanské.  „…co zbude po obstarání těch 

stálých klientů a lokalit… jsme tam 3 hodiny na té Praze 9, jednou týdně a máme to 

rozplánované tak, abychom nejdřív obešli ty lidi, kteří tu službu potřebují, a pak když nám 

zbude třeba hodina času tak jdeme na nějaká nová místa nebo na ty místa na který chodíme 

pravidelně“167 

Pracovníci OS naopak konstatují, že zde zvýšená poptávka po těchto službách byla v zimě, 

když tam MHMP: „v rámci zimních opatření sesbíral a ubytoval osoby bez přístřeší z centra 

města“168, nicméně nyní tomu tak není. OS konstatoval, že je dle hlášení nasmlouvaných NNO 

na celé P9 uzavřená drogová scéna: „ani polootevřená, ani otevřená“169. V lokalitě ani žádné 

drogově závislé rodiny neevidují, ani neměli v poslední době žádné hlášení od 

bezpečnostních složek v tomto smyslu.170 Dotazovaní poskytovatelé tento názor sdílí, přičemž 

je ale možné, že je do nějaké míry založený na nedostatečně hustých datech o lokalitě, což je 

zapříčiněno mj. i poddimenzovaností NNO. Z perspektivy příslušníků bezpečnostní složky, 

i řady dotazovaných rezidentů je ale lokalita v tomto směru i v současnosti naopak 

velmi problematická, dokonce jí někteří označují za: „nejhorší lokalitu z celý devítky“171.  

 

 
162 rezidenti 
163 školy 
164 poskytovatelé 
165 bezpečnostní složky, rezidenti, školy 
166 MP 
167 poskytovatelé 
168 OS 
169 OS. To OS taktéž uvedl jako důvod toho, proč byla sestavena poslední plán protidrogové politiky MČ. Podle NNO nicméně 
nejde o plně uzavřenou scénu, mají: „náhodné kontakty na ulici, ale jako otevřená drogová scéna – to znamená osoby, které by 
se v lokalitě pohybovali, zdržovali se a očekávali tam své souputníky, respektive dealery“, nikoli. (poskytovatelé) 
170 OS 
171 MP 
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Obr. č. 27, 28 a 30. Pohled do 

zahrádkářské kolonie v ul. Na Balkáně, 

vchod 8 a prázdná lahvička vody na 

ředění látky do injekce. 

 

„V Jasmínu se dřív vařilo. To bylo vidět, 
jak se tu scházeli. Ale maj to tu hlídat, 

takoví tu vždycky budou.“172 
 

Na základě výpovědí pracovníků bezpečnostních složek a místních se domnívám, že až na 

výjimečné situace, kdy se po aplikaci vyskytovali uživatelé např. v přízemních garážích 

Holandského domu, v chodbě či sklepě některého z bytových domů173 tito lidé v lokalitě 

nezůstávají delší časový úsek.174 Nicméně výskyt této cílové skupiny je v lokalitě 

nepopiratelný již z pozorování, kdy jsem sama našla v rámci komunitního úklidu 

u autobusové zastávky injekční stříkačku, či malou nádobku od vody na ředění látky do injekce 

u parku (viz obr. 21)175, kde je posilovna a kde se dle místních tito lidé nejčastěji vyskytují176. 

Pozorovaní lidé identifikovaní jako zástupci CS adiktologických služeb mohou být, dle názoru 

dotazovaných, navrátivší „místní uživatelé“ – ti, co si zde byli zvyklí aplikovat, když tomu více 

přálo prostředí.177 Jinou teorii razí další někteří rezidenti, kteří tvrdí, že donedávna – do 

vyklizení poslední ubytovny v Kloubových domech pozorovali předávky (z okna domu), 

z auta, či kola, jehož řidiči krátkodobě do lokality za tímto účelem zavítali.178 To konvenuje 

s informací, že byl v loňském roce v oblasti policejní zásah, kvůli objevené „varně“.179 Další 

dokonce uvádějí, že vědí o osobě z lokality, kterou dlouhodobě z obchodu s drogami 

 
172 rezidenti 
173 rezidenti, MP 
174 Takové situace podle zástupce poskytovatelů může ale řešit služba aplikační místnosti, která uživatelům poskytne: „čistý 
bezpečný místo, kde by si mohli legálně aplikovat návykovou látku. Aby se pak nestalo, že najdete klienta napůl svlečenýho 
v nějaký temný uličce. Jednak je to nepříjemný těm lidem, jednak to může zvyšovat nasranost těch uživatelů, který pak můžou 
bejt agresivní.“ (poskytovatelé) 
175 Dle výpovědí rezidentů, kteří se do úklidu lokality zapojily se našlo dalších cca 10 těchto lahviček v parku v horní oblasti 
lokality (u ul. Odlehlá). 
176 Někteří příslušníci bezpečnostní složky taktéž v této oblasti zkoumané lokality konstatovali vyšší čísla sběru injekčního 
materiálu. 
177 bezpečnostní složky a rezidenti 
178 rezidenti 
179 rezidenti 
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podezírají, což potvrzuje i zprostředkovaná informace od klientů NNO, že: „v oblasti pobývá 

nějakej dealer a ti lidi se tam stahujou“.180  

 
Obr. č. 31 a 32. Pohled na prostor mezi garážemi a oploceným areálem kolejí a prostor nad 

parkem s posilovacími prvky, kde dříve stávaly ubytovny. V obou případech se jedná 
o místa, kde dle výpovědí rezidenti vídají osoby, které identifikují jako uživatele drog. 

 
„Naposledy jsem viděla předávku z auta před měsícem.“181 

Místní problém nálezů použitého injekčního materiálu v parcích i na hřištích řeší 

svépomocně182. Rezidentka, která se přátelí se skupinou rodičů s dětmi, žijících v blízkosti ul. 

Skloněná (říkají si „Děti Skloněná“) mi v jednom rozhovoru vyprávěla, že: „s kámoškama 

plánujou pro děti udělat v létě stezku, kde je budou učit, co dělat s tím, když najdou stříkačky. 

Rozdaj jim rukavičky…“183 

Současně, v případě zřizování zázemí nějaké adiktologické služby ve zkoumané lokalitě, 

poskytovatelé předpovídají, že by se mohlo stát, že: 

„…ti lidi nikam nebudou odjíždět, nebudou tam spát a potom… budou prostě tam, protože 

jakýkoliv posunky pro něj jsou tak náročný, že …pokud ti lidi půjdou tam a nebudou 

motivovaný odjíždět, nebo nebudou mít tu možnost sednout a popojet tamhle za 

kamarádama do parku, tak budou celou dobu v týhle lokalitě. Bude to velká zátěž pro ty 

místní občany, který tam jsou… Tam, ani odtamtud se ani pěšky nikam nedostanete…“184 

 
180 rezidenti, poskytovatelé 
181 rezidenti 
182 Nálezy použitého injekčního materiálu od nejfrekventovanějších míst: zelený plac u posilovacích prvků a nad ním základy 
zbouraných ubytoven, par pod Holandským domem, přízemní garáže Holandského domu, hřiště naproti MŠ, zídka v ul. U nové 
školy, vstupy do protiraketových krytů, sklepy, autobusová zastávka. 
183 rezidenti 
184 Poskytovatelé. Jiní ale vypověděli, že adiktologickou službu by bylo lepší zřídit: „…blíž ke Krejcárku… k té Praze 8… je to 
blíž Praze 8, kde je víc klientů… Ale zase ty Nový vysočany jsou trochu blbý, protože on tam vlastně jezdí jako jenom 1 autobus 
a pak až jako za tím kopečkem nebo za tím parkem jezdí tramvaje, a to je takový jako trochu z ruky…“ (poskytovatelé) 
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Obr. č. 33. Mapa kriminality podle trestného činu (šíření) „toxikomanie“ za Prahu v posledním 

roce. 
 

Pracovníci v adiktologických NNO se shodují na tom, že, přestože je P9 významnou lokalitou, 

co do výskytu CS, zřízení služby jako je například kontaktní centrum zde nedává příliš smysl. 

