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 ÚVOD  

 
 
 
 
 
Styl života ve městě a město samotné se za několik posledních dekád výrazně změnilo. Tato změna je 
obzvláště viditelná na životech dětí a mládeže. Ještě před pětadvaceti lety bylo zcela běžné potkávat 
děti hrající si bez doprovodu jejich rodičů na ulici před domem, na náměstí nebo v parku. Dnes je 
situace jiná. Život dětí ve městě se omezuje na předem určená místa pro hru, pobyt a rekreaci – 
hřiště, škola, sportoviště. Místo volné a nezávislé hry na ulicích a náměstích si dnešní děti hrají na 
oplocených hřištích a certifikovaných herních prvcích pod neustálým dozorem rodičů. Mnohem více 
času také tráví v interiérech, hrají hry za pomoci nových digitálních technologií a mají organizované 
aktivity, na které jsou přepravovány v autech. Jsou v užívání města méně nezávislé a věk, od kterého 
se mohou samostatně pohybovat ve své čtvrti a městě, se neustále zvyšuje. Děti prožívají tzv. urbánní 
dětství na zadních sedadlech automobilů.     
 
Urbanizace  
Dnes žije 55 % světové populace v městských oblastech a očekává se, že se do roku 2050 toto 
procento zvýší na 68 %;1 to znamená, že 7 z 10 lidí bude žít ve městě.  Města se tak stanou určujícími 
činiteli budoucí udržitelnosti, lidského zdraví a blahobytu.2 Neustálý růst urbanizace zároveň zdraví a 
blahobyt lidí ve městech významně ovlivňuje, kdy mezi jeho důsledky patří zvýšené klimatické riziko, 
znečištěné ovzduší, nezdravý životní styl,3 přetížení dopravou, celkově zhoršené životní podmínky a 
nerovnost v přístupu k infrastruktuře a službám. Rapidní urbanizace v průběhu posledních padesáti 
let způsobila, že současná města pro děti představují různá nebezpečí, která jsou povahy jak fyzické 
(doprava, násilí), tak zdravotní (respirační onemocnění, obezita), i psychosociální (psychické poruchy, 
pocit osamocení). 
 
Urbánní dětství  
Více než polovina světové populace dětí (0–18 let) žije ve městech4 a jejich počet stále roste. V 
euroamerické společnosti se dětství stalo urbánním zážitkem. Město a prostředí mají na děti a jejich 
prožitek dětství bezpochyby významný vliv, ať už se jedná o vliv pozitivní či negativní. Mnoho dětí 
užívá výhody městského života, jako jsou kvalitní vzdělání, zdravotní služby a široká nabídka 
volnočasových aktivit, přitom v zemích třetího světa jsou velkému procentu dětí tyto služby 
odepřené.5  
 
V zemích třetího světa se ve vztahu k dětem primárně řeší přístup k základním životním podmínkám, 
jako jsou čistá voda, zdravé bydlení a vzdělání, zatímco v zemích západního světa je problémem 
                                                           
1 United Nations Department of Economical and Social Affairs, 2018. UN [online] Available  at: 

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html 
[Accessed: Dec 28, 2018]. 

2 Grimm, N.B, S.H. Faeth, C.L. Redman, J. Wu, X. Bai, J. Briggs and N.E. Golubiewski, 2008. Global change and the ecology 
of cities. Science [e-journal] 319(5864):756-760. Available  at: 
https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/S_Faeth_Global_2008.pdf [Accessed Dec 28, 2018].  

3 D. Satterthwaite, G. McGranahan and C. Tacoli, 2010. Urbanization and its implications for food and farming. Philos 
Trans R Soc Lond B Biol Sci, [e-journal] v.365(1554) Available  at: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935117/ [Accessed Dec 28, 2018].  

4 United Nations Department of Economical and Social Affairs, 2018. Revision of world urbanization prospects. [online] 
Available  at: https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-
prospects.html [Accessed: Dec 28, 2018].  

5 UNICEF, 2012. Children in Urban World. [pdf] Available  at: https://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC%202012-
Executive%20Summary_EN_13Mar2012.pdf Accessed: Dec 28, 2018].  



 

2 
 

klesající doba, kterou děti tráví venku, nedostatek fyzického pohybu a svobodné neorganizované hry, 
nedostatek kontaktu s přírodou a znečištění prostředí – a to se všemi dopady, které tyto nedostatky 
způsobují. Mezi ty se řadí mentální poruchy, obezita a psychické potíže, nevyvinuté sociální, 
kognitivní a fyzické dovedností dětí. Děti jsou v dnešních městech segregovány do předem určených 
míst pro hru a rekreaci a tato izolovanost jim neumožňuje se stát plnohodnotnými občany.  
 
Výzvy dnešních měst  
Motorizovaná doprava představuje největší ohrožení pro dnešní děti a zároveň i hlavní důvod 
omezení jejich svobody a nezávislé mobility. V důsledku omezeného nezávislého pohybu po městě 
se dětem dostává nejen méně příležitostí poznat město a vytvořit si k němu vztah, ale i méně 
příležitostí k sociální interakci a ke svobodné hře.    
 
Mezi globální výzvy dnešních měst patří adaptace na klimatické změny, migrace, zabezpečení 
dostupného bydlení, předcházení chudobě, zastavení degradace životního prostředí a také výzvy 
v oblasti veřejného zdraví.  
Fyzicky neaktivní životní styl je dnes označován za největší rizikový faktor světové úmrtnosti.6 
Alarmující je zvyšující se počet dětí s obezitou, kdy v důsledku fyzické nečinnosti a nezdravé výživy se 
počet dětí a dospívajících trpících obezitou za posledních 40 let zvýšil trojnásobně.7 O obzvlášť 
aktuální problém se také jedná v případě vystavení dětí vlivům znečištěného ovzduší. Kvůli znečištění 
venkovního ovzduší ročně dochází k 4,2 milionům úmrtí.8 Přes půl milionu dětí ve věku do pěti let 
ročně zemře vlivem dýchacích problémů způsobených znečištěním vzduchu.9 Děti jsou svou výškou 
(ať už jako chodci nebo v kočárku) mnohem blíže zemi a jsou tak více vystaveny vlivu zplodin.10 
Znečištěné prostředí zabíjí 1,7 milionu dětí ročně.11 Další výzvou pro města v západním světě je 
stárnutí populace. V důsledku poklesu natality hrozí situace, kdy počet starších občanů vyrovná či 
dokonce převýší počet mladých, ekonomicky aktivních obyvatel.12  
 
Strategie měst 
Světová města přistupují k výzvám dnešního světa pomocí různých strategií a čím dál více si 
uvědomují důležitost městského plánování. Cesta ke zdraví a blahobytu občanů je složitá a nelze ji 
řešit jednorozměrným přístupem bez dlouhodobého plánování a bez interdisciplinárního přístupu. 
Města se snaží dosáhnout udržitelného rozvoje prostřednictvím široké škály prostředků, včetně 
užívání čistší a účinnější energie, udržitelného modelu dopravy, integrace přírody do městské 
struktury a zavádění konceptu inkluzivního, uživatelsky přívětivého města, které umožňuje lidem, aby 
se aktivně podíleli na tvorbě míst, kde žijí.13 

                                                           
6 WHO, 2010. Global Recommendations on Physical Activity for Health. [pdf] Available  at: 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/global-PA-recs-2010.pdf [Accessed: Jan 27, 2019]  
7 World Health Organization, 2018. Taking action on childhood obesity report. [pdf] Available  at: 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/taking-action-childhood-obesity-report/en/  [Accessed: Dec 
29, 2018]. 

8 WHO, 2015. Health in 2015: from MDGs to SDGs. [pdf] Available  at: https://www.who.int/gho/publications/mdgs-
sdgs/en/ [Accessed: Dec 28, 2018].  

9 WHO, 2017. The cost of a polluted environment. [online] Available  at: https://www.who.int/en/news-room/detail/06-
03-2017-the-cost-of-a-polluted-environment-1-7-million-child-deaths-a-year-says-who [Accessed: Dec 29, 2018]. 

10 Gehl Institute and Gehl, 2018. Space to Grow. Ten principles that support happy, healthy families in a playful, friendly 
city.  [pdf] Available at:  
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/04/GehlInstitute_SpaceToGrow_single_pages.pdf [Accessed: Dec 29, 
2018].  

11 WHO, 2017. The cost of a polluted environment. [online] Available at: https://www.who.int/en/news-room/detail/06-
03-2017-the-cost-of-a-polluted-environment-1-7-million-child-deaths-a-year-says-who [Accessed: Dec 29, 2018].  

12   Štyglerová, T., Němečková, M., Šimek, M., 2013. Stárnutí se nevyhneme. [online] Available  at 
https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947 Accessed: Jan 27, 2019].  
13 Chawla, L., Derr, V., Mintzer, M., 2018. Placemaking with Children and Youth: Participatory Practices for Planning 

Sustainable Communities. New York, New Village Press. 
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K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje14 se zavázala 
i vláda České republiky. Agenda se hlásí k tomu, že je třeba dětem a mládeži zajistit takové životní 
prostředí, které jim umožní plné uplatnění jejich práv a schopností. Cíl 11 Agendy výslovně vyzývá k 
tomu, aby města a sídla byla bezpečná, odolná a udržitelná. 
 
Strategie Města přátelského k dětem  
Ve vztahu k dětem se dnešní společnost zaměřuje na témata týkající se zdraví dětí, vzdělávání, 
bezpečnosti i míry používání sociálních médií. Snaží se zabezpečit dětem dostatek míst ve školách, 
vybavená sportoviště a bezpečná hřiště. Velmi málo pozornosti je ale věnováno tomu, jaký dopad na 
životy dětí má městské plánování. V současnosti je role dětí ve zlepšování našich měst výrazně 
podhodnocená. Děti nejsou součástí rozhodování o prostředí, které je obklopuje.15  
 
Budování měst přátelských k dětem pomůže místním vládám a dalším zúčastněným stranám plnit 
Agendu 2030. 
 
Zdraví a spokojenost dětí, doba, kterou děti tráví hrou venku, míra jejich kontaktu s přírodou, 
možnost samostatně se pohybovat po městě – to vše jsou silné ukazatele toho, jak město funguje, 
a to nejen pro děti, ale pro všechny jeho obyvatele.16 Je tomu tak proto, že potřeby dětí se v zásadě 
shodují s potřebami všech ostatních skupin obyvatel: bezpečné ulice, dostatek zeleně, čistý vzduch, 
pocit sounáležitosti s prostředím a svoboda být sám sebou.17  
 
Tato práce zkoumá současné město perspektivou dětí a hledá odpovědi na otázku, co je možné 
udělat pro to, aby naše města lépe sloužila dětem a zároveň i ostatním obyvatelům. Zabývá se 
plánováním měst z hlediska jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel – dětí a mládeže. 
 
Děti 
Pod pojmem děti se v této práci obecně rozumí děti a mládež do věku 18 let.  
 
Děti jsou významná sociální skupina. V ČR tvoří necelou pětinu obyvatel.18 V celém světě představují 
jednu třetinu všech obyvatel měst.19Úmluva o právech dítěte je důležitým garantem celé řady práv20 , 
kdy dle této mezinárodní smlouvy je třeba brát ohled na potřeby a možnosti dětí, a to bez ohledu na 
jejich věk či schopnosti umožňující jim se vyjadřovat a rozhodovat o věcech, které ovlivňují jejích 
životy.  
Říká se, že děti jsou naše budoucnost, zároveň je ale nutné vnímat to, že děti jsou rovnoprávnými 
občany měst již nyní. V rámci rodiny a společnosti mají děti rovnocenné postavení.21 Děti a rodiny 
jsou důležité pro přežití města.  
 
                                                           
14 MŽP, 2016. Agenda 2030. [online] Available  at: https://www.mzp.cz/cz/agenda_2030 [Accessed Dec 27, 2018].   
15 United Nations, 2016. The New Urban Agenda. Habitat III [pdf] Available  at: https://www.habitat3.org/the-new-urban-

agenda. [Accessed Dec 27, 2018].   
16 Bolt, S., 2017. Child-friendly cities benefit us all. [online] Available  at: http://www.playengland.org.uk/child-friendly-

cities-benefit-us-all/  [Accessed: Jan 25, 2019] 
17 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available  at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
18 ČSÚ, 2017. Aktuální populační vývoj v kostce. [online] Available  at: www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-

kostce [Accessed: Jan 3, 2019].  
19 UN-HABITAT, 2013. Cities of Youth, Cities of Prosperity. [pdf] Available  at: https://unhabitat.org/books/cities-of-youth-

cities-of-prosperity/ [Accessed: Sep 1, 2018].  
20 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. 
21 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018].  
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Veřejný prostor  
Práce se zaměřuje na veřejný prostor měst, tedy veškeré venkovní prostory přístupné veřejnosti. 
Cílem je prozkoumat veřejná prostranství z pohledu dětí a mládeže a nabídnout doporučení k jejich 
zkvalitnění tak, aby lépe sloužila dětem.  
 
Veřejný prostor má zásadní význam pro kvalitu života lidí ve městě. Kvalitní a funkční veřejný prostor 
je obrazem vyspělosti celé společnosti, je ukazatelem kvality městského prostředí.22   
Dle agendy Habitat III – Nová agenda pro města23 hraje veřejný prostor zásadní roli v agendě měst a 
jejich systémové inovaci. Je třeba ho navrhovat a spravovat udržitelným způsobem s ohledem na 
práva a potřeby všech uživatel.  
 
Ulice, náměstí, parky, nábřeží. Veřejné prostory jsou místy, kde se lidé mohou setkávat a kultivovat 
smysl pro sociální interakce v rámci komunit i mezi nimi. Obzvláště pro děti a jejich rodiny je 
ztvárnění těchto prostorů a jejich průběžná údržba klíčové.24  
 
Současný stav problematiky 
Práce čerpá zejména ze zahraniční literatury. Ta se tématu věnuje relativně krátkou dobu, necelé tři 
dekády. Přestože je literatura k tématu poměrně rozsáhlá, praktický výzkum má stále potenciál 
k rozvoji.  
Důležitým mezníkem v problematice dětí ve městě bylo přijetí mezinárodní Úmluvy o právech 
dítěte25 v roce 1989. Jednou z reakcí na Úmluvu bylo v roce 1996 založení iniciativy Měst přátelských 
k dětem (Child Friendly Cities Initiative26) organizacemi OSN a UNICEF.  Tato iniciativa vychází 
ze základních práv dětí a podporuje jejich účast v rozhodování o podobě města a života v něm. 
Mnoho měst po celém světě se dnes k této iniciativě hlásí. Jsou to například Barcelona, Newcastle, 
Potsdam v Evropě či Quebec v Kanadě. Kompletní seznam měst je k nalezení na stránkách iniciativy.27 
Organizace OSN a UNICEF podporují přeměnu měst v duchu konceptu města přátelského k dětem. 
UNICEF proto vydal několik informačních brožur, které mají povahu strategií a doporučení. Žádný 
jednotný návod na přetvoření města či městské části na území přátelské k dětem ale neexistuje. 
 
Řada dalších měst po celém světě přijala vizi Města přátelského k dětem a vytvořila si svou vlastní 
místně uzpůsobenou strategii s cílem zohlednit potřeby dětských obyvatel. Příkladem může být 
Rotterdam28 se strategií „child friendly“ bydlení či čtvrť Vauban29 ve Freiburgu s environmentálním 
přístupem založeným na zelené infrastruktuře přátelské k dětem (viz kapitola 7. Situace ve světě a 
v ČR).   
 

                                                           
22 Gehl, J., Gemzoe, L., 2002. Nové městské prostory. Šlapanice, ERA.  
23 United Nations, 2016. Nová agenda pro města. [pdf] Available  at: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-

Czech.pdf [Accessed Dec 27, 2018].  
24 Jan Gehl, 2018. Space to Grow. Ten principles that support happy, healthy families in a playful, friendly city.  [pdf] 

Available  at: https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/04/GehlInstitute_SpaceToGrow_single_pages.pdf 
[Accessed: Dec 29, 2018].  

25 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. 

26 Unicef, 2018. Child Friendly Cities Initiative. [online] Available  at: https://childfriendlycities.org/ [Accessed: Sept 16, 
2018]. 

27 Unicef, 2018. Child Friendly Cities Initiative. [online] Available  at: https://childfriendlycities.org/ [Accessed: Sept 16, 
2018]. 

28 Gemeente Rotterdam, 2012. Rotterdam City with a future. [online] Available  at: 
https://www.rotterdam.nl/JOS/kindvriendelijk/Rotterdam%20City%20with%20a%20future.pdf [Accessed: Sept 12, 
2016] 

29 Freiburg-Vauban, 2016. Vauban. [online] Available  at: https://freiburg-vauban.de/info/abstract.html [Accessed: Sept 
12, 2016] 
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 POSTUP PRÁCE 

 
 
 
 
 

Práce vychází z oficiálního konceptu iniciativy Child Friendly Cities,30 který je založen na právech dětí, 
především na potřebě jejich zapojení do rozhodování o podobě měst. Zároveň se práce od tohoto 
přístupu posouvá dále a rozvíjí myšlenku, že naplňování práv dětí jejich formálním zapojením do 
rozhodování o městě nestačí a že základním předpokladem pro město skutečně přátelské k dětem je 
kvalitní prostředí, které potřebám dětí vychází vstříc. Na ty je třeba brát ohled již při plánování 
městského prostředí a samozřejmě i při jeho následném budování a užívání.  
 
Tato práce skrze teorii a praktický výzkum zkoumá problematiku dětí a města. Práce analyzuje 
současný stav města ve vztahu k dětem a mládeži a jeho vliv na styl života dětí s cílem identifikovat 
možnosti, jak situaci zlepšit. Na začátku byla stanovena východiska a nastaveny cíle. Teoretické a 
praktické poznatky představené v práci vyústily v sestavení parametrů Města přátelského k dětem 
a ve vytvoření základní metodiky participace dětí a mládeže. Výstupem praktického výzkumu, 
který proběhl ve spolupráci s městskou částí Praha 3 (viz podkapitola 10.3 Výzkum III), a sloužil 
k ověření sestavených parametrů a metodiky participace, byla formulace obecných i praktických 
doporučení pro města, která mají zájem o zkvalitnění vystavěného prostředí s ohledem na děti 
a mládež a zároveň v souladu s principy udržitelného rozvoje. Výstupem disertační práce je ověření 
teoretických hypotéz, sestavení metodiky a finálních kritérií hodnocení města přátelského 
k dětem.  
 
Principy udržitelného rozvoje (angl. Sustainable Development) se rozumí soulad hospodářského 
a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí dalším generacím v co 
nejméně pozměněné podobě.31 Udržitelný rozvoj tak znamená především rovnováhu mezi třemi 
základními pilíři našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím. Řada zemí, 
mezi nimi i Česká republika, usiluje o uplatnění principů udržitelného rozvoje prostřednictvím 
různých strategií. 
 
 
Hypotézy 
 
„Přístup k plánování měst, který je přátelský k dětem, je zásadní součástí vytváření přívětivých, 
inkluzivních měst, která fungují pro všechny.“  Samuel Williams, Arup32 
 

 Kvalita a parametry prostředí výrazně ovlivňují to, jak děti dané prostředí užívají.  
 

 Stejně jako prostředí ovlivňuje děti, tak zároveň děti svou přítomností či nepřítomností ve 
veřejném prostoru ovlivňují město. 

                                                           
30 Unicef, 2018. Child Friendly Cities Initiative. [online] Available  at: https://childfriendlycities.org/ [Accessed: Sept 16, 

2018].  
31 MŽP. Zákon o životním prostředí (z.č. 17/1992, §6). [pdf] Available  at: 

https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/5B17DD457274213EC12572F3002827DE/%24file/Z%2017_1992.pdf 
[Accessed: Sept 12, 2016].  

32 Bolt, S., 2017. Child-friendly cities benefit us all. [online] Available  at: http://www.playengland.org.uk/child-friendly-
cities-benefit-us-all/ [Accessed: Jan 3, 2019].  
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 Aby město bylo přátelské k dětem, je třeba ho s ohledem na děti a celé rodiny plánovat. Aby 

bylo takové plánování úspěšné, je nezbytné do něj zapojit samotné děti.  
 

 Při použití vhodného přístupu/metody se děti mohou stát plnohodnotnou součástí 
plánovacího procesu/participace.  
 

 Skrze plánování s ohledem na děti a díky zapojování dětí a mládeže do plánování lze 
pozitivně ovlivnit celé spektrum aspektů našich měst. Bydlení, dopravu a mobilitu, zelenou a 
modrou infrastrukturu, ekonomiku i sociální vztahy.   
 

Současný přístup plánování měst děti koncentruje do předem určených zón, jako jsou hřiště a školní 
zahrada, tedy zón, které jsou více či méně vyloučené z ostatních částí veřejného prostoru. Tento 
způsob přemýšlení je třeba změnit tak, aby děti a mládež byly naopak integrovány do městské 
matrice.  
 

 Se zaměřením na potřeby dětí je třeba přemýšlet o městě a plánovat ho nad rámec 
dětských hřišť, směrem ke komplexní infrastruktuře pro děti a mládež.  

 
Cílem aplikace konceptu Města přátelského k dětem není vytvořit městské prostředí, které bude 
příznivé pro děti na úkor jakékoliv jiné skupiny. Naopak, skrze vytváření komplexní městské 
infrastruktury přívětivé pro děti, je možné vytvořit lepší města pro všechny generace a typy 
uživatel. 
  

 Pokud se ve veřejném prostoru zohlední potřeby jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel, 
tedy dětí, budou zároveň naplněny i potřeby ostatních sociálních skupin, včetně seniorů či 
osob se zvláštními potřebami.33 
 

 
Východiska 
Pro plánování měst s ohledem na děti a mládež je třeba nejprve poznat dítě jako uživatele a seznámit 
se se skutečnými potřebami sociální skupiny dětí a mládeže ve vztahu k prostředí. Dítěti je věnována 
značná pozornost jak v teoretické části, tak v praktickém výzkumu této práce.  
 
„Děti jsou spolehlivý ukazatel: když dokážeme vybudovat úspěšné město pro děti, budeme mít 
úspěšné město pro všechny.“ Enrique Peňalosa, starosta Bogoty.34  
 

 Kvalita prostředí ovlivňuje kvalitu života lidí ve městě,35 včetně dětí a mládeže. 
 

 Děti mají právo si hrát. Ve svém prostředí potřebují rozmanitou nabídku pro hru a aktivity.36  
 

 Pobyt venku a kontakt s přírodou je pro vývoj dětí zásadní.37  
                                                           
33 Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available  at: 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: 
Nov 17, 2018].  

34 Thomas-Bailey, C., 2014. Cities debate: teenagers talk London, New York, Johannesburg and Rio. [online] Available  at: 
www.theguardian.com [Accessed: Jan 12, 2019].  

35 MMR, 2014. Politika architektury a stavebné kultury České republiky. [pdf] Available  at: http://www.uur.cz/images/5-
publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2015/Politika-architektury-a-stavebni-
kultury-CR-verze-vlada.pdf [Accessed: Dec 17, 2018].    

36 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. 
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 Pokud mají děti celkově prospívat, musí mít svobodu prozkoumávat svět mimo zázemí 

rodiny. Děti potřebují zažívat možnost volby a autonomii, potřebují, aby byl jejich čas méně 
organizovaný a umožňoval více svobodné hry.38 

 
 Děti a mládež mají právo se vyjadřovat a být zapojeny do procesu plánování veřejného 

prostoru měst. Jejich názor je přínosem pro vytváření přívětivého města.39  
 

 
Cíle 

Cílem práce je: 
 Přispět k nastartování procesu zlepšení podmínek pro život dětí ve městech v České 

republice.  
 Poukázat na potřebu celkového koncepčního řešení problematiky dětí ve městech – 

koncepce zahrnující různé aspekty města, ne pouze dílčí oblastí školství, sportu či zdraví.  
 Identifikovat parametry města přátelského k dětem. 
 Sestavit a prakticky ověřit metody posouzení parametrů města přátelského k dětem na území 

měst v ČR.  
 Sestavit a prakticky ověřit metody zapojení dětí do procesu hodnocení a plánování 

městského prostředí.  
 
Širším a obecným cílem je osvěta, která napomůže vytváření měst umožňujících dětem prožít 
plnohodnotné dětství a navázat vztah ke svému domovu, ke svému městu – městu přátelskému k 
dětem. Je to město, které vychází vstříc dětem, jejich potřebám a jejich fyzickým a mentálním 
schopnostem. Jedná se o město, ve kterém jsou děti aktivními účastníky, a to jak v každodenních 
činnostech, tak v jeho plánování. Město, ve kterém se děti cítí bezpečně, které neomezuje jejich 
pohyb a pobyt ve veřejném prostoru a které vychází vstříc jejich základní potřebě hrát si.   
 
 
Postup práce 
 

- Rešerše a výzkum zaměřené na problematiku dětí, prostředí města a problematiku dětí ve 
městě. 

- Rešerše existujících městských strategií a aktivit organizací, které zahrnují „child friendly“ 
přístup do plánování měst.  

- Sestavení parametrů Města přátelského k dětem, které by byly aplikovatelné v reáliích ČR a 
Prahy.   

- Rešerše a výzkum participace dětí a mládeže a sestavení metodologie zapojení dětí do 
procesu. 

- Sestavení metodiky posouzení města přátelského k dětem a zapojení dětí do procesu 
hodnocení a plánování spojené s ověřením skrze praktický výzkum. 

- Výstupy a závěry. 

                                                                                                                                                                                     
37 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město/Prostor pro hru. [pdf] Available  at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019]. 
38 The Children’s Society, 2012. The Good Childhood Report 2012. A review of our children’s well-being. [pdf] Available  at: 

https://www.childrenssociety.org.uk/sites/default/files/tcs/good_childhood_report_2012_final_0.pdf [Accessed: Jan 
27, 2019].  

39 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. 
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Tato práce se zaměřuje na situaci ve městech v evropských podmínkách s fokusem na Českou 
republiku; neřeší tedy specifika měst v jiných částech světa. Podrobněji, skrze praktický výzkum, se 
práce věnuje prostředí Prahy.  
 
 
 
Komu je práce určena    
Tato práce by měla sloužit jako podklad a inspirace zainteresované laické veřejnosti i odborníkům, 
kteří jsou zapojeni do plánování, navrhování, realizace a spravování vystavěného prostředí. Primárně 
může práce posloužit aktérům, kteří mají na starosti vytváření strategií na vládní úrovni či se zabývají 
strategiemi měst a obcí a jejich správou.  
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 DÍTĚ, JEHO VÝVOJ, POTŘEBY A SOUČASNÝ STYL ŽIVOTA 

 
 
 
 
 
Děti neustále rostou, rozvíjí se a formují. Různé etapy dětství označují rozličná specifika fyzického 
rozvoje a mentálně kognitivního vývoje. Hra doprovází dětství a pomáhá dětem najít své místo 
v současném světě. Současný styl života a výchovy dětí je další faktor působící na jejich životy.  
 
Při navrhování prostředí veřejného prostoru je třeba se seznámit se specifickými potřebami uživatelů. 
Dítě jako uživatel má fyzické a mentální schopnosti i potřeby odlišné od „běžného“ uživatele, kterým 
rozumíme dospělého zdravého jedince. Je třeba se s těmito schopnostmi a potřebami seznámit a 
rozumět kontextu dnešního dětství. Tato kapitola přibližuje specifika různých etap dětského života ve 
vztahu k prostředí a v souvislosti k současnému stylu života.  
 
 
 
 
3.1 VÝVOJ DÍTĚTE  
 
Definice pojmu dítě 
Dle Úmluvy o právech dítěte40 se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let. Dítě je člověk v 
prvním období svého života.41 Toto rané období lidského života se nazývá dětství. Dětství 
charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost.42 Během dětství se člověk 
formuje.  
 
Vývojová stádia  
Během svého dospívání dítě prochází různými vývojovými stádii. Fyzický, kognitivní, emocionální a 
sociální vývoj u dětí odlišuje různé věkové kategorie a různá vývojová stádia.  
 
Vývojová stádia u dětí lze obecně rozdělit na následující: novorozenec, kojenec, batole, předškolák, 
školák, pubescent, adolescent.43  
 
Vývojová stádia uspořádaná dle věku:44  

0–2 let Novorozenecké období, Kojenec, Batole 
3–5 let Předškolní věk  
6–9 let Mladší školní věk 
10–11 let Střední školní věk – prepuberta 
12–14 let Starší školní věk – puberta 
15–18 let Adolescence 
 

                                                           
40 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018].  
41 Wikipedie. Dítě. [online] Available  at: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B [Accessed: Feb 5, 2019].  
42 Wikipedie. Dětství. [online] Available  at: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btstv%C3%AD#Modern%C3%AD_koncepty_d%C4%9Btstv%C3%AD [Accessed: 
Feb 5, 2019].  

43 Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006. Vývojová psychologie. Praha, Grada Publishing. 
44 Příhoda, V., 1971. Ontogeneze lidské psychiky I-vývoj člověka do patnácti let. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství. 
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Dítě se neustále rozvíjí, jeho fyzické, kognitivní a emocionální schopnosti se s narůstajícím věkem 
vyvíjí. Každé stádium vývoje označují specifika, která je třeba brát v úvahu při plánování prostředí pro 
děti. V každém tomto stádiu má dítě určité schopnosti, dovednosti a také specifické potřeby a nároky 
ve vztahu ke svému prostředí.   
 
Typologie růstu a vývoje 
Vývoj dětí se dá rozdělit na vývoj fyzický, kognitivní a emocionálně-sociální. 45   
Fyzický vývoj znamená růst těla a získávání fyzických dovedností. Jsou to kvantitativní změny 
lidského těla a dají se měřit. Je to například růst do výšky, získávání váhy, budování svalů a 
koordinace očí a rukou.   
 

 

  
Obrázek 1 -Tělesné proporce u chlapců od 1 roku do dospělosti.46  
 
Kvalitativní vlastnosti odkazují na progresivní nárůst schopností a funkcí, které se dají zjišťovat 
pozorováním.  
Kognitivní vývoj označuje vývoj mysli. Rozvíjí se myšlení a paměť (pozornost, koncentrace, rychlost 
zpracování informací, pohotovost), chápání a používání jazyka (schopnost vyjadřování a porozumění). 
Dochází k tvorbě nápadů a zlepšuje se prostorová orientace.  
Emocionální a sociální vývoj se týká budování pocitů a vztahů k ostatním. Rozvíjí se výkonnostní 
funkce včetně emocionální seberegulace. Jsou to například silné pocity, jako jsou láska, strach, hněv. 
Buduje se sebevědomí, schopnost sdílení a adaptace na změnu. Zlepšuje se komunikace a hra 
s ostatními a dochází k rozlišování, co je správně a co špatně. 
 
Všechny tyto vývojové funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem nás a jsou 
nezbytné k vykonání jakéhokoliv úkolu. Patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám 
umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám 
prostředí. Při navrhování prostředí pro děti je třeba brát v potaz jak kvantitativní změny během 
vývojových etap, tak ty kvalitativní. Oboje ovlivňuje to, jak děti se svým prostředím interagují. 
 
 
 

                                                           
45 Vygotsky, L.S. and editors, 1978. Mind in Society: The Development of Higher Mental Processes. Cambridge, MA, 

Harvard University Press.   
46 Zdroj: https://nl.pinterest.com/pin/637751997208944782/?lp=true  
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Charakteristické rysy vývojových stádií 
Lidský mozek funguje pomocí dvou hemisfér. Hemisféry nejsou obě symetrické, je známo, že levá 
hemisféra je více zaměřená na analytické myšlení a početní operace, zatímco pravá je zaměřená spíše 
na vnímání umění a abstraktní myšlení.47  
Na základě funkčního dělení mozkových hemisfér bylo prokázáno, že děti předškolního věku zapojují 
levou hemisféru v procesu používaní jazyka, ale mnohem intenzivněji používají hemisféru pravou. 
Později, na začátku základního vzdělání, se procesy imaginace a intuice pravé hemisféry zanedbávají. 
Funkce levé hemisféry se skrze školu a vzdělání formalizují – utvářejí a rozvíjí, a naopak u pravé 
hemisféry dochází k mnohem menšímu rozvoji. Proto se levá hemisféra stává dominantní. V tomto 
smyslu logika převažuje nad intuicí.  
S ohledem na prostorové vnímání u předškolních dětí převažuje intuice a imaginace a u školních dětí 
převládá naopak logické chápání nad tím intuitivním.48 
 

stupeň 
růstu 

oblast (heslo) charakterizující oblast vývoje struktury 
myšlení 

zlomový věk startující 
dané období 

I představivost, intuice kolem 2 let 

II fakta, události kolem 7 let 

III vztahy kolem 12-14 let 

IV pojetí, nápady kolem 17 let 

V principy kolem 25-26 let 

 
Obrázek 2 -Tabulka znázorňující věkové kategorie a jejich stupeň vývoje popsaný určitým heslem ke 
snadnějšímu zapamatování fáze vývoje dítěte. (Věkové hranice jsou uvedeny pouze statisticky a 
z hlediska vývoje průměrné populace, konkrétní hranice jsou dány individuálním vývojem, který je 
navíc u dívek a chlapců rozdílný – děvčata jsou o půl roku až rok ve vývoji napřed.)49  
 
Například, malé děti nereagují na dopravní pravidla tak, jak je vnímají dospělí. Semafor, dopravní 
značky, přechod - to jsou vlastně pravidla, která jsme se naučili. Obecně platí, že design, tvar a výraz 
veřejného prostoru vysílá dětem zprávu, kterou ony čtou dle svých možností vnímání. Často kvůli 
nedostatku porozumění dětských schopností a potřeb veřejný prostor vysílá signály, na které mají 
děti odlišné reakce od těch, které by dospělí v daném prostoru od nich očekávali.  
 
Intuici a senzorické vnímání, které značí období malých dětí, je třeba brát jako vzácnou a pozitivní 
věc.  Dle slov fyzika J. Roberta Oppenheimera:  
 
„Děti, co si hrají na ulici, by mohly vyřešit některé z mých nejzávažnějších otázek ve fyzice a to proto, 
že mají způsoby senzorického vnímaní, které jsem já dávno ztratil.“50 

 

                                                           
47 Příhoda, V., 1971. Ontogeneze lidské psychiky I-vývoj člověka do patnácti let. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství.  
48 Millar, J., 2004. Child Responsive Architecture: A Learning Tool. IAPS.  
49 Zdroj: Piaget, J., Inhelderová, B.,1997. Psychologie dítěte. Praha, Portál. 
50 Oppenheimer, J.R., 1965. New Challenges for human communications. International Center for the Typographic Arts, 

Southern Illinois University. Vol. 4, p. 221.  
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Prostředí, ve kterém mladší děti tráví čas, by mělo reagovat na tyto jejich vlastnosti ve vnímání a 
podporovat jejich rozvoj. Jak děti rostou, jejich vnímání se více a více přizpůsobuje tomu, jak je 
prostředí našich měst nastavené. Až teprve kolem 12 až 14 roku mají děti dostatečně vyvinutou 
prostorovou orientaci,51 která jim umožňuje adekvátně odhadovat rychlost přibližujícího se auta a 
podobně. Proto je zapotřebí dbát na promyšlená dopravní opatření vedoucí ke zklidnění dopravy a 
zajištění bezpečnosti dětí v provozu.    

 
Charakteristické rysy věkových kategorií dětí a jejich potřeby ve vztahu k prostředí 
Následující text se snaží přiblížit chování a potřeby dětí ve vztahu k venkovnímu prostředí našich 
měst. Do následující typologie se spolu s teoretickými poznatky promítají výstupy výzkumné části 
práce (Výzkum I a Výzkum II, podkapitola 10.1 a 10.2). 
 
Kojenecké období (0–1 rok) 
Toto období je senzomotorické, kdy vnější vlivy oslovují smysly kojence. Už i kojenec je nesmírně 
ovlivněný prostředím, ve kterém se nachází. Své prostředí většinou vnímá z lehu a roli zde hraje 
světlo a tma, zvuk i pohyb. Studie prokazují pozitivní progresivní vývoj při aktivní stimulaci smyslů 
kojence.52  
 
Batolecí období (1–3 roky) 
Batole zažívá období první autonomie, vzdalování se od rodičů a potřebu posouvat své limity. Dítě se 
chce osamostatnit a zároveň potřebuje objevovat. Při tom nadále používá své smysly. Rádo objevuje 
různé materiály (tráva, rostliny, voda), poznává živly a fyzické zákony (gravitace, přetlak). To vše 
stimuluje jeho smysly a umožňuje mu objevovat své okolí a získávat o něm znalosti. 
 

  
Obrázek 3 - Chlapec 8 měsíců a dívka 1 rok – objevují své prostředí, Praha 2016 a Boulder, USA, 2012. 
 
Děti rády objevují své prostředí od nejranějšího věku. Miminka a batolata potřebují čisté přírodní 
prostory s povrchy, po kterých se mohou plazit, například po trávě nebo po písku, a se smyslovými 
předměty, které mohou objevovat a které mohou brát do ruky. Je žádána rozmanitost povrchů a 
struktur (hladkých a hrubých - např. oblázky a kůry stromů), barev a vůní (např. květiny a rostliny). 
V tomto období děti svými smysly získávají základní znalosti o světě a přírodě (písek se sype skrze 
prsty, voda šplíchá a studí, půda občas chutná dobře, a když je mokrá, tak se lepí). Je nesmírně 

                                                           
51 European Commission, 2002. Kids on the Move. Belgium, European Communities. 
52 Piaget, J., Inhelderová, B.,1997. Psychologie dítěte. Praha, Portál.  
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důležité dětem umožnit bezpečné objevování v přírodním prostředí, ideálně v bezprostředním okolí 
domova. 
 
Předškolní období 
Období 3 až 6 let je věk, kde hra představuje obzvláště zásadní roli v životě dětí, je kontinuální a stává 
se jejich realitou.53 Kontinuální hra znamená, že si děti hrají neustále, všude a všelijak – neexistuje 
hranice mezi tím, co je hřiště a co jím již není. Hrou tráví čas i na cestě z domova do školy, do 
knihovny, za kamarády. Je přirozenou součástí jejich života a budou hrát kdekoli, nezávisle na tom, je-
li tomu veřejný prostor uzpůsoben. 
Svět kolem sebe vnímají smysly – potřebují se dotknout, ochutnat, vnímat věci intuitivně a ne 
rozumem, jejich svět tvoří imaginace.54  
 

Obrázek 4 - Děti chtějí objevovat, potřebují se dotknout, ochutnat. Hra probíhá neustále, interagují s 
veškerým prostředím kolem a do hry ho zapojují, všechno kolem představuje příležitost ke hře. Praha 
6, 2013. 
 
Na základě pozorování ve veřejném prostoru (viz praktický výzkum, podkapitola 10.1 Výzkum I) je 
možné seskupit pár charakteristických vzorců chování dětí předškolního období: 

- Málokdy chodí rovně, radši sledují vlastní osu a zájmy. 
- Protože bývají menšího vzrůstu, zemský povrch okupuje větší část jejich zorného pole a velmi 

často je zaujmou detaily povrchu, např. chybějící dlažební kostka, vzor dlažby chodníku, 
mravenci v trávě. Mnohdy se při cestě zastavují a zkoumají své objevy.   

- Intenzivně sledují povrch a nadšeně svým pohybem zkoumají různé linie, hrany, vzory, tvary a 
barvy, přičemž na vše spontánně reagují. Zastavují se, mění směr, skáčou přes nerovnosti, 
doskakují na navazující tvar na chodníku a podobně. 

- Některé jsou přitahovány změnou výšky a skáčou ze zídky na chodník, na lavici, přelézají 
zábradlí. 

- Silně je lákají tlačítka a různé páčky, jako je signalizace přechodu na semaforu, tlačítko na 
výtahu a podobně. 

- Jsou si vědomy známých znaků, landmarků v prostředí. Ty se ovšem mohou lišit od znaků a 
landmarků, kterých si všímají dospělí. Může to být např. rozbitá popelnice, schod s dírou, kde 
jsou mravenci, nebo strom, jehož kořeny přerušují chodník. 

- Pokud je poblíž nějaká vegetace či jiné volné elementy, rády je sbírají jako cenné úlovky z 
daného dne nebo tyto prvky používají jako pomůcky ke hře.  

- Milují křoví v parku či jiné podobné úkryty, které jim umožňují se schovat a prožívat svůj 
vnitřní svět.  

                                                           
53 Příhoda, V., 1977. Ontogeneze lidské psychiky I-vývoj člověka do patnácti let. Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 
54 Piaget, J., Inhelderová, B.,1997. Psychologie dítěte. Praha, Portál. 
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Dále má dítě předškolního věku potřebu se skrývat před zraky dospělých a tam zkoušet svoji 
samostatnost. Proto v prostředí, kde probíhá hra, potřebuje úkryty (bunkry, hnízda, díry), své 
objevené místo, kde se zkouší protivit příkazům a zákazům. Porušuje nastolená společenská pravidla 
(to se smí, to se nedělá, řekni prosím) a takto si buduje svoji osobnost.  
Spolu s tím, jak děti rostou, potřebují mít zároveň více možností, aby vyzkoušely výzvu a posouvaly 
své dovednosti. Toho lze dosáhnout tím, že jim dáme více příležitostí, jak testovat své schopnosti. 
Například hrát si ve výšce (domeček na stromě) nebo v rychlosti (jízda na koloběžce), šplhat nebo 
hledat rovnováhu. 
Prostory určené ke hře dětí, respektive hřiště, jsou v tomto věku velmi podstatné. Velká většina 
dnešních hřišť nicméně tyto potřeby reflektuje jen částečně (viz podkapitola 5.3.2 Hřiště).    
Abychom si lépe uvědomili, jak vypadá ulice očima dítěte, je třeba pokleknout na kolena. Když jste 
stěží metr vysocí, vaše zorné pole je úplně jiné.55 Při plánování prostředí je třeba myslet na dětské 
měřítko např. z hlediska viditelnosti, které nesmí nic bránit.  
  

  
Obrázek 5 - Foto znázorňující měřítko dětí ve věku 4 a 7 let v poměru k parkujícím automobilům. Aby 
děti zjistily, zda jede auto, musí vykročit až na silnici. Sběr dat, Praha 3, 2014.  
 
Malé děti potřebují přítomnost svých rodičů a starších dětí, rády je pozorují a učí se od nich, jedná se 
o tzv. observační učení.56 Tím, že pozorují své první vzory, mámu a tátu, se při dalších aktivitách ve 
svém vývoji posouvají dopředu. Ve městě je třeba plánovat místa, kde se dítě stává součástí 
komunity a zároveň může pozorovat dospělé při činnostech. Takovými místy může být např. 
komunitní zahrada, ale i náměstí či jiný veřejný prostor nabízející sdílené funkce.  
 
V tomto období se děti učí jízdě na odrážedle, koloběžce, kole. Je ideální, pokud jim cesty propojující 
jejich domov a destinace jako jsou park, hřiště či mateřská škola umožňují bezpečný (zklidnění 
dopravy, široké chodníky) a pohodlný (hladký povrch) pohyb a jízdu.  
 

                                                           
55 European Commission, 2002. Kids on the Move. [pdf] Available  at: 

http://ec.europa.eu/environment/archives/youth/air/air_kids_on_the_move_en.html [Accessed: Nov 16, 2018].  
56 Příhoda, V., 1977. Ontogeneze lidské psychiky I-vývoj člověka do patnácti let. Praha, Státní pedagogické nakladatelství.   
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Obrázek 6 - Děti rády jezdí na kole, odrážedle. Samotný pohyb městem je hrou. Praha 2013. 
 
Pro menší a předškolní děti je i samotný pohyb městem hrou. Městský prostor pro ně ale není vždy 
bezpečný a hra v takovém prostředí vyžaduje nepřetržitou pozornost dospělých osob.  
Přestože jsou děti v mnoha situacích limitovány svou výškou a svými omezenými schopnostmi, být 
součástí městského dění je pro ně zábavné a obohacující zároveň. Pokud v městském prostoru 
existují zastavení vhodná pro hru dětí, děti se stávají součástí života ve městě.   
 
Školní období – mladší 
Ve školním věku je důležité dát dětem důvěru, aby neztratily svoji přirozenou zvídavost a staly se 
pouze „poslušnými“ zodpovědnými dětmi. Děti potřebují vlastní proaktivitu k řešení výzev života. Je 
třeba, aby i systém školství namísto soutěživosti v dětech podporoval schopnost spolupráce a 
samostatnost v řešení problémů/situací. Je nutné povzbudit týmovou spolupráci, spoluvrstevníci hrají 
důležitou roli ve vývoji. Aby školáci mohli poznávat a vytvářet si vztah ke svému prostředí, potřebují 
již opravdovou samostatnost. Dnes se rodiče spíše bojí a oddalují věk samostatného pohybu a pobytu 
dětí ve veřejném prostoru (viz podkapitola 10.3 Výzkum III).  
Věk 6 až 8 let je charakteristický tím, že děti začínají rozšiřovat své dovednosti, rozvíjet přátelství, 
socializovat se. Začínají chápat, že existuje širší svět a hledají v něm své místo. 
 
Mladší školáci si rádi hrají v blízkosti domova, jezdí na kolech, koloběžkách či kolečkových bruslích, 
honí se, kreslí křídou nebo hrají rozličné hry ve skupinách. Ke hře využívají mobiliář, lezou po 
stromech. V tomto věku hraje velkou roli prostor v blízkém sousedství, který dětem umožňuje 
vykonávat tyto činnosti samostatně a bez dozoru dospělých (dříve tuto roli splňovala ulice). 
 

   
Obrázek 7 - Děti ve věku 6 až 8 let již těžko hledají činnosti na klasickém dětském hřišti. Potřebují větší 
výzvy k testování svých dovedností. Místo hry v domečku lezou na jeho střechu, často si místo 
interakce s herním prvkem radši vyberou strom. Tento přírodní prvek jim umožňuje zlepšovat své 
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fyzické dovedností a zároveň zakoušet potřebné porušování pravidel („na strom se neleze“). Praha 6, 
2015. 
 