A to jednak z logiky, kolik a kde se v Praze tyto služby vyskytují, jednak kvůli tomu, že zřízení 

takové služby v takto pěšky obtížně dostupné lokalitě by mělo za efekt, že by tam uživatelé 

zůstávali. Tento názor je v souladu s obavou několika dotazovaných rezidentů. 

 

3.2.1.3. Osoby potenciálně ohrožené látkovou závislostí 

 

Někteří zde žijící dotazovaní si stěžují, že se od začátku roku 2022 změnila klientela 

ubytovny185 z dělníků na lidi, kteří mohou být uživateli návykových látek. To v blízkosti žijící 

obyvatelé soudili na základě hluku a několika nálezů jednotek injekčních stříkaček. Tito lidé 

prý, stejně jako „mladí ze škol“ také chodí pít alkohol „tam dolů, nad ty koleje“ (pod místní 

garáže a na sráz pod ubytovnou). Změnu klientely na větší procento lidí se sociálním 

znevýhodněním potvrdil i dotazovaný přímo na místě, nicméně vedení školy, která stojí 

naproti konstatovalo, že si to: „oni (pracovníci/ vedení ubytovny) hlídaj. Když je třeba, je tu MP. 

Nenechají si rozjet problém“. Poslední vzpomínku na problém s drogami si pracovník školy 

vybavuje před cca 7-8 lety, kdy bylo nalezeno něco v autě, stojícím před školou. Situaci 

následně ale vyřešila MP. 

Kromě klientů ubytovny jsou další potenciální ohroženou skupinou místních, resp. lidí, 

co tu pravidelně pobývají studenti místních škol.  

„…u nás se ty děti objevujou, když začínají experimentovat, ale pro ně (adiktologické služby) 

to vlastně ještě nejsou klienti…protože oni vlastně nic nepotřebujou. Nemají problém… Oni 

experimentujou tak to je téma, o kterým se s nimi bavíme kdy… zvědomujeme všechny ty 

rizika, ale …do tý doby, než to pro ně začne být problém (18, 20 let), než začnou fakt jako 

vypadávat třeba ze školy… ale většinou to jsou… žvýkací tabák, experimentování 

s alkoholem, s marihuanou… Úplně nemáme děti, které by byli uživateli tvrdých drog…to 

občas bývá na Vysočanský, kde experiemntujou s pervitinem, nebo… nějakýma párty 

drogama, jako extáze…“186 

 
185 slepý konec ul. Novovysočanské 
186 poskytovatelé 
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Ze školských zařízení fungujících lokalitě má nejvíce žáků/ studentů z lokality mateřská škola, 

základní škola eviduje studující převážně v Prahy 9 (70 %) a studenti středních škol jsou ze 

všech městských částí, vč. Prahy-Západ i Prahy-Východ.187 Dotázaní nesdělili přesná čísla, 

ale pokud některou ze středních škol navštěvují studenti z lokality, jsou to jednotky. Studenti 

místních středních škol v lokalitě příliš času netráví a velkou přestávku tráví, dle výpovědí, 

zčásti na pozemcích škol, zčásti v lokalitě (kebab, restaurace, parky)188. Z hlediska OS, školy 

z této lokality neprojevují směrem k MČ zájem o preventivní programy, nebo periodický tisk. 

Nicméně jsou v lokalitě 2 soukromé školy, které si obstarávají tyto typy spolupráce samy. 

Školy také zaměstnávají výchovné poradce, příp. i školní psychology či preventisty. Některé 

spolupracují, co do prevence i užívání návykových látek, s neziskovými organizacemi, jako je 

Prospe z.s. Co je ale významné, nikdo z vedení, ani dalších dotazovaných pracovníků ZŠ 

a SŠ nevypověděl, že by se zde kdy setkali s problémem prodeje drog studentům 

v rámci lokality. Navíc, studující na čtyřletých oborech často: „mají tuhle éru za sebou, 

dokonce tu i míň kouřej“189, ti ze tříletých studijních oborů z této definice poněkud vypadávají, 

což dokazují trávníky kolem košů před školou, které jsou pokryté cigaretovými nedopalky. 

Problémy s drogami se ze SŠ řeší takřka výlučně u tříletých studijních oborů, přičemž 

se jedná v současné době o 5-10 případů ročně.190 Jsou to případy lidí, u kterých 

pedagogičtí pracovníci zpozorují behaviorální změnu v rámci školní výuky, 

nicméně prohledávat studenty nemohou, tudíž přesné číslo studujících, kteří nějaké návykové 

látky užívají, není školám známé. Převážně se (z 95 %) jedná o marihuanu191 a obtížnější 

případy se řeší ve spolupráci s poskytovateli adiktologických služeb.192 Několik let se nicméně 

nestalo, aby někdo pod vlivem drog někoho napadl, což si dotazovaní zdůvodňují částečně 

i dlouhotrvající distanční výukou. Studující na SŠ spíše v současné době: „zápasí s tím, 

udržet pozornost, zůstat ve škole, přičemž někteří řeší ohrožení školním neúspěchem“193. 

To se nicméně týká nejvíce studujících tříletých studijních oborů194, ti také cca z 50 % 

pocházejí z rodin s nějakým sociálním znevýhodněním.195 Obecně je: „hodně studujících 

z neúplných rodin“, často si do školy chodí: „pro vlídný slovo“196. Co se tedy případů užívání 

drog týká, jejich počet v posledních letech rapidně klesá, dříve se takové případy objevovaly 

i na čtyřletých maturitních oborech a bylo jich celkem 2x-3x více. Dle dotazovaných se ale 

taktéž snižuje emocionální projev studujících, případy sebepoškozovaní pak takřka vymizely 

- oproti dřívějším letům, kdy jich řešili třeba 10 za rok. Úspěšnost studujících v dokončení SŠ 

je ale takřka stoprocentní.  

„Tady je klídek, pohoda… Zatím.“197 

  

 
187 školy 
188 školy, pozorování 
189 školy 
190 školy 
191 Studující se vrátí pod vlivem z velké přestávky. (školy) 
192 školy 
193 školy 
194 Pouze jedna škola v lokalitěs několika sty studenty, kteří jsou namícháni z různých částí Prahy, vč. Praha – Východ i Praha – 
Západ, nikoli jen z MČ.  
195 školy 
196 školy 
197 rezidenti 
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3.2.2. Praxe a potřeba nízkoprahových a sociálněaktivizačních služeb pro děti a mládež 

 

„Nikomu nedělá dobře, když se tříletý dítě nekoordinovaně kolíbá po silnici.“198 

 

3.2.2.1. Současný výskyt CS v lokalitě 

 

„Na celý Praze 9 je potřeba větší sanace, spolupráce s nefunkčními rodinami, aby se 

naučili běžnýmu životu. A je potřeba i v týhle lokalitě. Aktuálně teď ale nevnímáme, že by 

byla zvýšená…“199 

 
Obr. č. 34. PČR v lokalitě evidované události za 2021.200 

 

Z 214 evidovaných záznamů na PČR v lokalitě pro rok 2021 má vysoké zastoupení kromě 

krádeží věcí, či krádeže vloupáním i sprejerství s 22 výskyty a přestupek proti občanskému 

soužití s 19. Pod kategorií „ostatní“ se skrývají výjezdy za účelem prověření oznámení (jako 

jsou hádky, napadení, obava o osobu blízkou, či problémy s dětmi v rámci rodiny), vypátrání, 

či zajištění osob, vyhrožování sebevraždou ad. Zohledníme-li ještě, že zde nejsou vyčíslené 

„méně závažné“ přestupky, které zajišťuje spíše MP, je zřejmé, že v lokalitě CS rodin/ 

mládeže se sociálním znevýhodněním existuje, což potvrzuje i výpověď příslušníka 

PČR.  

Dle dotauovaných se skupinky mladých objevují v místním parku a lese. Rezidenti 

nevnímají tyto skupinky jako problémové, ale dle pracovníků MP i PČR201 se v prostoru 

garáží u Krejcárku často scházejí skupiny mladých lidí, kteří požívají alkohol i tvrdé drogy.  