O něco starší děti, 9 až 11 let, se z hlediska emočních a intelektuálních schopností posouvají výrazně 
dopředu. Zvyšuje se emoční regulace, rychlost a efektivita myšlení dítěte, zlepšuje se prostorová 
orientace, rozšiřují se schopnosti plánování a řešení problémů, rozvíjí se vědecké uvažování a 
schopnost porozumět vlastnímu myšlení. V tomto věku jsou jejich vkus a přání již velmi dobře 
definovány.57 
Vzhledem ke zlepšení prostorové orientace je třeba takovýmto dětem dopřávat více svobody 
v pohybu k naplnění jejich rozšiřujících se zájmů. Rádius pohybu jim tak ideálně má umožnit návštěvu 
vzdálenějších destinací i v kombinaci s použitím veřejné dopravy. Například mohou ve volném čase 
navštěvovat knihovnu, skate park, lední plochu k bruslení, v létě vodní plochu, mohou samy 
nakupovat a podobně. Pokud jsou tyto destinace příliš daleko nebo pokud jim není poskytnuta 
volnost k jejich návštěvě, děti přicházejí o vzácnou možnost poznávat širší škálu aktivit, činností a 
sociálních vztahů, která jim pomáhá se profilovat a naplňovat své zájmy. 

   
Obrázek 8 - Pro děti staršího školního věku jsou důležitá místa, kde se mohou potkávat, a také 
různorodé aktivity, které mohou zakoušet. Praha, 2016. 
 
Školní období – starší 
Náctiletí dnes dospívají fyzicky dříve než generace předešlé. Mentálně ovšem dospívají mnohem 
později. Psychosociální dospívaní je opožděné právě kvůli delšímu opečovávání a ochraně rodičů.  
Období věku 12 až 15 let se vyznačuje počátkem puberty a přináší změnu fyziologickou, sociální, 
psychologickou i emocionální.58 Vztah s vrstevníky je zásadní. Jak mladá osoba začíná prosazovat svou 
nezávislost, osobní a behaviorální hranice jsou neustále zkoušeny.  
 
Děti staršího školního věku jsou již zcela samostatnými účastníky městského provozu, nejčastěji jako 
chodci. Pro trávení volného času venku si nejraději vybírají místa, která nejsou oddělena od běžného 
života ve městě - rády pozorují dění kolem. Dá se říct, že chtějí vidět a zároveň chtějí být viděny. 
Často ve větších skupinách užívají městský mobiliář nebo se věnují sportovním aktivitám.  
 
Klasické hřiště je pro ně již bezpředmětné, velkou roli zde hrají dobře promyšlené sdílené prostory,   
kde se mohou scházet a společenská místa, v rámci kterých se mohou setkávat s přáteli. Umístění je v 
případě navrhování veřejného prostoru pro starší děti a mladé lidi klíčové. Mladí lidé jsou rádi v 
centru komunity, kde se cítí bezpečněji – jedná se zejména o centra měst, náměstí nebo místa, 
v okolí kterých se pohybuje hodně lidí. 

                                                           
57 Příhoda, V., 1977. Ontogeneze lidské psychiky I-vývoj člověka do patnácti let. Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 
58 Langmeier, J., Krejčířová, D., 2006. Vývojová psychologie. Praha, Grada Publishing. 
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Obrázek 9 – Chlapci nadále potřebují testovat a posouvat hranice svých fyzických dovedností a dívky 
se raději věnují kognitivním činnostem, např. rády probírají „věci do hloubky“. Praha 2015.   
  
Důležité je pohodlné sezení, kde mohou mladí lidé trávit i delší čas. Podnětnější vybavení pro hru je 
také atrakcí, např. vybavení, kde si mohou skutečně otestovat své schopnosti, udržet rovnováhu nebo 
šplhat (lanová centra, pump-up tracky, parkur) a zažít určitou úroveň rizika a výzvy. 
 
Na základě pozorování teenagerů (viz praktický výzkum, podkapitola 10.1 Výzkum I) je možné uvést 
následující shrnutí: 

- Vyhledávají místa, kde se mohou seskupit a potkat s vrstevníky; rádi se socializují. 

- Jsou rádi v shopping zónách, procházejí se ulicemi s výlohami. 

- Rádi přijímají příležitost pro účast v nějaké „cool“ aktivitě, a naopak neradi by byli přistiženi 
při aktivitě, která jejich vrstevníky jako „cool“ vnímaná není.  

- Jejich shromažďování se a trávení času posedáváním je vlastně forma hry, nicméně dospělí 
často mají tendenci toto vnímat jako nečinnost či „zevlování“. 

- Aktivity chlapců a dívek se liší a neprobíhají společně. Veřejný prostor by měl reagovat na 
potřeby obou pohlaví.  

Genderové rozdíly ve hře ve vztahu k prostředí 
Kolem 9 roku věku se hra chlapců a dívek začíná odlišovat. Mnohem méně často probíhá ve 
smíšených skupinách, naopak čím dál více si hrají a tráví čas odděleně. Ukazuje se, že dívky jsou ve 
veřejném prostoru v nevýhodě. Nabídka zaměřená na starší děti vychází vstříc převážně potřebám 
chlapců. Jak již bylo zmíněno, dívky se raději věnují pozorování okolí, rozhovorům a skupinovým 
interakcím, chlapci rádi provozují různé sporty (fotbal, skateboarding apod.).  
Studie provedené v Austrálii,59 sev. Americe60 a ve Vídni61 ukazují na znevýhodňování dívek ve 
veřejném prostoru měst po celém světě. Kromě zaměření samotné nabídky aktivit a pobytu na ty, 

                                                           
59 O’Connor, D., etc., 2017. Boys and girls come out to play: Gender differences in children's play patterns. [pdf] Available 

at: 
https://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1113&
context=edu_conference [Accessed: Jan 28, 2019].  

60 Edwards, S.P., etc., 2001. Play Patterns and Gender. [pdf] Available at: 
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1610&context=psychfacpub [Accessed: Jan 28, 2019].  

61 Urban development Vienna, 2013. Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development. [pdf] 
Available at: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf [Accessed: Jan 28, 2019].  
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které upřednostňují chlapci, se často jedná o ztvárnění prostoru, například ztvárnění oplocených 
areálů hřišť a sportovišť („klec“ pro košíkovou, fotbal). Bylo zjištěno, že takto uzavřené prostory 
dívkám nevyhovují, neboť ty naopak preferují otevřené prostory s více možnostmi vstupu, variabilní 
nabídkou k posezení a nedefinované volné plochy k aktivitě (např. pro míčové hry jako je vybíjená) 
oproti jasně definovaným plochám (fotbalové hřiště), které jsou často oplocené drátovým plotem 
s jedním vstupem.     
 

  
Obrázek 10 - Dívky si povídají před školou. Prostředí skate parku má být navržené tak, aby bylo 
přívětivé i pro dívky. Praha 2017.  
 
Je třeba vytvářet taková prostředí, která budou dospívající spojovat dle jejich zájmů a zaměření. 
Nabídka dílčích aktivit ve veřejném prostoru by měla například být taková, aby umožnila náctiletým 
stát se součástí dění ve městě (observatoř, jazyková laboratoř, participativní rozhodování, sport). 
Dnešní města mají velký nedostatek míst, ať už formální či neformální povahy, která míří na náctileté. 
Občas se vybudují skate parky, parkur parky či podobná místa umožňující více adrenalinové sporty, 
jejich nevýhodou ale je, že jsou často izolována na konci parku či sídliště, místo aby byla integrována 
do okolního veřejného prostoru. Další slabinou je fakt, že tato místa bývají jednostranně zaměřená na 
chlapce a jejich aktivity, avšak i místa umožňující adrenalinové sporty by měla být integrována do 
okolního prostoru a orientována nejen na aktivity chlapců, ale všech dětí bez rozdílu. 
 
Období adolescence 
Dospívající ve věku 15+ jsou v období tzv. adolescence. Mladí lidé ve věku přes 15 let se přibližují 
k dospělosti a rychle se mění. Potřebují a vyžadují větší nezávislost i soukromí. Mají vyšší povědomí o 
obrazu a významu svého těla, což je často znepokojuje. Jsou také schopni si užít zkoumání 
abstraktních nebo složitých otázek. 
Od 15 do 20 let je období tzv. adolescentního moratoria,62 kdy jsou děti již fyzicky připraveny pro 
dospělost, ale mentálně si ještě potřebují utvrdit svou pozici. Mladý člověk chce vypadat a žít jako 
dospělý, ale chybí mu k tomu důležité vnitřní předpoklady – zkušenost a odpovědnost. Je žádoucí 
jejich aktivity překlopit do těch pozitivních neboli místo možného prostoru pro případné zkoušení 
drog se pokusit jejich kreativní energie využít pro aktivity jako je např. péče o životní prostředí, práce 
s menšími dětmi, diskuzní fóra. Dospívající si potřebuje povídat, ujasnit si vlastní podstatu a identitu, 
najít opravdovou autoritu, pochopit, co je spravedlnost, co je svoboda. To jsou témata, která je tíží, a 
je žádoucí jim umožnit přístup k diskuzním fórům, klubům a dát jim společenský a veřejný prostor 
k řešení otázek a k vyjadřování se k záležitostem, které se jich týkají.   
   

                                                           
62 Vágnerová, M., 2012. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha, nakladatelství Karolinum.  
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Obr
ázek 11 - Nároky na prostředí dle potřeb dětí seřazené dle věkové kategorie a typu prostředí.63 (viz 
příloha Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3).  
 
 
Shrnutí 
Při plánování prostorů pro děti a veřejného prostoru obecně je třeba brát v úvahu fyzické, kognitivní 
a mentální vlastnosti dětí různých věkových kategorií, a prostor dle toho variabilně uzpůsobit. I 
dvouletý rozdíl hraje ve vývoji velkou roli. Schopnosti a možnosti dětí v předškolním věku jsou zcela 
odlišné než později ve stádiu pubescence. Je potřeba dobře znát specifické potřeby dětí různých 
věkových kategorií, aby bylo možné jim nabídnout takové prostředí, které je bude podporovat v jejich 
vývoji a rozvoji. Pro mladší děti je například nesmírně důležité mít možnost poznat přírodní zákony a 
přírodní živly (vodu, oheň, vzduch a zem), pro starší děti velkou roli hraje to, jak jim prostředí 
umožňuje se začlenit do života města.  
Pojem "děti" zahrnuje ve skutečnosti několik skupin uživatelů se zcela specifickými nároky na 
ztvárnění prostorů pro jejich pohyb a pobyt a obecně veřejného prostoru měst. 

                                                           
63 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
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3.2 HRA  
 
 

Hra je dětské přirozené bytí, je jejich přirozenou potřebou. Všechny děti a mladí lidé si chtějí hrát a 
mladší děti si hrají neustále. Je to jedinečný a nezaměnitelný formativní proces ovlivňující vývoj 
osobnosti, který doprovází dítě po celou dobu jeho vývoje, dospívání, a dokonce i v dospělosti. 
Za základní právo dětí byla hra i uznána a jak vyplývá z článku 31 Úmluvy OSN o právech dítěte,64 děti 
a mladí lidé mají právo si hrát, a to bez ohledu na pohlaví, rasu nebo schopnosti. 
 
Definice hry 
Fenoménem hry se zabývalo mnoho myslitelů a vědců a existuje množství jejích definic. Hra 
existovala ještě předtím, než existovali lidé; živé tvory charakterizuje.  
Homo Ludens (lat. hrající si člověk) je pojem popisující člověka, jenž vyvíjí své schopnosti a možnosti 
prostřednictvím hry. Objevuje své vlohy a sám se skrze ně vyvíjí.65 66 V evropském prostředí byl 
prvním, kdo zdůraznil důležitost hry Jan Amos Komenský ve své knize Orbis pictus z roku 1658, kde 
uplatnil svoji zásadu Schola ludus, tedy Škola hrou.67  
Podle německého filozofa Friedrich von Schillera je hra činností člověka, která jako jediná je schopna 
vytvářet lidské schopnosti. Schiller je autorem tvrzení, že „člověk je člověkem pouze tam, kde si 
hraje“.68 Anglický filozof a sociolog Spencer viděl hru jako nadbytek energie, času a životní síly. Tvrdil, 
že hra je analogie pracovní činnosti dospělých.69 
Emocionální podstatu hry podporovaly psychoanalytické školy, které viděly podstatu hry v potlačené 
pudovosti, agresivitě, či přemíře energie, kde hra umožňuje jakousi katarzi a očištění, odreagování 
organismu.70   
Psychologové Vygotsky a Piaget poukázali na význam hry pro vývoj dětí. Piaget sledoval vývoj hry v 
souvislosti s růstem mentálních schopností. Rozlišuje mezi hrou jakožto opakováním již zaběhnuté 
činnosti a hrou představující opakování aktivity, která má vést k jejímu pochopení. Hra se rodí z 
rozvinuté imitační schopnosti a obrazotvorné funkce. První hry jsou explorační činností, postupně s 
vyzráním myšlenkových dispozic se symbolická hra modifikuje v hru konstruktivní, ke které později 
přistupuje hra s pravidly. Podle Piageta funkce symbolické hry, tj. asimilace světa k vlastnímu já, 
vrcholí mezi druhým a šestým rokem a znamená vrchol dětské hry.71 Tvrdil, že hra umožňuje dítěti 
upravovat si reálné skutečnosti tak, aby odpovídaly jeho mentální kapacitě.  
 
Dá se shrnout, že hra je svobodná činnost řízená dítětem a pochází z něho samotného. Je příjemná 
a spontánní a pro vývoj dítěte klíčová. Prostřednictvím hry děti rozvíjí své dovednosti a schopnosti, 
které potřebují pro život. Je možné na ni pohlížet jako na jedinečný formativní proces ovlivňující 
vývoj osobnosti. 
 

                                                           
64 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. Unicef, 2018. Child Friendly 
Cities Initiative. [online] Available at: https://childfriendlycities.org/ [Accessed: Sept 16, 2018]. 

 
65 Wikipedie. Homo Ludens. [online] https://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_ludens [Accessed: Jan 11, 2019] 
66 Huizinga, J., 1947. Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture. London, Boston and Henley, Routledge and 

Kegamn Paul. [pdf] Available at: 
http://art.yale.edu/file_columns/0000/1474/homo_ludens_johan_huizinga_routledge_1949_.pdf [Accessed: Jan 11, 
2019] 

67 Komenský, Jan Amos, 2007. Orbis pictus: Svět v obrazech pro nejmenší. Praha, Machart.  
68 Millar, S., 1978. Psychologie hry. ČSR, Panorama. 
69 Millar, S., 1978. Psychologie hry. ČSR, Panorama.  
70 Millar, S., 1978. Psychologie hry. ČSR, Panorama.  
71 Santer, J., Griffiths, C., Goodall, D., 2007. Free Play in Early Childhood. A literature review. [pdf] Available  at:  

http://www.playengland.org.uk/media/120426/free-play-in-early-childhood.pdf [Accessed: Jan 28, 2019].  
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Děti si hrají kdekoliv, kdykoliv a jakýmkoliv způsobem. Hra nevyžaduje drahé hračky nebo zvláštní 
vybavení. Děti různých schopností a věkových skupin si mohou hrát dohromady.  
 
Svobodná hra72 (Free Play) je termín, kterým se označuje hra, která není ničím ovlivněná, řídí ji a její 
průběh určuje samotné dítě.  Svobodná hra je nestrukturovaná, dobrovolná aktivita, kterou děti 
samy iniciují a která jim umožňuje rozvíjet svou imaginaci, zatímco zkoumají a zažívají svět kolem 
sebe. Je to spontánní hra, která pochází z dětské přirozené zvědavosti, lásky k objevování a čirého 
nadšení.73 
V současné literatuře se pojem užívá jako protiklad hry, která je řízená, organizovaná, předem určená 
či jinak ovlivněná (buď prostředím, přítomnou dospělou osobou, či názornou herní pomůckou). 
Svobodná hra je aktivita, při které dítě může plně rozvinout svůj vnitřní svět a zcela přirozeně se 
posouvat v ději, což má příznivý vliv na jeho vývoj. Rozvíjí také vnitřní fungování některých částí 
mozku, přispívá ke zdravému kognitivnímu, emočnímu i sociálnímu rozvoji, pomáhá dětem v tom, 
aby se naučily samy o sobě rozhodovat. Její nedostatek může závažně poškodit vývoj jedince.74 
 
Hra a přijatelné riziko  
Termín přijatelné riziko (Risk Benefit Approach)75 ve vztahu k dětské hře označuje pozitivní přístup 
k vystavení riziku ve hře. 
Podstupování rizika je základní předpoklad pro učení. Už od raného dětství, když se poprvé 
postavíme na nohy a rozhodneme se udělat první krok, podstupujeme rizika. Přestože riziko spadnutí 
je velké, začínáme rizika hodnotit a rozhodovat se, zda je podstoupíme, tzn. rizika řídíme.  
Děti mají přirozenou touhu podstupovat rizika, protože vědí, že pouze tak se budou posouvat dál 
ve svém vývoji.  
 
Veškeré prostředí kolem nás obsahuje jistou míru rizika. Ve vztahu k dětem a dětské hře je toto riziko 
třeba považovat nejen za akceptovatelné, ale dokonce za žádoucí. Děti potřebují překonávat nové 
výzvy a překážky. Aby v tomto svém úsilí byly úspěšné, potřebují mít také dostatek příležitostí 
odhadovat míru rizika, která je pro ně přijatelná. Děti umí velmi dobře odhadnout své schopnosti, 
jsou to spíše dospělí, kteří jim tu přirozenou vlastnost narušují a přenáší na ně svoje úzkosti.  
 

  
Obrázek 12 - Holčička podstupuje jisté riziko, které vyhodnotila jako přijatelné. Praha, 2017. 
 

                                                           
72 Svobodná hra. [online] Available at: https://svobodnahra.cz/teorie/ [Accessed: Jan 28, 2019]  
73 Play and Playground Encyklopedia. Free Play. [online] Available at: https://www.pgpedia.com/f/free-play [Accessed: Jan 

28, 2019].  
74 Daniš Petr, 2016. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Praha, Ministerstvo životního prostředí. [Pdf] Available  at: 

https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Ebook/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf [Accessed: Dec 18, 2018]. 
75 Group of autors incl. Petrik, M., 2018. Saferplay Open Course. [online] Available at: http://www.saferplay.eu/ [Accessed: 

Jan 12, 2019]. 
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Právě skrze hru a odhodlání se dětem rozvíjí sebeobranné chování. Skrze podstupování rizika v raném 
dětství se děti učí kompetence, které si již nikdy nemohou v dospělostí nahradit. Proto je žádoucí jim 
umožnit zakoušení rizika.76  
Přijatelné riziko může způsobit třeba otlačeniny a modřiny, dokonce i zlomenou ruku, ale jeho 
přínosy přesahuji tuto potenciální újmu, a tak se riziko toleruje.  
 
O tomto pojednávají i normy vztahující se na navrhování herních zařízení (ČS 1171).77 V normě se za 
nepřijatelné riziko považuje situace, kdy může dojít k trvalým následkům či újmě na zdraví, např. k 
nenapravitelnému zranění oka, ztráty prstů, úrazu s následkem trvalé invalidity. Ovšem taková 
zlomená končetina se považuje za přijatelné riziko a přirozenou součást dětství. 
 
Afordance – prostředí s potenciálem pro hru  
Prostředí, ve kterém vyrůstáme, má dětem nabízet širokou škálu příležitostí k různým typům aktivit.  
Ve své teorii afordance (Affordance Theory)78 americký psycholog J. J. Gibson říká, že svět není 
vnímán pouze prostřednictvím objektů různých tvarů a jejich vzájemných prostorových vztahů, ale 
také skrze potenciální využití (činnosti), které tyto objekty umožňují (afordance). Lze tedy říci, že 
vnímání dané věci předurčuje způsob, jak může být daná věc využita. 
 

  
Obrázek 13 - Stojany na kola slouží jako prolézačka či tunel. Praha 2016. 
 
Jak je vidět na obrázku výše, prostředí a prvky nemusí být navržené přímo pro dětskou hru, aby je 
děti ke hře využívaly. To, jak dítě prostor vnímá, jak na něj prostředí působí a co ho při pobytu v něm 
napadá, přímo ovlivní aktivity, které v něm bude provádět. Prostředí, které vybízí ke spontánní 
interakci a činnostem, podporuje svobodnou hru a stimuluje tvořivost mnohem více než prvky či 
prostředí s předem určenou funkcí (skluzavka, klasická lavička).   
 
Prostředí, ve kterém hra probíhá, hru ovlivňuje. Prostředí může ke hře vybízet, nabízet různé 
podněty a výzvy. Může hru předurčovat a ovlivňovat. Formální hřiště tak jak je známe dnes, tedy 
oplocené soubory typizovaných herních prvků, předem určují aktivity (sklouznout, vylézt) a to, jak si 
mají děti hrát. Ovšem bez ohledu na to, jakým stylem je prostředí ztvárněné a definované, děti vždy 
najdou způsob, jak interagovat se svým prostředím dle své vlastní chuti.  
 

                                                           
76 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available  at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019]. 
77 ČSN 1171, [online] Available at: http://www.technicke-normy-csn.cz/  
78 David L, 2014. Affordance Theory (Gibson). Learning Theories. [online] Available  at: https://www.learning-
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Obrázek 14 - Děti si hrají v Domečku (typizovaný herní prvek)79 a v bunkru, který samy vyrobily.80    
 
Děti si se vší pravděpodobností užijí oba typy hry na výše uvedených obrázcích, které zobrazují dvě 
odlišná prostředí. Benefit hry na obrázku vpravo je pro děti nicméně mnohem větší. Musely totiž 
vynaložit spoustu týmové práce, aby strukturu bunkru z dřevěných klád vyrobily. Kromě týmové 
spolupráce se při budování konstrukce pravděpodobně naučily základní statické principy. Také jsou 
na svůj výrobek určitě hrdé. Je to zážitek, který si budou pamatovat a uchovávat ve svých 
vzpomínkách.  
 
Volné prvky (Loose parts) 
Teorie volných prvků byla poprvé navržena architektem S. Nicholsonem,81 který věřil, že přítomnost 
volných prvků v prostředí pro hru posiluje kreativitu v ní.  Volné prvky jsou prvky, které je možné při 
hře používat, vzít do ruky, posouvat, nosit, skládat k sobě, kombinovat, rozkládat. Jsou neurčitého 
charakteru, nemají hru předurčovat jako např. běžná hračka. Mohou to být přírodniny (klacíky, listy, 
kameny) či umělé předměty (krabice, lana, míče, trubky, pneumatiky). Děti tyto prvky libovolně 
používají a vytvářejí vlastní prostředí pro hru, přitom si kromě fyzických dovedností a zručností rozvíjí 
představivost, logiku, nacházejí řešení, spolupracují.    
 

   
Obrázek 15 - Volné prvky umí oživit i klasickou hru na pískovišti a zaujmout i starší děti. Praha 6, 2017. 
 
 
 
                                                           
79 Zdroj: http://www.detsky-domecek.eu  
80 Zdroj: http://leavesofgreen.co.nz/landscape-design-company/natural-play-themes-and-references  
81 Readingplay. The Theory of Loose Parts. [online] Available at: 

http://www.readingplay.co.uk/GetAsset.aspx?id=fAAyADUAMgB8AHwARgBhAGwAcwBlAHwAfAA4AHwA0 [Accessed: 
Jan 2, 2019].  
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Typy hry 
Hra zahrnuje širokou škálu chování a emocí, které mohou být velmi různorodé. Smyslem hry není 
pouze to, že se děti baví, pobíhají a odreagovávají se; forma se v jednotlivých fázích vývoje mění a 
nabírá rozlišné variace ve svém projevu. Menší děti si hrají nepřetržitě (kontinuální hra) a jejich hra se 
osobnostně liší. Některé z nich preferují a vydrží déle u klidné soustředěné hry (malování, tvoření, 
jemná motorika), jiným vyhovuje hra rychlá až nebezpečná, pomocí které posouvají své fyzické limity. 
Pro každé dítě je hra naprosto unikátní.  
 
Hra není pouze fyzická aktivita, není jenom o tom sklouznout se a vylézt. Může být klidná a 
soustředěná, nebezpečná a bláznivá, samostatná či týmová. Bob Hughes, odborník na hru z Velké 
Británie, identifikoval 16 různých typů hry:82 
 

 Symbolická hra — když se klacík stane koněm.  
 Půtky a šarvátky — hry, při kterých spolu děti zápasí, perou se. 
 Socio-dramatická hra — děti se učí, jak vycházet s ostatními.  
 Sociální hra — děti si hrají na běžné situace, které zažívají a tím se v nich zároveň učí 

orientovat a reagovat na ně. 
 Kreativní hra – založená na jazykových a komunikačních dovednostech – slovní hříčky, vtipy, 

předvádění scének, řeč těla, grimasy. 
 Hry na téma ze známého fiktivního příběhu – děti si nehrají na situace, které znají ze svého 

života, ale na situace, které vycházejí ze smyšleného, obecně známého příběhu, např. “hra na 
Harryho Pottera”.  

 Soustředěná hra – hra, při které děti vědomě podstupují určité riziko a konfrontují se tak 
se svým vlastním strachem.  

 Experimentální hra založená na fantazii – svět je ve hře přeměněn zcela podle dětské 
fantazie. 

 Fantazijní hra – hra, při které dítě něco předstírá. 
 Pohybové hry – hra na honěnou, houpání, různé hry, při kterých děti využívají pohyby svého 

těla. 
 Dospělácké hry – rozdělávání ohně, kopání jam; hry, při kterých se cvičí základní praktické 

dovednosti.   
 Hry s různými předměty – objevování skrytého potenciálu a různého způsobu využití 

předmětů. 
 Rekapitulativní hra – přehrávání jednotlivých činností, které provázely vývoj lidské 

společnosti; např. používání masek a barev na tělo, stavění hrází na potocích, pěstování jídla. 
 Hra na role – prozkoumávání dalších možných způsobů existence; např. hra na řidiče 

autobusu nebo na policistu; předstírání, že telefonuji. 
 
Cílem navrhování prostorů pro hru má být nabídnout dětem prostředí, ve kterém mohou zakoušet 
širokou škálu různých typů hry, prostředí a zkušeností. Také je podstatné zahrnout přijatelné riziko a 
dětem umožnit posouvat své hranice a rozšiřovat obzory.  
 
Důležitost a přínosy hry 
Hra nabízí dětem možnosti pro fyzický, intelektuální, sociální a emoční rozvoj. Nestrukturovaná hra 
povzbuzuje tvořivost a představivost. Hraní si a interakce s jinými dětmi, stejně jako s dospělými, 
poskytuje příležitosti pro přátelství, sociální interakce, konflikty a jejich řešení.  
 
Děti se skrze hru učí sociální dovednosti, jak vycházet s ostatními lidmi – kamarádit se, pohádat se s 
někým a zase se s ním usmířit. Zažívají, jaké pocity jednotlivé interakce přináší jim i ostatním. Učí se 

                                                           
82  Hughes, Bob, 2002. A Playworker’s Taxonomy of Play Types. 2nd ed. London, PlayLink. 
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samostatnosti a schopnosti vystačit si při hře samy. Děti a mladí lidé prostřednictvím hry rozvíjejí také 
fyzické dovednosti, posilují svou tělesnou konstituci a získávají schopnosti, které jsou důležitým 
základem pro mnoho sportů, ale také pro celkové tělesné zdraví a kondici. Skrze hru děti získávají 
širokou škálu fyzických a psychomotorických dovedností, jako je např. běhání, skákání, lezení a 
balancování. Hra je zkrátka nezbytná pro tělesné zdraví a správný vývoj člověka.  
Děti se učí prostřednictvím hry tak, že dělají věci, které samy chtějí a postupně získávají stále nové 
zkušenosti. Díky hře poznávají svět kolem sebe svým vlastním způsobem a ve svém vlastním tempu. 
Je jim vlastní přirozená vnitřní motivace, která je vede k tomu, aby se učily řešit problémy, se kterými 
se během svých her setkávají, jako je například řešení toho, jak sestavovat jednotlivé díly stavebnice 
nebo jak manipulovat s předměty.  
Ve hře prohlubují své kognitivní schopnosti a využívají představivost a tvořivost - například když se 
převlékají a předstírají, že jsou někým jiným, nebo když si vytvářejí smyšlené světy anebo vymýšlejí 
nové způsoby využití předmětů. 
Hra je také nezbytná pro jejich duševní a citové zdraví a pohodu. Děti si rády hrají. Prostřednictvím 
hry se učí o svých pocitech, neboť během ní mohou zažívat širokou škálu emocí včetně strachu, zlosti, 
smutku, radosti, nechuti, důvěry, očekávání a překvapení.83 
 
Přínosy hry lze tedy vidět ve všech oblastech dětského vývoje. Skrze hru si děti zlepšují fyzické 
dovednosti a zdraví, neboť hra kupříkladu zvyšuje pohyb a předchází obezitě. Zvyšuje také 
spokojenost a zlepšuje náladu, napomáhá tedy emoční a mentální pohodě. Umí též působit jako 
katalyzátor; kromě funkce uvolnění a odreagování se může být prostředkem pro stmelení týmu či 
určité skupiny. Hra posiluje sebedůvěru a samostatnost (děti získávají autonomii, učí se rozhodovat), 
učí sociální dovednosti (pomáhá dětem k získání povědomí o hierarchii a sociálních limitech, např. 
když se perou a chtějí, aby hra pokračovala, tak se vciťují do druhého a chovají se tak, aby mu 
neublížily). Zlepšuje nejenom kognitivní vlastnosti, ale rozvíjí také strukturu a fungování mozku.84  
Děti si skrze hru budují vlastní identitu.  
V neposlední řadě je prokázaná terapeutická role hry, kdy děti s její pomocí zvládají a získávají 
kontrolu v těžkých situacích a v nepříznivých okolnostech (válka, rodinné problémy apod.).85 
 
Překážky pro hru 
Jak již bylo zmíněno (viz podkapitola 1. Úvod), velké procento dětí nemá možnost si hrát tak, jak 
tomu bylo dříve. Překážky, které dětem brání ve hře, jsou shodné s důvody, proč děti netráví více 
času venku samostatně a nezávisle na rodičích. Možnosti dětí hrát si na chodnících a v ulicích 
omezuje nárůst motorizované dopravy a parkovacích míst. To zároveň komplikuje pěší dostupnost 
místních parků a hřišť. V blízkosti bydliště dětí a mladých lidí je často nedostatek prostorů pro hru, 
ale přitom právě místa, která jsou snadno dostupná, která jsou na očích a kde se děti cítí příjemně a 
bezpečně, jsou pro hru ideální. Sociální překážky také tvoří vzrůstající obavy z neznámých cizích lidí, z 
gangů a z asociálního chování. Ty mají za následek, že se rodiče zdráhají pouštět své děti ven bez 
dozoru. Prodlužuje se doba, kterou děti tráví u digitálních technologií – mobilních telefonů, tabletů, 
počítačů a televizí.  O to méně času ale následně věnují hraní, obzvláště tomu venkovnímu. Naše 
životy jsou stále více uspěchané a strukturované, děti mají mimo školu ještě mnoho dalších 
organizovaných aktivit a kroužků.  
Podrobněji o překážkách pro hru v následujících kapitolách (podkapitola 3.3. Současný styl života a 
výchovy dětí a kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti).  
  
 

                                                           
83 Group of authors and Petrik, M., 2018. Saferplay Open Course. [online] Available  at: http://www.saferplay.eu/ 

[Accessed: Jan 12, 2019].  
84 Daniš Petr, 2017. Děti venku v přírodě. Praha, Tereza.  
85  Schaefer, C. E., 1993. The therapeutic powers of play. Lanham, US, Jason Aronson.  
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3.3 SOUČASNÝ STYL ŽIVOTA A VÝCHOVY DĚTÍ 
 
 
Současné rodičovství charakterizuje několik aspektů, které mají určující dopad na styl života a vývoj 
dětí. 
 
Aspekty současného rodičovství 
Na prvním místě je to míra svobody, která je dětem dopřávána. Děti jsou dnes oproti minulosti 
mnohem více pod dozorem. V západní literatuře se používá termín „Helicopter parenting“86 pro 
způsob výchovy rodiče, který drží neustálý dohled nad svým dítětem bez ohledu na jeho skutečné 
potřeby nebo přání. Je to nadprůměrně ochranitelský typ rodiče, který nechce, aby jeho dítě čelilo 
potížím bez jeho pomoci. Je přesvědčen, že jedná v nejlepším zájmu svého dítěte.  
V dnešní době rodiče rozhodují o tom, jak jejich děti tráví čas. U malých děti to platí bezezbytku, 
starším dětem pak s věkem přibývá možnost samostatné volby a kontrola rodičů povoluje. Přesto, 
alespoň do věku adolescence, jsou děti poměrně závislé na svých rodičích, kteří je kontrolují a 
schvalují jejich aktivity. Určují, kam mohou jít, u koho mohou přespat, kontrolují jejich pohyb, ověřují 
si pomocí mobilních telefonů, zda již dorazily na dané místo, zda udělaly úkoly a podobně.  
Tento přístup ovlivňuje sebevědomí dětí, schopnost jejich samostatného rozhodování a zároveň u 
nich zvyšuje pocity úzkosti a deprese.87  
 
Důležitým aspektem je velká zaměstnanost rodičů, kdy rychlý ekonomický růst jim umožňuje 
budovat kariéru. To zpětně omezuje čas, který rodiče tráví se svými dětmi. Situace, kdy oba rodiče 
pracují, je v dnešních městech běžná. Nedostatek společně tráveného času rodičů s dětmi přímo 
ovlivňuje vývoj dětí, kterým chybí modely chování pro observační učení potřebné ve všech oblastech 
života. Role rodiče je přitom nezastupitelná.  
 
Dalším fenoménem doby je odklad rodičovství do staršího věku. Dnes je průměrný věk matky v době 
narození dítěte 29 až 32 let v celé populaci; v městských aglomeracích a u vysokoškolsky vzdělaných 
rodičů je to věk dokonce ještě vyšší.88  Tato změna postihla celý západní svět a Československo velmi 
rychle po 89. roce. Přitom ještě v 60. až 90. letech minulého století byl průměrný věk matky v době 
narození prvního dítěte 18 až 21 let.89 Jedním z důsledků této změny je větší úzkostlivost rodičů, 
kterou s sebou přirozeně nese jejich vyšší věk.  
 
Dalším aspektem je fakt, že po třicátém roku života se lidé dostávají do produktivní fáze, do období 
maximálního osobnostního rozvoje. Jsou maximalističtí a zaměřují se na cíl.90 S tímto celkovým 
naladěním přistupují k výkonu rodičovské role ambiciózně. Rodiče třicátníci chtějí být ideálními rodiči 
a chtějí mít také ideální děti. Důsledkem je, že své děti podrobují větší kontrole, určují jim ten 
„správný“ směr a další vývoj.91 Chybí jim sice „nezkušený“, ale přirozeně uvolněný a bezstarostný 

                                                           
86 Wikipedia. Helicopter parent. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Helicopter_parent [Accessed: Jan 12, 

2019].  
87 Schwartz, S., 2018. Helicopter Parenting: From Good Intentions to Poor Outcomes. [online] Available  at: 

https://www.gottman.com/blog/helicopter-parenting-good-intentions-poor-outcomes/ [Accessed: Jan 27, 2019]. 
88     Šťastná, A., Změny reprodukčních vzorců a individuální souvislosti rodičovství. XL. Demografická  konference české     
demografické společnosti. [online] Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Do_1575.pdf [Accessed: Jan 26, 2019]  
89 Šťastná, A., Změny reprodukčních vzorců a individuální souvislosti rodičovství. XL. Demografická konference české 

demografické společnosti. [online] Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Do_1575.pdf [Accessed: Jan 26, 2019] 
90 Šulová, L., 2011. Rodina a rodičovství – současné projevy v ČR. [online] Dostupné z:  

http://www.academia.edu/10067596/Rodina_a_rodi%C4%8Dovstv%C3%AD_sou%C4%8Dasn%C3%A9_projevy_v_%C4
%8CR_Sou%C4%8Dasn%C3%A1_%C4%8Desk%C3%A1_rodina [Accessed: Jan 26, 2019] 

91 Šulová, L., 2011. Rodina a rodičovství – současné projevy v ČR. [online] Dostupné z:  
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přístup, který mívají rodiče mladí. Omezují tak dítě v sebepoznání i v samostatném poznávání 
okolního světa a směřují ho k vysokým výkonům v oblastech, které mu předurčili.  
Produktivní věk rodičů s sebou automaticky přináší také nedostatek volného času tráveného s dětmi 
neorganizovanou aktivitou bez jednoznačného cíle. Místo toho děti navštěvují organizované kroužky 
s jasným zaměřením a orientací na získání předem určených dovedností.  
 
Na podobě dnešního rodičovství se výrazně podílí také jednostranné a často povrchní informace, 
které o daném tématu přináší současná média a možnosti šíření informací globálně. Např. je 
rozšířena informace o negativním vlivu přírody, potažmo bakterií (jedná se o jednostranné sdělení 
bez náhledu na skutečný stav přínosů a škodlivostí bakterií). O každém jednotlivém případu únosu či 
násilí na dětech se dozvíme okamžitě, i když se odehrají na druhé straně planety. To vše posiluje 
úzkost rodičů, která má pak za následek omezování dětské svobody ve výběru způsobu a místa 
trávení času.  
Moderní média umožňují rodičům také rychlou výměnu názorů a zkušeností s výchovou dětí.  Rodiče 
stejné věkové skupiny se vzájemně utvrzují ve svých názorech, např. že jejich „maximalistický“ 
rodičovský přístup orientovaný na úspěch je ten správný. Vzniká takzvaný „kolektivní mýtus“ 
dokonalého rodiče.92   
 
Lidé nevzdělaní ve vývojové psychologii na své děti často působí přirozeně empaticky, a intuitivně tak 
dochází ke „správnému“ přístupu k dítěti. Hanouš Papoušek, vývojový psycholog a neurolog, nazývá 
tento způsob rodičovství intuitivním9394, a vychází z představy, že být rodičem je přirozené. 
Naproti tomu rodiče, kteří se o téma vývoje dětí sice aktivně zajímají (přemíra moderních technologií, 
přístupu k rychlým internetovým zdrojům a komercializace produktů zaměřených na děti), mají 
tendenci strukturovat trávení volného času svých dětí a upřednostňují zájmové kroužky před jejich 
svobodnou hrou venku.  
 
Úzkostný rodič znamená úzkostné dítě    
Ve vztahu ke svým dětem a rozhodování o jejich životě je rodič ovlivňován příliš mnoha aspekty 
souvisejících se současnou podobou měst. Některé z nich představují hrozby, ať už skutečné či 
domnělé. Obavy rodičů vedou k tomu, že omezují volnost svých dětí, svobodu venkovní hry, možnost 
jejich nezávislého pohybu atd. Důvody, proč rodiče takto svobodu svých dětí omezují lze shrnout do 
následujících čtyř bodů:  

 Strach z neznámého individua (Stranger danger95), který může potenciálně ohrozit jejich dítě. 
 Strach z nehody či zranění v důsledku fyzické aktivity dítěte nebo také strach z jeho 

potenciální psychické újmy. 
 Strach z dopravy, především motorizované. 
 Strach z mikrobů, bakterií a negativních dopadů kontaktů se znečištěným prostředím (tzv. 

Germafobie). 
Tyto úzkosti ovlivňují rodiče a posléze i jejich děti, kterým je s „tím nejlepším“ úmyslem znemožněno 
poznat a zažít věci a aktivity, které by pozitivně podpořily jejich vývoj a pomocí kterých by získaly 
řadu potřebných dovedností a schopností.  

                                                           
92 Národní institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, 2011. Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. [pdf] Available 
at: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1310479648.pdf [Accessed: Jan 11, 2019]. 

93 Papoušek, H., Papoušek, M., 1995. Intuitive parenting. Bornstein, M. H. (Ed.), Handbook of parenting. Biology and 
ecology of parenting (117–135). Mahwah: Erlbaum. 

94 Dittrichová, J. K historii pojmu intuitivní rodičovství. [pdf] Available  at: 
https://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/dittrichova.pdf [Accessed: Dec 8, 2018]. 

95 Wikipedia. Stranger danger. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_danger [Accessed: Dec 8, 
2018].  
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 Statistiky únosů dětí a fyzického násilí na dětech96 prokazují, že dnešní doba je velmi 
bezpečná. Násilí a únosy dětí neustále klesají, kvůli médiím se nicméně o každém jednotlivém 
případu újmy na dítěti dozvíme okamžitě i na opačném konci planety.   

 Fyzická zranění či psychickou újmu dětí lze velmi úspěšně omezovat naprosto opačným 
přístupem, tedy tak, že dětem umožníme volnou aktivitu a zakoušet různá „nebezpečí“. 
Právě touto cestou si děti posouvají své limity, poznávají samy sebe, socializují se, zvyšuje se 
jim sebevědomí a rozšiřují obzory. Je známo, že bez občasného zranění (např. odřené koleno 
nebo zraněné city) se není možné naučit některé dovedností, ať už se bavíme o jízdě na kole, 
stojce či získání nového kamaráda.  

 Doprava představuje pro děti v dnešním světě reálnou hrozbu. Problém ovšem není možné 
řešit omezením svobodného pohybu dětí, ale právě naopak, bezpečným získáváním 
zkušeností. Znalost prostředí, jeho úskalí a specifik získáme jedině prostřednictvím vlastní 
zkušenosti.  

 Vlivem médií (farmaceutický průmysl) a nedostatečné osvěty dnešní rodiče 
kontraproduktivně ochraňují své děti před „špínou“ a před kontaktem se zvířaty. Přítomnost 
a kontakt s určitými bakteriemi jsou přitom základem pro vytvoření imunity u dětí. 
Existující studie dokazují nárůst onemocnění jako je astma a různé alergie právě proto, že 
děti ve stádiu svého raného vývoje nepřichází v dnešním příliš sterilizovaném světě do 
kontaktu s mikroby v takové míře, jak tomu bylo obvyklé dříve.97  
 

Shrnutí 
Aktuální problémy v oblasti rodičovského působení lze shrnout do následujících bodů:  

 Uspěchané životní tempo; pocit, že máme málo času. 
 Přemíra podnětů. 
 Nepřiměřené ochraňování a úzkost rodičů. 
 Paradoxy v zatěžování dítěte – upřednostňování školy proti běžným činnostem.  
 Příliš strukturovaný čas, děti nemají kdy být samy sebou. 
 Omezený kontakt s přírodou a s venkovním prostředím. 
 Nadměrný kontakt s neživými médii. 
 Virtuální vztahy v rodině i mezi vrstevníky.98 

 
 
Neživá média v životě dětí 
Nemalou roli v dnešním stylu života dětí hrají digitální média a míra času, který u nich děti tráví. 
Kromě vlastních telefonů se také věnují tabletům, počítačům, televizím i poslouchání hudby. Kontakt 
s médii stále narůstá; statistika zpracovaná pro ČR udává, že děti stráví v kontaktu s médii průměrně 
4 hodiny a 14 minut každý všední den,99 což je dvakrát více vůči času, který české děti stráví ve všední 
den venku. Dominantní volnočasovou aktivitou je přitom sledování televize, každý den ji sleduje 76 % 
dětí a mládeže.100  
 
Multimediální interakce a komunikace je jeden z hlavních fenoménů dnešní doby, který významně 
mění naše životy. Celá řada studií dokládá negativní dopad tohoto fenoménu na fyzický, kognitivní a 

                                                           
96 Free Range Kids. Crime Statistics. [online] Available at: http://www.freerangekids.com/crime-statistics/ [Accessed: Jan 
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http://www.aifref2017prague.cz/        [Accessed: Nov 8, 2017] 
99 Nadace Proměny Karla Komárka, 2016. České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Nadace 
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mentální vývoj dětí.101 Byl například prokázán vztah mezi užíváním nových médií, tělesným tukem a 
fyzickou aktivitou. Děti, které tráví více času na jakémkoliv médiu, jsou více obézní a vykonávají méně 
fyzických aktivit oproti dětem, které s médii tráví času méně.102 Současné studie ukazují, že čas, který 
je dětmi tráven u digitálních médií, probíhá na úkor času, který by běžně trávily hrou nebo venkovní 
aktivitou. Dá se tedy shrnout, že digitální média jsou důvodem nedostatečného pohybu dětí.103  
 
Preferování virtuálních aktivit před těmi skutečnými může mít také za následek nižší schopnost 
empatie vůči jiným formám života. Extrémním příkladem jsou mladí násilníci a agresoři, kterým už 
nestačí virtuální agresivita a bez zábran ji přenášejí do běžného života v různých formách od šikany až 
po dokonané vraždy.104 
 
Nicméně, nové technologie a digitální komunikace skrze sociální média jsou nedílnou součástí života 
dnešních dětí. Kromě uvedených negativních důsledků mohou mít i pozitivní vliv. Dokáží 
zprostředkovat propojení s přáteli a rodinnými příslušníky. Mají také potenciál se stát dobrým 
nástrojem pro participaci dětí a mládeže při plánování i užívání města, kdy příkladem mohou být 
participativní rozpočty měst či aplikace pro sledování stavu městských prostorů.105 
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4. SOUČASNÉ MĚSTO A JEHO VLIV NA DĚTI  
 
 
 
 
 
Prostředí, ve kterém vyrůstáme a naše zkušenosti z raného dětství mající vazbu na toto prostředí mají 
hluboký vliv na naše pozdější životní rozhodnutí a postoje.106 Okolní svět děti ovlivňuje ještě před 
narozením a dokonce má vliv na budoucí strukturu mozku.107 Kontext sociálního prostředí spolu s 
prostředím fyzickým ovlivňuje kvalitu života lidí a to, jak dané prostředí vnímají. Pro děti ve vývoji to 
platí obzvláště.  
 
V první části tato kapitola přibližuje celosvětovou situaci měst perspektivou aktuálních výzev, kterým 
současná města čelí. Následně popisuje dopady kvality prostředí dnešních měst na zdraví dětí včetně 
statistik v ČR. Druhá část kapitoly poukazuje na některé bariéry ve veřejném prostoru, které ovlivňují 
to, jak se v něm děti pohybují a jak ho využívají.  Poslední podkapitola pak popisuje aspekty, které 
charakterizují dnešní dětství, a nabízí formulaci současného urbánního dětství ve městě.   
Druhé dvě části kapitoly vznikly na základě rešerše literatury, vlastních zkušeností a přímého sběru 
dat (viz kapitola 10. Praktický výzkum), který probíhal nejen ve městech evropských (Praha, Jihlava, 
Litomyšl, Vídeň, Kodaň, Berlín, Londýn, Bělehrad), ale i v Boulderu a Denveru v americkém státu 
Colorado. Poznatky představené v této kapitole se zaměřují na specifika v evropských městech a v 
Praze. 
 