Nicméně vzhledem k tomu, že se tam teď: „hodně čistilo, radši se přestěhujou někam jinam, 

 
198 rezidenti 
199 MČ  
200 Statistika PČR všech evidovaných událostí v lokalitě 
201 I zde žijící dotazované osoby bez přístřeší. 
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kde mají chvíli klid“.  MP má dle výpovědí některých z poskytovatelů za úkol: „roztříštit“ 

drogovou scénu, což má za důsledek vytlačování lidí za hranice MČ. Příslušník bezpečnostní 

složky mi tuto teorii potvrdil, když jsem se doptávala na problematiku zmiňovaného: „čištění“, 

které se týkalo jak CS osob bez přístřeší, tak uživatelů drog, zřejmě ale i potenciálních klientů 

služeb pro děti a mládež. 

Poskytovatelé, OS, ale i rezidenti nereflektují v současné době nijak vysokou potřebu 

nízkoprahových a sociálněaktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a mladistvé. 

Výchovné problémy, jako špatná školní docházka, nebo sprejerství se řeší dle odhadu 

příslušníka PČR v lokalitě do deseti případů202, nicméně zde rozhodně, shodně s OS 

pracovník PČR potřebu sanace rodin identifikuje. Přestože jsem bohužel neměla přístup 

k žádným kvantitativním informacím k této problematice, z rozhovorů jak s místními, tak 

s příslušníky bezpečnostní složky plyne, že jsou v lokalitě jak nízkopříjmové rodiny s dětmi, 

které už měli i např. nějakou zkušenost s policií, tak i množství rodičů samoživitelů. 

Jejich počet mezi starousedlíky, kteří se sházejí v místní restauraci, rezidenti odhadují do 10, 

nicméně několik jednak matek s dětmi, jednak žen, které jsem v lokalitě potkala na ulici 

vypovědělo, že do restaurace z různých důvodů nechodí. Domnívám se proto, že rodin, které 

spadají do této CS je v lokalitě mnohem více. 

  

3.2.2.2. „Děti měli zakázáno chodit na hřiště“: Půlroční narušení rovnováhy lokality skupinou 

romských dětí 

 

„…jednalo vlastně o jeden dům, kde bydlel větší počet romských rodin203 v hodně špatných 

podmínkách… oni táhli ty prodlužovačky venkem těma oknama, tak jak se to vidí třeba 

v Indii… V jednom bytě v přízemí jsem byla na konzultaci… hodně zdevastovaný byt kde 

nesvítilo světlo… 2+kk, kde bydlela maminka se 4 dětma a ještě když jsme tam byli, tak ona 

vlastně vařila na elektrickém dvouvařiči… pořád vypadával proud a teď jí to pořád jako 

nevařilo, a žádný odvětrání… víc těch romských rodin bydlelo v jednom bytě, takže jich 

klidně v pokoji bydlelo i 10… Byli z osady na Slovensku, takže oni vlastně vůbec nebyli 

socializovaní a neměli základní hygienický návyky… nechápala jsem, jak se děti můžou 

zapatlat v Praze… obličeje… mají ty čmouhy od bláta a chodí jako naboso… potom začal 

podzim a oni dlouho chodili třeba jenom v tričku…problém byl že ty děti nechodily do školy… 

byli jsme hodně venku na hřišti a hráli jsme různé hry ale takový jako třeba logopedický nebo 

číselný a oni byly hrozně vděční ty děti…“204 

Neobvyklých jevů si pracovníci NNO všimli poprvé v červenci 2021, kdy se pohybovali děti ve 

věku cca 10 let nekoordinovaně po Praze a žebrali peníze.205 Na začátku září se s klienty 

(děti, mládež i rodiny) začala provádět stran OSPOD a poskytovatelů z NNO pravidelná 

sociální práce. Situace se významně dotýkala místních, i pracovníků a studujících na 

školách v lokalitě, kteří si stěžovali (MP, OSPOD), že děti žebraly od kolemjdoucích na 

zastávce Skloněná, nebo v rámci/ v blízkosti dětských hřišť, kradly místním206 

i v místních obchodech, dokonce zcizily cenný nemovitý majetek jednomu z rezidentů, 

byly agresivní v rámci skupiny i směrem k rezidentům.207 Ti hovoří o několika 

konfliktech, vč. házení kamení, slovního napadání seniorů, sledování dětí, kteří 

 
202 Z čehož dle výpovědi cca polovinu ani neřeší bezpečnostní složky, ale jen OSPOD a škola. 
203 V době kontrol tu bylo mezi 30 a 40203 lidmi…“ (MP) 
204 poskytovatelé 
205 poskytovatelé 
206 Rezidentka vypověděla, že ji skupina romských dětí zcizila obě zrcátka na autě. 
207 rezidenti, poskytovatelé, MP 
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odcházeli ze školy, podezření z týrání zvířat i napadení příslušníka bezpečnostní 

složky208. Mezi další témata, které terénní pracovníci s klienty řešili bylo sebepoškozování, 

alkohol, návykové látky, vztahy v rodině, podpora školních kompetencí, právní poradenství, 

sex, zdraví209. Několik rezidentů vypovědělo, že měli na hřišti či v širší lokalitě se skupinou dětí 

a mladistvých konflikt, i že se jim snažili materiálně vypomoci, což se často zvrhávalo, z jejich 

perspektivy, ve zneužívání podpory místních. Je zřejmé, že byla situace velmi komplexního 

charakteru a k jejímu řešení přispěla dobrá koordinace OS, NNO a bezpečnostních složek, ale 

i interpelace jedné rezidentky na MČ210. Otázkou zůstává, jestli řešení, kdy jsou rodiny: „pod 

tlakem okolností donuceny… (se) na podzim 2021 odstěhovat z lokality pryč“211 je 

současně nejlepší řešení pro klienty, z nichž jedna rodina, byť přestěhovaná na jinou MČ stála 

zůstala do jisté míry v péči zde nakontaktované NNO.  

Klienti dle dotazovaného pracovníka NNO byli „…ze začátku docela hodně otevřený nějaký 

spolupráci… pak se to začalo vlastně komplikovat začaly se otevírat ty různý problémy, které 

tam vznikaly, začalo tam jezdit hodně lidí a oni začali být hodně ostražití…“ Z výpovědí 

rezidentů vyplývá, že byli jednak situací pohoršeni, jednak obtěžování (když děti žebraly 

o peníze), ale často se buď sami cítili ohroženi, či se o děti, vystavující se riskantním situacím, 

báli. 

„Místní se za ten půlrok odnaučili chodit na hřiště…“212 „Na jedné straně si stěžovali na 

výtržné chování dětí, děti zase mluvily o pocitu nepřijetí od lidí v lokalitě… Lidé ale reagovali 

velmi nedůvěřivě.“213 

 

Obr. č. 35. Vchod do domu, kde rodiny 

žily 4/ 2022. 

 

Z výpovědí příslušníků MP vyplývá, že 

tento dům má dlouhou historii 

příbuzných událostí. V roce 2020 při 

kontrole byl např. otevřený, včetně všech 

bytů, nahoře bydleli uživatelé drog, 

nicméně protože nepřijel majitel, 

důslednější kontrola zde ubytovaných lidí 

nebyla možná.214 K podobnému tématu 

se vyjádřila i terénní pracovnice, která do 

lokality pravidelně (1-2 x týdně) 

docházela. Majitel to prý s nimi: „myslel 

dobře“ a „chtěl jim pomoci“, nicméně se 

mu to příliš nepovedlo, a přestože do 

nějaké míry spolupracoval, pracovnice 

navrhuje, aby s ním někdo zůstal nadále v kontaktu a podobným situacím se 

v budoucnu předešlo.215 Navíc to, že se pracovník NNO nechal slyšet, že měl: „pocit, že 

 
208 poskytovatelé, MP, rezident. 
209 poskytovatelé 
210 Text je zveřejněný na FB stránkách skupiny Praha 9 – Nové Vysočany. 
211 poskytovatelé 
212 rezidenti 
213 poskytovatelé 
214 bezpečnostní složky 
215 poskytovatelé 
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ten OSPOD by jim mohl něco nařídit a oni vlastně tvrdili, že jako nemůžou“216 značí, že 

současné nastavení podpůrné sítě sociálních služeb není optimální.  

„Stalo se tam z toho ohnisko. Něco se tam děje. Řeší se to. Vyřeší se to a pak se z toho 

stane zas úplně normální lokalita.“ 

V kontextu zbytku MČ považují pracovníci OS situaci za běžnou. S tím do značné míry 

souhlasí i dotazovaní poskytovalé z NNO. Ti sice uvádějí, že z hlediska povahy míry 

znevýhodnění klientů byla situace mimořádná, nicméně sami již něco podobného v jiné lokalitě 

v rámci MČ řešili. 

  

 
216 poskytovatelé 
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3.2.2.3. Poskytovatelé služeb pro děti a mládež na MČ i kolem a jejich dostupnost 

 

„…až teď vlastně někdy před prázdninami jsme byli upozorněni OSPODem na to, že by bylo 

vhodné tuto lokalitu navštěvovat, že jsou tam rodiny s dětmi, se kterými je potřeba pracovat. 

Poprosili nás, jestli bychom to mohli monitorovat… předtím… jsme tam nikdy nebyli… já 

jsem tady 3 roky na Praze 9 a vlastně mě to i překvapilo, že tohle ještě naše lokalita…“217 

Na MČ působí dlouhodobě jedna NNO poskytující služby pro rodiny s dětmi, děti a 

mládež, nicméně SAS Proxima dle emailové komunikace nemá s lokalitou žádnou významnou 

zkušenost, proto jsem byla odkázána na pracovníky terénního programu pro děti a mládež. Ti 

prochází terén „čtyřikrát až pětkrát týdně“, přičemž se jedná zejména o oblast Proseku, 

a Vysočan.218  

„…máme vytipovaný místa, jako prostranství před školama, nebo parky, hřiště, obchodní 

centra, náměstí. Místa, kde se děti a mladí scházej…když nikoho nepotkáme, spíš jdeme do 

kanceláře, máme domluvený nějaký individuální konzultace, anebo prostě jsme online 

a komunikujeme s klienty a klientkami …přes skype nebo přes instagram, a je to hrozně 

efektivní…“219 

Existují nicméně situace, např. za nepříznivého počasí, nebo lockdownu, kdy se možnosti 

organického potkávání klientů ztenčují. V současné době, kdy lidé – děti a mladí zejména 

tráví velkou proporci volného času na sociálních sítích, a kdy i pohyb v rámci sociálních 

médií a internetu obecně skýtá množství nebezpečných a nezabezpečených interakcí, se 

tento způsob poskytování sociálních služeb dané CS jeví jako významný. Dle vedoucí 

terénního programu by se na práci s klientkami a klienty přes sociální sítě: „klidně ještě uživil 

další plnej úvazek“220.  Kromě terénního programu, práce s klienty v jeho zázemí na Proseku 

(online kontakt, doučování, pomoc se sestavováním životopisů...) a akcích pro klienty, jako 

jsou fotbalové turnaje, nebo „přespávačky“ má organizace smlouvu s jednou ZŠ na MČ: 

„protože je spoustu dětí, které nějaké obtíže/ problémy mají, ale po škole jdou rovnou domů 

což znamená, že je normálně nepotkáme. Takže na ty cílíme, když chodíme přes tu 

školu“.221 „…moc dobře funguje, když potkáme v terénu děti, který nás znaj z prezentací. A to 

je, že přijdeme do třídy a v rámci 10 minut řekněme, kdo jsme a co děláme. Ale potom je to 

právě dobrý, protože oni už jako říkaj: „vy jste byli u nás ve škole“… máme na co navázat…“ 

Tato spolupráce je ale dle dotazovaných úplnou výjimkou. Ve valné většině případů 

kontaktování škol se poskytovatelům nedaří: „dostat ani na prezentace.“222 V současné době 

nefunguje spolupráce s žádnou další školou na MČ, přitom, dle výpovědí je tato spolupráce 

klíčová, pro navázání kontaktů s částí CS. Tím spíše, že je na MČ 7 ZŠ a 17 SŠ223 (z čehož 

3, resp. 4224 jsou ve zkoumané lokalitě). Z hlediska dotazovaných pracovnic a pracovníků NNO 

je tak největší překážkou k efektivnímu poskytování nízkoprahových služeb téměř 

absolutní nespolupráce škol v lokalitě.  

 

 
217 poskytovatelé 
218 poskytovatelé 
219 poskytovatelé 
220 poskytovatelé 
221 poskytovatelé 
222 poskytovatelé 
223 Miškovský, J. 2020. Strategický plán rozvoje Městské části Praha 9: Analytický profil městské části, str. 22-25. 
224 Jedna střední škola má v lokalitě 2 pobočky: čtyřleté i tříleté obory. Dohromady tyto dvě školy navštěvuje cca 750 studentů. 
(školy) 
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„Na devítce není žádný nízkoprah,“225 

slyšela jsem v průběhu uplynulých dvou měsíců několikrát od lidí z NNO, kteří působí na P9, 

i v přilehlých lokalitách. Kromě zázemí zmíněného terénního programu, by ale dle 

výpovědí dotazovaných měl být v blízké době zřízen NZDM v blízkosti Harfy. Vedle 

klasické sociální služby a volnočasových aktivit poskytovaných v nízkoprahových zařízeních 

pro děti a mládež (nízkoprahových klubech) jsou zde plánovány navazující služby 

psychologické, adiktologické226 i sociálně-aktivizační227, pro poskytnutí komplexní 

podpory klientským rodinám. 

Vzdušnou čarou bude služba teoreticky blízko, jenomže, přihlédneme-li k prostorovému 

vyloučení lokality, domnívám se, že bude její dostupnost pro potenciální místní klienty 

značně omezená. Přestože na MČ v současné době nefunguje žádný nízkoprahový klub pro 

děti a mládež, 15-20 minut pěšky od lokality se nachází NZDM Beztíže228, navázaný na DDM 

Ulita229. Tam, vzhledem k tomu, že si nevedou evidenci o počtech osob mimo Prahu 3, pro 

kterou je služba primárně určena, není možno dohledat počty klientů z P9, natož z části MČ, 

ale odhadem jsou to za P9 jednotky.230 Jedna z dotazovaných rezidentek vypověděla, že 

navštěvují s dětmi Ulitu, nicméně se domnívám, že pro většinu ostatních místních spadajících 

do CS je DDM Ulita neznámá, nebo obtížně dostupná. Je sice situovaná v dochozí vzdálenosti, 

nicméně za zalesněným kopcem. Vzhledem k tomu, že ani dotazovaní rezidenti nechodí 

do takřka neosvětleného lesa venčit psy za tmy, lze předpokládat, že tudy po škole 

nebudou moci do takové služby docházet děti, resp. zejména na podzim a v zimě. 

Další služba pro tuto CS je nízkoprahový klub Husita, který se specializuje na podporu 

romských rodin a dětí. Přestože sídlí na přilehlé P3, je v kontaktu s nízkoprahovými službami 

z P9 i s místním OSPOD. Participoval také na řešení situace romských rodin 2021. Nyní 

provádí v lokalitě nepravidelný monitoring 2-3x/ 1 rok231. Dle výpovědi pracovníka k nim jedno 

dítě z P9 docházelo na doučování v době lockdownu a nyní obsluhují 2 klienty, žijící v blízkosti 

nádraží Libeň. Nicméně, zda jsou tito klienti ze zkoumané lokality opět není možno říci. Navíc, 

nízkoprahový klub má poměrně malou kapacitu232.233 

  

 
225 poskytovatelé 
226 Psychosociální adiktologické centrum zaměřené na dětskou adiktologii nelátkových závislostí. 
227 Ambulantní i terénní forma služby.  
228 https://beztize.cz/ 
229 https://www.ulita.cz/ 
230 Dle telefonického rozhovoru s pracovníkem Beztíže jsou mezi klienti i lidé z Vysočan.  
231 jelikož se primárně zaměřuje na P3 
232 Nyní je naplněn – 15 dětí, cca 6 denně. 
233 Dostupná je dle pracovníka organizace Ulita života, služba zaměřující se na podporou rodinám, které mají děti v pěstounské 
péči. Nicméně žádné klienty z P9 z více než 60 obsluhovaných pěstounských rodin z Prahy a Středočeského kraje na MČ 
nemají. Některé ze škol v lokalitě nicméně evidují organizaci Argos, věnující se lidem ohroženým domácím násilím. 
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3.2.3. Lokalita perspektivou podpůrné sítě/ komplexní podpory 