 
 
4.1 VÝZVY DNEŠNÍCH MĚST A DOPADY NA DĚTI 
 
Ve vyspělých zemích světa v 60. a 70. letech nastala éra „územního plánování“ a expanzivního růstu 
nových sídlišť. Evropská města prošla urbanistickým vývojem – tzv. urbanizací, která způsobila mimo 
jiné i to, že se města stala konglomeráty motorizované dopravy. Nábřeží a pěší třídy se staly koridory 
pro motorizovanou dopravu a velká část volného prostoru ustoupila plochám pro parkování a 
zástavbu.  
 
Tato degradace veřejného prostoru postupně ochromila občanský život mnoha měst. V 80. letech 
pak některá města nastolila obrat a došlo k revitalizaci veřejných prostorů.108 Příkladů je mnoho, za 
nejpokročilejší by se nejspíše dalo považovat město Kodaň, kde se od 70. let veřejný prostor 
systematicky vrací lidem a dnes je zcela uzpůsoben pro pěší a cyklisty.109 
 
V současné době se dějiny v jistém smyslu opakují a města čelí dalším výzvám způsobeným rapidním 
růstem, a to jak v lokálním, tak i v globálním měřítku. Jedná se například o výzvy způsobené migrací či 
válkou; téma dopadů klimatické změny je také stále častěji diskutováno a široce přijímáno jako fakt. 
Ukazuje se, že státy nedostatečně reagují na dodržování Pařížské dohody,110 která formuluje 
dlouhodobý cíl ochrany klimatu. Toto téma se stává urgentní pro městské plánování a politické 
činitele. Mezi další aktuální oblasti zájmu patří udržitelnost, úspěšnost a efektivnost, rovnost, zdraví.  
                                                           
106 Kraus, B., 1985. Sociální prostředí jako výchovný činitel. [pdf] Available  at: 

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=4744&lang=cs [Accessed Dec12, 2018].  
107 Tost, H., 20015. Environmental influence in the brain, human welfare and mental health. Nature Neuroscience. [pdf] 

Available at: https://labs.la.utexas.edu/champagne/files/2018/01/NN2015.pdf [Accessed: Jan 29, 2019]. 
108 Gehl, J., Gemzoe, L., 2002. Nové městské prostory. Šlapanice, ČR, ERA.  
109 Gehl, J., Gemzoe, L., 1996. Public Spaces, Public Life. Copenhagen, Denmark: The Danish Architectural Press and Royal 

Danish Academy of Fine Arts, School of Architectural Publishers. 
110 MŽP, 2016. Pařížská dohoda. [pdf] Available  at: https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda [Accessed: Jan 29, 201].  
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Výzvy, kterým dnešní města čelí, se výrazně podepisují i na nejmladší obyvatele daných zemí - děti a 
mládež. Ty jsou zároveň těmi nejzranitelnějšími občany, častokrát bez práva hlasu a volby. Jak 
ukázala studie nových developerských projektů v Evropě, v navrhování, plánování a místní správě 
nových urbánních komunit se na potřeby a zájmy dětí často nebere ohled, a děti nebývají součástí 
procesu participace.111  
  
Rostoucí populace měst 
Očekává se, že globální urbanizace bude pokračovat, takže do roku 2050 svět bude jednou třetinou 
rurální (34 %) a dvěma třetinami urbánní (66 %), tedy zhruba opačně, než tomu bylo ve dvacátém 
století.112 Světová populace nadále poroste, na konci 21. století se na planetě odhaduje celkový počet 
obyvatel mezi 9 až 13 miliardami lidí.113  

  

Obrázek 16 - Procento populace žijící v městských oblastech v letech 1950, 2014 a 2050.114 

Odhad pro vývoj počtu obyvatel na území Prahy naznačuje, že do roku 2050 by v hlavním městě 
mohlo žít až o 430 tisíc obyvatel více než nyní.115 Dopady rapidního nárůstu obyvatel v městských 

                                                           
111 Christensen, P., etc, 2018. Children Living in Sustainable Built Environments. New Urbanisms, New Citizens. London and 

New York, Routledge, Taylor and Francis Group.  
112 UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2014. World Urbanization Prospects The 2014 

Revision. [pdf] Available at: https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-report.pdf [Accessed: Jan 29, 
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113 Group of authors, 2014. World population stabilization unlikely this century. Science [e-journal] Vol. 346, Issue 6206, pp. 

234-237. Available at: http://science.sciencemag.org/content/346/6206/234 [Accessed: Jan 29, 2019].   
114 UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2014. World Urbanization Prospects The 2014 
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centrech ovlivňují nejen kvalitu a cenu bydlení včetně služeb, ale i celkové životní podmínky, u 
kterých můžeme jako příklad uvést zhoršení kvality vzduchu v důsledku rostoucího znečištění.  
 
Stárnutí populace a pokles natality  
Věkové pyramidy měst ve státech Evropy a celého západního světa ukazují obdobný trend stárnutí 
populace. Zásadní problém ale spočívá v současném poklesu natality.  Tyto dva trendy mají za 
následek úbytek ekonomicky činných obyvatel, kteří budou schopni živit starší generace. Situace není 
jiná ani v Praze a celé České republice. Projekce pro druhou polovinu 21. století v České republice 
ukazuje, že počet seniorů 2,5krát přeroste počet dětí.116 
 

   
Obrázek 17 - Věková pyramida obyvatel Prahy v letech 2017 a 2050117 

Města často řeší problematiku stárnoucí populace přístupem zaměřeným na zaopatření starších 
obyvatel. Strategický plán Prahy118 uvažuje podobně. Podporuje investice do zdraví (zdravého 
životního stylu, sportování), do kultury a sociální prevence (předcházení izolace, osamělosti starších 
občanů, zapojování do života města), řeší bydlení (podporované bydlení, bydlení s péčí).  

Tento přístup řeší symptomy, ale nepomáhá k vyřešení příčin. Aby naše města byla zdravá, efektivní a 
udržitelná, je potřeba také směřovat investice do nových, budoucích generací. Dle názoru českého 
statistického úřadu by celkové stárnutí populace mohla zmírnit pouze vysoká a stabilní plodnost.119 
Příkladem může být Dánsko, které pomocí Child and Family friendly120 přístupu podněcuje nové a 
stávající obyvatele k zakládání rodin a k životu ve městě.  

Nárůst motorizované dopravy  
Nárůst motorizované dopravy představuje hlavní ohrožení pro děti ve městě. Dle výstupů světové 
zdravotnické organizace (WHO) jsou dopravní zranění jedním z hlavních příčin úmrtí osob mladších 
20 let, a to jak v zemích s vysokým, tak se středním až nízkým příjmem.121 
 
 

                                                           
116 Štyglerová, T., Němečková, M., Šimek, M., 2013. Stárnutí se nevyhneme. [online] Available at: 
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118 PR, 2018. Strategický plán Prahy, diapozitiv. [online] Available at: http://camp.dipozitiv.cz/?fbclid=IwAR3ZeSr-
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Specifika "dopravních" úrazů v ČR: 122 
o úrazovost v dopravě je v ČR dvakrát vyšší než v tzv. motoristicky vyspělých zemích. 
o 1/3 úmrtí dětí a mladistvých je způsobena následky úrazů při dopravních nehodách. 
o ve věkové kategorii 15–19 let je 43 % úmrtí osob způsobeno následkem dopravní nehody. 

 
Typická diskuse o bezpečnosti dětí v dopravě je behaviorální, tedy soustřeďuje se na otázky, jako 
jsou předpisy o helmách, reflexních vestách a bezpečnostních pásech. Koncentruje se také na 
předpisy týkající se tolerance alkoholu při řízení či omezení rychlosti. Tato pravidla chování mají beze 
sporu pozitivní dopad, ale rozhodně nestačí na to, aby ulice skutečně byly bezpečné.  
 

  
Obrázek 18 - Tento graf ukazuje vztah mezi rychlostí nárazu a pravděpodobností úmrtí chodců. Čím 
vyšší je rychlost srážky, tím více šance chodců na přežití dramaticky klesají.123  
 
Rychlost nárazu je exponenciálně spojená s riziky pro oběť: s rostoucí rychlostí se zvyšuje závažnost 
zranění. Snížení rychlostí je proto nejlepším způsobem, jak zajistit bezpečnost.124 V místech pěších a 
cyklistických tras je zpomalení dopravy nutné. Zvláště důležité je přistoupit k omezení rychlosti 
vozidel v oblastech, ve kterých se často pohybují děti. 
 
Hluk 
Za druh znečištění je možné považovat také hluk, který negativně ovlivňuje obyvatele urbánních 
prostředí.       
Odhaduje se, že přibližně 80 milionů občanů Evropské unie je ve svých domovech vystaveno hluku 
přesahujícímu 65 dB, tedy hladině hlučnosti, která představuje možné riziko pro zdraví. Okolo 170 
milionů občanů je pak vystaveno takovým hladinám hluku, které člověk vnímá jako obtěžující.125 
Vystavení chronickému hluku má přitom za následek poruchy spánku, které následně mohou člověka 
ovlivňovat po celý zbytek jeho života. Hlavním zdrojem hluku ve městě je zejména provoz na silnicích. 
Snížení rychlosti a omezení dopravy by tak mělo významný vliv na kvalitu prostředí z pohledu 
hlučnosti. 
 
Znečištění ovzduší  
Nárůst motorizované dopravy je dnes hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech. Američtí vědci 
vypočítali, že znečištěné ovzduší zabíjí víc než války, nemoci, nehody či kouření. Vychází 
z celosvětových dat, ze kterých vypočítávají, kolik lidí globálně zemře z jiných příčin, a kolik let jim 
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předčasná smrt ubere od průměrné doby dožití. 126 Dlouhodobé vystavení vlivům znečištění ovzduší 
z motorizované dopravy zkracuje život téměř všem obyvatelům planety. 
 
Kvalita ovzduší v ČR se od roku 1990 dlouhodobě zhoršuje a rostou emise skleníkových plynů.127 
Praha patří dlouhodobě mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Příčinou tohoto stavu je 
především rostoucí automobilová doprava, neboť podíl stacionárních zdrojů na znečišťování ovzduší 
dlouhodobě klesá.128 
 
Degradace životního prostředí  
Vědci se shodují, že v současné době dochází ke změně klimatu, která má řadu příčin. Podstatná část 
z nich přímo souvisí s činností člověka. Spolu s neustálým nárůstem populace a rostoucí spotřebou 
zdrojů se svět také potýká s nebývalou změnou životního prostředí. Města přitom ve snaze 
zabezpečit základní potřeby obyvatel ale také kvůli stávající globální spotřebitelské kultuře 
zanechávají velkou ekologickou stopu.129  
Přesto města představují efektivní řešení ať už ve formě hustého bydlení v blízkosti dostupných 
služeb či veřejné hromadné dopravy. 
 
Udržitelné plánování měst se snaží připravit na přírodní katastrofy, jako jsou záplavy nebo 
zemětřesení, ale zkoumá také negativní dopady urbanizace, jako jsou chudoba, nezaměstnanost a 
sociální nerovnost, které mají vliv na každodenní život lidí ve městech. Udržitelnost je v souladu s 
dalšími urbanistickými iniciativami, včetně rozvoje zelenomodré infrastruktury, která se zaměřuje na 
zlepšení městského životního prostředí prostřednictvím zakládání plošných a liniových prvků zeleně a 
promyšleným hospodařením se srážkovými vodami.  
 
 
Dopady kvality prostředí dnešních měst na zdraví dětí 
 
Nebezpečí úrazu  
Vzhledem k nižší úrovni očí dětí, užšímu perifernímu vidění, menší schopnosti situačního 
rozhodování a tendenci k náhlým zkratovitým aktivitám, jsou děti vystaveny dopravním nehodám 
více než dospělí.  
Jak bylo zmíněno výše, 1/3 úmrtí dětí a mladistvých je způsobena následky úrazů při dopravních 
nehodách.130 Nejčastější úrazy dětí v dopravě vznikají při přecházení ulice. Dítě uvažuje jinak než 
dospělý, nedokáže správně odhadnout vzdálenost a rychlost auta. Zná sice pokyny dospělých, jak se 
chovat při přecházení, ale teprve s rostoucím věkem dokáže danou situaci správně vyhodnotit a 
rozhodnout se. Dle vývojových psychologů je dítě schopné bezpečně přecházet od cca 12 let.131 (viz 
podkapitola 3.1 Vývoj dítěte).  
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Kvůli menší výšce představuji pro děti velké nebezpečí i zaparkovaná auta, která obsadila náš 
veřejný prostor (viz následující podkapitola 4.2 Bariéry ve veřejném prostoru města ve vztahu 
k dětem). 
 
Respirační potíže  
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) znečištěné ovzduší způsobuje 25 milionů onemocnění 
dolních cest dýchacích u dětí v celé Evropě.132 Oxid dusičitý (NO2) u dětí zvyšuje výskyt kašle a 
nemoci dýchacích cest; ozón (O3) snižuje kapacitu plic, zvláště u mládeže a u dětí. Mikroskopické 
částice v něm obsažené snižují kapacitu plic a jsou přímo spojeny s nárůstem respiračních 
onemocnění, jako jsou bronchitida a astma.133 Zároveň bylo zjištěno, že větší respirační potíže existují 
u dětí, které jsou často převáženy autem. V interiérech aut jsou cestující vystaveni extrémně vysokým 
hodnotám znečištění, které se hromadí uvnitř vozu. Tyto hodnoty výrazně převyšují koncentrace 
přítomné v okolním ovzduší.134 
 
Obezita  
Počet obézních dětí v České republice se za posledních dvacet pět let více než ztrojnásobil. V 
současné době trpí nadváhou každé 4. dítě, obezitou každé 7. a monstrózní obezitou 4 ze sta dětí. V 
České republice je tak obézních okolo 154 000 dětí do 16 let, z toho 85 000 dětí vykazuje komplexní 
metabolické změny a 34 000 extrémní obezitu.135  

  
Obrázek 19 - Výskyt závažné hmotnosti dětí v ČR 2009-2013136 
 
Příčinou jsou špatné stravovací návyky, ale především nedostatek pohybu. Současné výzkumy 
ukazují, že důležitější než pohyb řízený a intenzivní, ke kterému dochází třeba při sportování, je 
každodenní přirozený pohyb.137 Tedy cesty do školy, za kamarády, na kroužek, volná hra po škole 
v parku a podobně. Dnešním dětem se nicméně přirozeného pohybu nedostává. Jsou převáženy 
rodiči z místa na místo, nemají dostatek času na volnou hru, tráví čas na internetu a sociálních sítích. 
 
Děti trpící obezitou se potýkají s celou řadou důsledků, které se odrážejí jak na jejich fyzickém, tak na 
psycho-sociálním stavu. Z obézních dětí s nepoměrně větší pravděpodobností vyrostou obézní 
dospělí. Ti se svými zdravotními riziky navíc mohou být i větší finanční zátěží pro státní rozpočet.138 
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http://sdetmiprotiobezite.cz/pro-sponzory/prevalence-detske-nadvahy-a-obezity/ [Assessed Dec 30, 2018] 
136 Caterpillar Research, 2013. Výzkumný program výskytu dětské nadváhy a obezity v ČR. [online] Available at: 

https://issuu.com/sdetmiprotiobezite/docs/caterpillar_reduce?pageNumber=1 [Assessed Dec 30, 2018] 
137 Mazalová, B., 2017. Obezita u českých dětí přerůstá v pandemii. Negativní trend se nedaří zastavit.  [online] 

https://vyzivadeti.cz/novinky-a-aktuality/obezita-u-ceskych-deti-prerusta-v-pandemii/ [Assessed Jan 26, 2019]    
 
138 European Commission, 2002. Kids on the Move. Belgium, European Communities. 
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Veřejné debaty o tom, jak snížit nadváhu dětí se vedou převážně na téma výživy a kojení, a jen 
minimálně se zaměřují na to, že je třeba podpořit pobyt venku a svobodnou hru.139 Jednou z příčin 
nedostatku pohybu dětí je i to, že nemají vhodné prostředí, kde si mohou bezpečně a kvalitně hrát a 
pobývat venku v bezprostřední blízkosti svých domovů. Pěší pohyb dětí zase omezují obavy o 
bezpečnost z důvodu motorizované dopravy. 
 
Psychické poruchy  
Za několik posledních dekád došlo ve vyspělých zemích světa k nárůstu nejenom fyzických, ale i 
duševních problémů u dětí. 
140 Je známo, že dnešní životní styl má dopad na psychické zdraví obyvatel. U dětí se může jednat o 
poruchy chování a emocí, které začínají obvykle v dětství a v adolescenci. Poruchy chování jsou 
popisovány jako trvalé disociální, agresivní a vzdorovité chování, kterým dítě opakovaně překračuje 
společenské normy. K psychickým poruchám se řadí hyperkinetická porucha ADHD a specifické 
poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.).141  
 
Děti tráví mnohem méně času venku a v přírodě, a naopak věnují více času digitálním technologiím. 
Řada odborníků proto považuje právě nedostatek kontaktu dětí s přírodou za jeden z klíčových 
faktorů souvisejících s popsanými problémy.142 
 
Porucha osobnosti z nedostatku přírody (Nature Deficit Disorder) je termín, který poprvé popsal 
spisovatel a novinář Richard Louv v roce 2005 ve své knize Last Child in the Woods,143 jako cenu, 
kterou za své odcizení přírodě platíme. Ve své knize tvrdí, že my všichni, ale děti obzvlášť, se 
vzdalujeme přírodě, protože trávíme více času v interiérech, a to nás činí zranitelným vůči negativním 
náladám a omezuje naši pozornost. Největší dopad je odcizení přírodě.  
 
„Porucha osobnosti z nedostatku přírody popisuje cenu, kterou člověk platí za své odcizení přírodě. Ta 
zahrnuje snižující se užívání našich smyslů, poruchy pozornosti a vyšší míru fyzických a psychických 
nemocí.“         Richard Louv, 2005144 
 
Termín porucha osobnosti způsobená nedostatkem přírody není oficiální diagnózou, ale způsobem, 
jak popsat psychologické, fyzické a kognitivní dopady na fakt, že člověk postupně ztrácí kontakt s 
přírodou a vztah k ní. To má alarmující důsledky zejména pro děti v jejich zranitelných vývojových 
fázích.145  
 

                                                           
139 Daniš Petr, 2017. Děti venku v přírodě. Praha, Tereza. 
140 WHO, 2016. World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs Sustainable Development Goals.[online] 

Available  at: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=-
A4LDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=World+Health+Organization.+Mental+health:+strengthening+our+response.+Gene
va:+World+Health+Organization,+2016.&ots=dbll0RclvF&sig=LppW6rspdPPn0NifawGgMox6EKI&redir_esc=y#v=onepag
e&q&f=false [Accessed: Feb 5, 2018]  

 
141 WHO, 2016. World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs Sustainable Development Goals.[online] 

Available at: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=-
A4LDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=World+Health+Organization.+Mental+health:+strengthening+our+response.+Gene
va:+World+Health+Organization,+2016.&ots=dbll0RclvF&sig=LppW6rspdPPn0NifawGgMox6EKI&redir_esc=y#v=onepag
e&q&f=false [Accessed: Feb 5, 2018].  

142 Daniš Petr, 2017. Děti venku v přírodě. Praha, Tereza.  
143 Louv, R., 2005. Last Child in the Woods. USA, Algonquin Books.  
144 Louv, R., 2005. Last Child in the Woods. USA, Algonquin Books.  
145 Daniš Petr, 2017. Děti venku v přírodě. Praha, Tereza. 
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Přínosů přímé interakce s přírodou je mnoho. Snížený kontakt dětí nejen s přírodou, ale obecně 
s vnějším okolím, vede ke snížení pohybových aktivit, k obezitě, zhoršení obratnosti, zhoršení 
motoriky, výskytu alergií a astmatu.146  
Dochází k výchově nových generací, které provozují tzv. ne ekologický styl života, to znamená, že 
nezohledňují přírodní souvislosti a děje a svým konáním a jednáním postupují proti trvale 
udržitelnému životu. Děti mají nedostatečný vztah k přírodě, nechápou potřebu ji chránit. 
 
Důsledky odcizení dětí přírodě lze vidět v různých rovinách: 
• osobní, tj. vztahující se k osobnímu zdraví a všestrannému tělesnému i psychickému rozvoji (menší 
obratnost a fyzická zdatnost, menší odolnost vůči výkyvům teplot a počasí vůbec atd.).  
• týkající se vztahu k přírodě (příroda je již pro určitou část mládeže málo známé a neatraktivní 
prostředí spojené s nepohodlím, např. chladem, deštěm, fyzickou námahou spojenou s pohybem v ní. 
Považují ji v zásadě za nudnou a „neakční“, v lepším případě jako vhodnou kulisu pro provozování 
nějaké vzrušivější činnosti jako je lyžování, jízda na kolech či motorkách apod.)  
• týkající se celé společnosti a jejího rozvoje – projevy sociální patologie.147  
 
Dopady odcizování člověka přírodě budou mít pochopitelně také ekonomický charakter, neboť 
budou stoupat náklady na zdravotnictví, ale také náklady nutné na odstraňování škod na životním 
prostředí způsobených neuváženými aktivitami lidí. V některých zemích (Skotsko, USA) doktoři 
neoficiálně převzali termín Nature Deficit Disorder (Porucha způsobená nedostatkem přírody) a v 
určitých případech (ADHD, spectrum disorder) namísto léků “předepisují” dětem pobyt v přírodě.148 
149  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
146 Daniš Petr, 2017. Děti venku v přírodě. Praha, Tereza.  
147 Kolektiv autorů, 2005. Děti, aby byly a žily. Praha, Ministerstvo životního prostředí.   
148 Dockrill, P., 2018. Doctors in Scotland Are Literally Prescribing Nature to Their Patients. [online] Available at:   

https://www.sciencealert.com/doctors-in-scotland-are-literally-prescribing-nature-to-patients-shetland-gps-pilot-
benefits-health-mental [Accessed: Feb 1, 2019] 

149 Rosane, O., 2018. Natural Medicine: More Doctors Prescribing Time Outdoors. EcoWatch. [online] Available at: 
https://www.ecowatch.com/natural-medicine-doctors-prescribing-outdoors-2614316041.html [Accessed: Feb 1, 2019]  
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4.2 BARIÉRY VE VEŘEJNÉM PROSTORU MĚSTA VE VZTAHU K DĚTEM 
 
 
Městský veřejný prostor vytváří různé bariéry pro různé skupiny uživatel. Pro sociální skupinu dětí 
a mládeže či např. pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, matky s kočárky a starší 
občany, jsou bariéry a výzvy ve vystavěném prostředí ještě více patrné.  
Mezi bariéry, které brání dětem v užívání veřejného prostoru, patří překážky fyzické (např. 
neodpovídající povrch pro jízdu na koloběžce, neodpovídající měřítko městského mobiliáře), 
neadekvátní nabídka vybavení neboli afordance (např. jednostranně zaměřená herní nabídka), a také 
překážky sociální (např. nelibost občanů vůči přítomnosti teenagerů na náměstích nebo vůči hlučným 
malým dětem v parku; dále ohrožení dětí určitými individui). 
Tato podkapitola se blíže zaměřuje na bariéry ve veřejném prostoru, které mají největší vliv na pohyb 
a pobyt dětí v něm. Text zahrnuje poznatky získané skrze praktický výzkum (viz kapitola 10. Praktický 
výzkum).   
 
 
Motorizovaná doprava a dopravní infrastruktura 
Motorizovaná doprava představuje významné bezpečnostní a zdravotní riziko pro děti ve městě (viz 
podkapitola 4.1 Výzvy dnešních měst a dopady na děti). Hlavním důvodem je rychlá a hustá doprava, 
nedostatečná bezpečnostní opatření (zpomalení, omezení dopravy a podobně) v hlavních pěších 
trasách, ale také bezohlednost řidičů. Doprava a konkrétně znečištění ovzduší způsobené 
motorizovanou dopravou má obrovské negativní dopady na zdraví dětí a všech obyvatel (viz text výše 
4.1 Dopady životního prostředí na zdraví dětí).  
 
Dopravní infrastruktura v residenčních oblastech v Praze převážně upřednostňuje motorizovanou 
dopravu. Často dochází k tomu, že dopravní spoj zabírá proporčně mnohonásobně víc prostoru než 
doprovodné vybavení pro pěší. Příkladem jsou nedostatečně široké nástupní ostrůvky veřejné 
hromadné dopravy, úzké chodníky a příliš dlouhé přechody s krátkým intervalem zelené na semaforu, 
který starším lidem a dětem s kratšíma nožičkama a pomalejším krokem nestačí.  
 

  
Obrázek 20 - Proporční rozdělení prostoru, převaha prostoru pro automobily nad prostorem pro pěší. 
Praha, 2012. Nedostatečná šířka nástupních ostrůvku u zastávek hromadné dopravy. Praha 3, 2014.   
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Obrázek 21 - Příliš rychlé intervaly semaforu pro malé dětské nožičky, New York 2012.  
Parkující automobily zabírající chodník, Praha 3, 2012.  
 
Nebezpečí představují pro děti i zaparkovaná auta. Stacionární doprava často zabírá kromě ulic i 
chodníky, které jsou pak hůře průchozí pro děti na koloběžkách či pro rodiče s kočárky. Při přecházení 
ulic zaparkovaná auta často brání dětem ve výhledu. Děti musí mnohdy vykročit do prostoru vozovky, 
aby získaly vizuální přehled o stavu dopravy.   
 

    
Obrázek 22 - Neadekvátní prostupnost chodníků z důvodů parkujících automobilů. Praha 3, 2014. 
Parkující automobily v blízkosti přechodu brání dětem ve výhledu. Praha 3, 2014. 
 
Z hlediska volného pohybu dětí a trávení času ve veřejném prostoru není většina současných měst 
dostatečně bezpečná.150 Hlavním důvodem je motorizovaná doprava (viz podkapitola 4.1 Výzvy 
dnešních měst a dopady na děti). V českých městech pořád platí primát motorových vozidel nad 
cyklisty a pěšími účastníky dopravního provozu. Chybí omezení rychlostí, je zde nedostatek klidových 
zón a zelených pásů.  
Města by měla přijmout komplexní bezpečnostní opatření, které přesahuje rámec předpisů 
zaměřených na chování účastníků dopravního provozu151, a které by vytvářelo bezpečnější města 
pomocí designu a prostorového ztvárnění dopravního prostředí.  
 
Adekvátní design a pouliční prvky mohou zvýšit bezpečnost ve městě. Opatření na zklidnění dopravy 
(jako jsou zpomalovací prahy), osvětlení a regulované přechody, stezky pro chodce, nadchody a 
podchody, spolu s použitím dalších efektivních nástrojů městského plánování (jako jsou kratší délky 
obytných bloků a užší ulice) mohou vést ke zpomalení motorových vozidel.  
 

                                                           
150 Christensen, P., etc, 2018. Children Living in Sustainable Built Environments. New Urbanisms, New Citizens. London and 

New York, Routledge, Taylor and Francis Group.  
151 European Commission, 2002. Kids on the Move. Belgium, European Communities.  
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Přístupnost a dostupnost 
V pobytu a v pohybu ve veřejném prostoru měst brání dětem nejen přebujelá motorizovaná 
doprava, ale i neodpovídající přístupnost a dostupnost jednotlivých destinací.  Ty jsou od sebe, 
vzhledem k možnostem dětí, často příliš vzdálené nebo je jejich dostupnost spojena s nezbytností 
překonat řadu různých bariér, ať už fyzických (chybějící rampy, přechody, krátký interval semaforu 
atp.) či sociálních.152  
 

   
Obrázek 23 - Strmý nájezd končí v zábradlí. Schody u vstupu na dětské hřiště. Praha 3, 2012.153 
 

   
Obrázek 24 - Chybějící přechod před školou. Chybějící vstup do parku Vítkov na konci slepé ulice. 
Praha 3, 2012. 
 
Bezbariérovost prostředí se týká nejenom fyzických vlastností prostorových prvků, ale i ztvárnění, 
designu a samotného obsahu/nabídky daného prvku či prostoru, tzv. afordance (viz podkapitola 3.2 
Hra/Afordance). Ztvárnění veřejných prostorů včetně měřítka městského mobiliáře často neberou v 
potaz dětské uživatele. Měřítko laviček, pítek, zábradlí, tabulí s dopravním řádem na zastávkách atd. 
neumožňuje plnohodnotné užívání dětským uživatelem. Zároveň děti používají mobiliář jiným 
způsobem než dospělí, zábradlí či stojany na kola se například stávají prolézačkou, lavička 
skokánkem.  
 

                                                           
152 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
153 Zdroj: http://www.prazskematky.cz/wp-content/uploads/nt_seznam_mist_s_fotkami.pdf 
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Obrázek 25 - Měřítko pítka je neadekvátní pro dětského uživatele. Způsob užívání městského 
mobiliáře dětmi může být jiný než způsob užívání dospělým člověkem. Colorado, 2012. 
 
Vizuální bariéry hrají velkou roli v používání veřejného prostoru dětmi. Samy děti nemají rády 
nepřehlednost prostoru.154 Častým jevem jsou např. vysoké křoviny lemující náměstí, které kromě 
vizuální bariéry oddělují náměstí i fyzicky od okolního prostoru ulic a domů.  

   
Obrázek 26 - Vysoké křoví lemující náměstí J. z Poděbrad a Žižkovo náměstí, Praha 3, 2013.  
 
Nabídka/náplň prostoru spolu s jeho ztvárněním často nevytváří podmínky pro pobyt dětí. 
Nepřítomnost prvků umožňujících interakci či nedostatek jejich zaměřenosti přímo na děti je jeden 
z důvodů právě uvedeného.155 K sociálním bariérám patří například veřejná prostranství, která 
nabízejí obsah/náplň zaměřenou pouze na určitou skupinu uživatel. Je to třeba hřiště nabízející herní 
prvky pouze mladším dětem nebo park či náměstí neobsahující nabídku k pobytu ani doprovázející 
prvky, jako jsou mobiliář k posezení, stín, sociální zázemí.  
 

  

                                                           
154 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available000 at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
155 Jan Gehl, 2018. Space to Grow. Ten principles that support happy, healthy families in a playful, friendly city.  [pdf] 

Available at: https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/04/GehlInstitute_SpaceToGrow_single_pages.pdf 
[Accessed: Dec 29, 2018].  
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Obrázek 27 - Veřejné prostory (náměstí, park) ve kterých často chybí nabídka pro pobyt či aktivitu. 
Praha 6, 2015. 
 
Se svým okolím děti interagují a veřejný prostor by měl tomu vycházet vstříc a takové chování vybízet 
(viz podkapitola 3.1 Vývoj dítěte). Bývají přitahovány živly, ale ztvárnění prvků ve veřejném prostoru 
často ignoruje tuto potřebu a nabízí prvky pouze k pasivnímu „kochání“ (květinový záhon, fontána 
bez možnosti kontaktu). 
 

  
Obrázek 28 - Ztvárnění vodního prvku, který neumožňuje přímou interakci. Bělehrad, 2011.  
Chráněný květinový záhon a upravený trávník se zákazem vstupu. Praha 3, 2014.  
 
Propojenost a prostupnost  
S ohledem na větší prostupnost veřejných prostorů dětmi je třeba řešit bezbariérovost, měřítko, 
odpovídající značení (materiál, textura, barevnost apod.) a afordanci, neboli potenciál využití 
jednotlivých prostorů (např. povrchy uzpůsobené pro jízdu na skatu, koloběžce, a podobně). Je velmi 
důležité umožnit propojení destinací, které děti, mládež a jejich rodiče užívají (domov, škola, 
knihovna, tržiště, sportoviště, hřiště).  
Pro starší děti je pro jejich pohyb a pobyt v destinacích důležitý samotný povrch chodníků, aby se 
mohly pohodlně pohybovat na kolech, koloběžkách, skatech apod. Kromě správného povrchu je 
důležitá i dostatečná šířka chodníku – dle parametrů města přátelského k dětem jsou to minimálně 3 
m.156  
  

  
Obrázek 29 - Neexistující přístup do parku na konci ulice, Praha 3, 2014. 
Dostatečně široký chodník slouží dětem k bezpečné chůzi a např. k jízdě na skatu. Praha 2017.  
 
                                                           
156 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018]. 
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Segregace a izolace prostorů pro děti  
Se špatnou dostupností jednotlivých dětských destinací souvisí také fakt, že jsou pobyt a hra dětí ve 
veřejném prostoru dnešních měst řešeny segregovaně, bývají odkloněny za ploty hřišť a sportovišť – 
formálních prostorů pro hru a sport. Tento fenomén izolovaných a často oplocených prostorů pro hru 
doprovází dětskou hru ve většině světových měst.157 Dle různých průzkumů herních příležitostí není 
situace jiná ani v České republice158 a v Praze.159 160 
Ztvárnění a izolovanost hřiště (soubor typizovaných herních prvků oddělený od okolního veřejného 
prostoru) vyčleňují děti z prostoru města opět nejen fyzicky, ale i sociálně. Výrazně klesá možnost 
sociálních kontaktů dětí s jinými generacemi uživatelů veřejných prostorů, snižuje se také začlenění 
dětí do sociální roviny života veřejného prostoru města.  Nabídka formálních míst a hřišť je také často 
zaměřena pouze na jednotlivé věkové kategorie dětí. Pravidelně se můžeme setkat s typizovanými 
sestavami herních prvků určených pro děti do 6 let či děti od 6 do 12 let.  Přitom hra integrovaná do 
veřejného prostoru nabízí pro dětského uživatele mnohem více benefitů. (viz kapitola 3. Dítě, jeho 
vývoj, potřeby a současný styl života). 
 

   
Obrázek 30 - Typické dětské hřiště, Praha 13 a Praha 6, 2012. 
 

    
Obrázek 31 - Hřiště v rámci náměstí J. z Poděbrad a v rámci otevřeného obytného vnitrobloku. Praha 
3, 2014. Tabule s pravidly používání hřiště. Praha 3, 2014.  
 
Chybějící zázemí 
Ve veřejném prostoru, včetně prostorů pro hru, je často nedostatek potřebného zázemí pro dětského 
uživatele a jejich rodiče či prarodiče. Uživatelům chybí potřebné zázemí v podobě veřejných toalet, 
přebalovacích pultů a pitné vody např. z veřejných pítek. Rodičům s malými dětmi chybí mobiliář 
                                                           
157 Christensen, P., etc, 2018. Children Living in Sustainable Built Environments. New Urbanisms, New Citizens. London and 

New York, Routledge, Taylor and Francis Group.  
158 Dětská  hřiště v ČR. [online] Available at: http://www.jaknamiminka.cz/detska-hriste/ [Accessed: Nov 12, 2018]. 
159 Petrik, M., Hejzlarová, I., Valouchová, E., 2018. Průzkum herních příležitostí. [pdf] Available  at: 

https://www.praha6.cz/system/file.php?File=f889_1344.pdf&crc=a55f7fa0d104eb49dd203d84582c1b8d [Accessed: 
Nov 15, 2018].   

160 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 
MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
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umožňující venkovní oběd (piknikový stůl), stín a kryt proti dešti. Starší děti si často stěžují na 
nedostatečnou nabídku občerstvení v parcích např. v podobě stánku.161  
 

 

Obrázek 32 - Zamčená mobilní toaletní budka a rodič s dítětem využívající křoví pro své potřeby. 
Praha 2013. 

Nedostatečná nabídka přírodě blízkých prostorů  
Ve většině současných měst je nabídka přírodě blízkých prostorů vhodných pro svobodnou hru dětí 
nedostatečná či dětem nedostupná.162 Přitom je dokázáno, že přírodní prostředí je pro správný 
dětský vývoj nezbytné a nezastupitelné (podrobněji podkapitola 4.1 Výzvy dnešních měst a dopady 
na děti/Odcizení přírodě, podkapitola 3.1 Charakteristické rysy věkových kategorií dětí a jejich 
potřeby ve vztahu k prostředí a podkapitola 4.3 Urbánní dětství). 
 

  
Obrázek 33 - Děti jsou přitahovány živly. Praha 6, 2012. Prostorů, které dětem umožňují kontakt 
s opravdovou přírodou, ve městě není mnoho. Berlín, 2017.  
 
Potenciální fyzické nebezpečí a sociální strachy (tzv. Stranger danger163)   
Bezpečnost je základní předpoklad ke kvalitnímu užívání prostorů. Kromě motorizované dopravy 
vnímají rodiče dětí i děti samotné ohrožení ze strany různých individuí (např. bezdomovců a dalších), 
mají ale také obavy, že si venku nebudou mít s kým hrát164 (více podkapitola 3.3 Současný styl života 
a výchovy dětí).   
 

                                                           
161 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
162 Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available  at: 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: 
Nov 17, 2018].  

163  Wikipedia. Stranger danger. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Stranger_danger [Accessed: Dec 8, 
2018].  

164 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 
MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
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Obrázek 34 - Násilí na ulici 165 
 
Bydlení ve vysoko podlažní zástavbě nebo sídelní kaši  
Místo a typ bydlení mají na životy dětí výrazný vliv. Nekontrolovaný rozvoj příměstských oblastí (tzv. 
sídelní kaše) ale i bydlení ve vysokopodlažní zástavbě výrazně omezuje frekvenci venkovního pobytu 
dětí. Děti v příměstských oblastech jsou neustále převáženy rodiči z jedné destinace na druhou a 
přicházejí o svobodu pohybu a o čas, který mohou trávit venku. Co se týká výškových domů, byla 
prokázána souvislost mezi počtem pater a času, který děti tráví venku. Čím výše děti bydlí, tím více 
jsou izolovány od venkovního prostředí.166 
 

  
Obrázek 35 - Bydlení ve vysokopodlažní zástavbě má vliv na kontakt a délku pobytu ve venkovním 
prostředí.167 168   
 
Urbánní struktura a dopad na styl života dětí  
Dopady negativních vlivů města na styl života dětí jsou přitom podobné bez ohledu na urbánní 
strukturu města; situace je obdobná jak v zahuštěných centrech, tak i v okrajových částech měst. 
 
Centra velkých, hlavních měst jako je Praha, ale i středních a menších významných měst, se čím dál 
více stávají pouze centry sloužícími obchodu, službám a turistům. Obyvatelé a rezidenti se stěhují do 
okrajových částí, které jsou více příjemné k bydlení. Obzvláště mladé rodiny či páry plánující rodinu 
volí spíše přívětivější a klidnější lokality. Větší zastavěnost s sebou nese méně prostoru pro hru a užší 
chodníky, pro komerční využití a plochy pro parkování naopak existuje více místa. Na druhou stranu 
větší zastavěnost znamená více lidí, a tudíž větší sociální bezpečnost, menší vzdálenosti mezi 
destinacemi a více pohybu pěšky či dokonce na kole, pokud to město umožňuje.  

                                                           
165 Zdroj obrázku: http://www.zenyprozeny.cz/art/1485-nasili-a-deti-iii-kdyz-rupnou-nervy/  
166 Wohlwill, J.H., Vliet, W., 1985. Habitats for Children: The Impacts of Density. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 

Inc., Publishers.  
167  Zdroj obrázku: https://theconversation.com/more-children-are-living-in-high-rise-apartments-so-designers-should-

keep-them-in-mind-100756 [Accessed: Jan 3, 2019]. 
168 Zdroj obrázku: https://www.bluemountainsgazette.com.au/story/943891/parents-denied-safety-nets-to-protect-

children-in-apartments/ 
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Rozvolněné struktury městských sídlišť a satelitů za hranicemi větších měst, tzv. sídelní kaše169 (angl. 
Urban Sprawl) postrádají doplňkovou infrastrukturu města, jako jsou obchody, parky, školy, 
cyklotrasy a podobně, a slouží tedy lidem pouze k bydlení. Obyvatelé, děti i dospělí, jsou zde izolováni 
a nezbývá jim, než se za prací, vzděláním, nákupy či kulturou dopravovat autem. Děti jsou ve svém 
pohybu pak vysoce závislé na rodičích, kteří je vozí auty. V oblastech s menší zastavěností může být 
více volného prostoru, více prostředí blízkého k přírodě. Ovšem více hřišť a zeleně neznamená 
automaticky vyšší počet uživatelů. Dětem k pobytu venku často brání další bariéry, například to, že 
mají nedostatek volného času a také, že nemají povolený samostatný pobyt venku.  
 
 
 
Shrnutí  
Města rozrůstající se mimo své oficiální hranice podporují nárůst motorizované dopravy a zároveň i 
zvýšení znečištění. Dalším negativním efektem je závislost dětí na rodičích, tedy na tom, aby je rodiče 
převáželi automobilem.  
Ohrožení motorizovanou dopravou a neznámými individui, znečištění, nepřívětivé prostředí, velké 
vzdálenosti a bariéry v prostředí - to jsou některé z důvodů omezování svobody dětí v jejich 
nezávislém pohybu po městě.  Dopady omezené mobility jsou, jak již bylo zmíněno, dalekosáhlejší a 
ovlivňují nejenom jejich účast na venkovní svobodné hře170 a jejich vztah k městu, ale i jejich zdraví, 
samostatnost a celé budoucí životy. 
Pro zachování objektivity je třeba zdůraznit, že prostředí měst přináší dětem také řadu 
nepopiratelných přínosů. Patří mezi ně např. přístup k široké škále kvalitních veřejných služeb, 
příležitost účastnit se společenského života ve městě, na vlastní kůži zažívat rozmanitost lidí a 
jednotlivých kultur.  
 
Některá pozitiva měst: 

o ekonomie v rozsahu poskytování základních služeb 
o široká škála a kvalita veřejných služeb 
o přístup ke zdrojům 
o rozmanitost lidí/kultury 
o rozmanitost podnětů 
o příležitosti k účasti-participaci ve společenském životě 

 
Hlavní negativa měst:                               

o zahuštěná automobilová doprava  
o převaha motorizované dopravy nad cyklo dopravou a pěší 
o blízkost znečišťujících látek 
o potenciální fyzické a sociální nebezpečí  
o bariéry v prostředí (design, značení, signalizace, odlišení, měřítko apod.) 
o uniformita a institucionalizace formálních míst pro děti 
o nedostatek kvalitní nabídky prostorů pro hru 
o nedostatek příležitostí pro hru mimo formální místa určená dětem 
o nedostatek nabídky k podstupování přirozeného/přijatelného rizika  
o omezená nabídka prvků/obsahu určeného dětem ve veřejném prostoru 
o nedostatek přírodních prvků/interakce s přírodou 
o nedostatečná účast dětí – participace 

 

                                                           
169 Hnilička, P., 2013. Sdelní kaše. [online] Available  at: https://blog.wuwej.net/2013/02/22/pavel-hnilicka-sidelni-

kase.html [Accessed: Jan 27, 2018]. 
170 Bergen, D., Fromberg, D., 2015. Play from Birth to Twelve: Contexts, Perspectives, and Meanings. New York, Routledge.   
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4.3 URBÁNNÍ DĚTSTVÍ  
 
 

Výzvy dnešních měst a bariéry ve veřejném prostoru, o kterých bylo psáno v předchozích kapitolách, 
se výrazně odrážejí na životě dnešních dětí ve městě. Tato podkapitola přibližuje aspekty, které 
charakterizují dnešní dětství ve městě, a následně formuluje tyto vlivy do definice urbánního dětství.  
 
 
4.3.1 Aspekty, které charakterizují dnešní dětství 
Lze konstatovat, že dnešním dětem je ve městech v mnoha ohledech dopřáván standard vysoké 
úrovně. Mají dobré bydlení, přístup ke vzdělávání a jsou méně nemocné než dříve. Užívají si dovolené 
a mají neomezenou možnost komunikovat se svými přáteli. Přesto jsou životy dětí negativně 
ovlivňovány dnešním stylem života, uspořádáním rodiny a společnosti i mírou svobody, která jim je 
dopřávána.171   
Dnešní děti si čím dál méně hrají venku, spontánní, volnou neorganizovanou hrou. Samotný pobyt 
dětí venku se omezil na necelou hodinu denně (v celosvětovém měřítku).172 Oproti devadesátým 
letům tráví dnešní děti dvakrát více času (dokonce až 6,5 hodin denně) u digitálních technologií.173 
Děti jsou mnohem více závislé na rodičích, jejich nezávislá mobilita je značně omezena.174  
 
Pobyt venku 
Čas, který děti tráví venku se za posledních 20–30 let celosvětově neustále zkracuje. Ve Spojených 
státech amerických se čas pobytu dětí venku dostal pod povinné minimum času pro denní vycházku 
vězňů ve státních věznicích.175   
 
Průzkum Nadace Proměny Karla Komárka z roku 2016176 ukázal, že každé 2. české dítě tráví venku 
méně než 1 hodinu denně. Každé desáté dítě není venku skoro vůbec. Děti bydlící ve městech tráví 
méně času venku a v zeleni než děti z venkova. Městské děti jsou více v parcích a na hřištích, 
venkovské naopak na zahradě (týdenní rozdíl v pobytu venku činí při porovnání dětí z velkých měst a 
nejmenších obcí více než 3 hodiny 48 minut) a v přírodě (zde je rozdíl 1 hodinu a 34 minut). 
 
Je prokázané, že děti, které tráví čas venku, jsou více fyzicky aktivní, dokonce mají více pohybu i ve 
srovnání s dětmi, které tráví určitý čas organizovaným sportováním. Děti, které tráví čas venku, mají 
menší index tělesné hmotnosti a méně jim hrozí nadváha a obezita.177 Jsou fyzicky zdatnější, mají i 
lepší fyzické dovednosti.  

                                                           
171 The Children’s Society, 2012. The Good Childhood Report 2012. A review of our children’s well-being. [pdf] Available at: 

https://www.childrenssociety.org.uk/sites/default/files/tcs/good_childhood_report_2012_final_0.pdf [Accessed: Jan 
27, 2019].  