 

Poskytovatelé nasmlouvaných sociálních služeb z řad NNO, pracovníci OS a výjimečně 

i zástupci MP se scházejí jednou za 3 měsíce, zejména za účelem informování OS 

o aktuálním stavu MČ z pohledu praxe, potřeby, příp. změn či nových typů poskytovaných 

sociálních služeb. Frekvenci schůzek považují poskytovatelé za dostatečnou. Dále, pro 

ty, kterým se překrývají CS (služby pro uživatelé návykových látek a osoby bez přístřeší) jsou 

schůzky, dle výpovědí, přínosnější než pro ty, jejichž CS je v lokalitě unikátní a osamocená od 

těch ostatních.234 Částečně schůzky slouží ale i pro sdílení informací (o cílových skupinách či 

aktuálních možnostech financování) mezi poskytovateli. Minimálně tomu tedy tak bylo do 

začátku pandemie onemocnění Covid 19. Co se proluky setkání v období zahlcení úřady 

řešením důsledků pandemie týká, někteří dotazovaní vypověděli, že: „kdyby se tam něco extra 

dělo, dostanou tu zprávu většinou od Městský policie, která… má poměrně velkej personální 

aparát a ten terén chodí po celý Praze.“235 Od začátku pandemie, dle zástupců poskytovatelů 

proběhly 2-3 schůzky. To ale v kontextu Prahy není nic výjimečného, naopak, 

pracovnice a pracovníci NNO hodnotí OS ve srovnání s ostatními MČ jako nadprůměrně 

spolupracující, jelikož: „některý městský části s váma nekomunikujou“236. Konstatují ale, 

že by např. „OSPOD mohl být proaktivnější“237. Kromě schůzek informují poskytovatelé 

OS prostřednictvím pravidelných čtvrtletních a výročních zpráv o své činnosti. Dle 

potřeby pak OS: OSPOD, protidrogový koordinátor, či kurátoři pro dospělé/ děti238 kontaktují 

poskytovatele s žádostí o monitoring, případně zajištění nějaké nově vzniklé situace. 

K takovým událostem dochází průměrně, dle výpovědí poskytovatelů, jednou až třikrát do 

roka (pro celou MČ). V podobné frekvenci se stává, že jsou pracovnice a pracovníci NNO 

kontaktováni jinými poskytovateli, kdy si např. předávají klienta kvůli prostorovému rozdělení 

agendy, navazující službě, či potřebě jiného typu služby. Data o potřebách sociálních služeb 

na území MČ mají tak poskytovatelé primárně z vlastních zdrojů (monitoring), minimálně pak 

ze zmíněných schůzek či od kolegyň a kolegů z jiných NNO. OS zde čerpá jednak z informací 

sdílených na schůzkách, ze čtvrtletních a výročních zpráv, ale i z podnětů občanů a zejména 

MP, s níž také, stejně jako s PČR spolupracuje při řešení relevantních případů (např. 

zanedbání školní docházky). 

 

3.2.3.1. Silné stránky lokální sítě sociálních služeb 

 

Z hlediska jednotlivých skupin výzkumných participantů bylo vyzdvihováno několik aktérů sítě 

komplexní podpory klientů i několik typů spolupráce. Přestože poskytovatelé služeb pro lidi 

s látkovou závislostí a lidi bez přístřeší hovořili o spolupráci s kurátory pro dospělé, či 

protidrogovým koordinátorem, zdravotnickými zařízeními, projektem: „medici na 

 
234 „…na některejch městských částech, kde je třeba téma návykových látek častý u našich klientů, jsou tam nálezy…, tak se 
i můžeme přikrejvat a překrývat… občas se tam dělají společný terény…“ (poskytovatelé) 
235 poskytovatelé 
236 poskytovatelé 
237 Nicméně dotazovaní také uvádí, že přestože s OSPOD nemají prakticky žádnou spolupráci: „funguje, když je potřeba… teď 
rámci té situace… se na nás hodně obraceli a fungovalo to skvěle… nemají potřebu něco řešit dopředu… ale já se upřímně asi 
vůbec nemůžu stěžovat, že by bylo něco špatně, nebo že by nám něco jako odmítli.“ (poskytovatelé) 
238 Či v případě AS jsou to i pracovníci OŽP z projektu: „Bezdomovectví“. 
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ulici“239, či organizací psí život240, poskytovatelé nízkoprahových služeb jsou, zřejmě 

i protože jejich CS je tvořena z velké části neplnoletými lidmi241, nejvíce „zasíťováni“. 

„Oni (Harfica) jsou zase volnočasový klub, ale třeba ty menší tam posíláme… protože… je 

třeba, aby se nějak jako socializovali v rámci trošku bezpečnějšího prostředí… tady na 

terénu, nebo u nás v zázemí nemáme žádnou skupinu dětí…“ 

Co se týká nízkoprahových služeb pro děti a mládež, spolupracují s volnočasovým klubem 

Harfica, se kterým spolupořádají v létě komunitní akci, realizují každoměsíční pravidelné 

schůzky a předávají klientům kontakty na sebe navzájem (zejména z terénního programu 

směrem do klubu).  Dále spolupracují s výchovným ústavem Klíčov, ale zejména z OS 

kurátorkou pro mládež, která často: „předává informaci klientům, které k nim dochází, že by 

s námi třeba mohli jet na výjezd“. Dále spolupracují s Městskou knihovnou, kteří jim poskytli 

prostory na doučování – tzv. „Dobroučko“242, aby se kvůli doučování nemuseli vracet sociální 

pracovníci z terénu. Mají před-domluvenou spolupráci s Domem dětí a mládeže na P9 

a spolupracují s jednou ZŠ v lokalitě. 

„…nás kontaktovala právě maminka jedné studentky, která odmítala chodit do školy, s tím že 

začala mluvit o tom, že zažívala šikanu, abychom jí pomohli najít jinou školu… já jsem 

kontaktovala na MČ Odbor školství a oni byli velice vstřícní a za 2 dny mi pomohli najít 

školu…“243 

Kromě kurátorky pro děti a mládež z OS, hodnotí poskytovatelé dobře některé reakce 

OŠ. Nicméně vysokou responzivitu OŽP vyzdvihovali jak rezidenti, tak poskytovatelé.244  

„…tady…je dům, kterej je úplně celej vybydlenej… padají tam i stropy. Je to takový místo, 

kam se občas chodíme podívat. Lidi tam přespávají… a my jsme vlastně poukázali na to, že 

je to hodně nebezpečný, že by bylo potřeba to zabezpečit a pak prostě, a docela jako krátce 

po tom, jsme se tam šli podívat, a opravdu to bylo zabezpečený… stejně jsme tady chodili na 

hřiště… z nějakých důvodů zmizely branky, a já jsem na to taky upozornila a ty branky se 

tam zase objevily…“245 

V rámci OŽP vzniknul také unikátní projekt „Bezdomovectví z roku 2014“ na přechodné 

bydlení pro lidi bez přístřeší, který kvituje většina poskytovatelů. Lidi do projektu doporučuje 

AS a MP, když splní podmínky, jako, že: „nesměj brát drogy a dělat na ulici“246. Po 3 roky mají 

pak při splnění podmínek možnost bydlet v buňkách zadarmo, kdy jim MČ výměnou za úklid 

okolí poskytuje materiální podporu (dřevo na topení, barvy na vymalování interiéru). Po třech 

letech platí pak měsíční nájem 500,-. Předloni např. nasbírali po celé P9 67 tun odpadu. 

„…spolupracujeme v MP, mají na starosti tyhle bezdomovce, tak víme, kdo se jak stará, kdo 

jak zlobí…Když jsme umístili buňku míň schovanou, místní si nejdřív ztěžovali, a když pak 

zjistili, že jim tam uklízí, nosej jim tam jídlo. Vzájemně si pomáhaj…“247 

Od začátku projektu si dle výpovědi už 20 lidí samo sehnalo práci. Úspěšnost projektu ve 

smyslu resocializace jeho pracovník hodnotí jako třetinovou.  