172 https://www.childinthecity.org/2018/01/15/children-spend-half-the-time-playing-outside-in-comparison-to-their-
parents/  

173 Wakefield, J., 2015. Children spend six hours or more a day on screens. [online] Dostupné z:  
https://www.bbc.com/news/technology-32067158  [Accessed: Nov 22, 2018] 

174 Shaw, B., etc., 2015. Children’s Independent Mobility: an international comparison and recommendations for action. 
[pdf] Available at: http://www.psi.org.uk/docs/7350_PSI_Report_CIM_final.pdf [Accessed: Jn 27, 219].   

175 Dirt is good, 2015. Free the kids. [online] Available at: https://www.dirtisgood.com/stories/free-the-kids.html 
[Accessed: Jan 26, 2019]. 

176 Nadace Proměny Karla Komárka, 2016. České děti venku: Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas. Nadace 
Proměny Karla Komárka [online] Dostupné z: http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html [Accessed: Dec 12, 2018] 

 
177 Daniš Petr, 2016. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Praha, Ministerstvo životního prostředí. [Pdf] Available at: 

https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Ebook/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf [Accessed: Dec 18, 2018]. 
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Pobyt venku a venkovní aktivity přinášejí dětem mnoho zdravotních i sociálních benefitů. Kromě 
celkového zdokonalení fyzické kondice zlepšuje pobyt a hra venku zrak, snižuje stres, zvyšuje hladinu 
vitaminu D, podporuje sociální dovednosti a zvyšuje pozornost.178  
 
Současná debata na téma zdravotních problémů dětí spojených s nadváhou se zaměřuje na oblast 
kojení, výživy či sportování. Diskuze je minimálně zaměřena na to, že je především potřeba podpořit 
pobyt dětí venku a jejich svobodnou hru.179  
 
Volný čas 
V ČR se 74 % dětí pravidelně věnuje nějaké organizované volnočasové aktivitě.180 Organizovanou 
aktivitou se rozumí činnost pod odborným vedením dospělého pedagogického pracovníka nebo 
pracovníka či dobrovolníka pracujícího s dětmi a mládeží. Česká republika patří mezi země s 
největším počtem nabídek organizovaných aktivit, kroužků, kurzů, sportovních a turistických oddílů 
apod.  Většina rodičů (78 %) soudí, že děti do 15. let by měly navštěvovat co nejvíce kroužků a kurzů, 
aby rozvíjely svoji osobnost. Podle necelé čtvrtiny českých rodičů by dětem měla být ponechána 
volnost, aby si ve volném čase dělaly, co chtějí.181  
 
Organizované aktivity jistě naučí děti novým dovednostem, na druhou stranu je třeba jim ponechat i 
dostatek volného času pro neorganizovanou, spontánní činnost, neboť ta jim výrazně pomáhá 
formovat svou osobnost.182 K tomuto formování je potřeba spontánní objevování tohoto světa, 
interakce s vrstevníky a jinými generacemi, pozorování svého prostředí. Přílišné zatěžování dětí 
organizovanou činností omezuje možnost volby a svobodu. 
 
Hra ve městě 
Pobývat a hrát si venku je přínosné pro děti i dospělé. U dětí dochází ke stimulaci vývoje motoriky, 
prostorové orientace, kreativity a k rozvíjení jejich kognitivních, mentálních a sociálních dovedností. 
Pro dospělé a seniory hra, rekreace a pobyt venku pomáhá zlepšit fungování mozku i udržet sociální 
kontakty a předcházet tak osamocení.   
 
Možnost svobodné volné hry dětí je ve dnešním městě značně omezena, a to navzdory jejím 
neoddiskutovatelným přínosům.183 Mezi faktory, které omezují hru, patří rychlý životní styl, změna ve 
struktuře rodiny a nárůst významu formálního vzdělávání a řízených aktivit – to vše se děje na úkor 
svobodné hry řízené samými dětmi.184 
Problémem dnešních měst je nedostatek vhodných, podnětných a bezpečných míst v bezprostřední 
blízkosti domova, ale i to, že si děti dnes nemají s kým hrát.185 Prostředí je pro hru nebezpečné hlavně 

                                                           
178 Hepp, A., 2017. 5 health benefits of kids playing outside. [online] Available at: https://www.care.com/c/stories/4178/5-

health-benefits-of-kids-playing-outside/ [Accessed: Jan 26, 2019].  
179 Daniš Petr, 2016. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Praha, Ministerstvo životního prostředí. [Pdf] Available at: 

https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Ebook/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf [Accessed: Dec 18, 2018]. 
180 Národní institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, 2011. Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. [pdf] Available 
at: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1310479648.pdf [Accessed: Jan 11, 2019].  

181 MŠMT, 2012. Já chci do oddílu. [pdf] Available at: http://www.emop.cz/soubory/dokumenty/chci-do-oddilu.pdf 
[Accesswed: Jan 22, 2019].  

182 Národní institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, 2011. Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let. [pdf] Available 
at: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1310479648.pdf [Accessed: Jan 11, 2019].  

183 Daniš Petr, 2016. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Praha, Ministerstvo životního prostředí. [Pdf] Available at: 
https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Ebook/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf [Accessed: Dec 18, 2018]. 

184    Santer, J., Griffiths, C., Goodall, D., 2007. Free Play in Early Childhood. A literature review. [pdf] Available at:  
http://www.playengland.org.uk/media/120426/free-play-in-early-childhood.pdf [Accessed: Jan 28, 2019].  
185 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
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vlivem husté dopravy a rodiče tak nejsou příliš nakloněni tomu, aby děti chodily ven samotné. 
Důsledkem jsou oplocená „bezpečná“ hřiště pro mladší děti, zatímco ti starší, náctiletí, jsou v 
důsledku problematického pubertálního období, kterým procházejí, ve veřejném prostoru pouze 
trpěni.   
Přesto, že zřizováním nových hřišť si politici zvyšují svůj politický kredit, je hra často trivializovaná a 
finanční zdroje pro hru vyhrazené jsou často velmi nízké. Veřejná správa zastává názor, že potřeba 
hry dětí je zabezpečena herními prvky na formálních místech pro hru - hřištích. V ČR zatím neexistuje 
koncepční program pro hru na vládní či městské úrovni.  
 
Segregace dětí 
Dříve si děti hrály a trávily svůj čas tam, kde pobývali dospělí, tedy zejména na náměstích a ulicích. 
Prostory, kde dnešní děti tráví čas nyní, jsou jasně definovány. Jsou to vzdělávací instituce či 
vymezený veřejný prostor pro hru a pobyt. Potřeba dětí si hrát se saturuje výstavbou dětských hřišť a 
sportovišť, tedy ztvárněním předem definovaných míst, která jsou často oplocena a oddělena od 
okolního veřejného prostoru. Většinou je oplocení prostorů pro děti reakcí na nebezpečí plynoucí 
z dopravy ve městě a na volně pobíhající psy.186 
 
Stejně jako předdefinovaná funkce a jednoznačné ztvárnění těchto míst, i oplocení často vytváří 
nejenom fyzickou, ale i mentální bariéru. Děti jsou izolované od zbytku města, tráví čas v „čistých“ a 
„hravých“ zónách, bez kontaktu s jinými generacemi a s reálným životem ve městě. (Více k formálním 
prostorům pro hru podkapitola 5.3 Formální místa pro pobyt a hru – hřiště.) 
V demokratické společnosti není prostorová segregace dětí adekvátním řešením.187 
 
Volný a nezávislý pohyb dětí (Children’s Independent Mobility188)  
Volný a nezávislý pohyb dětí je termín, kterým se označuje možnost dětí se samostatně pohybovat po 
svém okolí. Oproti minulosti je dnes volný a nezávislý pohyb dětí po městě značně omezen.189   
 
Klesající úroveň samostatného pohybu dětí ve věku od 7 do 15 let je zaznamenána ve všech 16 
sledovaných zemích (Austrálie, Brazílie, Dánsko, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Izrael, Itálie, 
Japonsko, Norsko, Portugalsko, Jihoafrická republika, Šrí Lanka a Švédsko).190 Největší omezení 
zažívají děti do 11 let, ale i ty kolem 15. roku jsou omezeny v tom, co mají ve svém pohybu po městě 
dovoleno. Lze předpokládat, že situace bude obdobná i v zemích, kde se volný a nezávislý pohyb dětí 
nesleduje. Konkrétní příklad omezení dětí můžeme ilustrovat na situaci v Praze 3 a 7, kde je 
samostatný pohyb a pobyt dopřáván necelé třetině dětí kolem 9 roku; procento se výrazně zvyšuje 
teprve kolem 13 roku věku (přes 70 %).191 192 
 

                                                           
186 Hart, R., 2002. Containing children:some lessons on planning for play from New York City. Environment&Urbanization. 

[e-journal] 14 (2). pp. 135-148. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624780201400211 
[Accessed: Jan 27, 2018].  

187 Hart, R., 2002. Containing children:some lessons on planning for play from New York City. Environment&Urbanization. 
[e-journal] 14 (2). pp. 135-148. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624780201400211 
[Accessed: Jan 27, 2018]. 

188 Kytta.M., 2004. The extent of children's independent mobility and the number of actualized affordances as criteria for 
child-friendly environments. Journal of Environmental Psychology. Vol.24, 2 (p. 179-198).  

189 Hillman, M., Adams, J., Whitelegg, J.1990. One false move. A study of children’s independent mobility. London, Policy 
Studies Institute.    

190 Shaw, B., etc., 2015. Children’s Independent Mobility: an international comparison and recommendations for action. 
[pdf] Available at: http://www.psi.org.uk/docs/7350_PSI_Report_CIM_final.pdf [Accessed: Jn 27, 219].   

191 Petrik, M., Hejzlarová, Hanson, H., 2017. Souhrnná prezentace sběru dat. Podklad pro studii posouzení a navržení 
parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 7. Praha, MČ P7. 

192 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 
MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
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Vzdálenosti, které dítě překonává, se označují termínem rozsah volného pohybu (Free Range 
Mobility). V zahraniční literatuře se také používá termín rozsah vzdálenosti od domova (Home 
Range).193 Celosvětově se vzdálenosti, které děti mají možnost v rámci svých denních aktivit 
překonávat několikanásobně zkrátily. Generace (pra)prarodičů dnešních dětí měla rozsah volného 
pohybu mezi 10. až 15. kilometry, prarodiče prožívající dětství v 50., 60. a 70. letech minulého století 
se ve svých osmi letech mohli pohybovat sami do vzdálenosti kolem 3 km. Dnešní osmileté dítě se 
může samostatně pohybovat tak do 150 m (na konec své ulice).194     

 
Obrázek 36 - Rozsah volného pohybu v rozmezí tří generací v Shefieldu, UK. (G – dědeček, P – rodič, C 
– dítě) ve věku 8 let.195    
 

Obava rodičů, že jsou jejich děti ohroženy motorizovanou dopravou, je hlavní faktor, který nezávislou 
mobilitu dětí negativně ovlivňuje.196  
Rozsah volného pohybu dětí ovlivňují ale i další činitelé. Na prvním místě je již zmíněná motorizovaná 
doprava, dále se jedná o věk dětí a obecné obavy rodičů o bezpečnost dětí a můžeme zahrnout také 
obecné pochopení toho, co znamená být dobrým rodičem (podrobněji podkapitola 3.3 Současný styl 
života a výchovy dětí).   
 
V kontextu posledních čtyř až pěti dekád se jako důležitý faktor ukazuje urbanizace (konkrétně změna 
vystavěného prostředí), demografická změna a vývoj nových technologií.197  

                                                           
193 Woolley, H.E., Griffin, E., 2015. Decreasing experiences of home range, outdoor spaces, activities and companions: 

changes across three generations in Sheffield in north England. Children's Geographies. [e-journal] 13 (6). pp. 677-691. 
Available at: 
http://eprints.whiterose.ac.uk/94588/1/Woolley%20and%20Griffin%202015%20%20Decreasing%20experiences%20of
%20home%20range%20%20%20%20%20%20%20Jan%202016.pdf Accessed: Jan 27, 2019.  

194 Shaw, B., etc, 2015. Children’s Independent Mobility: an international comparison and recommendations for action. 
Policy Studies Institut. [pdf] Available at:  http://www.psi.org.uk/docs/7350_PSI_Report_CIM_final.pdf [Accessed: Jan 
27, 2018]  

195 Woolley, H.E., Griffin, E., 2015. Decreasing experiences of home range, outdoor spaces, activities and companions: 
changes across three generations in Sheffield in north England. Children's Geographies. [e-journal] 13 (6). pp. 677-691. 
Available at: 
http://eprints.whiterose.ac.uk/94588/1/Woolley%20and%20Griffin%202015%20%20Decreasing%20experiences%20of
%20home%20range%20%20%20%20%20%20%20Jan%202016.pdf Accessed: Jan 27, 2019.  

196 Hillman, M., Adams, J., Whitelegg, J.1990. One false move. A study of children’s independent mobility. London, Policy 
Studies Institute.  
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Světová zdravotnická organizace upřesňuje: "Je normální, aby děti prováděly činnosti, jako jsou jízda 
na kole, chůze, běh, hraní a další běžné skupinové aktivity v prostředí měst. Pro jejich zdravý vývoj je 
důležité, aby tyto činnosti mohly provozovat již od raného věku. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby 
městské prostředí tyto činnosti dětem umožňovalo bez ohrožení jejich bezpečnosti."198  
 
Vztah ke svému městu 
Děti dnes poznávají město fragmentovaně, jsou dopravovány (autem nebo pěšky s dospělým 
doprovodem) na různé destinace. Nemají možnost poznat a pochopit organizmus města (respektive 
svojí čtvrti) jako celek a získat k němu vztah.   
 
Základním předpokladem pro utvoření vztahu dětí k určitému prostředí je jeho znalost, kterou 
nemohou disponovat, pokud jim není umožněno, aby dané prostředí svobodně a intuitivně 
objevovaly a volně se v něm pohybovaly.  
Znalost svého prostředí a vazeb v prostředí je přitom zároveň zdrojem pocitu bezpečí (podrobněji 
kapitola 11. Závěry a doporučení).  
„Bezpečně se cítím, protože to tady znám.“ žákyně ZŠ Tusarova (12let), účastnice sběru dat na území 
MČ Praha 7, 2016.199 
 
Čím méně svobody děti mají, o to méně také disponují příležitostmi pro objevování svého prostředí, a 
tím méně mohou jednat autonomně a budovat svůj pocit sounáležitosti v daném prostoru.200  
Neodpovídající kvalita prostředí, závislost dětí na dospělých či jejich neúčast v životě města - to vše 
této sociální skupině znemožňuje stát se rovnocennými občany a navázat vztah ke svému městu, 
svému domovu.  
 
Nedostatečná participace dětí a mládeže v rozhodování a plánování města jim neumožňuje mít vliv 
na důležité otázky týkající se jejich prostředí. Nemohou tudíž získat pocity spoluvlastnictví a 
spoluzodpovědnosti, které napomáhají k navázání vztahu ke městu. Tento chybějící vztah je pak 
jedním z hlavních důvodů odlivu obyvatel, neboť pocit nenáležitosti ke komunitě ovlivňuje jak životy 
občanů, tak město samotné.  
 
Kontakt s přírodou  
Kontakt dětí s přírodou je ve městech značně omezen.201 Prostředí blízká k přírodě, jako jsou 
například přírodní parky, jsou většinou pro děti špatně dostupná, což je jedním z důvodů, proč je děti 
nenavštěvují pravidelně. Městské parky jsou četnější, mají ale většinou upravený charakter 
přizpůsobený k pravidelné údržbě a velké návštěvnosti uživatelů. Stejně jako k přírodním parkům, i k 
nim se často váží pravidla užívání či přímo zákazy (zákaz vstupu na trávník). To pak dětem 
neumožňuje přímou interakci s přírodními elementy. Ve městech je pak obecně nedostatek městské 
divočiny a prostorů, které umožňují kontakt se živly či např. lezení po stromě (podrobněji podkapitola 
4.1 Současné město a jeho vliv na děti/Porucha osobnosti z nedostatku přírody). 
 
Svůj podíl na odcizení dětí přírodě mají sami rodiče. Jejich obavami, aby děti nezmokly či se 
neušpinily a podobně, je vzdalují od možností poznat základní živly tohoto světa (viz podkapitola 3.3 

                                                                                                                                                                                     
197 Hillman, M., Adams, J., Whitelegg, J.1990. One false move. A study of children’s independent mobility. London, Policy 

Studies Institute.     
198 WHO, UNICEF, 2008. World Report on Child Injury Prevention. [pdf] Available  at: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43851/9789241563574_eng.pdf;jsessionid=B5C67534FAC183B68D5
20BC8E3A7AE50?sequence=1 [Accessed: Jan 2, 2019]  

199 Petrik, M., Hejzlarová, Hanson, H., 2017. Souhrnná prezentace sběru dat. Podklad pro studii posouzení a navržení 
parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 7. Praha, MČ P7. 

200 Foley, P., Leverett, S., 2011. Children and young people's spaces: developing practice. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 
201 Chawla, L., 2002. Growing Up in an Urbanising World. London, Earthscan.  
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Současný styl života a výchovy dětí). Děti přitom zbožňují, když se mohou zašpinit hrou v blátě, skákat 
v loužích, nebo se v nich válet. Jsou to vrozené základní potřeby a je třeba je spíše podporovat než 
zakazovat202 (podrobněji podkapitola 3.1 Vývoj dítěte).   
 
4.3.2 Formulace urbánního dětství  
Fyzické prostředí dnešního města spolu se společenskými faktory (viz kapitola 3. Dítě, jeho vývoj, 
potřeby a současný styl života a kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti) ovlivňuje život dětí ve 
městě. Na základě teoretického a praktického výzkumu bylo dokázáno, že snížení nezávislé mobility 
dětí omezilo jejich možnosti poznat město a své prostředí a zároveň snížilo množství příležitostí 
účasti na nestrukturované svobodné hře ve venkovním prostředí.  
 
Formulace urbánního dětství vzešla z porovnání prostředí (fyzického a sociálního) dnešních měst se 
skutečnými potřebami dětí různých věkových skupin. Děti vyrůstají (až na výjimky) v prostředí, které 
má na jejich život a dětství řadu negativních dopadů. Dnešní dětství ve městě neboli urbánní dětství 
podléhá řadě vlivů, které lze formulovat do čtyř hlavních skupin: 
 

 Domestikace dětství203 – Dětství se odehrávají v uzavřených a chráněných prostorech a 
zároveň kontrolovaně, pod dozorem. Tyto prostory zahrnují jak interiéry (např. škola, 
sportoviště, Dům dětí a mládeže, či jiné instituce ve kterých probíhají volnočasové aktivity), 
tak exteriéry (např. oplocené hřiště nebo skatepark).   
 

 Institucionalizace dětství – Dětství je formováno velkým množstvím omezení, pravidel a 
předpisů, které se vážou k užívání městských prostorů (jedná se např. o školy či jiné instituce 
anebo venkovní veřejný prostor). Děti si hrají na jasně vymezeném prostoru s předem 
danými pravidly provozu, jako je např. provozní řád formálního dětského hřiště či park se 
zákazem vstupu na trávník nebo zákazem hraní míčových her. K těmto prostředím se váže i 
celá řada nepsaných pravidel, která definují akceptovatelné a neakceptovatelné chování dětí 
(např. na lavičce se nesedí na opěradle, na ulici se nekřičí).  
 

 Insularizace dětství – Prostory, které dnešní děti používají, jsou v rámci městské matrice 
fragmentované, izolované.  Domov, škola, dětské hřiště či park se stávají jakýmisi urbánními 
ostrovy, mezi kterými se děti pohybují či jsou na ně dopravovány. Důsledkem je absence 
celkového obrazu města, které je vnímáno pouze útržkovitě a ke kterému si děti pak jen 
těžko budují vztah. Dochází k tzv. fragmentaci městské matrice v kognitivním vnímaní dětí.  
 

 Odcizení dětství přírodě – děti se o přírodě učí zprostředkovaně skrze obrázky a videa, 
skutečný prožitek přírody jim nabídka přírodě blízkých prostorů ve městě neumožňuje.  

 
Tyto čtyři aspekty současného dětství mají přímou souvislost s omezeným nezávislým pohybem a 
pobytem dětí. Mobilita dětí, především těch mladších, je přímo závislá na dospělých. Také jednotlivé 
destinace neboli urbánní ostrovy jsou definovány dospělými, kteří je regulují a spravují a ponechávají 
jen malý prostor pro nezávislé a samostatné působení dětí v nich.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
202 Finlay, B.B., Arrieta,M.C., 2016. Let Them Eat Dirt: How Microbes Can Make Your Child Healthier. UK, Algonquin Books.   
203 Foley, P., Leverett, S., 2011. Children and Young People’s Spaces. London, Palgrace MacMillan.  
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5. VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA VE VZTAHU K DĚTEM  
 
 
 
 
 
Faktory současného města ovlivňující způsob jeho užívání dětmi a aspekty urbánního dětství popsány 
v předchozí kapitole způsobily segregaci dětských aktivit a hry do formálních míst určených pro hru a 
aktivity, tedy herních a sportovních hřišť. Tato formální místa jsou pro děti v současném městě velmi 
důležitá, ale zároveň obsahují mnoho nedostatků, které neumožňují dětem plný rozvoj a vývoj (viz 
kapitola 3. Dítě, jeho vývoj, potřeby a současný styl života). 
 
Dle Úmluvy o právech dítěte204 mají děti právo na veškerý veřejný prostor stejně jako ostatní 
uživatelé. V článku 31 Úmluva upřesňuje, že veřejný prostor by měl vycházet vstříc potřebě dětí si 
hrát, objevovat a být součástí sociálního a kulturního života města.  
 
Tato kapitola práce nabízí typologii veřejných prostorů ve vztahu k dětskému uživateli. Dále se blíže 
věnuje formálním prostorům pro hru – hřišti. Do typologie veřejných prostoru jsou zapracované 
teoretické a praktické poznatky získané skrze Výzkum I a Výzkum II (kapitola 10. Praktický výzkum).  
 
 
 
 
5.1 VEŘEJNÝ PROSTOR  
 
 
Obecná definice pojmu 
Veřejný prostor města ve smyslu veřejností přístupného venkovního prostoru mezi budovami má své 
fyzické charakteristiky a také sociální rovinu. Obojí má vliv na kvalitu a užitnost, což jsou podstatné 
faktory určující úspěšnost prostoru. Definice veřejného prostoru daná zákonem ovšem nezmiňuje 
kvalitativní stránku pojmu: 
 
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.“ 205 
 
O důležitosti kvality veřejného prostoru se píše v relativně novém vládním dokumentu Politika 
architektury a stavební kultury České republiky,206 který má za cíl napomoci zlepšení kvality 
architektury a vystavěného prostředí v ČR.  V cíli 2.2 dokumentu se píše: „Zajistit kvalitu veřejných 
prostranství za pomoci integrovaných a komplexních řešení.“ Samotný pojem kvality se zde zmiňuje 
obecně, neurčitě, nedefinuje se.  
 
Kvalita veřejného prostoru je těžko definovatelný parametr, částečně velmi subjektivně vnímaný.  
Veřejný prostor by měl nicméně splňovat určité kvalitativní standardy, aby jeho potenciál byl 
naplněn.  
                                                           
204 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. 
205 Zákon o obcích 128, z roku 2000, § 34. [pdf] Available at: http://www.zakony.e-

obec.cz/storage/1170281450_sb_zakon_o_obcich_128_2000sb.pdf [Accessed: Nov 15, 2018]. 
206 MMR, 2014. Politika architektury a stavebné kultury České republiky. [pdf] Available at: http://www.uur.cz/images/5-

publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2015/Politika-architektury-a-stavebni-
kultury-CR-verze-vlada.pdf [Accessed: Dec 17, 2018].  
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Kvalitu a užitnost veřejného prostoru utváří různé faktory. Je to jeho forma a ztvárnění, funkce 
(obsah a náplň), provozní vztahy veřejných prostranství (přístupnost, dostupnost, propojení, uzly) a 
v neposlední řadě jeho společenská rovina.207 Ta je podobně neuchopitelný pojem, který určuje 
kvalitu prostředí. Společenský faktor často utváří duch místa a vytváří jeho atraktivitu.  
 
Veřejný prostor jako prostor pro pobyt a hru  
Ve vztahu k dětem jsou některé faktory určující veřejný prostor podstatnější než jiné. Velice důležitá 
je dostupnost prostorů, ale také jejich přístupnost, a to jak ta fyzická, tak sociální (zda jsou děti a 
mládež ve veřejném prostoru přijímány). Velkou roli hraje spolu se ztvárněním náplň, a v neposlední 
řadě také bezpečnost. Nicméně pokud jsou děti součástí veřejného prostoru a jejich aktivity jsou 
integrované do dění, jeho „kvalita“ jistě stoupá.208   
 
Jak bylo ukázano v podkapitole 3.2 Hra, hra je dětské bytí, jejich přirozenost. Rozmanitost dětské hry 
závisí na věku a vývojovém stádiu dětí. Hra vždy probíhá v nějakém prostředí, a dané prostředí 
dětskou hru ovlivňuje. Jak děti rostou, jejich potřeby, zájmy, a tedy i způsob a projev hry se mění, 
stejně jako jejich interakce a nároky na prostředí.  
Dá se říci, že skrze hru děti užívají veřejný prostor měst. Veřejný prostor ve vztahu k dětem se tedy dá 
vnímat jako prostor pro pobyt, tedy hru dětí.  
 
V rámci města jsou některá prostředí pro hru a pobyt vhodnější než jiná a každý typ prostředí nabízí 
různou škálu možných aktivit.  
 
Při odpovědi na otázku „Kde jste si nejraději hráli, když jste byli malí?“ často vzpomínáme na naše 
nejlepší zážitky spojené s hrou a uvědomujeme si, jakým způsobem místa, kde hra probíhala, ovlivnila 
naši hru. Starším generacím se pravděpodobně vybaví nějaké místo, které nebylo primárně určené 
pro hru. Může to být louka u potoka, stodola, zahrada rodinného domu, staveniště či prázdná 
proluka ve městě, zarostlý dvorek či vnitroblok, nebo dokonce ulice či náměstí. Tyto drahé vzpomínky 
ovlivňují náš vztah k prostředí, a to zase zpětně ovlivňuje hru a její kvalitu v něm.  
 
Formální a neformální prostor 
Ve vztahu k dětem a dětské hře se veřejný prostor současného města může rozlišovat na formální a 
na neformální místa pro pobyt a hru dětí. Formální místa jsou většinou jasně vymezené prostory, 
které byly přímo navržené pro pobyt, sport a hru dětí. Jsou to dětská hřiště (navržená pro hru), 
sportovní hřiště (pro fotbal, volejbal, košíkovou nebo v poslední době populární skateparky, parkur 
parky, pum-up tracky), dobrodružná hřiště, dětské zahrady či městské farmy s domácími zvířaty. Za 
neformální místa je považován ostatní urbánní veřejný prostor města, tedy prostor, který nebyl 
primárně a specificky navržen pro pobyt a hru dětí, ale ony v něm tráví čas. V urbánním prostoru 
měst existuje celá řada míst, která původně nebyla navržena pro děti, a přesto se stala prostorem pro 
jejich setkávání, a to jak těch nejmenších (např. sousedské nároží), tak starších (plácek u „pomníku“). 
Tato místa jsou velmi důležitá; díky nim se děti stávají součástí městského dění. Jak formální, tak 
neformální místa mohou mít urbánní i přírodní ráz (neboli ráz přírodě blízký). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
207 Carmona, M., etc., 2010. Public Places – Urban Spaces. The Dimensions of Urban design. Oxford, Elsevier Ltd.   
208 Gehl, J., Gemzoe, L., 2002. Nové městské prostory. Šlapanice, ERA  
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5.2 TYPY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ  
 
 
Některé prostory hrají větší, jiné menší roli v životě dětí ve městě. V Praze se děti nejčastěji zdržují 
v určitých částech veřejného prostoru, místech přímo jim určeným – na hřištích, sportovištích a v 
klidnějších čtvrtích i v parcích. S věkem dětí roste rádius, ve kterém se běžně pohybují: rozšiřuje se 
postupně od domovních dveří do městské čtvrti, a nakonec do celého města. Tak mohou navštěvovat 
i vzdálenější místa celoměstského významu.  
 
Předkládaná typologie se týká českých měst, potažmo Prahy, a vychází z míst, kde děti skutečně v 
současnosti tráví čas (hrou). Na základě praktického výzkumu (viz kapitola 10. Praktický výzkum), 
který se věnoval mapování veřejného prostoru, jejž děti používají ke svým aktivitám, a tomu, jak se 
děti v daném prostoru chovají, se veřejný prostor měst ve vztahu k dětskému uživateli dá rozlišit dle 
typů:  
Veřejná prostranství, Místa nalezená, Přírodní místa, Nová a inovační místa, Institucionální místa.   
 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Veřejnými prostranství jsou ulice, nároží, náměstí, nábřeží, parky, hřiště, veřejnosti přístupné 
vnitrobloky a také pro děti významný předprostor školy, tedy veřejný prostor přímo navazující na 
školní budovu.  
Tyto prostory spolu s institucionálními místy hrají hlavní roli v životě dětí. Ty je využívají denně a tráví 
v nich většinu svého času. To, jak kvalitně jsou tato místa ztvárněná a jak dobře plní svou funkci, 
ovlivňuje nejen způsob jejich využívání dětmi, ale i to, jak často a po jakou dobu v nich pobývají.209  
 
Ulice  
Význam ulice je značný. Ulice tvoří to nejbližší sousedství a propojuje bydlení s nejbližším okolím. 
Prostor na ulici před domem je vhodný pro spontánní potkávání se s vrstevníky z nejbližšího 
sousedství. Kromě sociálních vztahů je zde možné provozovat určité hry, a navíc děti mohou být pod 
dohledem rodičů a dalších dospělých, což umožňuje zároveň potřebný sociální kontakt se světem 
dospělých. Pokud děti dobře znají své sousedství a sousedy, získávají potřebný pocit bezpečí, což jim 
zpětně umožňuje větší samostatnost v pobytu a pohybu.210  
Ještě v 50. letech si děti hrály na ulici bez dozoru rodičů. Ulice pro ně byla místem, kde se mohly 
setkat se svými vrstevníky a trávit s nimi čas. Také v letech 80. si v českých městech děti stále hrály a 
potkávaly se na ulicích před svými domovy bez rodičovského dohledu. Hra sice trochu ustoupila, 
posunula se na chodník, a přibyla celá řada parkujících automobilů, ale ulice stále plnila funkci místa 
společenského. Přesně se vědělo, kdo kde bydlí nebo kde končí ulice, co se nachází na rohu.  
Dnes ulice již zcela vymizela ze života dětí. Kromě výjimek ztratila pobytový charakter, převládá její 
funkce jako dopravního spoje, a často nefunguje ani ve své funkci bezpečného propojení. Hlavním 
důvodem tohoto stavu je rychlá a frekventovaná doprava. Parkující auta zabrala veškerý volný 
prostor. Pokud ale doprava v ulici není zklidněná, tak pro děti představuje nebezpečí (podrobněji 
kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti).   

                                                           
209 Chawla, L., 2002. Growing Up in an Urbanising World. London, Earthscan. 
210 Hart, R., 1979. Children’s Experience of Place. New York, Irvington. 
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Obrázek 37 - Děti v pohybu na ulicích, 2014. Praha 6.  
 
Aby ulice byla přívětivá pro děti a mládež, musí splňovat určité parametry. Velkou roli hraje šířka 
chodníku; pokud je chodník dostatečně široký, umožňuje větší přehlednost a bezpečnost a dovoluje 
také pěší pohyb ve skupinkách. Hladký povrch chodníku je přívětivější k použití koleček (skaty, 
odrážedla, kočárky).211 K bezpečnosti přispívá i dostatečné veřejné osvětlení. Celkové přívětivosti 
ulice jako místa k pobytu pak pomáhá i přítomnost dalších prvků (zeleň, lavičky či jiný prvek k sezení, 
stojany na kola) a funkcí (obchod, kavárna), podrobněji kapitola 11. Závěry a doporučení.    
 

  
Obrázek 38 - Starší děti tráví čas na méně frekventované ulici. Praha 6, 2013 a 2016.  
 
V případě zklidněné motorizované dopravy a absence parkujících aut umí ulice plnit pobytovou 
funkci, a to bez ohledu na další zmiňované atributy (např. šířka chodníku).  
 
Náměstí  
Náměstí (a parky) nabízí prostor, který dětem umožňuje pobývat v městském prostředí a stát se 
součástí dění. Děti potřebují otevřený prostor k běhání, a zpevněný prostor k jízdě na koloběžce či na 
míčové hry. Je ideální, pokud jim tyto činnosti umožňuje právě prostor městského náměstí. Dětské 
potřeby jsou tak začleněné do centra dění, místo aby byly odsunuté na okraj.  
 

                                                           
211 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018].  
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Obrázek 39 - Chlapec se učí jezdit na kole. Praha, 2016. Starší i mladší děti tráví čas na náměstí. Praha 
6, 2017.  
 
Menší děti tak mohou trávit čas spolu se svými rodiči a prarodiči, pozorovat své „vzory“, učit se o 
reálném životě. Na takovém sdíleném prostoru se dospělí mohou mnohem lépe zapojit do společné 
aktivity než na formálním dětském hřišti, které je jasně definované pro dětskou hru. Pokud to 
ztvárnění, bezpečnost, funkce a sociální přístupnost náměstí dovoluje, i děti staršího školního věku 
zde rády tráví čas. Náměstí také nabízí dětem možnost účastnit se kulturních a společenských akcí, 
konají se na nich trhy, veletrhy, výstavy, koncerty apod.   
 
Většina náměstí v Praze nicméně nemyslí na potřeby dětského uživatele či jejich potřeby zaopatřuje 
ohrazeným dětským hřištěm nebo instalací herního prvku. Aby náměstí bylo přívětivé i pro děti, je 
třeba hru a jiné aktivity integrovat do ztvárnění prostoru a následně do života náměstí. Velmi dobře 
fungují nedefinovaná místa, která mohou sloužit k sezení, lezení, hraní, odpočinku, prodeji, parkuru či 
čemukoliv, co děti vynalezou. Samozřejmě, i tyto prostory musí splňovat základní parametry 
k bezpečnému pobytu (zklidnění dopravy, přehlednost, propojenost), musí dětem umožňovat volný 
pohyb a přístup, měly by být variabilní, vhodně doplněné zelení a měly by poskytovat občanskou 
vybavenost. Inspirativní materiály a volné prvky jsou žádoucí.212 Podrobněji kapitola 11. Závěry a 
doporučení.    
 
Městský park  
Parky jsou ve městě nezaměnitelná místa, protože pro obyvatele poskytují pobyt v přírodě blízkém 
prostředí. Městské parky mají většinou upravený charakter, přizpůsobený k pravidelné údržbě a velké 
návštěvnosti uživatelů. Stejně jako k přírodním parkům se k nim často váží pravidla užívání či přímo 
zákazy (zákaz vstupu na trávník). To pak dětem neumožňuje přímou interakci s přírodními elementy. 
Z dětských hřišť, která jsou obvykle součástí parků, se dá plynule přejít do bezpečného okolního 
prostoru doplněného neformálními herními prvky, zajímavým mobiliářem, přírodními elementy. 
Parky umožňují pohyb na kolech a sportovní, kulturní či jiné akce. Omezení pro hru ale představují 
například pravidla užívání či vzdálenost od bydliště.  
 

                                                           
212 Group of autors incl. Petrik, M., 2018. Saferplay Open Course. [online] Available at: http://www.saferplay.eu/ [Accessed: 

Jan 12, 2019]. 
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Obrázek 40 - Park Lazaro Cardenase, Praha 6. Park Stromovka, Praha 7, 2017.  
 
V Praze a dalších evropských městech je pak obecně nedostatek městské divočiny a prostorů, které 
umožňují dětem kontakt se živly (voda, bláto, ohniště) či např. obyčejné lezení po stromě.213 
 
Hřiště 
Hřiště je formální prostor pro hru, místo přímo navržené pro hru dětí. V současném městě 
představuje hřiště místo, kde si děti mohou bezpečně hrát. Kvalita většiny hřišť v ČR je ovšem 
diskutabilní.214 Většinou se jedná se o standardizované segregované „herní ohrádky“ ve veřejném 
prostoru obsahující soubor typizovaných herních prvků oklopených mořem písku či litého pryžového 
povrchu. Často je zde nedostatek vegetace, stínu, vody, sociálního zázemí. Nabídka herních prvků na 
hřišti se většinou zaměřuje na jasně definovanou věkovou skupinu dětí převážně mladšího věku. 
V Praze a jiných městech v ČR je nedostatek hřišť pro dětí starší, stejně jako hřišť cílených na 
různorodé věkové skupiny. Je velkou otázkou, nakolik kvalitní ztvárnění, hru a pobyt tato hřiště 
nabízejí. Jsou tato hřiště součástí veřejného prostoru? Těmto a několika dalším otázkám se nedávno 
věnovala konference Architektura dětem 2018.215 Více ke hřišti v navazujícím textu podkapitoly 5.3 
Hřiště.  
 

  
Obrázek 41 - Hřiště Riegrovy sady, Praha 3 a hřiště na Puškinově náměstí, Praha 6.  
 
Předprostor školy  
Veřejný prostor v bezprostřední blízkosti školy je místem, které pro děti školního věku hraje zcela 
zásadní roli v současném městě. Je to často prostor osově navazující na vstup do školy nebo volné 

                                                           
213 Chawla, L., 2002. Growing Up in an Urbanising World. London, Earthscan.  
214 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019]. 
215 Fakulta architektury, ČVUT. Konference Architektura dětem 2018. [online] Available at: www.architekturadetem.cz 

[Accessed: Feb 10, 2019]. 
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prostranství v její těsné blízkosti, zároveň ale již není součástí pozemku školy. Na těchto místech se 
děti potkávají před začátkem školního vyučování a často na nich zůstávají a tráví i určitý čas po škole, 
než je rodiče vyzvednou či než se musí přesunout na nějakou odpolední aktivitu (kroužek). 
V současném městě, kde děti mají omezenou nezávislou mobilitu, jsou toto jedinečná místa, v rámci 
kterých se děti mohou socializovat a pobývat se svými spolužáky.  
Častý nedostatek těchto míst má původ v jejich ztvárnění, které nemyslí na zmíněné potřeby školáků, 
a tak tyto prostory neobsahují prvky přívětivé k dětem (prvky interaktivního rázu, hravý mobiliář, 
posezení pro skupiny, stoly pro psaní úkolů, přírodní elementy, stín apod.). Tyto prostory by si ale 
jisté oživení zasloužily a měly by být navrhovány ve spolupráci s dětmi, například skrze školní projekt. 
Děti by se tak s nimi mohly i jednoduše zosobnit.   
          

  
Obrázek 42 - Předprostor ZŠ Nám. Svoboda, kde si dívky povídají u stojanů na kola. Praha 6, 2017.  
Předprostor ZŠ A. Čermáka, asfaltová plocha bez nabídky zaměřené na děti. Praha 6, 2017.  

 
MÍSTA NALEZENÁ  
Velký význam pro dítě a prožitek dětství hrají místa nalezená. Jedná se o místa neurčitého 
charakteru, která děti většinou objevují spontánně. Může to být průchod mezi domy, nároží, 
nezastavěná proluka, vodní břeh, zbořeniště domů, opuštěná zahrada, neužívaný dvůr a ohrada. 
V těchto objevených místech se mohou kupit různé vyřazené předměty, které děti ke hře používají. 
Jsou to prázdná místa, pro děti tajná a dobrodružná. Děti si je přivlastňují a vytvářejí si k nim vztah. 
Zažívají zde dobrodružství, ve velkém počtu případů samostatně či s kamarády a bez přítomnosti 
rodičů.  
 
V takovém prostoru si děti mohou hrát zejména dobrodružné hry. Neurčitý charakter místa 
umožňuje dětem rozvíjet dětskou představivost, protože hra a typ hry není předdefinovaný. Dospělí 
příliš nerespektují potřebnost takového typu prostoru, často jsou děti z takových míst vyháněny.216 
 

   
Obrázek 43 - Místa nalezená: průchod a zásobovací dvůr. Praha 6 a 3, 2016 a 2013.  

                                                           
216 Franěk, M., 2008. Děti potřebují pro svoji hru přirozené venkovní prostředí. [online] Available at: 

http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/deti-potrebuji-pro-svoji-hru/ [Accessed: Jan 29, 2019].  
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Tato místa jsou pro děti velmi důležitá a vzácná, avšak v životě dnešních děti čím dál méně používaná 
a objevovaná. Důvody jsou společenského charakteru (hra a přítomnost dětí zde není přijímaná a 
povolená, děti nemají povoleno objevovat) a také je v současném městě podobných míst čím dál 
větší nedostatek (nezastavěné proluky a městské brownfieldy se zastavují, volné prostory se definují). 
V západní Evropě a v severní Americe jsou podobná místa a typ svobodné hry, který je díky nim 
umožněn, nahrazována tzv. dobrodružnými hřišti (podrobněji následující podkapitola 5.3 Hřiště).   
 

  
Obrázek 44 - Nalezené místo: nároží, které si děti osvojily. Berlín, 2016. Zelený plácek mezi domy, 
Jihlava, 2016.   
   
PŘÍRODNÍ MÍSTA  
Přírodní prvky či přírodě blízké prostory ve městě mají kromě obecně známých mikroklimatických, 
ekologických a hygienických funkcí také velký význam pro vývoj dětí a jejich hru. Přírodní místa mají 
velkou důležitost pro navázání vztahu dětí s přírodou a pro jejich zdraví a rekreaci. Umožňují dětem 
poznat rozmanitost přírody a souvislé vztahy v ní a seznámit se s přírodními živly (podrobněji 
podkapitola 4.1 Výzvy dnešních měst a dopady na děti). Můžeme za ně považovat městskou divočinu, 
přírodní park a přírodní oblasti, plochy s extenzivními trvalkovými výsadbami a další neformální 
kousky zeleně na území města. Klasický městský park, což je udržovaná a zeleň a trávník s 
trvalkovými záhony protkaný stezkami se zařazuje do urbánních veřejných prostranství. Zelená školní 
zahrada patří do míst institucionálních.  
  
  

    
Obrázek 45 - Městská divočina: přírodní park pro hru dětí. Berlín, 2017. 

 
NOVÁ A INOVAČNÍ MÍSTA 
Současné město také nabízí specificky zaměřená místa, která umožňují rekreační, komunitní či 
sportovní vyžití. Jsou to komunitní zahrady, městské farmy, městské rekreační stezky, skate parky, 
pump-up track parky, parkur parky, lanové parky, dobrodružná hřiště a jiné. Dá se k nim zařadit i 
kyberprostor (Cyberspace) čili prostor, ve kterém lze zažívat virtuální realitu; tato místa jsou ovšem 
převážně v interiérech, a tudíž jim nebude v této práci věnována pozornost. 
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Relativně nový či spíše znovu objevený typ prostorů ve městech představují komunitní zahrady a 
městské farmy s domácími zvířaty. Umožňují dětem strávit kvalitní čas spolu se svými rodiči a jinými 
generacemi, naučit se zahradničení a pěstování, práci s nástroji. Tato místa utužují komunitu a děti 
zde mají možnost poznat své spoluobčany.   
 

   
Obrázek 46 - Komunitní zahrada a dobrodružné hřiště. Berlín, 2017. 
 
Mezi nová a inovační místa patří i skate parky, lanové parky a další místa zaměřená na specifické 
sportovní vyžití. V poslední době se tato místa budují častěji i na základě poptávky dětí, které se 
začínají věnovat novým sportovním aktivitám. Jejich přínosem je umožnění provozování aktivity 
dětem, které by jinak v dnešním městě neměly takovou možnost, ať už z důvodu bezpečí či sociální 
přijatelnosti.    
 
INSTITUCIONÁLNÍ MÍSTA  
Do této skupiny venkovních prostorů, kde děti tráví čas, patří školní zahrady a venkovní prostor školy, 
sportoviště a místa obdobné povahy (další institucionální místa, jako jsou školy a dětská centra, různá 
sportoviště, stadiony, tematické a zábavní parky, nejsou předmětem této práce). 
Školní zahrady a zahrady mateřských škol mají velký význam pro trávení času dětí ve venkovním 
prostředí. Pokud jsou kvalitně ztvárněné, mohou být přínosem pro děti, které zde tráví odpolední 
čas.217 Jsou také schopny nabízet přírodní prostředí pro výuku přírodních věd, kvalitní zázemí pro 
sport, venkovní učebny.   
Ve struktuře dnešních měst mají tato institucionální místa velký potenciál nejen pro školní děti, ale 
pro širokou veřejnost. Jsou to velká prostranství ve správě města (mimo pozemků škol soukromých) 
určená k rekreaci, sportu a odpočinku. Některá města začínají tento potenciál využívat, a tak 
v odpoledních hodinách otevírají školní zahrady veřejnosti. Částečně tak nahrazují chybějící zelené a 
rekreační prostory pro děti v městských čtvrtích. Příkladem je město Paříž, kde byl nedávno 
představen projekt přeměny asfaltových školních dvorů na zelené oázy,218 které mají za cíl nahradit 
nedostatek zelených prostoru ve městě, a které budou město ochlazovat a nabízet rekreaci 
veřejnosti v odpoledních hodinách.  
 

                                                           
217 Dudek, M., 2005. Children’s Spaces. Oxford, Architectural Press 
218 Oppla, 2018. Paris Oasis Schoolyards programme. [online] Available at: https://oppla.eu/casestudy/18474 [Accessed: 

Feb 14, 2019].  
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Obrázek 47 - Sportovní školní hřiště a zelená zahrada mateřské školky. Praha, 2016.  
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5.3 HŘIŠTĚ  
 
 
Definice pojmu 
Hřiště je formální plocha určená pro hru dětí ve veřejném prostoru. Jedná se o definované bezpečné 
místo obsahující herní zařízení splňující dané technické normy, navržené primárně pro hru dětí.   
Dětská hřiště bývají budována jako jakási kompenzace pro denní omezení, která děti vyrůstající v 
městském prostředí zažívají.219 Reagují s větším či menším úspěchem na potřeby dětí v městském 
prostředí a v současném městě mají svou nezastupitelnou úlohu. 
 
Vývoj hřišť 
První veřejná hřiště ve městech se začala objevovat začátkem 20. století spolu se zvyšující se 
přítomností prvních automobilů a po následném asfaltování ulic.220 Dětská hra na ulicích ustoupila 
nastupující urbanizaci města. Spolu s rozvojem průmyslu a větší zaměstnaností obou rodičů vznikla 
potřeba během dne děti kontrolovat. Původní důvod zřizování hřišť pramenil v kontrole dětí skrze 
jejich prostorovou segregaci.221  
  
V České republice v období po 2. sv. válce bylo zřízení dětského hřiště často vnímáno i jako příležitost 
vybudovat přidanou hodnotu pro město z estetického hlediska. Návrhům hřišť se často věnovali 
umělci jako např. Kurt Gebauer a Olbram Zoubek.222  
 

 
Obrázek 48 - Zrekonstruované hřiště Kaštánek, O. Zoubek. Praha 2017.  
 
V 70. a 80. letech následovalo období uniformizace dětských hřišť, kdy spolu s urbanizací a 
budováním nových sídlišť došlo k masové výrobě kovových typizovaných herních elementů. Teprve 
po roce 90. se nabídka herních prvků začala rozšiřovat.  
 

                                                           
219 Karsten, L., 2003. Children’s Use of Public Space. [pdf] Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/258128957_Children%27s_Use_of_Public_Space [Accessed Feb 2, 2019]. 
220 O’Shea, K., 2013. How We Came to Play: The History of Playgrounds. [online] Available at: 

https://www.edgarsnyder.com/blog/2015/07/06-history-of-playgrounds.html [Accessed: Feb 14, 2019].  
221 Hart, R., 2002. Containing children:some lessons on planning for play from New York City. Environment&Urbanization. 

[e-journal] 14 (2). pp. 135-148. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624780201400211 
[Accessed: Jan 27, 2018].  

222 Gartnerová, E., Nemusí být nevkusné. Průvodce designovými dětskými hřišti v Česku. [online] Available at:  
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/nemusi-byt-nevkusne-pruvodce-designovymi-detskymi-hristi-v-cesku 
[Accessed: Jan 30, 2019]. 
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Obrázek 49 - Typizované hřiště ze 70. a 80. let. Praha, 2008. 
 
Po přijetí evropských technických norem týkajících se herních prvků, ke kterému došlo v roce 2004, 
bylo zapotřebí upravit hřiště v ČR tak, aby byla s normami v souladu. Pomocí financí z evropských 
fondů došlo k přeměně hřišť po celé republice. Bohužel tato přeměna i budování nových hřišť ve 
většině případů mělo za následek jednotvárný obraz rovné plochy hřiště s prefabrikovanými (sériově 
vyráběnými) herními prvky a pryžovými povrchy. Opakující se prvky – skluzavka, domeček, 
prolézačka, obdélník s pískem, to vše bezkoncepčně rozmístěné na pogumované ploše či v písku. Celý 
prostor se navíc oplotil standardizovaným plotem, a to často i v případech, ve kterých to nebylo 
zapotřebí, neboť plot nesloužil k naplnění žádné funkce.  
 

 
Obrázek 50 - Hřiště na Kampě, SGL Projekt. Praha, 2008.223 
 
V evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje, je v centru zájmu až přílišná bezpečnost na 
hřištích, a to často i na úkor hlavního účelu herních prvků, které mají sloužit v první řadě dětské hře a 
dětskému vývoji.224  
Postupně, okolo roku 2010, se začaly objevovat jiné trendy, například tzv. hřiště přírodní. To je hřiště 
z přírodních materiálů, které navíc dětem umožňuje kontakt se živly (často vodou) a hru s volnými 
přírodními prvky. Tato hřiště jsou převážně budována v mateřských školkách, kde je proces inspekce 
hřišť o něco snadnější oproti hřištím veřejným.  
 

                                                           
223 Zdroj: www.pidak.cz   
224 Gill, T., 2007. No Fear: Growing Up in a Risk Aversive Society. London, Calouste Gulbenkian Foundation. 
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Obrázek 51 - Hřiště na míru, Thomayerovy sady, Praha, Forejtová, Steiner a Malíková. 2018. 
 
V poslední době vznikají místa pro hru dětí ve veřejném prostoru, která navrhnul odborník na míru; 
hovoříme o autorských hřištích. Správně navržený prostor pro hru a "na míru" reaguje na danou 
urbánní strukturu místa a na estetický rámec, do kterého je umístěn; může reagovat na danou 
tématiku, která se k území váže, na jeho historii. Jiné hřiště se hodí do centra historického města, 
další na vesnici, do okolí panelákového sídliště či do moderní čtvrti. 
 
Stále ještě ale v ČR neexistuje komplexní přístup ke hře, jako je to například v Kodani či v Berlíně, kde 
se hra stala součástí veřejného prostoru a je do něj zakomponovaná.225 Přitom je vysoce žádoucí děti 
do městského dění integrovat. 
 

 
Obrázek 52 – Hra integrovaná do veřejného prostoru náměstí Superkilen, Kodaň. 
 
Problém většiny hřišť v ČR je v jejich ztvárnění a nabídce hry. Hřiště nabízejí jednotvárnou předem 
určenou hru, která je jednostranně zaměřená na fyzickou aktivitu. Jejich ztvárnění je většinou 
uniformní, opakují se ty samé typizované herní prvky: herní věž se skluzavkou, pérové houpadlo, 
obdélné pískoviště. Neobsahují přírodní elementy, živly a volné prvky, ze kterých děti mohou tvořit. 
Nabídkou hry jsou zaměřené na mladší děti, konkrétně do věku 7 až 8 let. Formální hřiště často není 
napojené na okolní strukturu města; jedná se o izolované prostory vložené bezkoncepčně do daného 
místa, se kterým nekomunikují; často jsou navíc odděleny ohrádkou, k čemuž mnohdy dochází 
naprosto zbytečně. 
 

                                                           
225 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019]. 
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Typy hřišť 
Hřiště v současném městě může mít mnoho forem, může mít přírodě blízký charakter nebo být 
součástí zpevněného prostoru náměstí, může být oddělené, nebo naopak začleněné do veřejného 
prostoru. Je schopné využívat prefabrikovaných herních prvků, nebo být navržené přímo pro dané 
místo, tedy na míru. Herní prvky a dopadová plocha hřiště podléhají technickým normám.226 
 
Běžné hřiště v současném městě obvykle obsahuje jeden či několik sériově vyrobených herních 
prvků, které jsou pevně umístěny na vymezeném, často oploceném prostoru. Slabinou těchto hřišť 
bývá jejich jednostranné zaměření na rozvoj pohybových schopností dětí, tedy nedostatek nabídky 
pro jiné typy hry, nedostatek zeleně, vodních prvků a volných materiálů ke hře (podrobněji viz Typy 
hry a Volné prvky v podkapitole 3.2. Hra). Často jsou zaměřena na určitou věkovou skupinu dětí, 
převážně na ty mladší. Starším dětem tento typ hřiště nepřináší uspokojení. 
Tato hřiště většinou nejsou začleněná do svého okolí, navíc mnohdy bývají oddělena fyzickou 
bariérou – plotem. Hlavní funkcí hřišť přitom nemá být ochrana dětí vůči vnějšímu světu anebo 
zaměření pouze na fyzickou aktivitu. Hřiště by mělo umožňovat celou škálu různorodých herních 
zážitků a podporovat rozvoj dětí na všech úrovních. Mělo by také být bezbariérové a přístupné dětem 
s různými handicapy stejně jako dětem různých věkových kategorií. Městské hřiště by mělo být 
navržené jako součást urbánní krajiny, reagovat na své okolí a nabízet hru i samotným ztvárněním 
báze (landscape). Jednotlivé herní prvky jsou pak doplňkem, stejně jako městský mobiliář.   
 

    
Obrázek 53 - Městské hřiště Praha 6 a Praha 2, 2016. 
 
Autorské hřiště je hřiště vyrobené na míru pro daný prostor. Sestává se z originálních herních prvků 
a často je pro hru plánováno samotnou herní krajinou. Takové hřiště se může stát cenným zdrojem 
kreativity a inspirace nejen dětem, ale i dospělým. Důraz bývá kladen na estetickou kvalitu hřiště a 
jeho soulad s okolím, takže často přispívá k oživení celého blízkého prostředí.  
 

                    
Obrázek 54 - Autorské hřiště u Mánesa, Pražské funkcionalistické památky, Sendler, Babka, Gergela. 
Praha 2012. Autorské hřiště na Střeleckém ostrově, Jiránek New Visit. Praha 2017.  

                                                           
226 ČSN 1171, ČSN 1176, ČSN 1177. [online] Available at: http://www.unmz.cz/urad/unmz  [Accessed: Feb 15, 2019]. 
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V současnosti se znovu začínají objevovat hřiště navržená umělcem. Je to například revitalizace 
nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, kde vzniklo hřiště od umělců Dušana Zahoranského a Pavly 
Scerankové.227 Zajímavý projekt je Herní krajina Pecka v Peci pod Sněžkou228 od sochaře Matěje Hájka 
a architektky Terezy Kučerové. Tyto umělecké projekty dokazují, že herní prvky nemusí být návodné. 
Děti si hrají kdekoliv, kdykoliv a s čímkoliv. Prvky, které nemají prvoplánově dané využití jsou 
přínosné, podporují fantazii a mohou ve veřejném prostoru fungovat jako umění.  
 
Přírodní hřiště je prostředí pro hru utvořené z přírodních elementů, např. kmeny stromů, kameny, 
pískem, vodou; roli hraje samotná krajina, která se často vlní, vytváří kopečky.  
 

Obrázek 55 - Přírodní hřiště. Berlín, 2017. 
 
Myšlenka přírodních hřišť je postavena na využití vegetačních prvků, terénních modelací a přírodních 
materiálů, které slouží dětem jako skrýše, vyhlídky, balanční prvky, prolézačky atp. Prostor přírodního 
hřiště je také bohatý na řadu volných materiálů, které výrazně podporují klidnou soustředěnou hru, 
kreativitu a spolupráci ve skupinách.  
Přírodní hřiště je lákavé pro děti mladší, pro starší děti nenabízí dostatek výzvy a adekvátní aktivity. 
Také je nutno zmínit, že tato hřiště jsou vyrobena člověkem a jsou pouze vytvořena z přírodních 
materiálů. Skutečně přírodní hřiště je příroda samotná, les, louka, potok. Ve městě skutečně přírodní 
hřiště může nahradit třeba městská divočina (viz podkapitola 5.2 Typy veřejných prostorů).  
 
Dobrodružné hřiště (tzv. Adventure playgrounds229) je hřiště, které dětem umožňuje dobrodružnou, 
svobodnou, nespoutanou hru na jasně vymezeném oploceném místě. Charakterizuje ho absence 
prefabrikovaných herních prvků. Naopak mají děti hrající si na dobrodružném hřišti možnost samy si 
vytvořit své prostředí pro hru z různých zbytkových materiálů. Mohou používat nářadí, a z různých 
desek, latěk, pneumatik, sítí a jiných materiálů vytvářejí s pomocí stále přítomného školeného 
supervizora (Play worker) prvky a prostředí pro hru.  Je to typ hřiště, který svým ztvárněním 
neumožňuje soulad s platnými evropskými normami.  
Tato hřiště jsou velmi populární u starších dětí, které potřebují zažívat i určitou míru svobody, 
podstupovat různé výzvy a zakoušet riziko. S úspěchem fungují ve Velké Británii, v Německu, v 

                                                           
227 Revitalizace nábřeží řeky Loučné. https://nabrezi-loucne.nadace-promeny.cz/  
228  Herní krajina Pec-ka. http://www.pec-ka.cz/  
229 Ramsey, D., 2012. Adventure Playgrounds, Playwork, and Loose Parts: History and Theory. [pdf] Available at: 

http://www.academia.edu/33289078/Adventure_Playgrounds_Playwork_and_Loose_Parts_History_and_Theory  
[Accessed Nov 2, 2018].  
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Rakousku, ve Finsku, v sev. Americe a také v Japonsku. Představují snahu o navrácení dobrodružství 
do hry. V ČR zatím podobné hřiště není.  
První dobrodružné hřiště vzniklo po druhé světové válce v Dánsku.230 Následně se tato hřiště začala 
rozšiřovat i po Anglii. Jako původní inspirace sloužila hra dětí na zbořeništích a vybombardovaných 
prolukách, na kterých si děti po válce hrály.  
 

  
Obrázek 56 - Homerton Adventuros playground. Londýn, 2017.   
 
Školní hřiště/zahrada může být zpevněná plocha sloužící ke sportu a hře nebo může mít více přírodní 
pojetí v podobě zelené zahrady. Je to prostor na pozemcích školských zařízení, který by mohl sloužit 
široké veřejnosti po vyučovacích hodinách, a vyřešit tak nedostatek místa pro hru starších dětí (viz 
podkapitola 5.2 Typy veřejných prostorů).  
 
Dalším typem herního prostoru je sportovní hřiště, tedy hřiště určené pro hru různých míčových her, 
pro běh či další sportovní disciplíny, často se speciálním umělým povrchem. Jeho součástí mohou být 
cvičební prvky pro posilování a zlepšování fyzické kondice. Dalšími místy pro volnočasové aktivity 
na pomezí hry a sportu jsou např. skatepark, parkur park, lezecká stěna apod. 
 
 
Normy, Certifikace, Inspekce herních zařízení 
Když plánujeme prostory pro hru a navrhujeme jejich formální umístění ve veřejném prostoru, je 
třeba dodržovat platné předpisy a normy. Základním předpisem, ze kterého vycházejí všechny 
požadavky vztahující se na dětská hřiště je zákon 22/1997 Sb.231 Zařízení dětských hřišť spadají pod 
nařízení vlády č. 173/1997 Sb. Podle NV 173 se shoda výrobku posuzuje podle platných českých 
technických norem. V současné době jsou to normy řady ČSN EN 1176.232 Další relevantní normou je 
ČSN EN 1171 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu. Od 1. 11. 2018 je 
platná novelizace těchto norem ed.2. 233 
Normy nejsou povinné, ovšem je třeba být s nimi v souladu, pokud chceme produkt/herní prvek 
certifikovat. Aby mohla být provozována pravidelná kontrola a údržba herních zařízení, je potřeba mít 
certifikované herní prvky. Pro bezpečnost hřišť je pravidelná kontrola a údržba prostoru pro hru 
zásadní. Přesto, že certifikace není povinná, zadavatel či provozovatel ve většině případů volí tuto 
možnost, a to hlavně z důvodů potenciálních sporů na základě případného zranění na tomto 
veřejném prostoru.  

                                                           
230 Sutton, L., 2011. History of Adventure Playgrounds. [online] Available at:  

http://adventureplaygrounds.hampshire.edu/history.html [Accessed Nov 2, 2018].  
231   MPO. Zákon 22/1997 Sb. . [online] Available at:  https://www.mpo.cz/cz/podnikani/standardizace/novinky/novela-
zakona-c--22-1997-sb---o-technickych-pozadavcich-na-vyrobky--171727/ [Accessed: Feb 3, 2019].  
232 UNMZ. ČSN 1171 a ČSN 1176. [online] Available at: http://www.unmz.cz/urad/unmz [Accessed: Feb 3, 2019].  
233 UNMZ. ČSN 1171 a ČSN 1176. [online] Available at: http://www.unmz.cz/urad/unmz [Accessed: Feb 3, 2019].  
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V případě školky, kde je permanentní dozor, je možné provést hodnocení přijatelného rizika a určité 
prvky tudíž nemusí projít certifikací. To je případ dobrodružných hřišť (v Anglii, Německu, Rakousku, 
Švédsku), která nejsou certifikovaná.  
Proces certifikace v ČR je zdlouhavý, komplikovaný a finančně náročný. Autorské herní prvky často 
narážejí na nelibost certifikátorů. Možná z důvodu malé konkurence (v ČR existují čtyři zkušebny a 
oprávněná místa k certifikaci) či příliš striktní interpretace norem (pouze skrze složku bezpečnosti) je 
často obtížné dosáhnout certifikace autorských herních prvků. To může být jedním z důvodů převahy 
prefabrikovaných výrobků pro venkovní hru ve vystavěném prostředí. Za další takový důvod bychom 
mohli považovat nepoužívání nástrojů hodnocení rizik a benefitů v ČR.  
 
Hodnocení rizik a benefitů (Risk Benefit Assessment)234 je metoda, která je součástí norem 
vztahujících se k dětským hřištím. V západních zemích je v praxi běžně používána. Přínosem metody 
je, že při certifikaci a kontrole/inspekci hřiště umožňuje zvažovat jak rizika, tak benefity daného 
řešení.  
Přínosné neboli přijatelné riziko je riziko, které přestože obsahuje určité potenciální nebezpečí újmy, 
lze považovat za přínosné, neboť přispívá k rozvoji psychomotorických dovedností a kognitivních či 
mentálních schopností člověka, potažmo dětí (viz Hra a přijatelné riziko v podkapitole 3.2 Hra). 
Proces identifikace rizika na hřišti a metoda hodnocení přínosů a rizik umožňuje zvážit nejenom riziko 
samotné, ale i přínos, který z podstoupení daného rizika dítě může mít. Tento přínos může převážit 
nad potenciálním nebezpečím. Norma samotná pojímá drobné úrazy, modřiny a zlomeniny za 
přijatelné újmy v dětském životě.235    
 
V současném institucionalizovaném dětství (viz podkapitola 4.3.2 Formulace urbánního dětství) a 
převažující nabídce typizovaných prefabrikovaných hřišť je metoda hodnocení rizik a benefitu 
jediným oficiálním nástrojem, který může přinést více dobrodružství do hry na formálních místech 
pro hru, tedy na hřišti. O podporu použití konceptu hodnocení rizik a benefitu v ČR se zasazuje 
memorandum: Děti a město/Prostor pro hru.236 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
234 Group of authors incl. Petrik, M., 2018. Saferplay Open Course. [online] Available at: http://www.saferplay.eu/ 

[Accessed: Jan 12, 2019].  
235 UNMZ. ČSN 1176. [online] Available at: http://www.unmz.cz/urad/unmz [Accessed: Feb 3, 2019]. 
236 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019].  
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5.4 ZÁVĚR  
 
 
Tato kapitola pojednávala o veřejném prostoru ve vztahu k dětem, tedy přiblížila veřejný prostor 
města perspektivou hry. Děti si hrají pořád, hra označuje jejich dětství a s její pomocí se učí o světě 
kolem sebe (podkapitola 3.2 Hra). Veřejný prostor by měl na tuto potřebu dětí pamatovat.  
 
Samotná nabídka formálních míst pro hru, hřišť, nestačí. Tato místa spojují společné neduhy. Jsou to 
jejich uniformita, zaměření na mladší děti, neflexibilní interpretace norem a v neposlední řadě 
izolovanost těchto míst od okolního prostředí. Důsledkem je segregace dětí do specificky určených 
míst pro hru ve veřejném prostoru.  
Segregace dětí a mládeže na předem určená místa pro hru a pobyt není řešení. Je potřeba otevřít 
diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a umožnil jim 
stát se rovnocennými uživateli našich měst.237  
 
Přesto, že jsou dětská hřiště pro děti ve městě velmi podstatná a umožňují jim bezpečný pobyt 
venku, dochází často k jejich ne zcela vhodným řešením (unifikace, jednostranně zaměřená hra, 
nedostatek přírodních prvků a další). To, co dnes dětem ve městech zejména chybí, je přívětivý 
veřejný prostor pro jejich pohyb a pobyt, nalezená místa, která si osvojí a prostor ulice.238  
 
Hra by měla být integrována do veřejného prostoru.239 Jedině tak se děti mohou stát rovnocennými 
obyvateli současného města a samotný veřejný prostor bude sloužit všem uživatelům, jak určuje 
agenda Habitat III – Nová agenda pro města.240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
237 Petrik, M., a další. 2018. Sborník Politika architektury, SVK, FA ČVUT. 
238 Franěk, M., 2008. Děti potřebují pro svoji hru přirozené venkovní prostředí. [online] Available  at: 

http://www.ekopsychologie.cz/vsechny-clanky/deti-potrebuji-pro-svoji-hru/ [Accessed: Jan 29, 2019].  
239 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available  at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019]. 
240 United Nations, 2016. Nová agenda pro města. [pdf] Available at: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-

Czech.pdf [Accessed Dec 27, 2018].  
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6. PARTICIPACE DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 
 
 
 
 
V kontextu měst přátelských k dětem hraje participace zásadní roli. V souvislosti s veřejným 
prostorem měst, včetně prostorů pro hru, tvoří děti významnou skupinu konečných uživatelů. 
Úmluva o právech dítěte241 jim garantuje právo hlasu a zdůrazňuje potřebu vyslechnout jejich názory. 
Nicméně i přesto zůstává jejich role ve zlepšování našich měst výrazně podhodnocená. Děti nejsou 
běžnou součástí rozhodovacího procesu o prostředí, které je obklopuje.242 Velmi málo pozornosti je 
také věnováno tomu, jaký dopad na životy dětí městské plánování má.  
Aby město bylo přátelské k dětem, je třeba ho s ohledem na děti a celé rodiny plánovat. Aby bylo 
takové plánování úspěšné, je nezbytné do něj zapojit všechny účastníky, tedy i samotné děti. Při 
použití vhodného přístupu/metody se děti mohou stát plnohodnotnou součástí plánovacího 
procesu/participace.243  
 
Podrobný teoretický průzkum problematiky participace dětí a mládeže se zaměřením na participaci 
v městském plánování a navrhování sloužil k sestavení metodiky zapojení dětí a mládeže do procesu 
hodnocení a plánování. Metodika byla následně ověřena v části praktického výzkumu této práce 
(kapitola 10. Praktický výzkum) a zároveň posloužila jako nástroj ke sběru dat a ověření sestavených 
parametrů města přátelského k dětem (viz podkapitoly 9.1 Metodika zapojení dětí a mládeže a 9.2 
Parametry města přátelského k dětem). Do následného textu se promítá i praktická zkušenost 
autorky s participací dětí a mládeže.  
 
 
6.1 DEFINICE 
 
Participace patří mezi základní občanská práva demokratické společnosti. Dle akademika Rogera 
Harta je společnost demokratická do té míry, do jaké jsou její občané zapojeni do rozhodování, a to 
především na komunální úrovni.244 Anglický překlad slova participation znamená účast nebo také 
zapojení. Termín vyjadřuje proces sdíleného rozhodování v záležitostech, které mají vliv na život 
jedince i celou společnost.245 
Pro účely této práce se pod pojmem participace rozumí aktivita, která zprostředkovává účast 
veřejnosti, zde konkrétně dětí a mládeže, na vytváření podkladů, návrhů a konečné podoby 
rozhodnutí, které určují podobu a charakter území (na tomto místě konkrétně veřejného prostoru) a 
v něm se odehrávajících aktivit.246 
 
 

                                                           
241 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available  at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018]. 
242 United Nations, 2016. The New Urban Agenda. Habitat III [pdf] Available  at: https://www.habitat3.org/the-new-urban-

agenda. [Accessed Dec 27, 2018].   
243 Francis, M., Lorenzo, R., 2002. Seven Realms of Children’s Participation. Journal of Environmental Psychology.V. 22, p. 

157–169.  
244 Hart, R., 2007. Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development 

and Environmental Care. [pdf] Available at: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf 
[Accessed: Dec 26, 2018].  

245 Arnstein, S. R., 1969. A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. V. 35(4), p. 216-
224. 

246 IPR Praha, 2016. Manuál participace. Jak zapojit veřejnost do plánování města.  [pdf] Available at: 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf [Accessed: Feb 3, 
2019].  
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6.2 HISTORIE 
 
 
Historie participace má své kořeny v post válečném období, v 60. letech, kdy skupina urbanistů a 
plánovačů v reakci na rapidní poválečnou obnovu a urbanizaci pochopila, že není možné plánovat a 
budovat pouze směrem seshora dolů, ale že je potřeba do plánování zahrnout i názory lidí jakožto 
konečných uživatelů měst, a pochopit jejich perspektivy a dát jim hlas. Pomocí prvních 
improvizovaných metod začala skupina plánovačů pod vlivem urbanisty Paula Davidoffa zapojovat 
skupiny dospělých obyvatel do procesů plánování.247  
V roce 1970 svolala organizace UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization)248 skupinu odborníků z oblasti životního prostředí, aby diskutovali o možných řešeních 
pro města zaměřených na lidi ve vztahu k environmentálním problémům.249 Jedním z členů této 
skupiny byl i americký teoretik a urbanista Kevin Lynch, který používal procházky, interview a tvorbu 
map ve snaze pochopit prožitky dospělých ve vystavěném prostředí.250  
 
Kevin Lynch byl pravděpodobně prvním odborníkem, který zapojil děti do procesu analýz a plánování 
městského prostředí. Chtěl pochopit, jak se vztahy lidí k jejich městu vyvíjejí během času, a proto 
navrhl organizaci UNESCO nový program Growing Up in Cities251 (Vyrůstat ve městech), který by mu 
umožnil aplikovat podobné metody na menší skupiny dětí v chudších městských oblastech, které čelí 
rychlým změnám urbanizace. Lynchovi se podařilo sestavit tým geografů, sociálních vědců, 
architektů, urbanistů a projektantů v Mexiku, Argentině, Polsku a Austrálii. V projektech děti sdílely 
své názory na to, jak používají místní prostory, diskutovaly o aspektech města, které oceňují či je 
omezují a vyvolávají v nich obavy, a také vytvářely návrhy, jak udělat jejich lokality lepšími místy. 
Používané metody a poznatky Lynch publikoval,252 ale brzo nato o tématiku ztratil zájem, hlavně z 
důvodu nezájmu zástupců měst o nápady mladých lidí.253   
 
Úmluva o právech dítěte 
Nové podmínky pro participaci dětí a mládeže vytvořilo přijetí Úmluvy o právech dítěte v roce 
1989.254 Tento dokument byl ratifikován všemi členskými státy Organizace spojených národů s 
výjimkou Spojených států. Obsahuje 41 článků zaměřených na ochranu dětí před ublížením, na 
zajištění základních potřeb a na účast dětí v rozhodnutích, která mají vliv na jejich životy, a dále 13 
článků týkajících se implementace úmluvy. Všechny státy, které Úmluvu ratifikovaly, jsou právně 
zavázány k jejímu naplňování.255   
Mimo jiné zaručuje Úmluva dětem právo:256 

- Ovlivňovat rozhodnutí o svém městě. 
- Vyjadřovat své názory na město, jaké chtějí mít. 
- Na účast v rodinném, komunitním a sociálním životě. 

                                                           
247 Davidoff, P., 1965. Advocacy and pluralism in planning. Journal of the American Institute of Planners, 31(4) pp: 331–338. 
248 UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [online] Available at: 

https://en.unesco.org/ [Accessed: Jan 5, 2019]. 
249 Chawla, Louise, 2002. Growing Up in an Urbanising World. Earthscan, Routhledge.  
250 Lynch, Kevin, 1960. The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press. 
251 UNESCO. Growing Up in Cities. [online] Available at: http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=34606&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [Accessed: May 16, 2016] 
252 Lynch, Kevin, 1977. Growing Up in Cities. Cambridge, MA: MIT Press. 
253 Chawla, Louise, 2002. Growing Up in an Urbanising World. Earthscan, Routhledge.  
254 UNICEF, 1989. Convention on the Rights of the Child. UNICEF.org. Available at: http://www.unicef.org/crc [Assessed: 

June 29, 2016].  
255 Chawla, Louise, 1997. Growing up in cities: a report on research under way. [pdf] Environment and Urbanization, Vol. 9, 

No. 2. Available at: http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/21st_Century/resources/papers/documents/Chawla.pdf  
[Accessed: Jan 4, 2019] 

256 UNICEF, 1989. Convention on the Rights of the Child. UNICEF.org. Available at: http://www.unicef.org/crc [Assessed: 
June 29, 2016].  
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V článku 12, odst. 1 se píše: 
„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpe 
ují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve 
všech záležitostech, které se jej dotýkají, při 
emž se názorům dítěte musí věnovat patři 
ná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“ 257 
 
Mezinárodní dohody 
Zásady Úmluvy o právech dítěte byly rozšířeny Agendou 21,258 která vznikla na konferenci Organizace 
spojených národů o životním prostředí a rozvoji (Summit Země) v roce 1992. Agenda obsahuje 
kapitolu pojednávající o dětech a mládeži jakožto o důležité skupině, jejíž ochrana a zdraví má být 
ústředním bodem cílů udržitelného rozvoje a která musí být zapojena do participativních procesů s 
cílem zlepšení životního prostředí. 
Další reakcí Spojených národů na Úmluvu o právech dítěte bylo v roce 1995 obnovení programu 
Growing Up in Cities, který následně poté začal fungovat v osmi světových státech.259   
V roce 1996 následovala Agenda Habitat, 260 akční plán sestavený na základě výstupů konference 
Organizace spojených národů o lidských sídlech (Habitat II). Agenda vyzdvihuje význam 
participativních procesů s dětmi a mládeží pro vytváření lepších podmínek ve městech a doporučuje 
využívat vhledů, kreativity a myšlenek dětí na životní prostředí. 
Následné setkání Habitat III261 v roce 2016 potvrdilo význam zapojování lidí různého věku, pohlaví, 
etnika a sociálního statusu do rozhodování o urbánním prostředí pro realizaci principu udržitelného 
rozvoje.  
 
Iniciativa Měst přátelských k dětem  
V roce 1996 organizace UNICEF založila iniciativu Měst přátelských k dětem (Child Friendly Cities 
Initiative).262 Tato iniciativa dnes poskytuje základnu, která pomáhá vládám začlenit práva dětí do 
svých politik a programů. Opírá se o Úmluvu o dětských právech a povinnost vlád vyvíjet úsilí na 
podporu práv dětí na všech úrovních. Tato iniciativa napomohla financování a realizaci mnoho 
participačních projektů napříč různými obory na všech kontinentech. 
Iniciativa sdružuje místní zainteresované strany a organizaci UNICEF s cílem vytvoření měst a 
komunit, které jsou bezpečné, inkluzivní a vycházejí k dětem vstříc.263  
Oficiální definice města přátelského k dětem zní: 
 
„Město přátelské k dětem je město, sídlo, komunita anebo jakýkoliv systém místní správy, který se 
zavázal ke zlepšování života dětí ve své jurisdikci skrze naplňování jejich práv tak, jak jsou uvedeny v 
Úmluvě OSN o právech dítěte.“264  

 
 

                                                           
257 UNICEF, 1989. Convention on the Rights of the Child. UNICEF.org. Available at: http://www.unicef.org/crc [Assessed: 

June 29, 2016].  
258 United Nations, 1992. Agenda 21. [pdf] Available at: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf  [Accessed: Jan 5, 2019] 
259 Chawla, L., 2002. Growing Up in an Urbanising World. London: Earthscan Publications/UNESCO Publishing.  
260 United Nations, 1996. The Habitat Agenda. UN Conference on Sustainable Development, Habitat II. [online] Available 

at: http://www.un-documents.net/hab-ag.htm [Accessed: Jan 5, 2019] 
261 United Nations, 2016. The New Urban Agenda.” Habitat III .org. https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda. 
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Přestože je participace dětí zaručena Úmluvou o právech dítěte, děti nejsou běžnou a samozřejmou 
součástí navrhování a plánovaní vystavěného prostředí dnešních měst a vesnic.265 Dokument PAKT 
Analýza občanské participace v České republice266 z roku 2015 nezmiňuje stav ani aktivity na poli 
participace se skupinou dětí a mládeže. Přestože má participace s dospělými uživateli navrhovaných 
veřejných prostorů mnoho výhod a osvědčuje se v praxi, participace s dětmi a mládeží není zdaleka 
tak rozšířena a uplatňována. Často se také stává, že pokud uplatňována je, není realizována odborně, 
tedy není uzpůsobena potřebám a možnostem dané věkové skupiny a velký potenciál participačního 
procesu tak zůstává nenaplněn.267  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
265 Driskell, D., 2002. Creating Better Cities with Children and Youth: A Manual for Participation. London: Earthscan.  
266 PAKT, 2015. Analýza občanské participace v České republice. [pdf] Available at: 
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267 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019].  



 

75 
 

 
6.3 TYPY PARTICIPACE  
 
 
Participaci dětí lze chápat a realizovat různými způsoby. Kromě tzv. mechanické participace, při které 
veřejnost přispívá svým vhledem do problematiky, existuje i humanistické pojetí participace, v rámci 
kterého zároveň dochází ke zvyšování povědomí o řešených problematykách a posilování 
sebevědomí účastníků procesu a ke vzniku nových společenských vazeb.268 
U dětí a mládeže má participace kromě přínosu samotné participace i významný vzdělávací rozměr. 
Vzdělávání a osvěta jsou dva aspekty participace, které jsou pro děti přínosem. Při realizaci 
participace s dětmi by ovšem nemělo dojít k otočení procesu čili k aplikaci vzdělávacího postupu, 
který by převládal nad původním účelem participace, tedy procesem sběru dat a získáním vhledu dětí 
do konkrétní problematiky.269 
 
Akademik a zástupce práv dětí Roger Hart upravil původní tzv. žebřík participace270 a nastavil osm 
stupňů intenzity možných forem participace dětí a mládeže.271 První tři (manipulace, dekorace, 
tokenismus) se nedají považovat za opravdovou participaci. Jsou to situace, kdy postup a metody 
participace nebyly nastaveny dle potřeby a schopností dětí, které buď nerozumí, co je účelem 
procesu, nebo jim nebyla poskytnuta zpětná vazba. Následuje pět úrovní participace od pouhého 
informování dětí a řízení participace dospělými, přes konzultaci, zapojení, spolupráci až po participaci 
iniciovanou dětmi, která je řízena jimi samotnými a s dospělými sdílena.   
 

  
Obrázek 57 - Žebřík participace s dětmi a mládeží.272 

                                                           
268 IPR Praha, 2016. Manuál participace. Jak zapojit veřejnost do plánování města.  [pdf] Available  at: 
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2019].  

269 Percy-Smith, B., Nigel T., 2010. A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives from Theory and 
Practice. New York: Routledge, 2010. 

270 Arnstein, S. R., 1969. A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. V. 35(4), p. 216-
224. 

271 Hart, R., 1992. Children’s participation: from tokenism to citizenship. [pdf] Available  at: https://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf [Accessed: Nov 12, 2018].  

272 Zdroj: Hart, R., 1992. Children’s participation: from tokenism to citizenship. [pdf] Available  at: https://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf [Accessed: Nov 12, 2018].  
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Děti patří k nejzranitelnější skupině obyvatel a k participaci s dětmi je třeba přistupovat s velkou péčí. 
Je třeba předcházet tzv. tokenismu, tedy pouhému předstírání toho, že dětem a mladým lidem 
dáváme možnost se vyjádřit a aktivně se do procesu plánování zapojit, ačkoliv je ve skutečnosti jejich 
účast pouze symbolická a jediným jejím cílem je dodat procesu plánování zdání otevřeného a 
férového přístupu.273  
 
Participace může být zahájena dospělými, kteří ji zorganizují a vytvoří pro ni vhodné podmínky, ale 
může být také iniciována a řízena přímo dětmi. Může být iniciována tzv. seshora, například místní 
veřejnou správou, anebo může být participace dětí součástí komunitní aktivity řízené „zdola“.274   
 
Obsah participace se může omezit na jeden jediný workshop nebo se naopak může rozvinout v 
promyšlený dlouhotrvající proces, který bude využívat řadu různých metodik a postupů. V obou 
případech je třeba k participaci s dětmi přistupovat komplexně275 a sestavit její průběh a metody dle 
konkrétního účelu a dle specifických schopností a možností dané skupiny dětí. Předškolní děti mají 
jiné mentální, kognitivní a fyzické schopnosti než děti staršího věku. I dvouletý rozdíl hraje ve 
vývojovém stádiu dítěte velkou roli (podrobněji podkapitola 3.1 Vývoj dětí). Participační proces proto 
musí být vždy sestaven na míru konkrétní věkové skupině dětí.  
 
Pro naplnění potenciálů participace je nutné, aby ji realizovali odborníci, kteří pracují s dětmi a 
zároveň se kromě procesu participace orientují v problematice daného tématu.276 Participace, která 
je součástí městského plánování, by měla být vedena odborníky, kteří mají zkušenosti jak s prací 
s dětmi, tak i s procesem navrhování prostředí a jeho realizací. Pokud to participační budget dovolí, je 
ideální zapojit multidisciplinární tým sestavený z architektů, urbanistů, zástupců veřejné správy, 
sociologů, psychologů, pedagogů apod.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
273 Group of autors incl. Petrik, M., 2018. Saferplay Open Course. [online] Available at: http://www.saferplay.eu/ [Accessed: 

Jan 12, 2019].  
274 Group of autors incl. Petrik, M., 2018. Saferplay Open Course. [online] Available at: http://www.saferplay.eu/ [Accessed: 

Jan 12, 2019].  
275 Francis, M., Lorenzo, R., 2002. Seven Realms of Children’s Participation. Journal of Environmental Psychology.V. 22, p. 

157–169.  
276 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Zapojení dětí do procesu navrhování. Sborník konference Architektura dětem 2018. 

Praha, SVK, FA ČVUT.  
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6.4 POSTUP 
 
 

Proces participace se skládá z jednotlivých fází, které se dají stručně popsat v daném pořadí (v 
některých případech mohou určité fáze předcházet jiným): 

• Iniciace participace nastává po usouzení, že v daném případě je vhodné k participaci 
přistoupit.  

• Oslovení klíčových subjektů (investor, veřejná správa, místní spolky atd.), sestavení 
realizačního týmu a stanovení jasného rozsahu participace. Při participaci se doporučuje 
oslovit či minimálně informovat všechny dotčené subjekty. Realizační tým musí být sestavený 
z odborníků (viz odstavec výše) a v případě participace dětí je ideální interdisciplinární složení 
týmu. Rozsah participace musí být předem určen a tato informace má být sdílena se všemi 
účastníky,277 aby nedocházelo k odbočení od tématu či participaci nad tématem, které není 
možné participovat (např. vyšší zájem státu či jasně dané technické normy určující provedení 
prostorového prvku).  

• Definice cílů čili úrovně/stupně participace - od zvyšování povědomí a informování přes 
hodnocení současného stavu až po spolu navrhování a následnou realizaci. 

• Seznámení se s kontextem - inventura existujících dat a podkladů, zjištění stávajícího stavu.  
• Identifikace cílové skupiny účastníků – tu mohou tvořit stávající a potenciální uživatelé, širší 

veřejnost, které se téma nějakým způsobem týká či je nějak ovlivňuje či užší skupina místních 
zainteresovaných obyvatel. Je třeba se ujistit, že vzorek je reprezentativní a je zastoupen 
názor všech dotčených. U dětí je velmi podstatné zastoupení různých věkových kategorií. 
Není efektivní zjišťovat vhledy dětí pouze ve spolupráci s jednou věkovou kategorií, protože i 
dvouletý věkový rozdíl ovlivňuje to jakým způsobem a jaké potřeby mají děti v prostředí (viz 
kapitola 3. Dítě, jeho vývoj, potřeby a současný styl života). Pokud se ale např. jedná o 
participaci ohledně budování nové mateřské školy, účastníky participace pravděpodobně 
budou děti předškolního věku a jejich rodiče a učitelé. Participace s dětmi často znamená, že 
jsou do procesu zapojeni i rodiče a prarodiče dětí. Např. u tématu mobility dětí ve městě je 
důležitý vhled dětí, ale i dospělých osob, které společně s dětmi pohyb po městě provozují.   

• Sestavení metodiky a postupu bude ovlivněno cílovou skupinou účastníků a stanovených cílů 
participace.  

• Rozdělení rolí – kromě týmu, který bude participaci realizovat, je třeba určit role ostatním 
subjektům (např. zadavatelům, městské správě) a také případným externím konzultantům. Je 
důležité myslet i na dokumentování průběhu participace.  

• Sestavení komunikační strategie a harmonogramu musí být předem sdíleno se všemi 
účastníky participace, protože jak komunikace, tak časový rozvrh jednotlivých fází je 
podstatná zpětná vazba pro účastníky. Je důležité správné nastavení komunikačních kanálů a 
pravidelné informování účastníků o průběhu participace a o jejím dopadu.   

• Upřesnění rozpočtu pro jednotlivé položky participačního procesu (zázemí, materiály, lidské 
zdroje a další). 

• Realizace participace může proběhnout skrze jednorázovou akci anebo to může být proces 
trvající několik měsíců. Průběžná participace také může trvat i několik let (např. při výstavbě 
nové čtvrti).  

• Analýza získaných dat, zpracování výstupu a následná zpětná vazba účastníkům. Hodnocení 
kvality participativního procesu a vyhodnocení výsledků se má řídit dle předem určených 
standardů.278 

                                                           
277 IPR Praha, 2016. Manuál participace. Jak zapojit veřejnost do plánování města.  [pdf] Available at: 

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/participace/manual_participace_tisk_2017.pdf [Accessed: Feb 3, 
2019].  

278 PAKT. Metodika participace aneb jak zapojit občany do rozhodování. [pdf] Available at: http://www.paktparticipace.cz 
[Accessed: Nov 12, 2018]. 
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6.5 METODY 

 
 
Existují různé metody, jak zapojit děti do procesu sběru dat, vytváření podkladů, návrhů a konečné 
podoby rozhodnutí určujících podobu a charakter veřejného prostoru, a v něm se odehrávajících 
aktivit. Může se jednat pouze o společnou procházku s rozhovorem, ale pro komplexní přístup se jako 
nejlepší ukazuje kombinace několika metod. Metodu či kombinaci metod a postup práce bude 
určovat i samotný cíl/předmět participace.  
V následujícím textu jsou popsány některé možné metody participace, uspořádány dle jednotlivých 
věkových skupin dětí.   
 
Pro všechny věkové skupiny dětí se osvědčuje přístup založený na zkušenosti a zážitku dítěte.279 
V tomto pojetí se postup participace a samotné metody zakládají na prožitých znalostech účastníků, 
tedy na tom, co děti dobře znají, a nikoli na přístupu, kdy jsou děti dotazovány, co si přejí, jak by to či 
ono mělo vypadat, apod. Tento přístup napomáhá vyloučit nereálné požadavky způsobené bohatou 
imaginací u menších dětí či „předvádění“ u dětí starších. Na druhou stranu je nutné zmínit, že mladší 
děti jsou více otevřeny různým možnostem a nápadům, nejsou natolik ovlivněné zažitými stereotypy, 
zatímco děti starší jsou často zatíženy vlastními zkušenostmi a prostředím, které znají. To 
determinuje jejich chápání prostředí a ovlivňuje jejich názory a nápady na možnou změnu. Menší děti 
kupříkladu umí přistupovat k hodnocení prostředí a vyjadřování svých preferencí ke změně určitého 
prostředí s otevřeným zdravým nadhledem (navrhovaná školka má křídla, protože děti rádi levitují ve 
vzduchu) kdežto starší děti jsou často ovlivněny svými zkušenostmi a postrádají spontánní imaginaci 
typickou pro mladší děti - jen obtížně se odprošťují od zažitých stereotypů (dům má centrální vstup, 
sedlovou střechu, oplocený pozemek). V určitých případech je potřeba tomu v procesu participace 
předcházet, např. pomocí různých cvičení „překonat“ zažité stereotypy dětí (např. odborným 
rozhovorem zaměřeným na hodnocení stávajícího stavu a citlivě vybranými příklady dobré praxe 
dětem rozšířit rozhledy) a teprve potom přistoupit k samotné participaci. V těchto případech se 
ovšem doporučuje konzultace metod s širším kruhem odborníků různých oborů, aby nedošlo 
k ovlivňování názorů dětí (viz text výše).   
V procesu participace s dětmi se často používají výtvarné techniky, které napomáhají dětem lépe 
prezentovat jejich vizi budoucího prostředí. Je třeba si uvědomit, že tyto techniky jsou pouze nástroje 
k vyjádření dětských představ a konkrétní podoby těchto výtvorů by neměly být zahrnuty do 
vyhodnocení výsledků participace. Děti nejsou odborníky na navrhování prostředí, jsou ale odborníky 
na hru a dobře vědí, jak si chtějí hrát a trávit svůj volný čas.280 Zároveň platí, že  pokud je účelem 
participace získat dětskou představu/obraz budoucího prostředí či dokonce se jedná o 
spolunavrhování tohoto prostředí, osvědčuje se postup participace rozdělit do několika fází. Předtím, 
než dojde k samotnému „navrhování“ například skrze tvořivé metody (kreslení návrhů, tvorba 
modelů) nebo analytické metody (hodnocení a výběr dle existujících realizací), je potřeba zařadit 
přípravnou fázi, ve které se kromě nastavení limitů území a rozsahu budoucích úprav spolu s dětmi 
zakotví funkce a aktivity či činnosti, které chtějí (ony samy nebo budoucí uživatelé) mít k dispozici 
a provádět v daném prostředí. Tento nástroj pomáhá předcházet „tvořivému zápalu“ a umožňuje 
se zpětně ohlédnout a ujistit se, zda návrh odpovídá nastaveným kritériím.  
 

                                                           
279 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Zapojení dětí do procesu navrhování. Sborník konference Architektura dětem 2018. 

Praha, SVK, FA ČVUT.  
280 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Zapojení dětí do procesu navrhování. Sborník konference Architektura dětem 2018. 

Praha, SVK, FA ČVUT.  
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Způsob, kterým participace probíhá, může být různý. Může se jednat o jednu společnou procházku 
s následným rozhovorem či o propracovaný systém workshopů, dotazníků a interview. Postup a 
metodiku participace je třeba vždy sestavovat „na míru“ pro konkrétní situaci.281 
 
Při práci s mladšími dětmi se doporučuje využít zapojování smyslů, např. pomocí hmatových a 
vizuálních metod.282 Osvědčuje se používání různých kognitivních metod, např. kreslení kognitivní 
mapy. Kognitivní mapa cesty do školy umí například po následné analýze odkrýt podstatné informace 
o bariérách v prostředí či preferencích dítěte (podrobněji podkapitola 10.2 Výzkum II). Po vytvoření 
mentální mapy dítětem je žádoucí následná společná analýza mapy pomocí metody rozhovoru a 
interview (předem sestavených otázek k následnému porovnání vzorců).  
 