 
239 https://medicinaulici.cz/ 
240 https://www.psizivot.com/ 
241 Tudíž, jak se domnívám, efektivní poskytování služby do značné míry podmiňuje právě její zapojení do sítě aktérů a 
návazných služeb. 
242 Dobrovolníci doučují klienty. 
243 poskytovatelé 
244 Nutno podotknout, že OŽP nemá k poskytovatelům žádné á priori povinnosti. 
245 poskytovatelé 
246 OŽP 
247 OŽP 



 
 

   
45 

„Máme dobrý vztahy s policií, když zavolám, přijedou do pěti minut.“248 

Responzivitu MP hodnotí někteří rezidenti i poskytovatelé také velmi pozitivně, stejně jako 

spolupráci konkrétních příslušníků PČR. 

 

3.2.3.2. Limity lokality perspektivou sítě sociálních služeb 

 

3.2.3.2.1. Poddimenzovanost SS 

 

Pracovník NNO uvedl, že jsou v rámci poskytování služby v současném měřítku závislí na 

darech, potřebovali by proto: 

„…víc peněz na zajištění služby, protože všechno se zdražuje a …počet lidí se nám… 

zvednul od tý doby, co jsme to začali dělat,…takže jsme museli navýšit porce polívek 

a … sežere nám to dost materiálu… vydáváme 1 týdně polévku, děláme i zdravotní edukaci, 

takže jsme schopni ošetřit lehčí poranění… a to je všechno materiál, kterej nás stojí 

peníze… ta Praha 9 je dobrá, ty peníze máme vždycky včas, ale prostě kdybychom neměli 

třeba navázanou tu spolupráci s Husky, tak nemůžeme vydat 30, 40 stanů a spacáků jenom 

na tu 1 městskou část…“249 

V rámci jednoho březnového rozhovoru mi dotazovaný zástupce poskytovatelů sdělil, že mu: 

„před hodinou přišel email s částečnou informací o tom, kolik mají podpořených úvazků pro 

letošní rok“. Hlavní limitou místní sítě sociálních služeb je dle poskytovatelů, a to jak OS, 

tak NNO právě jejich poddimenzovanost. To se projevuje jednak v nedostatku podpořených 

úvazků některých poskytovatelů, nedostatečně včasném informováním poskytovatele 

o podpořených úvazcích, či nedostatku financí na poskytovanou materiální podporu. 

Administrativní zátěž, kterou zmiňují poskytovatelé MČ se taktéž na základě výpovědí jeví 

jako neúměrně vysoká, a to zejména ve vztahu k množství dokumentace, které OS poskytuje 

MHMP. Navíc, značné limity má dle výpovědí informování opačným směrem, což vytváří 

asymetrický vztah i míru znalostí, které jsou ale klíčové pro efektivní fungování OS.  

Dle dotazovaných poskytovatelů SS by měla situace jejich financování, a tedy i množství 

vytvořených úvazků odrážet jejich vzrůstající potřebu, zejména co se týká nízkoprahových 

a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a mládež a služeb pro lidi bez přístřeší. 

Zřízení NZDM, SAS a denního centra v lokalitě, nebo v její blízkosti navrhují jako jedno 

z řešení.   

 

3.2.3.2.2. Koordinace SS ze strany MHMP a MČ 

 

„…magistrát do svých bytů umísťuje klienty ze zrušených zařízení. Absolutně nám nedá 

vědět, že máme ve svém obvodu nějakého takového klienta… My jsme potom zděšení, že 

jsme to v podstatě měli vědět už dávno, protože bychom tam navázali nějaký služby/ 

spolupráci. A to je to je ta asi hlavní bolest… Na naší městský části je pak odpovědnost jim 

(ty služby) poskytovat…já tomu nerozumím… Ale ruší se různá zařízení, která jsou potřebná, 

a naopak by se ta zařízení a služby pro lidi měly rozšiřovat a na lépe dostupných 

 
248 Školy, nicméně výpovědi tohoto druhu zaznívaly i z úst rezidentů.  
249 poskytovatelé 
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místech…co tady od jiných městských část víme, tak magistrát doporučí poskytovatele a pak 

organizace řekne, že je klient je náročný…“250 

Nedostatečně včasná komunikace záměrů MHMP se zřizovaným zázemím SS i povahou 

klientely vnímá OS jakou velkou překážku poskytování sociálních služeb v lokalitě. Ty pak 

není možné zapojit dostatečně, včas a tím i efektivně. Navíc, koordinace sociálních služeb 

na MČ i v rámci celé obce se jeví z pohledů poskytovatelů v některých případech značně 

nekoncepčně.  

„Když se koukněte na celou Prahu, tak jsou městský části, který tu drogovou politiku chtěj 

řešit, vyhledávají plejádu možností, co by mohly těm klientům nabídnout a jsou městský 

části, který řeknou: „Hele my už toho tu máme dost“.251 

V takových případech podle některých poskytovatelů adoptují městské části strategii 

roztříštění drogové scény a snaží se vytlačit ty klienty za hranici MČ. Protidrogový 

koordinátor má dle pracovnice NNO pak poměrně malé pravomoci v tom smyslu, že: 

“může doporučovat, ale záleží na politický situaci“252, zda se takové doporučení uvede do 

praxe. To konvenuje i s neformální informací pracovníka MČ, že mají protidrogoví koordinátoři 

na různých MČ různě velké úvazky, od čehož dle pracovníka NNO samozřejmě také odvisí 

jejich kapacita na reálné koordinování adiktologických služeb v rámci MČ. 

„V Praze jsou tři kontaktní centra na 15000 uživatelů těhle návykových látek a ty kontaktní 

centra rozhodně nestačí.“253 

Poskytovatelé adiktologických služeb se shodují na tom, že je v Praze vysoká potřeba: 

„rozšíření těchto služeb“. Problém shledávají v distribuci práv na takové typy rozhodnutí mezi 

MHMP a městskými částmi. Jelikož vedení městských částí nemá (povinnost mít) představu 

o celkové situaci potřeb adiktologických služeb ani přímý politický zájem tyto potřeby naplnit, 

jejich rozhodnutí nemusí být vzhledem k této potřebě příliš koncepční. Otázky kontaktních 

center, automatů na injekční materiál, aplikačních místností, či povolení stání sanitek 

v případě zajištění zdravotního ošetření klientů by měly být dle některých 

dotazovaných: „v gesci magistrátu“, nikoli jednotlivých městských částí, které mají stále 

právo takové typy rozhodnutí vetovat.  

 

3.2.3.2.3. Koordinace bezpečnostních složek a adiktologických služeb 

 

Další identifikovanou limitou sítě SS je ambivalentnost vztahu mezi některými poskytovateli 

a bezpečnostními složkami. Přestože je užší spolupráce bezpečnostních složek, OS 

a poskytovatelů dle některých výpovědí přínosná, jak např. ukazuje spolupráce MČ a MP na 

projektu buněk pro lidi bez přístřeší, či na podpoře příslušníků PČR při řešení několika situací 

se sociálně znevýhodněnými dětmi a mladistvými, obávají se někteří poskytovatelé 

adiktologických služeb, že by situaci nevyjasněných agend mohla užší spolupráce 

s bezpečnostními složkami uškodit. Přestože se dle dotazovaných paradigma PČR i MP ve 

vztahu k adiktologickým službám proměňuje tak, že už všichni pracovníci 

bezpečnostních složek nezastávají názor, že výměnou injekčního materiálu: „je v tom 

podporujou“, k otázce rozšíření spolupráce se staví často rezervovaně. I když považují 

za přínosné, aby je bezpečnostní složky informovali o aktuálních „nálezech“, obávají se, že by 

 
250 OS 
251 poskytovatelé 
252 poskytovatelé 
253 poskytovatelé 
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taková spolupráce mohla implikovat, že se stanou odpovědnými za celkové řešení takové 

situace. 