  
Obrázek 58 - Předškolní děti označují své preference; kreslí mentální mapu místa pro hru ve svém 
sousedství, workshop MPD Praha 2016. 
 
U dětí mladšího školního věku je možné kombinovat kognitivní metody (kognitivní mapa, pocitová 
mapa) s jednoduššími hodnotícími nástroji (SWOT analýza, bodování).283 Dobře se osvědčuje i 
fotografování prostředí dětmi (např. při zadání zaznamenat negativní vlivy) a následná společná 
analýza vybraných fotografií (podrobněji podkapitola 10.2 Výzkum II). Děti školního věku již velmi 
dobře reagují na dotazníky, které umožňují získat názory větší skupiny účastníků např. při rozsáhlých 
změnách v území. Distribuovaný dotazník také umožňuje celoplošné pokrytí obyvatel v území; je 
možné ho šířit v papírové podobě do domovních schránek či skrze školní strukturu a také pomocí 
internetu v podobě digitální aplikace. U dětí mladšího školního věku jsou preferované uzavřené 
otázky a výběr odpovědí v kombinaci s vizuálním ztvárněním dotazníku, kdežto u starších dětí je 
možné pokládat i otevřené otázky pro získání podrobnějších kvalitativních informací.284  
    
S dětmi staršího školního věku je možné hlouběji debatovat a pomocí rozhovoru nacházet řešení. Je 
třeba vědět, že na rozdíl od mladších dětí, které jsou ještě otevřené novým a neznámým řešením, 
mají starší děti občas zažité stereotypy, na které jsou zvyklé a které nechtějí měnit. Na druhou stranu 
již mají dispozice (mentální a kognitivní zralost), které jim umožňují se ponořit do problematiky, 

                                                           
281    Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Zapojení dětí do procesu navrhování. Sborník konference Architektura dětem 2018.                 
Praha, SVK, FA ČVUT.  
282 Driskell, D., 2002. Creating Better Cities with Children and Youth: A Manual for Participation. London: Earthscan.  
283 Petrik, M., Patel, M., 2017. Bubeneč s dětmi pro děti. Sborník konference Architektura dětem 2017. Praha, SVK FA ČVUT.  
284 Petrik, M., Hejzlarová, I., Hanson, H., 2014. Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území 

MČ Praha 3. [pdf] Available at: http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:192864 [Accessed: Nov 12, 2018]. 
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obzvláště té, která se jich přímo týká. Dobře funguje metoda skupinové diskuze či metody kulatých 
stolů, world cafe.285  
 
Výtvarné techniky se osvědčují u všech věkových kategorií. Vytváření 2D návrhů na papíře a 3D 
modelů pomocí různých přírodních a umělých materiálů umožňuje vizuální prezentaci dětských 
představ. Je potřeba tuto metodu doprovázet dalšími nástroji, aby se návrhy dětí držely v potřebných 
mantinelech daného zadání. Např. metoda Kdo, Co, Jak? 286 pomáhá dětem pochopit, kdo jsou 
budoucí uživatelé prostředí, jaké jsou jejich potřeby, a co je třeba jim nabídnout, aby potřeby byly 
naplněny. Tato metoda jim také následně umožňuje promyslet, jaké jsou možné způsoby 
provedení/úpravy či změny konkrétního prostředí. Tento typ spolupráce má významný vzdělávací 
charakter.  
 
Dnes se v procesu participace začínají používat nové technologie, které umožňují nové metody 
participace. Některé městské části založily participativní rozpočty, které umožňují občanům, včetně 
dětí, rozhodovat o nových investicích v území skrze online aplikaci.287 Mobilní aplikace se osvědčují v 
hodnocení stávajícího stavu veřejného prostoru, např. finský projekt Traffic Agent zaměřený na 
bezpečnost dětí v dopravě288  nebo na cyklo dopravu.289  
  

  
Obrázek 59 - Děti z osmé třídy základní školy analyzují svoji cestu do školy; workshop MPD Praha 
2013 
 
 
Příklad průběhu participace s dětmi z 1. stupně základní školy (7 až 11 let) s cílem získání preferencí 
dětí pro sestavení zadání projektu pro nové dětské hřiště.290   
Na začátku samotného participačního procesu je třeba děti nejprve uvést do problematiky, tedy 
seznámit je s územím, ke kterému se budou vyjadřovat tak, aby pochopily souvislosti, které se 
k němu vážou. Je dobré, pokud si děti mohou vyzkoušet území zdokumentovat a zmapovat samy 
přímo v terénu (metody: zakreslení dat do prázdného půdorysu, SWOT analýza). Kromě samotné 
obhlídky místa mohou děti pořizovat fotografie a různé schematické nákresy či vyplňovat připravené 
formuláře (metoda: pracovní listy obsahující seznam otázek či obrázky) pro sběr dat v terénu.  

                                                           
285 Slocum, N., 2003. Participatory methods toolkit. A practioner's manual. [pdf] Available at: www.unu.cris.edu [Accessed: 

Nov 3, 2018].  
286 Petrik, M.,  a další, 2016. Malý architekt a urbanista – série workshopů pro děti základních škol. FA ČVUT.   
287 MČ Praha 6, 2017. Participativní rozpočet. [online] Available at: www.praha6.cz [Accessed: Nov 5, 2018].  
288  EuroCities, 2016. Oslo's Traffic Agent app. Game to improve road safety. [pdf] Available at: 

https://use.metropolis.org/system/images/1666/original/CitiesInAction_TrafficAgent_Oslo_Jul16_%281%29.pdf 
[Accessed: Nov 5, 2018].   

289  FutureDialog, 2018. A different kind of data collection for this Finnish city.  [online] Available at: 
https://www.futuredialog.fi/post/a-different-kind-of-data-collection-for-this-finnish-city Accessed: Nov 5, 2018].  

290 Petrik, M., Hejzlarová, I., Patel, M., 2017. Bubeneč s dětmi pro děti. Praha, MPD.  
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Obrázek 60 - Děti analyzují lokaci, identifikují potenciály a hrozby místa; workshop MPD Praha 2017 
 
V dalším kroku je možné s nimi dané místo analyzovat a nastínit jeho pozitiva a negativa. K tomu 
kromě klasického rozhovoru dobře poslouží SWOT analýza, která navíc pracuje i s potenciály a 
hrozbami, které se k řešenému území vážou. Za osvědčenou se také považuje metoda kognitivní 
mapy, pomocí které se děti po návratu z terénu snaží z paměti nakreslit dané území. Následná 
analýza mapy u menších dětí ukazuje, co se jim v území líbí a co se jim naopak nezamlouvá, které 
znaky území si pamatují, a jaká je obecně jejich vnitřní představa o území.  
Ve druhé fázi se přistupuje ke konkrétním návrhům řešení. Nejdříve je třeba si vyjasnit, pro koho se 
místo řeší (kdo budou jeho uživatelé) a co se na něm může odehrávat (metoda Co, kdo, jak?). 
Následně je možné přistoupit k inspirativní části, která může být pojata jako debata nad vybranými 
fotografiemi z různých herních prostorů. S dětmi se bavíme o tom, zda jim zobrazené aktivity či místa 
připadají zajímavá, co je na nich dobrého a co ne, zda by si na nich chtěly/nechtěly hrát a proč. 
Debatu s dětmi je vhodné odvíjet od témat a zkušeností, které jsou jim známé, tedy zaměřit se na to, 
co rády venku dělají, jaké činnosti je baví a z jakého důvodu tomu tak je, jaké aktivity jim naopak 
připadají nudné a nezábavné (metoda Zažité zkušenosti). Pomocí různých kognitivních metod je třeba 
zaměřit se spíše na jejich prožitek a zkušenost než na to, co si přejí. Lze dokonce říci, že přímé otázce 
typu „Co byste si na tomto místě přály?“ bychom se měli zcela vyhnout. Takto formulovaná otázka 
totiž většinou vede k zavádějícím odpovědím. Přání dětí jsou často plná fantazie, a tedy odtržená od 
reality.  Daleko lepší je ptát se, zda aktivity, které děti baví, by podle jejich názoru bylo možné 
v daném území provozovat, popř. zda si myslí, že by daný prostor mohl být upraven tak, aby těmto 
aktivitám vyhovoval. 
Na závěr mohou děti své nápady ztvárnit pomocí různých výtvarných technik, např. kreslením, 
malováním, koláží či tvorbou modelů z různých materiálů. Je důležité, aby měly možnost své výstupy 
okomentovat a řádně vysvětlit.  Děti vědí, co chtějí, jen je třeba správně klást otázky a ponechat jim 
dostatečný prostor. 
 

  
Obrázek 61 - Nápady na místo pro hru; workshop na Fakultě architektury, ČVUT v Praze, M. Petrik 
2017 
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6.6 PŘÍNOSY PARTICIPACE 
 
 
Přínosů participace je celá řada. Pokud jsou děti zapojeny do procesu navrhování a realizace daného 
prostoru, získávají k němu silnější a osobnější vztah. „Berou“ ho takzvaně za svůj, jsou angažovanější 
a lépe se o něj následně starají.291 Tento výsledek je obecně vnímán jako žádaný. 
Děti také oceňují, pokud jsou jejich přání, jak trávit volný čas, vyslyšena a čerpají z takového zážitku 
důvěru ve fungování demokratických principů a vědomí, že samy mohou přispět k nějakému 
rozhodnutí. 
V neposlední řadě spolupráce s dětmi přináší spoustu inspirace pro architekta, designéra či 
výrobce.292 
Při navrhování je obecně žádoucí být v kontaktu s konkrétním uživatelem či komunitou, a to ať už se 
jedná o uživatele současné, či ty potenciální budoucí. Je tak možné získat představu o konkrétních a 
specifických potřebách uživatelů v daném místě a odhadnout předpokládaný vývoj v komunitě 
(demografie, nové stavby, infrastruktura).  
 
Přínosy, které má participace pro děti, můžeme shrnout do následujících bodů: 

 vzdělávaní; osvěta 
 vytváření vztahu ke svému okolí, ke městu 
 pozitivnější hodnocení sebe sama; nárůst kompetencí; nové dovednosti 
 větší vnímavost k různým úhlům pohledu na jednu a tu samou věc a také k potřebám 

ostatních 
 větší tolerance a smysl pro férovost 
 větší pochopení pro demokratické hodnoty a chování 
 podpora pochopení participace jako běžné součásti života v demokratické společnosti 
 nové kontakty a sociální vazby 
 zábava 

 
 
Závěr 
Děti mají právo být součástí participačních procesů a spolurozhodovat o podobě svého prostředí. 
Participace dětí by měla hrát zásadní roli především v těch případech, ve kterých se rozhoduje o 
podobě či dalším vývoji veřejného prostoru, kterého jsou součástí. Obzvláště důležitá jsou místa 
určená pro hru, pobyt a relaxaci, tedy místa, v rámci kterých jsou děti hlavními uživateli. Ať už se 
jedná o náměstí, park, ulici, předprostor školy, školní zahradu, klasické dětské hřiště, herní prostor 
v parku atp., děti by měly být součástí procesu navrhování ve všech jeho fázích. Je nutné si totiž 
uvědomit, že děti samy jsou odborníky na to, jak si chtějí hrát a trávit svůj volný čas.   
 
Aby byl potenciál participace dětí a mládeže naplněn, je třeba k ní přistupovat komplexně. Musí být 
vedena odborníky, sestavena na míru dané situaci a zapojovat děti do všech fází procesu: sběrem dat 
a jejich analýzou počínaje a zpětným hodnocením realizovaného díla konče. Pro navrhování 
veřejného prostoru je správně zorganizovaná účast dětí a mládeže přímo zásadní. 
Je možné shrnout, že účast dětí při realizaci samotného díla je prospěšná, děti si získávají vztah 
k danému prostředí, přivlastňují si ho, a mají ochotu se zapojovat i do jeho následné údržby.  

 
 

                                                           
291 Chawla, L., Derr, V., Mintzer, M., 2018. Placemaking with Children and Youth: Participatory Practices for Planning 

Sustainable Communities. New York, New Village Press.   
292 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Zapojení dětí do procesu navrhování. Sborník konference Architektura dětem 2018. 

Praha, SVK, FA ČVUT.   
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7. SITUACE VE SVĚTĚ A V ČR 

 
 
 
 
Problematika dětí ve městě začala získávat větší ohlasy teprve v 90. letech minulého století poté, co 
země po celém světě postupně ratifikovaly Úmluvu o právech dítěte, kdy také byla založena 
mezinárodní iniciativa město přátelské k dětem (podrobněji podkapitola 6.2 Historie). Přesto se v 
současné době k této problematice nepřistupuje komplexně, aktivní státy a města většinou nemají 
oficiální koncepční programy a vládní strategie, které by byly zaměřeny na děti ve městě a pokrývaly 
celé spektrum různých aspektů města a dětských potřeb ve městě. Státy a města, které problematice 
věnují pozornost, se většinou zaměřují na jednotlivé aspekty,293 např. na hru ve městě nebo na 
bezpečnost dětí (podrobněji v textu níže). Situace se také liší v jednotlivých částech světa. Konkrétní 
aktivity se kromě obhajoby práv dětí většinou odvíjí dle aktuálních problémů v daném území. V 
afrických zemích se péče věnuje převážně zdravému bydlení a životasprávě, kvalitnímu vzdělávání a 
prevenci zneužití dětí.294 V zemích severní Ameriky a v Austrálii se řeší obezita dětí a nedostatek 
pohybu a času, který děti tráví venku a v přírodě. Asijské země se potýkají se zvýšující se obezitou dětí 
a velkou úrazovostí v dopravě, proto se jejich programy zaměřují na tyto problematiky.295 V Evropě, 
bez ohledu zda se hlásí k iniciativě měst přátelských k dětem či ne, se aktivní státy a města většinou 
zaměřují na mobilitu dětí, pobyt venku a kvalitní nabídku pro hru (podrobněji text níže podkapitola 
7.1 Situace ve světě; Příklady dobré praxe). To, co propojuje aktivity jednotlivých států a měst, je 
participace dětí a mládeže čili jejich zapojení do sběru dat, rozhodování a obecně zlepšování situace 
dětí ve městě, která je součástí těchto aktivit měst.  
Tato kapitola představuje jednotlivé aktivity ve světě a v ČR na poli literatury, legislativy a praxe. 
  
  
7.1 SITUACE VE SVĚTĚ 
 
Literatura a výzkum 
Problematika dětí ve městě je relativně krátce v zájmu teoretiků, politiků, světových měst a 
organizací. Samotná iniciativa Měst přátelských k dětem má za sebou teprve dvě dekády. Přesto je 
stav zahraniční literatury uspokojivý. Tématu se věnuje kruh akademiků, teoretiků a praktikujících 
profesionálů z oblastí architektury, urbanismu, městského a územního plánování, designu, 
krajinářské architektury, urbánní a sociální geografie, enviromentální psychologie, dětské 
psychologie, pedagogiky, sociologie, a dále odborníci na hru a práci s dětmi a mládeží. Literatura se 
částečně zaměřuje na dítě, dětskou hru, vývoj a rozvoj ve vztahu k prostředí, vzdělávání dětí ve 
vztahu k prostředí, na vlivy prostředí na dítě a částečně na prostředí samotné ve vztahu k dětem.  
 
Stávající praktické výzkumy (sběr dat, statistiky) ovšem nejsou dostatečné obsáhlé, pro průzkum 
problematiky a mapování situace je zde stále prostor. Částečně je to kvůli zatím nedostatečnému 
uznání důležitosti problematiky na úrovni státu a s tím spojeným nedostatkem finančních zdrojů 
zaměřených na téma děti a město. Veřejné zdroje zaměřené na dítě jsou spojeny zejména s tématy 
vzdělávání a zdraví, a zatím velmi málo orientovány na téma architektury a města. Sběry dat 
zaměřené na mapování prostředí ve vztahu k dětem a chování dětí v prostředí převážně probíhají 

                                                           
293 Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available  at:: 
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: Nov 
17, 2018].   
294 UNICEF.Child Friendly Cities Initiative. [online] Available  at: https://childfriendlycities.org/initiatives/ [Accessed: Feb 3, 
2019]. 
295 UNICEF.Child Friendly Cities Initiative. [online] Available  at: https://childfriendlycities.org/initiatives/ [Accessed: Feb 3, 
2019].  
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v severních a západních zemích Evropy (Spojené království, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Norsko, 
Německo), dále v Austrálii, v menší míře v severní Americe.296 Zaměřují se převážně na problematiku 
kvality prostředí pro děti, mobilitu dětí, vlivy prostředí na vývoj a rozvoj dětí.  
Díky organizaci Spojených národů a dalších probíhají obsáhlé průzkumy a sběry dat také v zemích 
třetího světa.297 Zde se tomu ovšem děje se zaměřením na jiná témata (životní podmínky, vzdělávání, 
zdraví).  
Tato práce čerpá převážně ze zahraničních zdrojů dostupné literatury (viz seznam literatury).  
 
Legislativa 
Nejvýznamnější právní dokument celosvětového významu je již zmiňovaná Úmluva o právech 
dítěte298 (podrobněji viz předchozí kapitola 6. Participace dětí a mládeže), kterou postupně 
ratifikovala většina zemí světa. Úmluva umožnila prosazení dětských práv na legální úrovni. Kromě 
práva na účast v rodinném, komunitním a sociálním životě a práva na ovlivňování rozhodnutí o svém 
městě, obou zmiňovaných v předchozí kapitole, Úmluva pojednává o právu na: 

o Bezpečný a samostatný pohyb na ulicích. 
o Potkávání kamarádů a na hru.  
o Přítomnost zelených prostorů pro rostliny a zvířata. 
o Život v čistém prostředí . 
o Rovnoprávné občanské postavení bez ohledu na věk, původ, víru, pohlaví či postižení. 

Všechny země, které ratifikovaly Úmluvu, jsou právně vázany k jejímu naplňování. Celá řada 
světových měst má vlastní navazující koncepty naplňování práv dětí a mládeže implementované do 
své místní legislativy.299  
 
Členství v iniciativě Měst přátelských k dětem300 zastřešené organizací OSN a provozované organizací 
UNICEF nepředstavuje legálně závazné osnovy na úrovni dohod a smluv; jedná se pouze o formální 
podporu pro členská města. Iniciativa členská města sdružuje a podporuje výměnu dobré praxe a 
zkušeností. Iniciativa svou definicí města, které je přátelské k dětem, odkazuje na legislativně závazný 
dokument Úmluvy o právech dítěte: 
„Město přátelské k dětem je město, sídlo, komunita nebo jakýkoliv systém místní správy, který se 
zavázal ke zlepšování života dětí v jejich jurisdikci tím, že naplňuje práva dětí, jak jsou uvedeny v 
Úmluvě OSN o právech dítěte.“301 (podrobněji viz předchozí kapitola 6. Participace dětí a mládeže). 
 
Celá řada mezinárodních dohod zmiňuje a vyzdvihuje zásadní roli účasti dětí v rozhodovacích 
procesech v otázkách města včetně důležitosti takového navrhování prostředí, které zohledňuje 
potřeby všech jeho uživatelů (podrobněji kapitola 6. Participace dětí a mládeže a podkapitola 6.2 
Historie; Mezinárodní dohody).  
 
Ve své místní legislativě má problematiku dětí ve městě ukotveno několik zemí, respektive měst. 
Obsah a zaměření se liší, některé země se zaměřují například na problematiku dětské hry ve městě a 
plánování pro hru. Mezi ty patří Austrálie, Anglie, Wales, Skotsko, Finsko, Kanada a další. Jejich 
oficiální strategie hry jsou zapracovány do vládních dokumentů a skrze ně je možné, jak finančně, tak 
                                                           
296 Bishop, K., Corkery, L., 2017. Designing Cities With Children and Young People. Beyond Skateparks and Playgrounds. 
Routledge, New York. 
297 UNICEF. Child Friendly Cities. UNICEF.org. [online]  Available  at:: http://www.childfriendlycities.org [Accessed: June 15, 
2018].  
298UNICEF, 1989. Convention on the Rights of the Child. UNICEF.org. http://www.unicef.org/crc Assessed: June 29, 2016.  
299Chawla, L., 1997. Growing up in cities: a report on research under way. [pdf] Environment and Urbanization, Vol. 9, No. 2. 
Available  at: http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/21st_Century/resources/papers/documents/Chawla.pdf  [Accessed: Jan 4, 
2019]. 
300 UNICEF. Child Friendly Cities. UNICEF.org. [online]  Available  at: http://www.childfriendlycities.org [Accessed: June 15, 
2018].  
301UNICEF. Child Friendly Cities. UNICEF.org. [online]  Available  at: http://www.childfriendlycities.org [Accessed: June 15, 
2018].  
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prakticky, ovlivňovat ve městech a obcích plánování prostoru pro hru. Například ve Velké Británii má 
Anglie vlastní národní politiku hry (National Play Policy)302, Wales má svůj vládní dokument Dostatek 
hry (Wales Play Sufficiency)303 a Skotsko zase svojí Strategii hry pro Skotsko (Play Strategy for 
Scotland).304  
 
Některé země mají jmenovaného ministra pro děti a mládež. Jsou to například Velká Británie, Irsko, 
Švédsko, Norsko, Britská Kolumbie, Austrálie a provincie Ontario v Kanadě.305 Ombudsman pro děti a 
otázky týkající se dětí a mládeže je oficiálně jmenován například v Belgii, Rakousku, Dánsku, Itálii, 
Polsku, Řecku, Makedonii a v mnoho dalších zemích.306  
Ve Skotsku se problematice dětí ve městě věnuje úřad inspektorátu péče (Care Inspectorate),307 
který reguluje a kontroluje přes 9.000 institucí. Ve své agendě se mimo jiné zabývá péčí o děti a 
mládež se zaměřením na přístup k venkovním aktivitám a ke zdravému životnímu stylu, dále se 
věnuje přístupu k přijatelnému riziku, budování sebevědomí a zkoumání a rozvíjení fyzických 
dovedností.  
 
 
PRAXE 
 
Příklady dobré praxe  
Příkladů, ve kterých se města nějakým způsobem snaží o zkvalitnění životů dětí ve městě, je mnoho. 
Některá města jsou napojena na iniciativu Měst přátelských k dětem a některá sledují vlastní 
strategie pojednávající o dětech ve městě. Některá města podstoupila jednorázovou aktivitu, skrze 
jednotlivé projekty tematicky úzce zaměřené, a další města mají vizi přátelskosti k dětem 
zakomponovanou do své agendy a vyvíjí dlouhotrvající komplexní na sebe navazující aktivity.   
 
Vzhledem ke specifikům různých států a světadílů se situace ve městech z pohledu jejich „přátelskosti 
k dětem“ liší. Potřeba zásahu směrem ke zlepšení podmínek pro život dětí ve městě se tedy různí 
dle specifik místního kontextu.308 Tato specifika se mohou týkat klimatických podmínek, stupně 
urbanizace, či konkrétní úrovně „přátelskosti k dětem“. Jsou státy, ve kterých je zapotřebí oslovit 
základní potřeby, jako jsou hygiena, vzdělávání či bydlení, a pak jsou státy a města, ve kterých je 
hlavní fokus na dopravní bezpečnost, znečištění ovzduší, přítomnost zeleně či zapojení dětí do 
agendy města. Níže jsou stručně představena města a jejich aktivity, které blíže souvisí se záměrem 
této práce.  
 
Rotterdam  
Před dvanácti lety bylo toto město prohlášeno za nejhorší město v Nizozemsku, ve kterém se dá 
trávit dětství.309 Výrazná devastace města během druhé světové války umožnila v následujících 
dekádách rozsáhlou urbanizaci spojenou s industrializací města a budováním levných sociálních bytů 
                                                           
302Play England, 2008. National Play Policy. [online]  Available  at:: http://www.playengland.org.uk/resource/national-play-
policy/ [Accessed: Dec 3, 2018].   
303Play Wale, 2019. Play Sufficiency. [online]  Available  at::  http://www.playwales.org.uk/eng/sufficiency [Accessed: Dec 3, 
2018].  
304Government Scotland. Play Strategy for Scotland: Our Action Plan. [pdf] Available  at: 
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/publication/2013/10/play-strategy-scotland-
action-plan/documents/00437132-pdf/00437132-pdf/govscot%3Adocument [Accessed: Dec 3, 2018].  
305Wikipedie. Minister for Children. [online]  Available  at:: https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_for_Children [Accessed: 
Dec 3, 2018].  
306Wikipedie. Children’s Ombudsman. [online]  Available  at: https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_ombudsman 
[Accessed: Dec 3, 2018]. 
307 Care Inspectorate. [online]  Available  at: http://www.careinspectorate.com/ [Accessed: Nov 3, 2018].  
308 Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available  at:: 
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: Nov 
17, 2018].   
309 Lefaivre, V., Doll, 2007. Ground Up City. Rotterdam, 010 Publishers.  
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špatné kvality. Toto způsobilo převahu motorizované dopravy na úkor člověku přívětivých míst. 
Nejvýraznějšími důsledky pro město v současné době jsou velký odliv rodin (obzvláště těch 
majetných) za hranice města. Další problém, kterému město čelilo byla multikulturní otázka nově 
přichozích obyvatel a s tím spojené vzájemné neshody v určitých čtvrtích. To způsobilo úbytek 
podstatné části ekonomické vrstvy obyvatel a odvodů jejich daní městu. Reakcí města Rotterdam v 
roce 2008 bylo stanovení vize města přátelského k rodinám a dětem, která se zaměřila na severní 
část Rotterdamu.310  
 

   
Obrázek 62 - Mapa prostorů pro hru, Oude Noord, Rotterdam, a titulní strana dokumentu projektu 
Rotterdam, City with a Future.311 
 
Tento 12 letý projekt (2006-2018) představuje největší známou investici (27,5 milionů euro) do 
přeměny části města pomocí principů města přátelského k dětem (Child Friendly City - CFC). Tyto 
principy byly sestaveny multidisciplinárním týmem a realizace probíhala ve spolupráci města se 
soukromou developerskou sférou, místní komunitou a místními organizacemi. Ve dvou etapách  
došlo k přeměně několika městských parků, přírodních prostorů, školních dvorů, náměstí a ulic. 
Součástí investic byly i transformace demonstrující novou vizi města, v rámci které byla parkoviště  
přeměněna na prostor pro hru.  
 

 
Obrázek 63 – Stav před a po přeměně prostoru, Rotterdam.312 
 
Projekt se zaměřil na čtyři pilíře transformace města, a to do oblastí:313 
 

o Bydlení přátelského k dětem a rodinám (minimální plocha bytů byla určena na 85m2 s 
dostatečným soukromým či poloveřejným venkovním prostorem). 

                                                           
310 City of Rotterdam, 2010. Rotterdam City with a Future. [pdf] Available  at:: https://docplayer.net/34800827-Rotterdam-
city-with-a-future-how-to-build-a-child-friendly-city.html [Accessed: Nov 3, 2018].  
311City of Rotterdam, 2010. Rotterdam City with a Future. [pdf] Available  at:: https://docplayer.net/34800827-Rotterdam-
city-with-a-future-how-to-build-a-child-friendly-city.html [Accessed: Nov 3, 2018].   
312 Zdroj: https://rethinkingchildhood.com/2018/04/26/rotterdam-child-friendly-city-urban-planning-gentrification/  
313 City of Rotterdam, 2010. Rotterdam City with a Future. [pdf] Available  at:: https://docplayer.net/34800827-Rotterdam-
city-with-a-future-how-to-build-a-child-friendly-city.html [Accessed: Nov 3, 2018].   



 

87 
 

o Veřejného prostoru (byl stanoven například standard pro chodníky uzpůsobené pro hru dětí v 
minimální šířce 3 metrů, a to na jedné straně každé jednotlivé residenční ulice, ideálně na té 
slunečné). 

 

  
Obrázek 64 - Hravé chodníky uzpůsobené pro hru dětí, Rotterdam.314 
 

o Služeb (například vybavené školní dvory s dostatkem zeleně přístupné veřejnosti v 
odpoledních hodinách). 

o Bezpečných dopravních cest s omezením rychlosti motorizované dopravy a odstranění 
frekventované projíždějící dopravy. 

  
Výsledky těchto rozsáhlých investic vedly ke zvýšení vlastnictví bytů v území (o 10 %) lidmi s 
vysokoškolským vzděláním, což se projevilo i ve zvýšenému počtu nově příhlášených dětí v místních 
školách. Změna strategie města zamezila odlivu rodin s dětmi, a naopak zatraktivnila veřejné 
prostory, ve kterých lidé začali trávit více času. To může být jeden z důvodů ke zlepšení komunitních 
vztahů v území mezi multikulturními rodinami. Děti na hřištích neřeší otázku národnostních 
rozdílů.315  
 
Město Rotterdam má vlastní strategii hry, která nadále sjednocuje ztvárnění realizací městských 
investic do prostoru pro hru.316   
 
 
Odense 
Dánsko obecně podporuje děti a rodiny z důvodu nízké natality.317 Město Odense v roce 2013 přijalo 
vizi Hrát si, znamená žít (To Play is to Live)318 inspirovanou dětmi a formulovanou autorem Hans 
Christianem Andersnem. Skrze sérii drobných investic ve veřejném prostoru v centru města podél 
nově vzniklé Hravé stezky (Play Route)319 město dosáhlo zvýšení počtu lidí trávících svůj čas venku 
během odpoledne a o víkendech a s tím spojeného nárůstu tržeb soukromých obchodů v místě. 
Hravá stezka obsahuje 6 km cyklo a pěších tras v rušném centru města a propojuje veřejné a zelené 
prostory. Podél stezky jsou různá hravá zastavení mířící na rodiny s dětmi.  
                                                           
314 Zdroj: https://rethinkingchildhood.com/2018/04/26/rotterdam-child-friendly-city-urban-planning-gentrification/   
315 Bernard van Leer Foundation. 2010. Making Rotterdam child-friendly: “Cooperation and a wide-angle view are key”. 
Early childhood |Matters. [online]  Available  at: https://bernardvanleer.org/ecm-article/2010/making-rotterdam-child-
friendly-cooperation-and-a-wide-angle-view-are-key/ [Accessed: Feb 5, 2019]. 
316 http://spelenenbewegen.nl/wp-content/uploads/2016/04/Handleiding-Rotterdamse-norm-Buitenspeelruimte_def.pdf  
Gemeente Rotterdam. Play Strategy. [pdf] Available  at: [Accessed: Nov 3, 2018].  
317 Children in Denmark. [online] Available  at:  
https://talent.au.dk/fileadmin/user_upload/Working_at_AU/Children_in_Denmark__1_.pdf [Accessed: Dec 12, 2018].   
318 Larsen, S.C., 2010. To Play is to Live. [online]  Available  at: https://www.playground-
landscape.com/en/article/view/1702-to-play-is-to-live.html [Accessed: Nov 3, 2018].  
319 Clausen, C., J., 2010. Play Streets.  [online]  Available  at: http://www.cycling-embassy.dk/2010/12/14/play-streets/ 
[Accessed: Nov 3, 2018].   
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Obrázek 65 - Mapa Play Route, foto a detail jedné Hravé ulice, Odense.320  
 
Antverpy 
Město Antverpy v Belgii, podobně jako Rotterdam, mělo specificky alokovaný budget pro zkvalitnění 
prostředí 12 městských čtvrtí v duchu propracované strategie Child Friendly.321 Důraz byl kladen na 
podrobnou analýzu prostředí jednotlivých čtvrtí (zaměřenou na místa/destinace a cesty/propojení), 
na které se spolupracovalo s dětmi a mládeží. Výsledkem byl podrobný plán úprav. Následné 
investice se zaměřily na úpravy náměstí, parků, hřišť, sportovních areálů, škol, ale i služeb, jako jsou 
kavárny a obchody, s cílem vytvořit přívětivější prostředí pro děti.  
 

  
Obrázek 66 - Mapa herních příležitostí a přeměněný park Spoor Noord, Antverpy.322 
 
Paralelní projekt v Antverpách se v poslední dekádě zaměřil na tzv. Živé ulice (Living Streets)323 v 
rámci kterého díky zklidňovaní dopravy a zvyšování nabídky pro pobyt a relaxaci v ulicích dosáhli 
mnohem větší přístupnosti otevřených prostorů obyvatelům.  
 
Gent 
Město má svůj propracovaný akční plán (Child friendly action plan) přijatý v roce 2015, který je 
spravován třemi odbory veřejné správy (doprava, parky a veřejný prostor, rozvoj města), a který 
vyjadřuje politickou vůli směřovat k městu přátelskému k dětem a usměrňovat v tomto duchu 
budoucí strategii města.324  

                                                           
320 Zdroj: http://www.cycling-embassy.dk/2010/12/14/play-streets/   
321 Oor.Antwerpen. Projecten. [online] Available  at: https://oor.antwerpen.be/projecten [Accessed: Nov 5, 2018]. 
322 Zdroj: https://rethinkingchildhood.com/2018/03/07/antwerp-play-space-web-smart-child-friendly-neighbourhood-
urban-planning/  
323 Toekomststraat. Living Streets. [online] Available  at: http://www.toekomststraat.be/ [Accessed: Nov 5, 2018].  
324 StadtGent, 2015. Ghent:a Child and Youth-Friendly City. [online] Available  at: https://stad.gent/ghent-international/city-
policy/ghent-child-and-youth-friendly-city  [Accessed: Nov 6, 2018].    
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Na prvním místě město přistoupilo k rozsáhlé transformaci dopravy pomocí tzv. okružního plánu 
(Circulation Plan),325 který odklonil projíždějící a frekventovanou dopravu do dvou prstenců kolem 
centra města. Uvnitř prstenců byla plošně omezena rychlost motorizované dopravy na 30km na 
hodinu. Tato opatření umožnila přeměnu velkých ploch dříve patřících dopravním komunikacím na 
místa přívětivá k pěším a cyklistům, a místa pro pobyt a relaxaci místních občanů. Třetí oblast investic 
se zaměřila na úpravu školních dvorů na zelené plochy přístupné veřejnosti.   
 

Obrázek 67 - Circulation plan a ukázka zrušené křižovatky předělané na prostor pro kola a pěší, 
Geent.326      
 
Dalším programem v Gentu je program sdílených a živých ulic (Wonerf), 327 který se snaží postupně 
přeměnovat ulice na komunitní místa pro pobyt a socializaci obyvatel.  

 
Obrázek 68 - Principy belgického programu Woonerf a příklad ulice, na které mají přednost kola a 
pěší, Gent328. 
 
Oslo 
Cílem města je snížit motorizovanou dopravu a podpořit chůzi a jízdu na kole. Oslo se soustředilo na 
mobilitu dětí a jejich každodenní svobodu pohybu. Vyvinuli aplikaci (the Traffic Agent)329 uživatelsky 
přívětivou k dětem, kterou tisíce dětí používá na svých telefonech, a která jim umožňuje, aby městu 
mohly dát okamžitou zpětnou vazbu na své prostředí. Jsou tím povzbuzovány k tomu, aby 

                                                           
325 StadGent. Circulation Plan [online] Available  at: https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/circulation-
plan/circulation-plan  [Accessed: Nov 6, 2018].      
326 Zdroj:  https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/circulation-plan/circulation-plan  
327 HumanKind, 2015. Woonerf: Inclusive and Livable Dutch Street.  [online] Available  at: 
http://www.humankind.city/2015/12/woonerf-inclusive-and-livable-dutch-street/ [Accessed Nov 3, 2018].  
328 Zdroj: http://www.humankind.city/2015/12/woonerf-inclusive-and-livable-dutch-street/ 
329EuroCities, 2016. Oslo's Traffic Agent app. Game to improve road safety. [pdf] Available  at: 
https://use.metropolis.org/system/images/1666/original/CitiesInAction_TrafficAgent_Oslo_Jul16_%281%29.pdf [Accessed: 
Nov 5, 2018].   
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okomentovaly, co se jím líbí či co jim vadí v prostoru města. Takto například děti reagují na dle jejich 
vnímání nebezpečný přechod či na přerostlý keř na chodníku, kdy okamžitě mohou zaslat fotografie k 
upozornění odboru dopravy. Samozřejmě Oslo má vyhrazený budget, který různým odborům 
umožňuje okamžitě reagovat na podněty. Takže je to participační nástroj a zároveň nástroj 
k implementaci.  
 
Švédsko 
Stejně jako norské Oslo, ve kterém je kladen důraz na každodenní bezpečnou mobilitu dětí na ulicích, 
i ve Švédsku od 90. letech minulého století funguje vládní program zaměřený na bezpečnost pěších 
na ulicích (Sweden’s Vision Zero).330 Po skoro 30 letech fungování je motorizovaná doprava v 
centrech měst výrazně omezena a nově vzniklo i několik veřejných prostorů uzpůsobených pro hru 
dětí a pobyt obyvatel.   
 
 
Freiburg  
Freiburg je známé město přátelské k lidem, dětem, ke svým obyvatelům obecně. Čtvrť Vauban331 332 
ve Freiburgu je označována za jednu z nejpřátelštějších čtvrtí k dětem na světě. Byla vybudována po 
roce 2000 a jedná se o zelenou čtvrť s okolo 10.000 obytnými jednotkami, které nepřesahují výškou 
budov 4 nebo 5 pater. Čtvrť je také budována s cílem zdravého, udržitelného města bez aut, což 
umožnilo omezení motorizované dopravy na minimum, a také proto je zde nejnižší vlastnictví 
osobních automobilů na obyvatele (kolem 40 %). Auta nemají povolené parkování na ulicích, pouze 
v pár velkých parkovacích domech. Je zde mnoho promyšleně navržených prostorů pro hru v parcích 
a ve veřejném prostoru obecně, a to v bezprostřední blízkosti domovů. Tyto obytné domy mají zelené 
střechy, dostatek uložního venkovního prostoru pro kola a koloběžky, zelené oázy u vchodů k domům 
pro hru menších dětí; zelená veřejná prostranství mají propracované systémy na udržování dešťové 
vody a nabízejí interakci s přírodními živly; školy, obchody a veřejná doprava jsou propojeny pěší a 
cyklo sítí a všude jsou přívětivá místa nabízející rozmanitou hru.   
 

  

                                                           
330Trafikverket. Vision Zero Academy.  [online] Available  at:  
https://www.trafikverket.se/en/startpage/operations/Operations-road/vision-zero-academy/ [Accessed Nov 3, 2018].   
331 FreiburgVauban. Freiburg Vauban.[online] Available  at:   https://freiburg-vauban.de/en/quartier-vauban-2/  [Accessed 
Nov 7, 2018].  
332Greenlab. Vauban Freiburg. [online] Available  at: http://www.greenlab.cz/cs/projekty/vauban-freiburg/  [Accessed Nov 
7, 2018]. 
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 Obrázek 69 - Vauban, Freiburg, 2018.333 
 
Vídeň  
Ve Vídni město podporuje celou škálu programů, které začleňují děti a mládež jak do rozhodování o 
městě, tak do přeměn veřejných prostorů a škol. Největší mezivládní organizace provozující tyto 
programy, Vienxtra,334 se věnuje studentským fórům a participativním rozpočtům určeným pro 
agendu, kterou děti samy zvolí.  
Vídeň, obdobně jako Berlín a Londýn, podporuje provoz a údržbu tzv. dobrodružných hřišť 
(podrobněji podkapitola 5.3 Hřiště), modelů oblíbených hřišť zaměřených převážně na děti staršího 
školního věku.  

Obrázek 70 - Dobrodružné hřiště Robinson, Vídeň, 2018.  
 
 
Barcelona 
Barcelona jakožto město hlásící se k iniciativě měst přátelských k dětem nedávno spustila projekt 
Superblocks,335 který představuje nový model mobility založený na transformaci klasické uliční 
matrice s cílem zlepšení podmínek dostupnosti a veřejného prostoru pro místní obyvatele. Klasická 
urbánní matrice širšího centra v Barceloně s typickými čtvercovými bloky umožňuje bez větších 
zásahů odklonit motorizovanou dopravu vně vytipovaný soubor (většinou devíti) bloků. Soubor bloků 
pak tvoří sousedství, kde skrze přeměnu dopravních spojů na hravé ulice pro pěší a pobytový prostor 
byly vytvořeny oázy pro komunitní život, které jsou stále v dostupnosti všech potřebných služeb a 
veřejné dopravy. Tento model v roce 2010 získal ocenění udržitelného příkladu dobré praxe (Best 
Practice award UN-Habitat). 336 
 
 

                                                           
333  Zdroj: Tim Gill, www.rethinkingchildhood.com  
334 VienXtra. Vienxtra. [online] Available  at https://www.wienxtra.at/ [Accessed: Dec 2, 2018]. 
335 BCNEcologia, 2018. Superbloks. [online] Available  at: http://www.bcnecologia.net/en/conceptual-model/superblocks 
[Accessed: Dec 2, 2018]. 
336 BCNEcologia, 2018. Superbloks. [online] Available  at: http://www.bcnecologia.net/en/conceptual-model/superblocks 
[Accessed: Dec 2, 2018]. 



 

92 
 

 
 

 
Obrázek 71 - Superblocks, Barcelona, 2018.  
 
  
Boulder 
Boulder ve státu Colorado, USA, má dlouholetou praxi v zapojování dětí do plánování a navrhování 
budoucí podoby města, a představuje jeden z nejkvalitnějších příkladů měst přátelských k dětem. 
Nejznámnější projekt nese název Vyrůstáme v Boulderu (Growing Up Boulder)337 a probíhá ve 
spolupráci města s místní univerzitou. Kromě dalších městských programů zaměřených na 
problematiku dětí a kontakt s přírodou, mobilitu dětí, městské farmy a komunitní život, město 
samotné a jeho veřejný prostor je ukázkovým příkladem naplněných parametrů města přátelského k 
dětem. Částečně je to kvůli tomu, že Boulder je univerzitní městečko s populací kolem 150.000 
obyvatel, které bylo budováno v druhé polovině 20. století v duchu zeleného města.  
 

   
Obrázek 72 - Boulder, USA, 2011. 
 
 
Kanada 
Jako další příklady dobré praxe je možné uvést Toronto s programem Toronto Growing Up338 a 
Vancouver v Kanadě, kde byl v roce 1992 vydán manuál k vládní strategii zaměřené na novou hustou 
zástavbu pro bydlení rodin s dětmi.339 Cílem bylo zajistit, že nová výstavba bude vždy brát v potaz 
potřeby nejmladších občanů.  
 

                                                           
337 GuB. Growing Up Boulder. [online] Available  at: http://www.growingupboulder.org/ [Accessed: Nov 20, 2018].  
338 Toronto Growing Up.  [online] Available  at: https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2017/11/Toronto_Draft-
Growing-Up-Guidelines_May_2017.pdf  [Accessed: Nov 20, 2018].  
339https://childfriendlycities.org/canada/  
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Obrázek 73 - Městská agenda a child friendly strategie v Kanadě.340 
 
Severní městský distrikt (City of North Vancouver) vyvinul strategii Child, Youth and Family friendly 
Strategy.341 Strategie se zaměřuje na veřejné prostory a jejich zkvalitnění s cílem lepšího užitku 
dětem a rodinám. Obdobně jako v některých evropských městech, i tady je zřízena funkce zástupce 
města, který má na starosti implementaci strategie. Další distrikt ve Vancouveru, který implementuje 
child friendly strategii (Child and Youth Community Friendly Strategy342, je West Westminster.  
 
Jsou i další města aktivní ve zkvalitňování svého prostředí, za zmínku stojí Pontevedra ve Španělsku, 
Mechelen v Belgii,343 Bogotá, Kolumbie,344 Kibera, Nairobi345 a další. 
 
 
Aktivity organizací 
Mezi hlavní organizace zapojené do prosazování práv dětí patří UNICEF, Habitat OSN, UNESCO, Child 
Watch International, Evropská síť měst přátelských k dětem (European Network of Child Friendly 
Cities)346 a Mezinárodní společnost pro ukazatele o dětech (International Society for Child 
Indicators)347. Navíc i mnoho regionálních a národních organizací se zaměřuje na vytváření komunit 
přátelských k dětem a mládeži. 
Organizace spojených národů (United Nations)348, zkráceně OSN (UN), je mezinárodní organizace, 
jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – k březnu 2018 má 193 členských států. Cílem OSN je 
zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce.  
Valné shromáždění OSN přijalo 20. listopadu 1989 Úmluvu o právech dítěte (The United Nations 
Convention on the Rights of the Child)349, mezinárodní smlouvu stanovující občanská, politická, 
ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN 
(Committee on the Rights of the Child). Úmluvu ratifikovalo 196 států, neratifikovaly ji pouze Spojené 
státy americké a Somálsko.  
 

                                                           
340 CNV. Child, Youth and Family friendly Strategy.  [pdf] Available  at:   https://www.cnv.org/-/media/city-of-north-
vancouver/documents/youth-programs/cnv4me-report.pdf [Accessed: Nov 8, 2018]. 
341 CNV. Child, Youth and Family friendly Strategy.  [pdf] Available  at:   https://www.cnv.org/-/media/city-of-north-
vancouver/documents/youth-programs/cnv4me-report.pdf [Accessed: Nov 8, 2018]. 
342West Westminster, 2016. Child and Youth Community Friendly Strategy. Vancouver Foundation. Pdf  
343 CITC, 2018. The evolution of a child friendly city. [online] Available  at:   
https://www.childinthecity.org/2018/08/20/mechelen-the-evolution-of-a-child-friendly-city/ [Accessed: Nov 8, 2018]. 
344TCFPI. [online] Available  at: https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/transmilenio/ [Accessed: Nov 6, 2018]. 
345 BBB. Block by Block.  [online] Available at: https://www.blockbyblock.org/ [Accessed: Nov 6, 2018]. 
346 ChildFriendlyCitiesFoundation. Child in the City. [online] Available  at: https://www.childinthecity.org/ [Accessed: Nov 6, 
2018].  
347ISCI. The International Society for Child Indicators.  [online] Available  at: http://isci-haruv.org/ [Accessed: Nov 6, 2018]. 
348UN. United Nations . [online] Available  at: http://www.un.org/en/index.html [Accessed: Nov 6, 2018].  
349OSN. Úmluva o právech dítěte [pdf] Available  at: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-
ditete.pdf [Accessed: Nov 6, 2018].  
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UNICEF – Dětský fond Organizace spojených národů (United Nations Children’s Fund)350 je částí 
Organizace spojených národů. Je to největší světová organizace, která se celosvětově zabývá 
ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Organizace 
byla založena v roce 1946 jako podpora proti utrpení dětí po 2. světové válce. V roku 1953 se fond 
stal trvalou součástí OSN a došlo k jeho přejmenování na United Nations Children’s Fund. Původní 
zkratka UNICEF zůstala zachována. Organizace v roce 1996 založila iniciativu Města přátelská k dětem 
(Child Friendly Cities).  
 