 

3.2.3.2.4. Omezená responzivita a nejasné povinnosti ÚP směrem k poskytovatelům 

 

Úřad práce považují zástupci některých poskytovatelů i OS za:  

„protiklientskej, takže docela bojujem, protože většinou se snažíme tam vyboxovat pro klienty 

dávky a oni je nechtěj vyplácet a tvrděj, že nemůžou… my se ty klienty snažíme podporovat 

a říkat jim, na co všechno mají dávky, a vyplňovat s nimi dotazníky a oni nám řeknou, že nic 

nedostanou… Na druhou stranu, my je ke svý spolupráci nijak zvlášť nepotřebujeme, protože 

ty dávky a všechno vidíme v OK Systému, takže my je nepotřebujeme k ničemu. Kromě 

toho, že teda vyplácej ty peníze, s klientama v podstatě nepracují.“ 

Poskytovatelé mají na místní KOP ÚP smíšené názory, od toho, že „vůbec nefunguje“ až po 

to, že: „na tý Praze 9 s tím nebyla potíž nikdy, nedělali nám tam nikdy naschvály jako třeba na 

jinejch městech městských částech…“254 Nicméně z výpovědí je zřejmé, že právě CS, která 

„vypadává“ ze sítě SS by mohla být ideálně do nějaké míry „obstarávána“ právě ÚP, což, 

pokud se formálně již nejedná o povinnost ÚP, může způsobit propadávání lidí sítí SS. 

 

3.2.3.3. Navrhovaná řešení 

 

3.2.3.3.1. Vzájemná spolupráce 

 

„…dlouho jsme chtěli navázat spolupráci se školami, protože vlastně, co je problém většinou 

zaznamenají nejdřív ty učitelé a úplně jako ideálně by to bylo pro nás tak, že když ten učitel 

si všimne že to dítě začíná nějak nefungovat; že se trošku zhorší, nebo tam nastane takový 

nějaký propad, tak že nás kontaktuje, my přijdeme do školy a přebereme si toho klienta/ 

žáka. Ale tohle se nám vlastně moc nedaří, protože ty školy s námi moc nespolupracují 

a moc nás takhle jako nevnímají spíš jako neznají, anebo nás hodně vnímají jako 

volnočasový služby…“255 

Poskytovatelé služeb pro děti a mládež vnímají velmi limitovanou responzivitu ze strany 

škol. Navrhují, aby zřizovatel, ve většině případů tak MČ vytvořila tlak na školy, aby se tam 

poskytovatelé pravidelně prezentovaly a udržovali s nimi kontakt: „abychom my líp 

zajistili, co potřebujou.“256 Ideálně by měly být jasně nastavená pravidla vymahatelnosti 

spolupráce s nasmlouvanými NNO, aby se síť podpory této CS zefektivnila a stabilizovala. Co 

se těchto služeb dále týká, někteří poskytovatelé identifikují potřebu efektivnějšího využívání 

nástrojů případových konferencí, aby: „když se řeší nějaký dítě případovou konferencí, aby se 

to řešilo profesionálně… byl facilitátor… a aby byly její výstupy vymahatelné“. 

„…hrozně dobře funguje že se policajti někdy účastní těch fotbalů s těma klukama, a je to 

takový hodně jako neformální způsob, jak se potkat a ono se jim stává že když potom ty 

děti jsou třeba někde na útěku nebo někde něco jako vyvedou, a potom tam vlastně 

 
254 poskytovatelé 
255 poskytovatelé 
256 poskytovatelé 
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přijde někdo, koho ale oni už znají z toho fotbalu, tak je to daleko příjemnější spolupráce 

pro všechny ale hlavně k němu prostě tím získají tak důvěru…“257 

Poskytovatelé oceňují vzájemnou spolupráci, která ovšem funguje jen mezi těmi, kde si: 

„sednou s vedením“, resp., kde funguje spolupráce dobře na bázi „lidských vztahů“. Nicméně 

mezi některými typy služeb a dalšími aktéry může být spolupráce podmínkou efektivního 

a proklientského poskytování služby, jako v případě výše zmíněného potenciálního 

neformálního přátelského kontaktu mezi pracovníky bezpečnostních složek a poskytovatelem 

služby pro děti a mládež. 

 

3.2.3.3.2. Koordinace služeb k jejich lepší prostupnosti 

 

Vzhledem k tomu, že někteří poskytovatelé identifikují limity ze strany zájmu MHMP, který si 

dle výpovědí naposledy sezval všechny pražské poskytovatele v roce 2017, domnívají se, že 

situace ne úplně koncepčního fungování SS v obci by mohla být řešena cestou 

častějšího setkávání poskytovatelů s MHMP. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé 

zpracovávají MČ P9 čtvrtletní i výroční zprávy, kde mohou být limity a potřeby identifikovány, 

otázkou je, zda by problém nevyřešila efektivněji důslednější koordinace SS úředníky MHMP, 

či, několikrát zmiňovaná návaznost služeb, zajištěná MHMP jinými cestami.  

Dle zástupce NNO existuje v Praze značná poptávka po dětské psychiatrii, psychoterapii 

a psychologickém poradenství a diagnostice, aby: „je pak mohli poslat někam dál“. OS totiž 

pak dle některých poskytovatelů: „nemá jiný nástroje než ty represivní, jak s klientskou rodinou 

pracovat.“258 Současně několik z nich napříč CS navrhuje posílení frekvence a efektivity case 

managementu. Co se nízkoprahových služeb pro děti a mládež týká: „pravidelné setkávání 

v užší lokalitě i skupině ve smyslu kurátora pro děti a mládež, OSPOD, zástupce školy, NNO 

pro děti, MP, kdy se bavíme o tom, co se děje, navážou se vztahy, usnadní komunikaci“, 

ale i řešení problémů.  

I pracovníci OS konstatují, že to, co chybí je:  

„prostupnost služeb. Pokud (klienti) vypadnou z jedné služby, tak aby byla nějaká 

návazná. To by bylo úplně nejlepší… (Systém financování) „je nekoncepční a hrozně složitý 

pro klienty na různý služby… klient by selhal a už by šel do jiný služby. Protože teď je to fakt 

šílený pelmel a poskytování pro toho klienta není podle mě užitečné a pro nás je to zase 

další zátěž a hledat různý služby, který by byly pro tu rodinu a který by zase nedělali to 

bazální, co třeba dělala jedna služba, ale už by se mohli trochu vy-upgradovat dál…“259 

Koncepční koordinace MHMP by dle dotazovaných mohla napomoci větší prostupnosti 

služeb a tím i zefektivnění jejich poskytování.  

 

3.2.3.3.3. Vybudování komunitního centra v lokalitě s navázanými nízkoprahovými službami 

 

„… na tom plácku by mělo bejt něco pro lidi, hrozně to tu chybí…“260 

 
257 poskytovatelé 
258 poskytovatelé 
259 V rámci zpětné vazby použitých pasáží z rozhovoru bylo upřesněno, že: „není dobrá provázanost a návaznost služeb, na 
kterou by se měl dle našich poznatků fokus zaměřit“. (OS) 
260 rezidenti 
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Rezidenti i poskytovatelé identifikují problém absence místa setkávání pro místní komunitu, 

v rozhovorech byla zejména zmiňovaná skupiny rodičů s dětmi. Kromě prostoru se 

zázemím, kde by se mohli scházet rodiny/ rodiče s dětmi zde chybí i volnočasové 

aktivity, jak pro děti, tak pro dospělé. Částečné řešení nabízí projekt komunitní zahrady, 

který se v současné době uchází o podporu v soutěži: „Nakopni Prahu“. Zázemí pro dospělé 

(příp. rekonstrukce volejbalového hřiště apod.) by mohlo být, dle dotazovaných např. 

vybudované v parku nad ulicí Odlehlá. Dotazovaní rodiče (především ženy) často zmiňovali 

nejen limitu zázemí pro aktivní trávení volného času, ale zejména absenci zařízení typu 

kavárna ve zkoumané lokalitě. Jednu z variant nabízí, dle rezidentů, i propojení takového 

prostoru s již v lokalitě etablovanými sociálními zařízení pro seniory. 

Místní dále navrhují prostor po vzoru komunitního centra Nová Trojka261, které by 

propojovalo právě aktivity pro děti se zázemím pro rodiče. Na takový prostor by mohly 

být navázané, podle některých rezidentů, nízkoprahové služby pro rodiny s dětmi, které 

by klienty tak mohly nabírat „organicky“.  