Nadace Child Friendly Cities organizuje největší bienální celosvětovou konferencí Child in the City,351 
která představuje největší zdroj výměny informací, příkladů dobré praxe apod.    
 
Nadace Bernarda van Leera (The Bernard van Leer Foundation)352 se řídí heslem, že je naše města 
třeba prozkoumat z výšky 3 letého dítěte. V roce 2016 nadace založila program Urban95, aby 
podpořila proměnu městské krajiny a nabídla příležitosti, které ovlivňují životy malých dětí.  
 
UN HABITAT agenda na světovém foru v roce 2015 schválila zásadní report (World Urban Forum 7 
Report).353 Součástí fóra bylo i Dětské shromáždění poskytující platformu pro děti, které mohly 
reflektovat své zkušenosti života ve městě. Shromáždění za cílem budování rovnocenných měst pro 
všechny poskytlo prostor k diskuzi o tom, jaké město děti potřebují. Výstupy fóra WUF7 byly sepsány 
do Deklarace Medellin Declaration,354 ve které se na prvním místě nachází zásada rovnosti jako 
základ pro udržitelný rozvoj měst (Sustainable urban development). Podstatou je tedy to, aby 
benefity udržitelného plánování sloužily všem, včetně dětí a mládeže. Druhý bod ukazuje na 
důležitost města, město jako příležitost. V bodě C se píše o podpoře udržitelného rozvoje měst, který 
je založený na městském plánování, které podporuje participaci mládeže, genderovou rovnost a 
vyvážený rozvoj území (bod C. New Urban Agenda WUF7 report).355  
Shrnutí  
V průběhu několika posledních let zájem o tématiku dětí ve městě rapidně vzrostl. Odráží se to jak 
v počtu publikací o tématu, tak v počtu konkrétních aktivit jednotlivých organizací a měst. Dokazuje 
to i zájem/nárůst v počtu účastníků na bienální mezinárodní konferenci Child in the City.356  
 
Města zmíněná v této podkapitole přistupují ke zlepšení svého prostředí a životu v něm pomocí 
různých přístupů a s různými cíli. Některá se mimo další aspekty zaměřují i na ekonomický dopad 
(Odense, Rotterdam), další na práva a participaci dětí (Boulder, Calgary). Některá města mají 
jmenovaného zástupce, úředníka, který má agendu na starosti, některá své strategie rozprostírají 
napříč resorty. Sjednocuje je však společná vize měst přátelských k dětem, mládeži a rodině. Města, 
která mají vyhrazený rozpočet na implementaci strategie v pravidelných ročních intervalech (Oslo, 
Rotterdam), mají pravidelný progres oproti městům s jednorázovou investici či těm, ve kterých 
strategie nebyly následované implementací.   
Jenom pár měst mělo/má tendenci měřit účinnost svých strategií a implementací, tedy používá určité 
nástroje k tomu, aby získala zpětnou vazbu k ohodnocení projektů. Povedlo se to v Rotterdamu 
(nárůst vlastnictví bytů ve čtvrtích přátelských k dětem). Nedostatek sběru dat o zpětném dopadu 
investic a změn ve městech je slabá stránka přístupu měst. Sběr dat by zpětně umožnil dodatečnou 
                                                           
350  UN. UNICEF. [online] Available  at: https://www.unicef.org/ [Accessed: Nov 6, 2018].  
351 CITC. Child in the City. [online] Available at: https://www.childinthecity.org/conferences/ [Accessed: Nov 6, 2018].  
352  BLF. Bernard van Leer Foundation. [online] Available  at: https://bernardvanleer.org/ [Accessed: Nov 7, 2018].  
353 UN. Habitat. [online] Available  at: https://unhabitat.org/books/world-urban-forum-7-report-march-2015-2/   [Accessed: 
Nov 7, 2018].  
354  BLF. Medelin declaration.  [online] Available  at: https://bernardvanleer.org/?s=Medellin+Declaration [Accessed: Nov 7, 
2018].   
355 UN. Habitat. [online] Available  at: https://unhabitat.org/books/world-urban-forum-7-report-march-2015-2/   [Accessed: 
Nov 7, 2018].  
356  ChildFriendlyCitiesFoundation. Child in the City. [online] Available  at: https://www.childinthecity.org/ [Accessed: Nov 6, 
2018].   
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argumentaci pro další potenciální města, která zvažují osvojení konceptu plánování měst s ohledem 
na děti. Se zřetelem na globální výzvy současných měst (podkapitola 4.1 Výzvy dnešních měst a 
dopady na děti) by údaj zmapování času, který děti tráví venku před implementací 
strategie/proměnou prostoru a po proměně, byl užitečný (například na poli zdraví). Sledování 
ukazatelů progresu měst, která vyvíjí aktivity v oblasti měst přátelských k dětem, je v tomto ohledu 
zcela zásadní a umožní následné uvolnění tak potřebných veřejných i soukromých finančních zdrojů. 
 
Města, ve kterých se ukazují pozitivní změny k lepšímu jak v sociálním směru, tak ve kvalitě fyzického 
prostředí, kombinovala přístupy k Child Friendly strategii z více hledisek. Toto ukazuje potřebu 
interdisciplinárního přístupu oproti jednostrannému zaměření, např. pouze pomocí zvyšování počtů 
prostorů pro hru ve městě. Dalším nástrojem k úspěšným realizacím je podmínka jasně vyhrazeného 
rozpočtu a uznání strategie města přátelského k dětem na oficiální úrovni. Velmi se osvědčuje 
spolupráce veřejné sféry s neziskovým sektorem, v některých městech i s akademickou sférou 
(Boulder, Gent).  
 
Tim Gilla, teoretik, výzkumník a spisovatel z Velké Británie, ve své poslední studii zaměřené na města 
přátelská k dětem357 tvrdí, že aby se město mohlo skutečně stát Child Friendly, tak je na prvním místě 
zapotřebí aktivní angažovaný zástupce města, který má politickou podporu, a na druhém místě je 
potřeba investovat do prostředí a mobility dětí skrze efektivní plánování a dopravní politiku.   
 
Evropská města, která se již mohou chlubit známkou Child friendly (např. Rotterdam či Freiburg) 
ukázala, že budování měst přátelských k dětem kromě zlepšení podmínek pro děti, mládež a celé 
rodiny vede také ke zvýšení celkové kvality a atraktivity města. Koncept Child friendly měst tak 
zahrnuje tak širokou škálu hodnoticích parametrů, že ve výsledku takové město skutečně vyhovuje 
všem jeho obyvatelům. 

                                                           
357  Gill, T., 2018. Making cities more child-friendly. Lessons from around the world. Presentation at 9th Child in the City 
World Conference, Vienna. https://www.childinthecity.org/2018-conference/   
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7.2 SITUACE v ČR 
 
 
Literatura 
Na dané téma neexistuje v ČR prakticky žádná odborná literatura. Občanské iniciativy a nevládní 
sdružení vydávají různé příručky zúžené na konkrétní problematiku zaměřenou např.  na dodržování 
dětských práv, bezpečnost a dopravu. Příkladem může být organizace Pražské matky a jejich 
metodologická příručka Bezpečné cesty do školy.358 Relativně uspokojivě je pokryto téma vývojové 
psychologie dětí z druhé poloviny 20. století, chybí ovšem psychologicko-behaviorální literatura 
zaměřená na vztah dítěte a (městského) prostředí (viz Seznam literatury).    
 
Legislativa 
Úmluva o právech dítěte359 se stala součástí právního řádu České republiky (její doslovné znění je 
možné naleznout pod zákonem č. 104/1991 Sb.) 1. ledna 1993. Je nadřazena českým zákonům, kdy 
Česká republika je povinna učinit všechna zákonodárná, správní a jiná opatření pro naplnění 
jednotlivých článků Úmluvy o právech dítěte. Plnění Úmluvy o právech dítěte v rámci České republiky 
sleduje Rada vlády České republiky pro lidská práva,360 která je poradním orgánem Vlády České 
republiky.  
 
Od roku 1997 funguje Národní parlament dětí a mládeže (NPDM)361, což je celorepublikový projekt, 
který umožňuje mladým lidem participaci na věcech veřejných.   
Roku 2001 byl u příležitosti 50. výročí přijetí Deklarace o právech dítěte a 20. výročí přijetí Úmluvy o 
právech dítěte ustaven Radou vlády ČR pro lidská práva Výbor pro práva dítěte362. V Deklaraci 
Výboru byly stanoveny základní směrnice pro další vývoj. Jednou z nich bylo i ustavení institutu 
Ochránce práv pro děti a nutnosti plné a neformální participace dětí na všech úrovních. K tomuto 
zatím nedošlo, institut dětského ombudsmana v České republice stále chybí.363  
Výbor OSN pro práva dítětě činnost českého výboru kritizuje, neboť jeho pravomoci považuje za 
nedostatečné. Dle stanoviska výboru OSN364 český výbor nestačí na kontrolu, monitoring a koordinaci 
ministerstev a jednotlivých institucí zabývajících se dětmi, a to především v oblasti spolupráce s 
nevládními organizacemi. Vzhledem k roztříštěnosti kompetencí mezi ministerstva práce a sociálních 
věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví lze obtížně hledat účinný nástroj nápravy, neboť 
není snadné zkoordinovat činnost všech těchto resortů a vnímat problém komplexně ze všech jeho 
aspektů.  
Nedostatečné respektování práv dětí v České republice je ale dlouhodobě kritizováno nejen ze strany 
tohoto výboru, ale i nevládních organizací. Studie Dětského fondu OSN365 zařadila naši zemi do 
skupiny sledovaných států s nejvyšším výskytem týraných a utýraných dětí, kdy děti samy se mohou 
obracet pouze na orgány ochrany dětí, Policii České republiky, eventuelně Linku bezpečí i jiné 
                                                           
358  Pražské matky. Bezpečné cesty do školy. [pdf] Available  at: http://www.prazskematky.cz/wp-
content/uploads/metodika_BCS.pdf [Accessed: Nov 15, 2018]. 
359  OSN. Úmluva o právech dítěte [pdf] Available  at: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-
ditete.pdf [Accessed: Nov 6, 2018].  
360  Vláda ČR. Rada vlády pro lidská práva.  [online] Available  at: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-
vlady/rlp/rlp-uvod-17537/  [Accessed: Nov 15, 2018]. 
361  NPDM. Národní parlament dětí a mládeže.  [online] Available  at: https://www.npdm.eu/ [Accessed: Nov 15, 2018].  
362  Vlada.cz. Statut výboru pro práva dítěte. [pdf] Available  at:  http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/vybory/pro-prava-
ditete/Statut_1.pdf  [Accessed: Nov 15, 2018].  
363  Novinky.cz Dětský ombudsman? Experti ho vítají. [online] Available  at: https://www.novinky.cz/domaci/488504-detsky-
ombudsman-experti-ho-vitaji.html [Accessed: Nov 15, 2018]. 
364  LLP, 2003. Výbor OSN pro práva dětí kritizoval naplňování dětských práv v České republice. [online] Available  at: 
http://llp.cz/2003/02/vybor-osn-pro-prava-deti-kritizoval-naplnovani-detskych-prav-v-ceske-republice-2/ [Accessed: Nov 
15, 2018].  
365  Lojková, J. 2008. Vývoj a význam institutu dětského ombudsmana. [online] Available  at:  
https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/history/lojkova_jana.pdf   [Accessed: Nov 15, 2018].  
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nevládní organizace. Dne 1. června 2011 byla na zasedání výboru OSN  České republice udělena důtka 
za to, že se  situace na poli dětských práv nelepší366.  
 
Tematika prostředí měst s ohledem na potřeby dětí se u nás v legislativě a v oficiálních strategických 
dokumentech řeší pouze fragmentovaně, nekoncepčně. Ve vládním dokumentu Politika architektury 
a stavební kultury v ČR367 z roku 2014 je zmínka pouze o podpoře kvalitních veřejných prostranství. 
Potřeby dětí jsou spojovány pouze se vzděláváním, nikoli ve spojitosti s veřejným prostorem.  
Státní dotační programy neřeší celkovou koncepci prostorů pro děti a jejich herní potenciál. Často 
vedou pouze k nákupu typových herních prvků.368 Některá velká města mají sice své vlastní koncepce 
a metodiky veřejných prostorů, v jejich rámci se ale potřeby dětí řeší převážně opět pouze ve vztahu 
k dětským hřištím.369  
Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy370 se o veřejném prostoru a jeho zkvalitňování ani o 
dětech nezmiňují. Strategický plán hlavního města Prahy371 z roku 2008 (jeho aktualizace byla 
schválena zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 11. 12. 2008, usnesení č.22/42) se zmiňuje pouze o 
nastavení bezbariérovosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Plán se nezabývá 
zkvalitněním veřejných prostorů nebo účastí obyvatel v procesu jeho navrhování.  
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy372 z roku 2013 váže pobyt dětí ve veřejném 
prostoru výhradně na prostor dětských hřišť. Program současné pražské koalice373 se dětem věnuje 
pouze v souvislosti jejich sociálního ohrožení, podpory rodinného zázemí, rozvoje sportovních aktivit   
a většího počtu míst ve školách pro jejich vzdělávání.  
Dokument Vize Prahy v kontextu Strategického plánu hl. m. Prahy (2017)374 se o dětech nezmiňuje 
vůbec, ani v sekci Sociální soudržnost, kde se spíše zaměřuje na téma využití potenciálu starší 
populace. 
Oficiální webové stránky Hl. m. Praha375 se dětem a mládeži věnují pouze v sekci Školství a sport a 
v sekci Praha bezbariérová. Zde je ve směru k rodičům s dětmi uvedeno: „Praha jako každé evropské 
velkoměsto myslí na pohodlí všech občanů a návštěvníků. Mezi ně samozřejmě patří i rodiče s malými 
dětmi, kteří vyžadují specifický prostor.“376   
 
V současné době neexistuje na celostátní úrovni ani na úrovni hlavního města Prahy žádný koncepční 
dokument, který by se věnoval prostředí pro hru a potřebám dětí obecně. 377 

                                                           
366  Tisková zpráva Ligy lidských práv, 1. 6. 2011, www.fod.cz/stranky/informace/11_06/blisty110601.htm 
367  MMR, 2014. Politika architektury a stavebné kultury České republiky. [pdf] Available  at: http://www.uur.cz/images/5-
publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2015/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-CR-
verze-vlada.pdf [Accessed: Dec 17, 2018].  
368  Lešek, P., 2018. stať: Kdo řeší prostory pro dětskou hru? Sborník konference Architektura dětem 2017. Praha, SVK FA 
ČVUT.  
369  Lešek, P., 2018. stať: Kdo řeší prostory pro dětskou hru? Sborník konference Architektura dětem 2017. Praha, SVK FA 
ČVUT.   
370  IPR Praha, Institut plánování a rozvoje hl.m Prahy. [online] Available  at: http://www.iprpraha.cz/  [Accessed: Dec 17, 
2018].  
371  IPR Praha, 2008. Strategický plán hl. m. Prahy. [pdf] Available  at: 
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/strategicky_plan/cz2008_web.pdf [Accessed: Dec 17, 2018].   
372  IPR Praha, 2013.  Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. [pdf] Available  at:  
http://manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvi [Accessed: Dec 17, 2018].  
373  Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-
ČSL, 2018. [pdf] Dostupné z:https://www.prahasobe.cz/KOALICNI_PROGRAM_7-11-2018.pdf [Assessed: Jan 11, 2018] 
374 Vize Prahy v kontextu Strategického plánu hl. m. Prahy [pdf] 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/spolecensky_odpovedna_praha/vize_prahy_v_kontextu_strategickeho/in
dex.html [Assessed: Jan 11, 2019] 
375 Praha.eu. Hl.m.Praha. [online] Available  at:  http://www.praha.eu [Accessed: Dec 17, 2018].  
376 Praha.eu. Praha bezbariérová. [online] Available  at: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/praha_bezbarierova/rodice_s_detmi/index.html [Assessed: Jan 11, 
2019]  
377 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum Děti a město / Prostor pro hru.[pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 28, 2019].  
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Také participace dětí a mládeže v procesu plánování prostředí není běžnou praxí ani není legislativně 
ošetřena. Děti a mládež jsou přitom rovnocennými uživateli veřejného prostoru našich měst, kdy 
hlavní uživatelé prostorů pro hru přesto nejsou většinou aktivně zapojováni do procesu jejich 
vzniku.378 Účast dětí se již přitom stala takřka nedílnou součástí podmínek projektů evropských fondů. 
Lze předpokládat, že se participace dětí a mládeže stane nezbytnou podmínkou i v prostředí ČR.  
 
Praxe  
Projekt Prahy 12 Úpravy veřejného prostranství Písnická,379 který realizovala MČ Praha 12 s řadou 
partnerů v letech 2009-2010. byl jeden z prvních známých projektů, který probíhal se zapojením dětí. 
Do plánování prostoru, v jehož blízkosti se nachází mateřská škola, základní škola i gymnázium, byly 
přizvány také děti a účastnily se plánovacích schůzek, na kterých představily svá přání a návrhy a na 
závěr také pomáhaly při výsadbě vzrostlého stromu před budovou školy.  
V posledních deseti letech se zapojování dětí do procesu plánování veřejného prostoru děje častěji, 
hlavně díky aktivitám neziskových organizací.  
 
Podstatnou úlohu v dodržování dětských práv hrají nestátní neziskové organizace a spolky. Zde je 
nutné podotknout, že převážná většina z nich řeší porušování a zlepšování základních lidských práv. V 
případě dětí se jedná především o prevenci jejich zneužívání a páchání násilí na dětech, zlepšování 
pozice romských dětí a podobně. Otázce dětí ve městě se dlouhodobě a systematicky věnuje pouze 
několik z nich. Mezi tyto organizace patří Nadace Partnerství380, která pomocí grantové pomoci a 
vzdělávání podporuje řadu oblastí ve veřejném životě včetně podpory vzniku veřejných prostranství 
se zapojením veřejnosti. Mezi minulé aktivity nadace Partnerství patřil projekt Na zelenou – Bezpečné 
cesty do školy, jehož cílem bylo odhalit na základě výpovědí a nákresů dětí potenciálně dopravně 
nebezpečná místa a následně zajistit vypracování návrhu na zvýšení jejich bezpečnosti a uživatelské 
přívětivosti.381  
Tématem šetrné dopravy a bezpečnosti dětí na cestě do škol se v České republice věnuje také spolek 
Pražské matky 382, který za přispění Ministerstva životního prostředí vydává zpravodaj Přes práh, na jehož stránkách se 
mohou vyjadřovat i děti. Dále se tento spolek věnuje programům Bezpečné cesty do škol, Chodci 
sobě apod. 
V roce 2011 se v Praze konala významná mezinárodní Konference Public Spaces – Living Places/ 
Veřejné prostory – živá místa383, kterou pořádala Nadace Partnerství ve spolupráci s dánským 
velvyslanectvím v Praze, Národní galerií a vysokou školou architektury ARCHIP. Tematice dětí ve 
veřejném prostoru byl věnován samostatný blok Dítě ve městě.  
Soukromá nezisková organizace Nadace Proměny Karla Komárka,384 která se zasazuje o rozvoj 
prostředí měst v České republice a o širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a 
kvalitního prostředí pro život, v rámci grantových programů (Parky, Zahrada hrou, Proměň své město) 
poskytuje finanční, konzultační a odbornou podporu projektům, jejichž cílem je proměna konkrétních 
míst. Iniciujuje také zapojování dospělých i dětí do rozvoje městského prostředí včetně všech úrovní 
plánovacích procesů. 

                                                           
378 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum Děti a město / Prostor pro hru.[pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 28, 2019].  
379  Praha12. MČ Praha 12. [online ] Available  at:www.praha12.cz [Accessed: Jan 21, 2018].  
380  Nadace Partnerství. [online] Available  at: https://www.nadacepartnerstvi.cz/ [Accessed: Jan 28, 2019].  
381  Nadace Partnerství. [online] Available  at: https://www.nadacepartnerstvi.cz/  [Accessed: Jan 28, 2019].  
382  Pražské matky. [online] Available  at: www.prazskematky.cz [Accessed: Jan 28, 2019].  
383  PublicSpaces. [online] Available  at: www.publicspaces.cz [Accessed: Jan 21, 2018].  
384  NPKK. Nadace Proměny Karla Komárka. [online] Available  at: https://www.nadace-promeny.cz/  [Accessed: Jan 21, 
2019].    
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Důležitostí hry ve venkovním, především přírodním prostředí, se věnuje sdružení TEREZA,385 
vzdělávací centrum, z. ú.  Mezi jeho programy zaměřené na ekovýchovu a hru dětí patří např. Les ve 
škole, Jděte ven, Ekoškola či Učíme se venku.  
Vzdělávací dílny a výstavy na téma děti a město pořádá Camp – Centrum architektury a městského 
plánování,386 kterou roku 2017 založil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). 
Nadace Via387 dlouhodobě finančně podporuje projekty zaměřené na participaci dětí a mládeže.  
Jejich aktivity míří na řešení konkrétní problematiky či aspektu života dětí ve městě.  
Snahu o komplexnější přístup k městu jako celku ve vztahu k potřebám dětí vyvíjí spolek Město 
přátelské k dětem, z.s., který založila autorka této práce v roce 2015.388 Spolek organizuje výukové a 
plánovací workshopy pro děti, provádí sběr a vyhodnocení dat týkajících se využívání městských 
prostorů dětmi, zajišťuje participaci dětí.  
 
Na podzim roku 2018 Fakulta architektury ČVUT, spolek Město přátelské dětem, z.s. a spolek To 
město, z.s. zorganizovaly mezinárodní konferenci Architektura dětem – Děti a město/Prostor pro 
hru.389 Konference si kladla za cíl upozornit na důležitost dětské hry venku a na to, že herní prostory 
jsou důležitou součástí města a měly by být proto navrhovány tak, aby dobře sloužily dětské hře a 
zároveň vhodně zapadaly do daného prostředí. Na konferenci se podařilo otevřít řadu aktuálních 
témat, mezi nimi např. problematiku norem pro dětská hřiště včetně konceptu hodnocení přínosů a 
rizik, problematiku pryžových dopadových povrchů či absenci strategie hry a herních prostorů v ČR. 
Debaty a diskuzní panely konference potvrdily potřebu vzniku strategie pro hru a navrhování pro hru 
ve veřejném prostoru našich měst. Na základě těchto diskuzí bylo sestaveno memorandum Děti a 
město/Prostor pro hru,390 které si klade za cíl zkvalitnění prostředí pro hru a trávení volného času 
dětí, mládeže a celé komunity v současném městě. 
 
Oficiálně se ke konceptu města přátelského k dětem zatím žádná obce nepřihlásila. V duchu Child 
Friendly City iniciativy byly v letech 2013-2018 vedeny jednorázové projekty pro městskou část Praha 
3, Praha 6 a Praha 7, a to ve spolupráci se spolkem Město přátelské k dětem.391 Nedošlo ovšem k 
oficiálnímu zahrnutí potřeb dětí do strategie plánování veřejných ploch ani k vyhrazení rozpočtu na 
konkrétní zásahy.   
Kvalitní realizace z posledních několika let ukazují, že pokud je prostor řešen na míru a citlivě ke všem 
věkovým skupinám uživatelů, stává se prostor také vstřícný k potřebám dětí a mládeže. Jako dobrý 
příklad může posloužit například předprostor Národní technické knihovny (Projektil architekti, s r.o.) 
nebo Šabachův park (Pata & Frýdecký Architekti, s.r.o) na Praze 6.   
 
 
Shrnutí 
V České republice existuje několik neziskových organizací, které se problematice dětí ve vztahu k 
prostoru města zabývají, na vládní úrovni se ale touto problematikou nezabývá nikdo. Chybí institut 
dětského ombudsmana a neexistuje program s vyčleněnými finančními prostředky, které by byly 
určeny na zlepšování veřejného prostoru z pohledu dětí.  
Téma se neřeší ani na teoretické úrovni. Neexistuje celkový koncepční program zabývající se dětmi ve 
městě. Také dílčí témata nejsou podchycena, např. téma dětské hry ve městě nemá komplexní 

                                                           
385 Terezanet. Sdružení Tereza. [online] Available  at: http://terezanet.cz/cz [Accessed: Jan 21, 2019].    
386 Praha.Camp.  Centrum architektury a městského plánování. [online] Available  at: http://praha.camp/ [Accessed: Jan 21, 
2019].    
387 Nadace Via.  [online] Available  at:  https://www.nadacevia.cz/ [Accessed: Jan 21, 2019].    
388 MPD. Město přátelské k dětem. [online] Available  at: www.childfriendlycity.cz [Accessed: Jan 21, 2019].    
389 Architektura dětem, 2018. [online] Availabl e at: http://www.architekturadetem.cz/konference-architektura-detem-
2018/ [Accessed: Jan 21, 2019].    
390 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum Děti a město / Prostor pro hru.[pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 28, 2019].  
391 MPD. Město přátelské k dětem, z.s. Available  at: www.childfriendlycity.cz [Accessed: Jan 21, 2019].    
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strategii, kterou by se město řídilo, jako je tomu například ve Velké Británií a Švédsku (viz 
podkapitola7.1 Situace ve světě).  
Prostory pro hru v ČR nejsou chápány jako nedílná součást veřejných prostranství, jsou řešeny 
segregovaně a často se omezují na oplocená typizovaná dětská hřiště.392 Ve vládním dokumentu 
Politika architektury a stavební kultury v ČR393 je pouze obecná zmínka o podpoře kvalitních 
veřejných prostranství. Dochází k tomu, že dotační programy, které putují z ministerstev do měst a 
obcí, vedou k nákupům typových herních prvků. Částečně tomu tak je kvůli omezeným prostředkům, 
ale hlavně kvůli malé osvětě o tématu a malému důrazu na kvalitu celkového řešení veřejných 
prostranství.   
Pár měst a městských částí v ČR (Praha, Plzeň) má své metodiky či Manuály veřejných prostorů, ale i 
v nich je pobyt dětí řešen převážně  v rámci hřišť.  
 
V ČR je problematika dětí ve městě stálé vnímána skrze specifická místa vyhrazená pro hru a sport 
(hřiště, sportoviště). Zahraniční přístup aktivních států a měst, ve kterých se k městskému plánování a 
plánování veřejného prostoru přistupuje komplexně a nad rámec dětských hřišť (podrobněji 
podkapitola 7.1 Situace ve světě), je zatím v místních podmínkách neznámou. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
392 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum Děti a město / Prostor pro hru.[pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 28, 2019].  
393 MMR, 2014. Politika architektury a stavebné kultury České republiky. [pdf] Available  at: http://www.uur.cz/images/5-
publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2015/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-CR-
verze-vlada.pdf [Accessed: Dec 17, 2018].                                       
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8. SHRNUTÍ PROBLEMATIKY  

 
 
 
 
 

Předchozí kapitoly pojednávaly o dítěti, jeho vývoji a potřebách, současném stylu života a výchovy 
(kapitola 3. Současný styl života a výchovy dětí), a dále o prostředí současného města, o veřejném 
prostoru města a o tom, jaký má vliv na děti a jejich životy (kapitola 4. Současné město a jeho vliv na 
děti a 5. Veřejný prostor města ve vztahu k dětem). Dále byla přiblížena problematika participace dětí 
a mládeže (kapitola 6. Participace dětí a mládeže) a situace problematiky dětí ve městě, a to jak ve 
světovém měřítku, tak z hlediska stavu v České republice (kapitola 7. Situace ve světě a v ČR).  
    
Děti jsou rozmanitá sociální skupina uživatelů měst s různými potřebami a schopnostmi dle věkových 
kategorií. Způsob využívání veřejného prostoru dětmi se v posledních desetiletích radikálně proměnil. 
Ještě nedávno bylo samozřejmostí, že děti běhaly celé odpoledne venku, dnes je ale jejich čas 
mnohem více organizovaný a jejich životy strukturované a pod kontrolou. Současné město má 
tendenci děti izolovat na předem určená místa pro hru a pobyt, jako jsou hřiště, škola, sportoviště. 
Tato místa jsou často typizované prostory s katalogovými herními prvky a nabízejí nedostatečné 
podněty pro děti. Je to formální prostor pro hru, přitom děti si mohou hrát téměř kdekoliv, neboť 
tato aktivita je součástí jejich přirozeného bytí. Ostatní veřejný prostor, jako jsou ulice, náměstí, 
parky, tuto potřebu ale nerozpoznávají; svou nabídkou a svým ztvárněním na výše uvedené 
nereagují.   
Dětský život ve městě nepředstavuje pouze škola či hřiště. Jsou to i cesty z domova do školy či 
knihovny, na kroužek, za babičkou či nákup. Je to také potkávání se s kamarády. Děti jednoduše 
používají veškerý veřejný prostor. Jejich nezávislá mobilita je ovšem ohrožena dopravou, a také je 
nutné brát v potaz zdravotní hledisko, které je negativně ovlivňováno existujícím znečištěním.  
Děti a mládež jsou rovnocenní uživatelé veřejného prostoru našich měst a hlavní uživatelé prostorů 
pro hru, i přesto ale není tato skupina ve většině případů aktivně zapojována do procesu vzniku 
těchto míst. Pokud je místo navrhováno s participací místních občanů, použité metody málokdy 
zohledňují specifické vyjadřovací možnosti a schopnosti různě starých dětí.394  
 
Dle agendy Habitat III – Nová agenda pro města395 hraje veřejný prostor zásadní roli v městské 
interakci a v systémové urbánní inovaci. Proto je třeba ho navrhovat a spravovat udržitelným 
způsobem, tak aby rovnoměrně sloužil všem uživatelům. 
Segregace dětí a mládeže na předem určená místa pro hru a pobyt není řešení. Je potřeba otevřít 
diskuzi o tom, jak ztvárnit veřejný prostor tak, aby zohledňoval možnosti a potřeby dětí a umožnil 
jim stát se rovnocennými uživateli našich měst.396  
 
V současném plánování, navrhování a místní správě našich měst jsou zájmy dětí a mládeže a jejich 
potřeby i účast v každodenním životě města značně opomíjenou součástí. 
 
 
 
 

                                                           
394 Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum Děti a město/Prostor pro hru. [pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed  Jan 1, 2019].   
395 United Nations, 2016. Nová agenda pro města. [pdf] Available  at: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-
Czech.pdf [Accessed Dec 27, 2018].  
396 Petrik, M., a další. 2018. Sborník Politika  architektury, SVK, FA ČVUT. 
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8.1 IDENTIFIKACE PROBLÉMU 
 
 
Předchozí kapitoly/výzkum/rešerše prokázaly, že nabídka a kvalita urbánního a přírodního 
prostředí, které nás obklopuje, výrazně ovlivňuje vývoj dětí a mladých lidí. Problematiku dětí ve 
městě ale ovlivňuje nejen fyzické prostředí, ale také současný styl života a výchova rodičů. Tyto vlivy 
často fungují jako propojené nádoby, které se navzájem ovlivňují. V současném městě můžeme 
zaznamenat různé tendence, které negativně působí na dítě a ovlivňují jeho život ve městě; 
jmenovitě se jedná o: 
 

o závislý pohyb a pobyt (vztah k městu a chápaní města) 
o nedostatek pohybu (zdraví, vývoj)   
o nedostatek příležitostí pro hru (vztahy, vývoj) 
o segregace dětí do formálních prostorů pro hru a pobyt (izolovanost) 
o nedostatek přirozeného rizika/přílišná bezpečnost (vývoj) 
o nedostatek kontaktu s přírodou a přírodními prvky (zdraví) 
o nepotkávaní se s různými generacemi (inkluze)  
o nezapojování dětí do rozhodování o městě (participace) 

 
Dopady na dnešní dětství ve městě jsou následující (podrobněji viz podkapitola 4.3.2 Formulace 
urbánního dětství): 

o Domestikace dětství 
o Institucionalizace dětství  
o Insularizace dětství  
o Odcizení dětství přírodě 

 
Z výše popsaných problémů/negativních vlivů a parametrů dětství je odbornou i laickou veřejností 
v ČR jako problematická záležitost vnímán převážně pouze nedostatek pohybu. V souvislosti se 
zdravím dětí se nedostatek pohybu řeší prozatím hlavně podporou organizovaných aktivit. Ostatní 
problémy vyžadují složitější a komplexní řešení, zatím nicméně své místo v agendách současných 
měst nemají. Nedostatek pohybu se přitom dá chápat jako jeden z dopadů ostatních uvedených 
faktorů na urbánní dětství. Teprve po vyřešení ostatních uvedených faktorů se děti stanou nejenom 
aktivními, ale rovnocennými občany měst. 
 
Jako příklad se dá uvést fakt, že není problém dosáhnout toho, aby děti byly fyzicky aktivní, neboť to 
ony dělají automaticky, je to jejich přirozená volba (viz kapitola 3. Dítě, jeho vývoj, potřeby a 
současný styl života). Mnohem těžším úkolem ale je nabídnout jim dostatek času a odpovídajícího 
(adekvátního) prostředí, ve kterém mohou vykonávat aktivity a hrát si. Umožnit dětem pohybovat se 
samostatně a nezávisle, nabídnout jim místa v blízkosti domova, kde si mohou svobodně hrát a 
pobývat bez dozoru dospělých. Vytváření takových míst v zastavěném městě je sice obtížné, ale je to 
podstatné pro kvalitu města a života v něm (viz kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti).  
 
Příklady dobré praxe z měst po celém světě (podrobněji kapitola 7. Situace ve světě a v ČR) 
představují rozličné nástroje, pomocí kterých lze zkvalitňovat prostředí pro děti, mládež a všechny 
obyvatele ve městě.  
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8.2 VÝZNAM A AKTUÁLNOST PŘEDMĚTU 
 
 
Není jisté, co přinese budoucnost, ale je jasné, že musíme žít udržitelným způsobem. Plánování měst 
se stává zásadním. Promyšlené plánování může nabídnout řešení a postup dalšího vývoje měst. Jak 
tedy mít udržitelné, ekonomicky úspěšné a zdravé město pro všechny?  
 
Jedním z řešení může být přístup měst přátelských k dětem, který zohledňuje ty nejmladší a zároveň 
nejzranitelnější občany, prostřednictvím čehož zároveň naplňuje potřeby ostatních skupin uživatelů.  
Hodnocení a plánování měst perspektivou dítěte rozhodně není jednorozměrný přístup. Aby město 
mohlo být považováno za Město přátelské k dětem, musí splňovat určité fyzické a sociálně-
ekonomické požadavky. Přeměna měst se převážně koncentruje na jejich veřejné prostory s 
přesahem na bydlení, vzdělávání, služby, dopravu a komunikaci. Zahrnuje mnoho různých aspektů a 
dotýká se nespočtu oblastí veřejného života. Příkladem těchto oblastí může být problematika 
prostoru bez bariér, bezpečnost, zklidnění dopravy, environmentální přístup, udržitelnost, nabídka 
služeb, kvalita bydlení či participace/spoluúčast občanů. Skrze děti se do přístupu tvorby měst 
přátelských k dětem prolínají potřeby rodičů, prarodičů a celých komunit.  

Vystavěné prostředí obecně nebývá navrženo s velkým ohledem na potřeby jeho nejmladších 
uživatelů, tedy dětí a mládeže, a jejich pečovatelů a rodičů. Je žádoucí tento stav změnit a podpořit 
veřejnou sféru, která více podporuje různorodé sociální skupiny.397 Pokud města selhávají v 
naplňování potřeb dětí, riskují ekonomické a kulturní dopady toho, že se rodiny přestěhují jinam. 

V dětství si člověk utváří pocit domova, základ vlastní identity a formuje vztah se svým okolím. 
Myšlenka měst přátelských dětem je tedy i úvahou o budoucích spoluobčanech, klidném 
společenském soužití napříč generacemi i etniky, ale i udržitelném rozvoji měst, kde i v centru mohou 
bydlet rodiny s dětmi, tedy významná skupina daňových poplatníků. 
Studie potvrzují, že implementace dětských práv a uzpůsobení veřejného prostoru na místní úrovni 
dětem jde ruku v ruce se zlepšením životních podmínek pro všechny věkové skupiny ve 
společnosti.398 
 
Město ovlivňuje děti, ale i děti svou přítomností či nepřítomností ve veřejném prostoru města 
ovlivňují město a ukazují jeho kvalitu.  
 
Jako příklad mohou sloužit vybraná evropská města, která se již mohou prezentovat známkou Město 
přátelské k dětem (viz podkapitola 7.1 Situace ve světě). Tato města ukázala, že vytváření měst 
přátelských k dětem zvyšuje nejen celkovou kvalitu a atraktivitu města, ale také se podílí na 
zkvalitnění oblasti bydlení, zdraví či ekonomické úspěšnosti.  
 
Město přátelské k dětem 
Cílem následujícího textu je ukázat, jakým způsobem problematika města přátelského k dětem 
sdružuje různé aspekty dnešních měst a jak se dotýká resortů napříč vládní a městskou správou. Jsou 
to například sféry jako životní prostředí, školství, zdraví, kultura, doprava, ekonomika, místní rozvoj a 
další. Patří sem témata zdraví, stárnutí populace, znečištění, ekologické udržitelnosti, ekonomické 
úspěšnosti měst a podobně.  
 

                                                           
397 Gehl Institute and Gehl, 2018. Space to Grow. Ten principles that support happy, healthy families in a playful, friendly 
city.  [pdf] Available  at:  https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/04/GehlInstitute_SpaceToGrow_single_pages.pdf 
[Accessed: Dec 29, 2018]. 
 
398 Schulze, S., Moneti, F., 2007. The child friendly cities initiative. CYE Journal, Vol:160 Issue:2 p:77-81.  
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Na příkladu měst, která se zasazují o to být přátelská k dětem, je vidět, že souladem s 
interdisciplinární strategií města přátelského k dětem se splňují i další udržitelné cíle a strategie 
těchto měst. Tyto strategie reagují na výzvy současných měst (podrobněji podkapitola 4.1 Výzvy 
dnešních měst a dopady na děti) a jsou dnes převážně zaměřeny na vizi města zdravého, úspěšného, 
aktivního, mladého a udržitelného.  
 
Zdravé a udržitelné město 
Čas, který děti tráví venku hrou, možnost nezávislého pohybu po městě, míra kontaktu dětí 
s přírodou a také počet rodin, které dávají přednost bydlení ve městě oproti bydlení za městem – 
všechny tyto aspekty představují spolehlivé ukazatele dobrého města; města, které je zdravé a 
úspěšné. Jsou to znaky přívětivého města nejenom pro děti, ale pro všechny jeho uživatele. Je tomu 
tak primárně proto, že děti chtějí stejné věci jako všichni ostatní: příjemný domov, bezpečné ulice, 
zelené prostory, čistý vzduch, a hlavně podmínky k tomu, aby mohly být samy sebou, a tedy kvalitně 
prožít svá dětství.399  
Příkladem může být město Paříž, ve kterém byla nedávno schválena strategie „ozelenění“ všech 
školních dvorů a zpřístupnění těchto prostorů veřejnosti.400 Cílem této úpravy je dosáhnout ochlazení 
města v letních měsících a také lepší přístupnosti volných, rekreačních prostorů obyvatelům 
(podrobněji podkapitola 5.2 Typy veřejných prostorů). 
Čtvrť Vauban ve Freiburgu je považována za jednu z nejvíc „child friendly“ čtvrtí na světě.401 Je 
založena na bezpečných ulicích, které vycházejí vstříc pěší a cyklo dopravě, a na multifunkčních 
zelených prostorech (parky s ekologickými systémy zadržování vody, zelené koridory a střechy budov, 
čisté energie pro zásobování zdrojů). Tato čtvrť přátelská k dětem je ukázkovým příkladem 
udržitelného města.  
 
Město přívětivé a spravedlivé 
Město, které zohledňuje potřeby jeho nejzranitelnějších a nejzávislejších obyvatel automaticky 
zahrnuje i potřeby ostatních skupin, včetně seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.402 Skrze děti se do přístupu měst přátelských k dětem prolínají potřeby rodičů, prarodičů a 
celých komunit. Dle agendy Habitat III je rovnost (equity) v užívání prostředí jedna ze zásad 
udržitelných principů.403 Celá řada mezinárodních dohod zmiňuje a vyzdvihuje zásadní roli účasti dětí 
v rozhodovacích procesech v otázkách města a důležitost takového navrhování prostředí, které 
zohledňuje potřeby všech jeho uživatelů (podrobněji kapitola 6. Participace dětí a mládeže a 
podkapitola 6.2 Historie; Mezinárodní dohody).  
Města sdílená, přívětivá ke všem uživatelům, jsou cestou k naplňování vize přívětivého města. Jako 
příklad může sloužit město Oslo, které dětem a mládeži umožnilo vyjádřit se ke každé záležitosti 
týkající se jejich života ve městě pomocí mobilní aplikace404 propojené s úřadem města. Díky tomu 
tak došlo k různým zlepšením v oblasti pěší mobility, nabídky míst pro hru apod. Také Vancouver v 

                                                           
399 Sophie Bolt, 2017. Child-friendly cities benefit us all. [online] Available  at: http://www.playengland.org.uk/child-
friendly-cities-benefit-us-all/ [Accessed: Jan 3, 2019]  
400 Oppla, 2018. Paris Oasis Schoolyards programme. [online] Available  at: https://oppla.eu/casestudy/18474 [Accessed: 
Feb 14, 2019].   
401 Freiburg-Vauban. Freiburg-Vauban. [online] Available  at: https://freiburg-vauban.de/en/quartier-vauban-2/  [Accessed: 
Jan 3, 2019].  
402 Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available  at: 
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: Nov 
17, 2018].  
403 United Nations, 2016. The New Urban Agenda. Habitat III [pdf] Available  at: https://www.habitat3.org/the-new-urban-
agenda. [Accessed Dec 27, 2018].  
404 Euro Cities, 2016. Oslo’s Traffic Agent app. [pdf] Available  at: 
https://use.metropolis.org/system/images/1666/original/CitiesInAction_TrafficAgent_Oslo_Jul16_%281%29.pdf [Accessed: 
Nov 5, 2018].   
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Kanadě skrze strategii přátelské komunity k dětem a mládeži (Child and Youth Community Friendly 
Strategy405) přeměňuje veřejný prostor k tomu, aby byl přívětivý k dětem a umožnil jim v něm trávit 
čas.  
 
Rovnost v užívání je zásadní pro dosažení kvality veřejných prostranství v obecné rovině.406 Dobrým 
příkladem jsou města Kodaň, Vídeň či Berlín, která si zakládají na sdílených prostranstvích přívětivých 
ke všem obyvatelům (podrobněji kapitola 11. Závěry a doporučení).  
 
Město hravé  
V předchozím textu byly uvedeny příklady dobré praxe, které vnímají hru jako podstatnou složku 
ovlivňující tvorbu veřejných prostorů . Jedná se např. o dánské město Odense a belgické Antverpy, 
kdy obě tato města hře pro děti a mládež věnují velkou pozornost (podrobněji podkapitola 7.1 
Situace ve světě). Další města pojem hry rozšiřují na všechny obyvatele, neboť ani dospělí si vlastně 
nikdy zcela nepřestávají hrát a hra má mnoho pozitivních vlivů na psychiku člověka (podrobněji 
podkapitola 3. 2 Hra). Příkladem je město Bristol s vizí hravého města (Playable City)407, které hru 
zahrnulo nejenom do ztvárnění veřejného prostoru, ale i do svých kulturních a společenských akcí, 
různých festivalů, divadel apod. Hravé veřejné prostory podněcují sociabilitu a socializaci a podporují 
fyzickou aktivitu a zdraví, čímž také působí na atraktivitu města, jeho identitu, a v neposlední řadě 
ekonomickou úspěšnost.408  
 
Aktivní město 
Přístup aktivních měst se zaměřuje na fyzické zdraví obyvatel od dětí ve vývoji až po seniory a jejich 
vitalitu, a propojuje toto téma s dalšími aspekty města, např. s dopravou, ve které je podporována 
doprava aktivní (na kole, veřejná městská doprava). Tato strategie má za cíl zdravé obyvatele (jak 
mladé tak i starší občany) s ohledem na trend stárnutí populace. Důvody leží jak v oblastí zdraví, tak 
ekonomiky (zdraví obyvatelé méně zatěžují státní rozpočet).   
Příkladem je město Amsterodam, další město hlásící se ke konceptu města přátelského k dětem. 
Město schválilo strategii aktivního města (The Active City),409 která se zaměřuje na oblasti sportu, 
dopravy a také hry ve městě. Navrhuje řešení, jak zkvalitňovat prostředí města, a zdůrazňuje potřeby 
sociální skupiny dětí a mládeže. Plán určuje pravidlo 3 procent z celkové plochy města pro prostory 
pro hru na počet obyvatel. 