  

 
261 https://www.nova-trojka.cz/ 
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4. Závěr 

 

Nové Vysočany a přilehlé okolí, resp. ta oblast mezi Nádražím Libeň, ul. Spojovací, K Žižkovu 

a Krejcárkem, která spadá pod Prahu 9 je bezpochyby infrastrukturně deprivovanou lokalitou. 

To je manifestováno její dopravní obslužností, kterou zajišťují pouze dvě autobusové linky, ale 

i velmi nízkou občanskou vybaveností. Bankomat, či lékárna zde chybí a do nejbližšího 

supermarketu či většího kultivovaného parku/ hřiště lze dojít za 15-20 minut, nicméně kolem 

čtyřproudé Spojovací třídy. Na počet obyvatel, který se pohybuje kolem třech tisíc se zde 

nachází vysoký počet vzdělávacích (6x) a sociálních zařízení (3x), jejichž klienty jsou primárně 

lidé z jiných lokalit, i městských částí.  

Z hlediska poskytování sociálních služeb je lokalita zajištěná součinností Odboru sociálního 

Městské části Praha 9 a nasmlouvaných nevládních neziskových organizací. Prominentní 

cílovou skupinu díky dvěma sociálním zařízením zde umístěných představují zejména senioři. 

Dále zde Centrum sociálních služeb provozuje azylový dům pro osoby bez přístřeší od 18 let. 

Pravidelně (1/ 2týdny) do lokality dochází terénní pracovníci poskytující podporu osobám bez 

přístřeší. Co se skupin obyvatel (rodiny s dětmi, mládež, lidé s látkovou závislostí), na které se 

zaměřuje tato zpráva, kromě sanace rodin, kterou poskytuje Oddělení právní a sociální 

ochrany dětí se v lokalitě pohybují sociální pracovníci pouze v rámci monitoringu (1/ 2-3 

měsíce), či na podnět pracovníků Odboru sociálního zpravidla nárazově/ podle potřeby (cca 

1/ rok). 

Názory na potřebu adiktologických, nízkoprahových a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi, mládež a lidi s látkovými závislostmi se mezi klíčovými aktéry v lokalitě rozcházejí. 

Nejvyostřenější je perspektiva na potřebu adiktologických služeb, kdy se jak pracovníci 

Sociálního odboru MČ, tak i zastupující nasmlouvaných poskytovatelů sociálních služeb 

shodují na tom, že je tato lokalita z hlediska uživatelů návykových látek v kontextu městské 

části spíše marginální. Opačně se k této problematice staví ale část rezidentů a strážníci 

Městské policie hlavního města Prahy, z jejichž výpovědí se na základě počtu výjezdů 

k přestupkům vázaných na užívání návykových látek či sběru použitého injekčního materiálu 

jeví, že lokalita naopak v kontextu Prahy 9 z hlediska této potřeby vyčnívá.  

Pravdou je, že jak z perspektivy sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, tak pro ty 

s látkovými závislostmi byla lokalita jednou z těch prominentních v celé Praze méně než deset 

let zpátky. S úbytkem ubytoven (nyní se zde nachází 1), zrušení heren a zbourání větší části 

vybydlených garáží, které se nacházely v lokalitě/ na její hranici, se zde tato cílová skupina ale 

razantně zmenšila262. Větší míra konsensu panuje ve vztahu k otázce potřeby nízkoprahových 

a sociálně-aktivizačních služeb pro děti a mládež. Ta, přestože je tomu čtyři měsíce, co 

skupina zhruba třiceti lidí ze Slovenské osady přestala každotýdně zaměstnávat pracovníky 

MČ, NNO, MHMP, MP, je zřejmě poměrně nízká, nicméně nikoli neexistující. Studující zde 

sídlících středních škol sice povětšinou brzy po vyučování oblast opouští, nicméně v lokalitě 

žijí rodiče samoživitelé, stejně jako zde ať už dočasně, nebo trvale pobývá množství 

nízkopříjmových rodin i jednotlivců. Dle Sociálního odboru i neziskové organizace, působící 

na území městské části ale tato lokalita, co do potřeby služeb pro rodiny s dětmi a mládež 

v perspektivě Prahy 9 v současnosti nijak nevystupuje. Na základě kvantitativních údajů 

i výpovědí pracovníků bezpečnostních složek a rezidentů je nicméně zřejmé, že v lokalitě žije 

vysoké procento lidí se sociálním znevýhodněním (i když ne s kombinací sociálních 

hendikepů). 

 
262 2 z dotazovaných rezidentů uvádějí, že ke stabilizace situace přispělo i zrušení části zahrádkářské kolonie nad nákladovým 
nádražím. 



 
 

   
51 

Co ale rezidenti postrádají je lepší občanská vybavenost, zázemí pro rodiče s dětmi 

a současně místo setkávání (komunity). K tomuto účelu zde v současnosti slouží pouze jedno 

restaurační zařízení, které přes svou inkluzivitu nepřitahuje, ani nemá kapacitu pojmout, 

všechny zájemkyně a zájemce o takový způsob trávení času, i případné ustavování vzájemné 

podpory. 

Kromě pravidelnějších hlídek MP pro navýšení pocitu bezpečnosti rezidentů, pravidelnějšího 

monitoringu/ pravidelnější obsluhy lokality adiktologickými službami i pravidelnějšího 

monitoringu poskytovateli služeb pro děti a mládež, navrhuji zbudování komunitního centra, 

které by kombinovalo cenově dostupné volnočasové aktivity pro děti, poskytovalo zázemí pro 

dospělé a umožňovalo navázat spolupráci se sociálně aktivizačními, volnočasovými 

i vzdělávacími službami pro rodiny, děti, mládež i jednotlivce se sociálním znevýhodněním. 

Nicméně, vzhledem k tomu, že byl v lokalitě identifikován komunitní potenciál se značným 

sociálním přesahem, považuji za zásadní primárně podpořit tyto aktéry a aktivity, případně 

s nimi navázat spolupráci v rámci koordinace komunitního centra.  
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5. Přílohy 

Scénář rozhovoru  

1. Informovaný souhlas: 

2. Situování aktéra: Můžete mi prosím popsat váš vztah k lokalitě Nové Vysočany? 

a. jak dlouho tam působíte 

b. na jaké pozici/ na jakých pozicích 

c. jaká je náplň Vaší práce 

3. Vtažení: Popište mi poslední (výraznou) zkušenost z lokality 

4. Hrubý náčrt imaginace potřeb SS v lokalitě: Můžete mi popsat současnou situaci 

lokality z hlediska potřeb SS a jejich praxe? 

a. jaké aktéry SS identifikujete? 

i. jak byste popsal/a praxi SS v lokalitě? 

ii. jsou dostatečné? jaké chybí? 

iii. jaké navrhujete ideální řešení situace? 

b. jaké CS identifikujete? 

i. z jakých zdrojů čerpáte ohledně informací o CS? 

1. máte dostatek informací o CS? 

ii. o kterých toho víte nejvíce/nejméně? 

iii. co by vám pomohlo? 

5. Historie: Vzpomenete si, jak lokalita vypadala z hlediska potřeb/ praxe SS dříve? 

6. Současnost – změna: 

a. Pokud byste měl/a srovnat dřívější situaci s tou současnou, v čem je ta 

současná jiná? 

i. čemu připisujete změnu? 

ii. jak se změnil demografický profil lokality? 

iii. jak se změnily dostupné SS v lokalitě? 

iv. jak se změnily potřeby SS v lokalitě? 

v. existují nějaké dokumenty popisující situaci (její změnu)? 

7. Síť komplexní podpory: 

a. Jakým způsobem spolupracujete s ostatními (aktéry) v lokalitě? 

i. ÚP/SO/NGO/MČ/rezidenti/ZŠ/SŠ 

ii. jaké jsou silné stránky (sítě) SS v lokalitě? 

iii. jaké jsou slabé stránky (sítě) SS v lokalitě? 

8. Podpora: 

i. máte dostatečnou podporu pro provádění své práce? 

ii. co by vám obecně pomohlo dělat vaší práci tak, jak si přejete/ lépe? 

 

 