                                                           
405 West Westminster, 2016. Child and Youth Community Friendly Strategy. Vancouver Foundation. Pdf  
406  IPR Praha, 2014. Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. [pdf] Available  at: 
http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/manual_tvorby_verejnych_prostranstvi/pdf/IPR-SDM-KVP_Manual-tvorby-
verejnych-prostranstvi.pdf [Accessed Dec 27, 2018].   
407 Playable City. Bristol. [online] Available at:  https://www.playablecity.com/cities/bristol/ [Accessed Jan 12, 2019]. 
408 Urban Springtime. Playable Cities: Why? [online] Available  at: http://urbanspringtime.blogspot.com/2018/07/playable-
cities-why.html  [Accessed Jan 12, 2019].  
409 Urhahn. The Active City. [online] Available  at: http://www.urhahn.com/en/the-active-city/  [Accessed Jan 10, 2019].  
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Obrázek 74 - Využití prostoru různými typy dopravy v korelaci s minimální doporučenou dobou pro 
fyzickou aktivitu obyvatel. 410   
 
Město úspěšné, efektivní 
Ekonomické hledisko je pro současné město zásadní. Nárůst populace a její stárnutí, environmentální 
investice a investice do bydlení a zdraví obyvatel, to vše jsou položky, které čím dál více zatěžují 
městské rozpočty.  Města hledají různá přívětivá a udržitelná řešení (např. Smart City model), která 
jim pomohou tyto výzvy překonat.  
Přístup města přátelského k dětem a rodině nachází potenciál v samotných obyvatelích, kdy se 
konkrétně zaměřuje na ekonomicky aktivní střední generaci, která představuje pro město největší 
příjem. Mladé rodiny jsou v ekonomicky stabilní společnosti ekonomicky činnými jednotkami, jinými 
slovy, jsou to právě obyvatelé středního věku, kteří vydělávají a odvádějí daně státu a následně 
utrácejí za celou škálu služeb pro uspokojení svých potřeb i potřeb osob, o které se starají (tedy 
zejména děti), a tak zajišťují přísun zdrojů městu a komerční sféře města.   
Ekonomické hledisko je podpořeno strategií cílící na udržení těchto ekonomicky činných obyvatel 
v centrech měst oproti stávajícímu trendu jejich stěhování za hranice města (podrobněji kapitola 4. 
Současné město a jeho vliv na děti).  
Město, které je přívětivé k nejmladším obyvatelům, a to jak svým ztvárněním, tak jejich zahrnováním 
do života města a do rozhodovacích procesů o městě, v těchto uživatelích zároveň od raných let 
buduje pocit sounáležitosti a vztah k městu, tedy svému domovu (podrobněji kapitola 4. Současné 
město a jeho vliv na děti). Zvyšuje se také pravděpodobnost, že tito mladí lidé v dospělosti zůstanou 
ve svém městě, městě svého dětství, a dál budou přispívat k jeho rozvoji, a dokonce zde zakládat 
svoje rodiny, tedy budovat nové generace. Toto hledisko má velký význam pro města malé a střední 
velikosti, ve kterých je současným trendem odliv mladého obyvatelstva do větších měst. Má také vliv 
jak na ekonomickou úspěšnost města, tak na fenomén stárnutí populace.  
Příkladem může sloužit město Rotterdam, které rozsáhlými investicemi do Family a Child Friendly411 
čtvrtí zastavilo trend odlivu mladých rodin za město, a dokonce dosáhlo přísunu nových obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním (podrobněji podkapitola 7.1 Situace ve světě).  
 
 
Mladé město 
Jedním z problémů, se kterými se potkávají dnešní města západního světa, je fenomén stárnutí 
populace a poklesu natality. Dle názoru Českého statistického úřadu by zmírnění celkového stárnutí 
populace mohla přinést pouze vysoká a stabilní plodnost.412 Z toho hlediska je podpora child-friendly 
                                                           
410 Urhahn, Urban Design and Strategy, 2017. The Active city. City of Amsterdam. [online] Available  at: 
https://issuu.com/urhahn/docs/the_20active_20city_20-_202017_2010 [Accessed Jan 12, 2019] 
411 Gemeente Rotterdam, 2012. Rotterdam City with a future. [online] Available  at: 
https://www.rotterdam.nl/JOS/kindvriendelijk/Rotterdam%20City%20with%20a%20future.pdf [Accessed: Sept 12, 2016]  
412 Štyglerová, T., Němečková, M., Šimek, M., 2013. Stárnutí se nevyhneme. [online] Available  at: 
https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947 Accessed: Jan 27, 2019].  



 

107 
 

a family-friendly měst investicí do budoucna. Child-friendly město je atraktivní pro mladé vydělávající 
rodiny, které zároveň svým působením budou ekonomicky podporovat starší populaci a budou 
zvyšovat ekonomickou a společenskou hodnotu města. Děti jsou důležité pro budoucí ekonomickou 
udržitelnost a pro vyvážení stále více stárnoucích generací. Podpora natality skrze posilování family-
friendly prostředí se prosazuje například v Kodani a v Berlíně (podrobněji podkapitola 7.1 Situace ve 
světě).  
 
 
Shrnutí 
Koncept měst přátelských k dětem získává ve světě stále větší ohlas (podrobněji kapitola 7. Situace ve 
světě a v ČR). Odborníci vytvářející celonárodní a celosvětové strategie (podkapitola 7.1 Situace ve 
světě; Legislativa) a zkušenosti z praxe (podkapitola 7.1 Situace ve světě; Praxe) ukazují, že díky tomu, 
že se koncept měst přátelských k dětem zaměřuje na spokojený život dětí ve městě, tedy jedné z 
nejzranitelnějších skupin obyvatel, automaticky v sobě zahrnuje také veškeré další aktuální strategie 
směřující k přeměně současných měst v města udržitelná, zdravá a bezpečná.413 Příkladem mohou 
být  čtvrť Vauban ve Freiburgu, město Boulder v Coloradu či Barcelona ve Španělsku (podrobněji 
podkapitola 7.1 Situace ve světě; Praxe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
413 ARUP, 2017. Cities Alive. [pdf]Available at: https://www.arup.com/perspectives/cities-alive-urban-childhood [Accessed: 
Feb 8, 2019].  
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9. PARAMETRY A METODIKY MĚSTA PŘÁTELSKÉHO K DĚTEM 
 
 
 
 
 
Disertační práce si klade za cíl ověření teoretických hypotéz, formulaci parametrů města přátelského 
k dětem, sestavení metodiky zapojení dětí a mládeže do procesu hodnocení a plánování a metodiky  
posouzení města přátelského k dětem.  
Na základě obsáhlého teoretického a praktického průzkumu a vlastních odborných zkušeností byly v 
této kapitole formulovány parametry a metodiky města přátelského k dětem. Následující kapitola 
(kapitola 10. Praktický výzkum a podkapitola 10.3 Výzkum III) popisuje výzkum, pomocí kterého byly  
parametry a metodiky města přátelského k dětem prakticky ověřeny.   
 
 
 
 
9.1 PARAMETRY MĚSTA PŘÁTELSKÉHO K DĚTEM 

 
 

Na základě dosavadních poznatků byly sestaveny základní principy města přátelského k dětem s 
ohledem na reálie České republiky, potažmo Prahy. Parametry vycházejí z podstaty této práce, která 
zkoumá současné město perspektivou dětí a hledá odpovědi na otázku, co je možné udělat pro to, 
aby naše města lépe sloužila dětem a zároveň i ostatním obyvatelům. Zaměřuje se na veřejný prostor 
měst a uživatele děti a mládež.  
 
Aby město bylo přátelské k dětem, musí splňovat určité fyzické a sociálně-ekonomické požadavky, 
které se vážou k sociální skupině dětí a mládeže a jejich rodičů, případně i prarodičů. Hlavním 
fokusem jsou veřejné prostory města, ale problematika má přesah i na otázky bydlení, vzdělávání, 
služby, dopravu a komunikaci. Zahrnuje proto mnoho různých aspektů a dotýká se nespočtu oblastí 
veřejného života. Příkladem těchto oblastí je problematika prostoru bez bariér, bezpečnost, zklidnění 
dopravy, environmentální přístup, udržitelnost, nabídka služeb, kvalita bydlení a participace 
/spoluúčast občanů (podrobněji kapitola 8. Shrnutí problematiky).  
 
Na základě dosavadních poznatků byly formulovány základní principy/parametry města přátelského 
k dětem, které definují charakteristiky města přátelského k dětem:414 
 

o Děti mají možnost svobodně, nezávisle a bezpečně objevovat své prostředí. 

Děti mají obecný pocit bezpečí, a to i v území, kde se občas vyskytuje určitá kriminalita. Jejich pocit 
bezpečí je založen na znalosti místního prostředí a komunity dospělých obyvatel, se kterými jsou 
pravidelně v kontaktu. Děti mají možnost se nezávisle a svobodně po městě pohybovat a pobývat.  
 

o Děti mají právo na hru, a prostředí na tuto potřebu adekvátně reaguje.  

Prostředí nabízí formální i neformální prostory pro pobyt a hru, včetně prvků, které jsou integrované 
do veřejného prostoru města, a svou formou, ztvárněním a náplní vybízí ke hře různé věkové skupiny 
obyvatel. Nabídka ve veřejném prostoru oslovuje děti různých věkových kategorií, umožňuje jim 

                                                           
414 Částečně upravene dle: Chawla, L., 2002. Growing Up in an Urbanising World. London, Earthscan Publications/UNESCO 
Publishing. 
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provádět aktivity a trávit čas i s jinými generacemi dospělých. Tato místa jsou integrována do 
veřejného prostoru měst a jsou umístěna zejména v bezprostředním okolí bydliště dětí a jejich škol.  

o Děti mají dostatek míst k setkávání se s vrstevníky. 

Děti a mládež si mohou nárokovat místa ve veřejném prostoru, ve kterém si mohou běžně hrát a 
socializovat se – uliční prostor, nároží, předprostor školy, část místního parku či náměstí, kavárna, 
obchod, komunitní centrum, anebo prázdné, neudržované místo/brown field či městská divočina.  
 

o Děti mají nabídku k různorodým a zajímavým aktivitám. 

Je přítomna široká nabídka míst pro děti a mládež, ve kterých mohou potkávat kamarády, povídat si 
či hrát neformální hry, sportovat, účastnit se komunitních aktivit, kulturních akcí, nakupovat. Na 
těchto místech děti mohou být samy či mimo dozor dospělých. Mohou pozorovat městský ruch na 
ulicích a ve veřejném prostoru. 
 

o Děti mají přístup k přírodě a přírodním prvkům. 

Zeleň a příroda je dostupná dětem v různých formách. Od travnatých ploch a nízké zeleně přes parky 
se stromy po bezpečná přerostlá „divoká“ území (městská divočina). Je přítomen také vodní element 
a je možné s ním interagovat, stejně jako s ostatními živly včetně ohně (např. v komunitních 
zahradách).    
 

o Děti jsou součástí města a společnosti.  

Děti se cítí součástí komunity a jsou v kontaktu s jinými věkovými skupinami ve veřejném a 
poloveřejném prostoru. Mají pocit sounáležitosti. Jejich aktivity a místa, kde tráví čas, jsou 
integrovány do městské matrice a veřejného prostoru.  

 

o Děti se mohou identifikovat s místním prostředím a společností. 

Je rozpoznatelná kompaktní identita prostředí a komunity společnosti. Mladí lidé jsou si vědomi 
historie své komunity. Jsou aktivními účastníky v kulturním a komunitním životě. Vytvářejí si vztah ke 
svému městu, svému domovu.  
 

o Děti a mládež se mohou vyjadřovat ke svému prostředí a jsou zapojeny do procesu 
rozhodování a plánování veřejného prostoru města či do jiných otázek týkajících se jejich 
životů. 

 
Existuje systém nástrojů, které dětem umožňují zapojit se do procesu rozhodování a sdílení názorů. 
Děti mají podporu a možnosti k tomu se připojit či na vlastní iniciativu zorganizovat participační 
proces; jsou vyslyšeny zodpovědnými osobami.  
 
 
Parametry veřejných prostorů přátelských k dětem:415 
Veřejný prostor města přátelský k dětem by měl splňovat podmínky, které se týkají samotného 
fyzického prostředí. Aby místa a veřejná prostranství byla přátelská k dětem, musí splňovat určité 

                                                           
415 Poupraveno dle: Francis, M., Lorenzo, A., 2002. Seven realms of children’s participation. Journal of Environmental 
Psychology, vol. 22, p. 157–169. Available  at:  https://humanecology.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk161/files/inline-
files/sevenrealms.pdf  
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parametry (viz kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti a 5. Veřejný prostor města ve vztahu k 
dětem). Některé z nich jsou:  

o Dostupnost  
o Přístupnost 
o Smíšené použití  
o Rozmanitost  
o Afordance 
o Bezpečnost  
o Dobrodružství a přijatelné riziko 
o Význam/landmark/Identita 

 
Sociální prostředí určuje další parametry, například: 

o Socializace  
o Přívětivost 
o Účast/Participace 
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9.2 METODIKA ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ 
 
 

Pro vytváření měst přátelských k dětem je účast veřejnosti, konkrétně dětí a mládeže, na vytváření 
podkladů, návrhů a konečné podoby rozhodnutí určujících podobu a charakter území, konkrétně 
veřejného prostoru a v něm se odehrávajících aktivit, zcela zásadní (podrobněji kapitola 6. Participace 
dětí a mládeže). Děti jsou stejně jako dospělí občané s vlastním názorem a pohledem na otázky 
týkající se jejich prostředí. Pokud jsou použity adekvátní metody, které odpovídají specifickým 
dovednostem dětí, děti mají možnost vyjádřit své názory a preference. Postup a zvolené metody 
participace čili zapojování dětí a mládeže do procesu plánování musí reagovat na metodologické a 
etické výzvy, které se procesu spolupráce s dětmi týkají. Těmi jsou například informovaný souhlas 
rodičů, důvěrnost mezi účastníky, ochrana účastníků.416   
 
Související aspekty 
Tato metodika participace dětí a mládeže je uzpůsobena dané věkové kategorii dětí. V různých fázích 
růstu a vývoje mají děti rozdílné preference, ale i rozdílné fyzické, kognitivní a mentální schopnosti. 
(podrobněji podkapitola 3.1 Vývoj dítěte). Způsob komunikace a spolupráce s účastníky participace se 
tomu musí přizpůsobit.  
Zároveň, kromě znalosti o specifických schopnostech a možnostech dětí různého věku, bylo důležité 
do metodologie zakomponovat další aspekty ovlivňující proces zapojení dětí do plánování. Sestavená 
metodika byla konzultována s řadou odborníků z oboru environmentální psychologie (vztah dětí k 
prostředí), psychologie (chápání, mentální schopnosti dětí), pedagogiky (způsob komunikace), 
sociologie (metodika sběru dat, komunikace, interpretace dat), a samozřejmě i architektury, 
urbanismu, městského plánování. 
Metodika je založena na multifunkčním přístupu, který pomocí kombinace použitých metod jako 
nástrojů hledá odpovědi na dané otázky vztahu dětí a prostředí. Inspirací k sestavení metodiky byla 
tzv. metoda Mozaika (Mosaic Approach)417 autorky Alison Clark, která se zaměřovala na děti 
přeškolního věku.   
 
Jednotlivé kroky metodiky 
Participační metodika je založena na souboru různých metod používaných v jednotlivých krocích 
postupu dle dané věkové skupiny dětí. Použité kombinace nástrojů, multi-metoda, kombinuje 
vizuální a verbální techniky, je zaměřena na dětské vnímání a prožitky/zkušenosti s přesahem na 
jejich potřeby v daném prostředí a následně  jejich přání.  
 
Prvním krokem k městskému plánování zaměřenému na uživatele je umožnit plánovačům a městské 
správě pochopit, jakým způsobem každý uživatel vnímá vystavěné prostředí a jak hodnotí jeho 
současný stav. Druhý krok se pak zaměřuje na aktivity a činnosto již provozované uživatelem čili na 
zažité zkušenosti. Dále je důležité pochopit bariéry/negativa a pozitiva, která brání či podněcují 
provozované funkce a činnosti. Teprve poté je možné zkoumat preference účastníků participace, 
např. k možným úpravám a budoucímu vývoji území, a získávat podrobnější informace o konkrétních 
potřebách uživatelů v daném prostředí a jejich přání k preferovaným funkcím, náplni a aktivitám. Pro 
získání komplexní představy o vztahu uživatele (konkrétně dětí) k prostředí a jejich názorů a přání ve 
vztahu k prostředí, se metodika zapojení dětí a mládeže do procesu plánování snaží reflektovat na 
uvedené kroky procesu:    

o Současný stav - vnímání prostředí a hodnocení jeho současného stavu  

                                                           
416 Einarsdóttir, J., 2007.  Research with children: methodological and ethical challenges. [ pdf] Available  at: 
https://pages.shanti.virginia.edu/13Sp_PSYC_4559-003_CGAS/files/2012/06/einarsdottir-2007.pdf [Accessed: Nov 6, 2018].  
417  Clark, A., Moss, P., 2011. Listening to Young Children: The Mosaic approach. UK, Jessica Kingsley Publishers. 
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(kombinace použitých metod: hodnocení stávajícího stavu území pomocí práce s mapou, nebo skrze 
SWOT analýzu a kreslení a analýzu kognitivní mapy daného území; rozhovor, bodování, pořizování 
fotografií a jejich následná analýza, procházky, interview) 

o Zkušenosti a aktivity - zažité zkušenosti a provozované aktivity 
(kombinace metod: mentální mapy a jejich rozbor, rozhovor, interview, dotazník, fotografie, video) 

o Negativa a pozitiva - ve vztahu k funkcím a aktivitám v současném území  
(SWOT analýza, bodování obrázků prostředí, porovnání metody Zažitých zkušeností s přáním 
účastníků a následný rozbor, rozhovor, dotazník, kreslení mentálních, pocitových a kognitivních map, 
interview, fórum, kulatý stůl) 

o Možné změny - názory a preference k možným změnám v území a k preferovaným budoucím 
funkcím, obsahu a aktivitám 

(tvorba modelů, dotazník, bodování příkladů dobré praxe, rozhovor, kulatý stůl, world cafe)  
 
Předmětem teto studie není fáze spolunavrhování budoucího prostředí a touto formou participace se 
práce nezabývá.   
 
Zvolené metody  
Zvolené metody jsou přiřazeny k jednotlivým věkovým kategoriím dětí a mládeže (podrobněji 
podkapitola 6. 5 Metody participace a podkapitola 3.1 Vývoj dítěte). Jsou to: 
 

- Novorozenci, batolata – pozorování, fotodokumentace, komunikace s rodiči (interview, 
dotazník). 
 

- Předškolní děti (3-6 let) – společné procházky, pozorování, fotodokumentace, komunikace 
s rodiči (interview, dotazník), vytváření a analýza kognitivních map, individuální a skupinový 
rozhovor, fotografie dětí a jejich analýza, bodování/hodnocení ilustrace prostředí a aktivit v 
prostředí, vybarvování a vyplnění dotazníku s asistencí, tvorba modelů.   
 

- Školní děti – mladší – společné procházky, hodnocení území skrze připravené formuláře a 
pracovní listy, pozorování, fotodokumentace, práce s mapou, vytváření a analýza kognitivních 
map, individuální a skupinový rozhovor, fotografie dětí a společná analýza skrze rozhovor, 
SWOT analýza prostředí, bodování/hodnocení obrázku prostředí a aktivit v prostředí, 
obrázkový a textový dotazník, tvorba modelů.   
 

- Školní děti – starší – procházky s formulářem k vyplnění a pořizováním fotodokumentace, 
bodování/hodnocení obrázku prostředí a aktivit v prostředí, pozorování, fotodokumentace, 
práce s mapou, vytváření a analýza kognitivních map, pocitové mapy, SWOT analýza 
prostředí, individuální a skupinový rozhovor, dotazník (doplněn o otevřené otázky a zaměřen 
kromě kvantitativních i na kvalitativní data), tvorba modelů.   
 

- Dospívající – výše zmíněné metody doplněné o diskuze formou fór, kulatých stolů a metodu 
World Café, tvorba modelů.  
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9.3 METODIKA POSOUZENÍ PARAMETRŮ MĚSTA PŘÁTELSKÉHO K DĚTEM 
 
 
Jak je vidět z příkladů dobré praxe měst (podkapitola 7.1 Situace ve světě), každé město přistupuje 
ke konceptu Měst přátelských k dětem svým způsobem; konkrétní zvolená strategie a navrhovaná 
řešení se liší. Dle závěru výzkumníků z centra pro Urbánní programování (Centre of Expertise for 
Urban Programming, World Vision)418 je 30 % aspektů měst společných napříč světovými městy a 70 
% aspektů nebo faktorů určujících město jsou pro dané město jedinečné z důvodu historického, 
sociálního, politického a kulturního kontextu.  
Tato specifika umožňují vytvoření charakteristických řešení zaměřených na konkrétní problémy, 
kterým dané město čelí a které jsou relevantní pro danou situaci ve městě.  
 
Protože je každé město specifické, bylo zapotřebí prověřit potřebu a možnost aplikace principu měst 
přátelských k dětem v reáliích České republiky. Za tímto cílem byla sestavena metodika posouzení 
parametrů města přátelského k dětem, pomocí které se realizoval praktický výzkum (pdkapitola 10.3 
Výzkum III) se zaměřením na Prahu, konkrétně území Prahy 3.  
 
Tato metodika je postavena na porovnávání potřeb dětí ve vztahu k veřejnému prostoru měst, 
tedy parametrů města přátelského k dětem (podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k 
dětem) se skutečným stavem v daném území.  K tomu účelu byly určeny jednotlivé fáze postupu 
posouzení a vytvořeny vhodné nástroje/metody přiřazené k jednotlivým fázím. Jejich použití bylo 
následně ověřeno praktickým výzkumem (podkapitola 10.3 Výzkum III).   
 
Spolupráce tří subjektů 
Pro ověření metodik a parametrů města přátelského k dětem skrze praktický výzkum byla zásadní 
spolupráce tří subjektů: města (MČ Praha 3), odborníků (autorky výzkumu ve spolupráci s dalšími 
odborníky různých profesí) a samotných dětí, případně i jejich rodičů (podrobněji podkapitola 10.3 
Výzkum III).  

 
Obrázek 75 - Proces posouzení parametrů města přátelského k dětem založený na spolupráci více 
subjektů. 

                                                           
418 7th Session of the World Urban Forum, 2015. [online]  http://www.urbangateway.org/news/knowledge-cities-wuf7 
 [Assessed: Dec 15, 2018] 
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Postup 
Postup posouzení parametrů města přátelského k dětem se skládá ze tří fází. Proces posouzení 
parametrů města přátelského k dětem používá vhodné nástroje (metody sběru dat, analýz a 
doporučení) přiřazené ke každé fázi postupu.  
První fáze se zaměřuje na stávající situaci a získání dat a informací o fyzickém a sociálním prostředí 
skrze inventuru existujících dat a skrze sběr dat přímo v terénu a pomocí workshopů s dětmi.  
Fáze dvě se týká analýz z pohledu různých aspektů a strategií měst přátelských k dětem vázaných na 
fyzické a sociální aspekty prostředí. Jedná se například o strategii dostupnosti veřejných prostranství 
vhodných pro děti, která reflektuje rozličné potřeby různých věkových skupin dětí (děti malé, 
předškolního věku, mají potřebu kratší vzdálenosti/dostupnosti destinací (tak do 200 metrů od 
bydliště) a děti od 7 do 12 let již mají rozsah možných vzdáleností okolo 500 metrů od bydliště).  Dále 
je to analýza vzorců pohybu a pobytu uživatelů (dětí a rodičů) ve vztahu k danému typu prostředí a 
charakteristikám tohoto prostředí. Podrobněji podkapitola 10.3 Výzkum III a příloha č. 2 Studie 
posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Prahy 3.  
Třetí fáze se zabírá vyhodnocením zjištěného a návrhem obecných i specifických doporučení. 
 
Fáze procesu posouzení parametrů města přátelského k dětem jsou: 
  
• Sběr dat 
Inventura existujících dat a podkladů, dokumentů, map a jiných materiálů; konzultace s městskou 
správou a odborníky; sběr dat v terénu; celoplošné dotazníky pro děti a rodiče; workshopy s dětmi a 
veřejností; 
 
• Analýzy 
Strategie vázané na fyzické a sociální prostředí: typologie prostorů; vzorce mobility a pobytu 
uživatelů; vzorec chování dětí v jednotlivých typech prostorů ve vztahu k charakteristikám fyzického 
prostředí; strategie ve vztahu k parametrům města přátelského k dětem (ztvárnění, funkce, náplň, 
dostupnost, přístupnost, propojenost, parametry kvality prostředí); vztahy v prostředí; sociální 
aspekt. 
 
• Doporučení 
Vyhodnocení; obecná doporučení; malé/rychlé, velké/dlouhodobé změny; specifická doporučení; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 76 - Znázornění procesu posouzení parametrů města přátelského k dětem.  
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10. PRAKTICKÝ VÝZKUM 
 
 
 
 
Praktický výzkum probíhal ve třech vlnách. Výzkum I se zaměřil na sběr dat ve veřejném prostoru 
s fokusem na uživatele děti a mládež. Výzkum II ověřoval možnosti zapojení nejmladších dětí 
předškolního věku do procesu hodnocení a plánování prostředí a na specifika jejich vnímání 
venkovního prostředí. Výzkum III probíhal ve spolupráci s MČ Praha 3 a sloužil k ověření sestavené 
metodiky posuzování a navrhování parametrů města přátelského k dětem, a metodiky participace 
dětí a mládeže.   
Děti, které se přímo zůčastnily průzkumů, činily takto na základě vzájemné dohody a se souhlasem 
jejich rodičů nebo odpovídající instituce. Pořízené fotografie předložené v této práci byly pořízeny se 
souhlasem zákonných zástupců zobrazených dětí.  
 
 
 
 
10.1 VÝZKUM I  
 
Teoretický výzkum zaměřený na dítě a prostředí byl doplněn o sběr dat skrze deskriptivní kvalitativní 
výzkum s dětmi různých věkových kategorií. Tento kvalitativní výzkum předcházel Výzkumu II a 
Výzkumu III.  
Observační výzkum probíhal průběžně v letech 2008–2016 v ČR a v USA (během ročního studijního 
pobytu v rámci Fulbrightova stipendia 2011-2012). Sběr dat se převážně soustředil na Prahu, mezi 
další navštívená města v Evropě patří Jihlava, Litomyšl, Vídeň, Kodaň, Berlín, Londýn a Bělehrad; v 
USA byla pozornost věnována městům Boulder a Denver ve státu Colorado. 
 
Záměr 
Výzkum sloužil k doplnění teoretických údajů o: 
 chování dětí ve venkovním prostředí a jejich interakci s různými typy prostředí (viz podkapitola 

3.1 Vývoj dítěte; Charakteristické rysy věkových kategorií dětí a jejich potřeby ve vztahu k 
prostředí). Cílem bylo zjištění obecných/základních vzorců chování dětí ve veřejném prostoru. 
Toto jejich chování se pozorovalo v rámci přirozených každodenních podmínek ve venkovním 
prostředí. Pozornost byla zaměřena na volnou neorganizovanou činnost v různých typech 
veřejného prostoru (hřiště, park, náměstí, ulice a další) a na chování dětí při pohybu tímto 
městským prostorem (chodník, ulice).  

 prostředí ve městě ve vztahu k dětem a mládeži (viz podkapitola 4.2 Bariéry ve veřejném 
prostoru města ve vztahu k dětem a podkapitola 5.2 Typy veřejných prostorů). Záměrem bylo 
zmapování veřejných prostorů, ve kterých děti tráví čas a provozují aktivity. Sledovaly se různé 
typy venkovních prostorů a rozličné věkové skupiny uživatelů dětí a mládeže. Zaznamenávaly se 
jejich aktivity a interakce s prostředím a bariéry, které městské prostředí dětem klade. Cílem 
bylo tyto vzorce chování třídit dle věkové kategorie dětí a typů veřejného prostoru. 

 
Metody 
Výzkum používal metodu nezúčastněného pozorování – pozorování chování dětí ve veřejném 
prostoru a jejich interakcí s venkovním prostředím bez jakéhokoliv zásahu pozorovatele, který vše 
zaznamenával prostřednictvím fotodokumentace. Následovaly analýzy zjištěných poznatků a 
konzultace s odborníkem, psychologem, za účelem sepsání obecných vzorců chování dětí ve 
veřejném prostoru dle věkových kategorií.  
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Výstupy 
Pozorované vzorce chování a jejich analýza byly seřazené dle věkových kategorií dětí. Výstup je 
promítnut v textu, který pojednává o chování a potřebách dětí dle věkové kategorie ve vztahu k 
prostředí (podkapitola 3.1 Vývoj dítěte; Charakteristické rysy věkových kategorií dětí a jejich potřeby 
ve vztahu k prostředí). 
 
Výsledkem mapování veřejného prostoru, který děti používají ke svým aktivitám, je typologie 
veřejného prostoru ve vztahu k dětem. Tento výsledek je promítnut v textu podkapitoly 5.2 Typy 
veřejných prostorů ve vztahu k dětskému uživateli. Dalším výstupem je fotodokumentace a video 
záznamy. 
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10.2 VÝZKUM II 
 
 
Výzkum sloužil k ověření metodiky zapojování dětí do procesu plánování u předškolních dětí 
(podkapitola 9.2 Metodika zapojení dětí a mládeže).  
Deskriptivní kvalitativní výzkum s dětmi předškolního věku se skládal ze dvou částí. První část se 
zaměřila na vyzkoušení metody kognitivních map. Druhá část se pak koncentrovala na porovnávání 
zážitků a pocitů dětí z různých typů prostředí (formálních míst pro hru – hřišť a neformálních míst 
s potenciálem pro hru – náměstí, parků, předprostorů školy). 
Výzkum probíhal ve spolupráci s MŠ Lvíčata, ČVUT v Praze a zúčastnily se ho děti ve věku 3 až 6 let.  
 
Kognitivní mapy 
Výzkumu II předcházel průzkum Kognitivních map419 z oblasti kognitivní psychologie. Účelem bylo 
identifikovat metodu, která dokáže zprostředkovat zážitek, interpretaci a vnímání prostředí jedincem, 
konkrétně dětmi, pro účely participace při hodnocení a plánování prostředí. Hledala se metoda pro 
komunikaci a interpretaci poznatků o prostředí, kterou bude možné aplikovat i s nejmenšími dětmi. 
 
Kognitivní mapy jsou vnitřní reprezentace fyzikálního prostředí cíleně soustředěné na prostorové 
vztahy.  
Kognitivní mapa je vnitřní (mentální) reprezentace vnější reality v mozku člověka (nebo zvířat), v 
tradičním pojetí především z hlediska prostorových vztahů mezi objekty – např. představa o Evropě, 
o vlasti, o rodném městě, o bezprostředním okolí svého domu.420 Je reprezentativním vyjádřením 
znalostí kognitivních map člověka, kde znalost kognitivní mapy je znalostí jednotlivce o prostorových 
a environmentálních vztazích geografického prostoru.421  
Kognitivní mapě předchází zformování percepční mapy. Kognitivní mapa může mít percepčně 
determinované součásti. Ovlivňuje rozhodování, chování a znalostní strukturu. Není ale přesným 
odrazem reality, uplatňují se v ní různá zkreslení vzdáleností, úhlů, nezahrnuje celou navštívenou 
oblast („bílá místa“), mohou v ní být preferována a zdůrazněna některá místa a trasy.  
Proces vytváření a využívání kognitivních map (získávání, kódování, ukládání, vyhledání, dekódování) 
je označován jako kognitivní mapování. 
Konkrétní kognitivní mapa (angl. concrete cognitive map) je kognitivní mapa, která vzniká konkrétní 
interakcí individua s konkrétním prostředím/prostranstvím /částí reálného světa.422 
Kognitivní mapa je prezentace prostorové paměti člověka. Každý z nás má vlastní kognitivní mapy o 
známém či navštíveném prostředí uchované ve své mentální paměti. Tyto mapy lze přenést na papír 
skrze kresbu, popis či kombinaci obou. Z toho důvodu byly pro výzkum ve spolupráci s dětmi vybrány 
metody kognitivních map a jejich analýz. 
 
Pro vyzkoušení metody byla vybrána věková skupina předškolních dětí (3 až 6 let). V existující 
odborné literatuře a výzkumu je tato věková skupina podstatně zanedbávána.  
Stávající literatura nenabízí teoretické ani praktické zkušenosti zaměřené na děti předškolního věku 
týkající se participace dětí či zapojení dětí do hodnocení a plánování prostředí. Omezený počet studií 
se věnuje tomuto věku dětí ve vztahu k vnitřním prostorům, konkrétně k předškolním zařízením a k 
venkovním školkovým zahradám. Nejznámější je práce autorky Alison Clark a její metoda Mosaic 

                                                           
419 Viz příloha Petrik, M., 2008. Kognitivní psychologie. Vnímání prostoru a kognitivní mapy.  
420 Sternberg, R.J., 2002. Kognitivní psychologie. Praha, Portál. 
421 Kitchin, R., 2001. Cognitive Maps. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. [e-journal] Available  
at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767025316 pages 2120-2124. [Accessed: Feb 2, 2019]. 
422 Sedláková M., 2004. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha, Grada.  
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Approach.423 Tato metoda byla inspirací při sestavování metodiky zapojování dětí do procesu 
plánování   (podkapitola 9.2 Metodika zapojení dětí a mládeže) a její upravená podoba byla ověřena v 
následující části vyzkumu (10.2 Výzkum II; část 2).  
 
 
10.2.2 Výzkum II část I  
První část výzkumu proběhla v červenci 2011. Pilotní studie se účastnilo 12 dětí. 
 
Záměr 
Pilotní studie měla za cíl zjistit, jak tato věková skupina vnímá veřejný prostor, a jaké jsou možnosti a 
možné metody spolupráce s dětmi předškolního věku. Ověřovalo se použití metod kognitivních map, 
skupinového a individuálního rozhovoru.  
 
Popis 
Pilotní studie se skládala z procházky od školky (MŠ Lvíčata, Studentská ulice, Praha 6) na nedaleké 
hřiště (Na Vlčovce) a následného workshopu. Celková délka zkoumané trasy je 298 metrů. Děti 
nebyly předem nijak upozorněny, že mají cestu sledovat či si jí všímat. Po návratu do školky se spolu 
s dětmi v rámci workshopu ve třídě přistoupilo k zaznamenávaní a hodnocení zažitého prostředí. 
 

        
Obrázek 77 - Zkoumaná trasa, mapa a fotodokumentace trasy, 2011. Praha 6.  
 
Metody 
Kromě využití pozorovací metody byla pořízena i fotodokumentace a zápisky. Pomocí metody 
kognitivních map spojené se skupinovou a individuální konverzací a rozborem map se přistoupilo k 
analýze zážitků dětí z procházky. Zaznamenávaly se odpovědi na předem připravené otázky, které 
následně umožnily porovnání získaných dat. Zjišťovaly se pocity děti ze zažitého prostoru, vnímaní 
cesty, a zaznamenávaly se jednotlivé prvky, které si děti pamatovaly. Kromě písemných záznamů byl 
pořízen také audio záznam rozhovorů.  
 
Výstupy 
Metoda analýzy kognitivních map se ukázala jako úspěšná metoda pro zapojení věkové skupiny dětí 
od 3 do 6 let do hodnocení veřejného prostoru. Úroveň provedení map se samozřejmě lišila dle věku 
dětí; děti tříleté měly jednoduší grafický projev než děti ve věku 5. a 6. let. Individuální analýza map 
skrze rozhovor a interview (předem určené otázky k porovnání) nicméně umožnila náhled na dětské 
zážitky a prožitky z navštívené trasy. Díky analýze a porovnání výsledků bylo možné určit jisté 
opakující se vzorce. 

                                                           
423 Clark, A., Moss, P., 2011. Listening to Young Children: The Mosaic approach. UK, Jessica Kingsley Publishers. 
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Obrázek 78 - Ukázka kognitivních map dětí, 2011. Praha 6. 
 
Kromě vizuálních vjemů děti uváděly i vůně a zvuky, kterých si všimly. Jako příklad je možné uvést, že 
v poslední třetině trasy se podél cesty nacházely objemné záhony s květinami, kdy deset dětí z 
dvanácti uvedlo, že v tom místě „to hezky vonělo“. Dále si osm z dvanácti dětí pamatovalo, že u 
přechodu tiká semafor. Některé děti si dokonce pamatovaly na vůni a zvuk, ale ne na fyzickou 
podobu určitých prvků podél trasy (velikost domu, přítomnost stromů). Toto poukazuje na převažující 
smyslové vnímaní této věkové kategorie, které s narůstajícím věkem ustupuje jiným vjemům.  
Je možné uzavřít, že pilotní studie splnila účel. Záměrem bylo zjistit, do jaké míry předškolní děti 
vnímají své prostředí, a zda se s takto mladými dětmi dá pracovat při hodnocení prostředí.  
  
 
10.2.3 Výzkum II část 2. 
Druhá část výzkumu proběhla v srpnu a září 2012.424 Účastnilo se jí celkem 48 dětí. Průzkum probíhal 
formou procházek/návštěv vybraných veřejných prostranství a doprovázejících workshopů. Celkem 
bylo navštíveno 8 lokalit, z toho tři formální místa pro hru (dětská hřiště) a pět neformálních prostorů 
veřejných prostranství. Navštívená místa byla následně zkoumána v interiéru třídy formou 
workshopu. Ten byl rozdělen na dopolední a odpolední část. Dopolední část byla pro děti prožitková, 
nijak se s nimi řízeně nepracovalo. V dané lokalitě byly děti ponechány, aby se věnovaly volné 
činnosti/hře, během které probíhala observace. V odpolední části se v prostoru školky přistoupilo ke 
společné práci, při které děti různými technikami a metodami vyjadřovaly své zážitky, pocity a stopy 
z navštíveného prostředí.  
 
 

Obrázek 79 - Základní specifika výzkumu II část 2 
 
Záměr 
Hlavním záměrem bylo identifikovat případné rozdíly ve vnímaní a v preferencích dětí v odlišných 
prostředích, tedy mezi formálními prostory pro hru (hříštích) a vybraných veřejných prostranstvích). 
Dále byl stanoven záměr blíže se seznámit s věkovou skupinou dětí 3–6 let s cílem zjistit, jak vnímají 
prostředí a jaké mají možnosti ve vnímání prostoru a v prostorové orientaci. Dalším cílem bylo zjistit 
možnosti komunikace s touto věkovou kategorií dětí, konkrétně možnosti poskytnutí jejich zpětné 

                                                           
424 Viz příloha Výzkum II_Lvíčata 2012. 
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vazby ohledně pocitů ve vztahu ke zkoumanému prostředí, dále jejich preferencí v prostředí a 
podobně.  
 
Metody 
Pro daný záměr byla sestavená participační multi-metoda kombinující vizuální a verbální techniky. 
Tato metoda je zaměřena na dětské vnímání a prožitky/zkušenosti. Použité techniky se skládaly z:  
procházky v prostředí, pozorování, fotodokumentace, skupinový rozhovor, individuální interview, 
kreslení kognitivních map a obsahová analýza kognitivních map. Děti také používaly fotoaparáty a 
jejich fotografie posloužily jako další materiál pro rozhovory a analýzu (podrobněji podkapitola 9.2 
Metodika zapojení dětí a mládeže). 
 
Specifika 
Výzkum je založen na konkrétních místech (Space-based) ve veřejném prostoru. Účastnil se ho 
relativně malý počet účastníků (celkem 48 dětí podnikalo výlety, ale pouze 26 z nich jich bylo ochotno 
se účastnit následujících analýz). Během spolupráce s dětmi často docházelo ke skupinovému efektu, 
kdy se děti přikláněly k názoru či se přidávaly k aktivitě, kterou okoukaly od dalších dětí vyjadřujících 
se k výletům. Zařízení MŠ dodržuje určitá pravidla a bezpečnostní opatření, proto školka odmítla 
navštívit jednu z vybraných destinací (jednalo se o náměstí s vodními prvky). Učitelky mají určité 
představy/chápání veřejného městského prostoru, a bylo zapotřebí se s nimi domluvit, aby děti při 
jejich interakcích s prostředím neovlivňovaly (například aby je neokřikovaly, když chtěly vylézt na 
lavičku). Pro účely výzkumu bylo potřeba dětem ponechat úplnou svobodu při výběru aktivit. 
 
Výstupy  
Dětská hřiště (Na Vlčovce (Praha 6); Hadovka (Praha 6); hřiště u Mánesa (Praha 1)). 
Obecně platilo, že si děti vyzkoušely všechny přítomné herní prvky na hřišti, ale velmi brzy je většina 
prvků omrzela (stávalo se tomu tak cca do 10 až 15 minut). Prvkem, u kterého pravidelně zůstávaly 
delší dobu, byl písek. Děti obou pohlaví tohoto věku velmi rády tvoří a pracují rukama, což jim písek 
umožňuje. Zhruba třetina dětí u písku zůstávala po celou dobu návštěvy hřiště. Další prvky, které děti 
zaujaly, nabízely větší výzvu (lanovka a lanové pyramidy) a byly zpravidla určeny starším dětem, kdy  
při interakci s nimi byla dětem poskytována asistence ze strany učitelek. Tyto prvky byly přítomny 
pouze na jednom z navštívených hřišť. Běžné prvky, jako jsou prolézačky, houpadla a točidla, děti 
vyzkoušely jednou či dvakrát, a poté s nimi již dále neinteragovaly. Místo toho začaly hrát vlastní 
týmové hry založené na imaginaci a vzájemné dohodě (na honěnou, na schovávanou, brána 
uzavřená). Přítomné prvky jim pak sloužily spíše k této aktivitě a nikoli k té, ke které byly původně 
navrženy. 
 

 
Obrázek 80 - Písek umožňuje volnou tvorbu, stejně jako herní prvky, které nepředurčují způsob 
aktivity, Hadovka, Praha 6 a hřiště u Mánesa, Praha 1. 
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Obrázek 81 - Děti improvizovaly a používaly herní prvky ke svým hrám na schovávanou. 2012, 
Hadovka, Praha 6. 
 
Veřejný prostor (Růžová zahrada, Petřín, prostor před NTK (náměstí + park), Jelení příkop) 
Přesto, že navštívená místa neobsahují prvky zaměřené přímo na děti, děti si spontánně místa 
osvojovaly, interagovaly s nimi a nacházely v nich prvky, které oslovovaly jejich imaginaci. Např. 
v Růžové zahradě si děti spontánně vymyslely hru na hledání a chytání do vězení a rozlezly se mezi 
růžovými záhony. Travnaté kopečky za NTK je vyzývaly k válení sudů a hravě pojaté dvouúrovňové 
lavičky se staly skokanskými můstky (viz podkapitola 3.2 Hra; Afordance - prostředí s potenciálem pro 
hru. Toto a podobné ztvárnění dětem nepředurčovalo typ hry a jejich hra se libovolně měnila.  
Obecně platilo, že větší počet dětí byl ochotný se účastnit společných analýz těchto navštívených 
veřejných prostranství, než tomu bylo v případě hřišt. Předpokladaným hlavním důvodem této 
skutečnosti je, že tato místa na děti udělala větší dojem oproti standardní sestavě formálního hřiště, 
na kterou jsou zvyklé ze svého okolí. Polovina dětí na navštívených místech již v minulosti byla a 
dobře je znala.  
 

Obrázek 82 - Jelení příkop a jeho interpretace pomocí kognitivní mapy 5 letého chlapce, 2012. 
 
 
Komentář 
Děti reagovaly pozitivně na všechna místa, která jsme navštívili. Některá udělala větší dojem než jiná, 
nicméně obě tato místa, dětská hřiště a jiný veřejný městský prostor, jsou místy, kde by děti měly 
trávit svůj čas. Děti jsou na dětská hřiště zvyklé, vědí, co mají očekávat, a co dostanou. Mají je rády, 
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vědí, že to jsou místa jenom pro ně.  V porovnání s navštíveným městským prostorem ale v kritériích 
jako jsou “zážitky, podněty“ dětská hřiště zaostávají.  Zároveň děti: 
 

 milují výzvy, které mohou překonávat. 
 mají rády přírodní prvky a rády je také používají ke hře. 
 mají velký smysl pro detail – jejich zorné pole je blíž k zemi a všímají si tedy a rády 

prozkoumávají různé odlišnosti, např. na povrchu terénu. 
 jsou interaktivní, a dané prostředí iniciuje jejich aktivity. 
 potřebují volný, otevřený prostor.  
 hrají a umí si hrát VŠUDE. 

 

 
Obrázek 83 - Plato před FA ČVUT, Praha 6. 
 
Kompletní analýzy byly zahrnuty do podkapitol 3.1 Vývoj dítěte a 5.2 Typy veřejných prostorů.  
Záležitostí, kterou je třeba zvážit je, že výzkumný pracovník musí být velmi flexibilní. Některé děti byly 
více sdílné ve skupinách než individuálně. V těchto případech byl použit digitální rekordér, protože 
děti mluvily jeden přes druhého a byly nedočkavé říct svůj názor, takže byl rytmus rozhovoru velmi 
rychlý. Co se dobře osvědčilo byla struktura workshopů ráno výlet/odpoledne analýza. 
 
Fotoaparáty se v tomto výzkumu ukázaly být velmi dobrým nástrojem, kdy pouze několik dětí mělo 
dřívější zkušenost s jejich používáním. Je to nástroj dospělých, a všechny děti se s radostí naučily jej 
používat. Byly pyšné na fotky, které pořídily, a dokonce i děti, které se předtím nechtěly zúčastnit 
kresby a rozhovoru, toužily okomentovat své fotografie. Při fotografování se děti zaměřily na tři 
oblasti:  

 Fotily různé detaily, které je zaujaly. 
 Fotily prvky do výšky, měly potřebu ukázat, jak jsou prvky vysoké. Ukazuje to na vnímaní 

celkového měřítka prostoru.  
 S oblibou se fotily navzájem. 

 

 
Obrázek 84 - Detaily na fotografiích dětí: zajímavý stín, úzká díra, dům v zrcadle, 2012. 
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Obrázek 85 - Vysoké prvky na fotografiích dětí: výška je zaujala, 2012. 

Obrázek 86 - Fotografie kamarádů a lektorky, 2012. 
 
Výsledky byly dále použity při sestavování metodologie participace s dětmi, která byla upotřebena při 
hlavním výzkumu (podkapitola 10.3 Výzkum III) této práce.  
 
Hřiště, která jsme navštívili, měla podobné charakteristiky jako většina dětských hřišť v Praze. Tato 
hřiště nenaplňují celé spektrum dětské potřeby ve hře; měla by být mnohem různorodější v nabídce, 
a to ne v počtu herních prvků, ale v tvarovaném/navrženém prostoru pro hru. Děti se sice rády 
houpou a kloužou, ale také rády tvoří. Na pražských hřištích chybí voda, která je nicméně spolu s 
pískem základem pro tvorbu. Je také nedostatek jiných volných elementů, jako jsou kameny, klacky, 
kusy různých materiálů, které by umožňovaly volnou tvorbu. V porovnání s některými hřišti v 
zahraničí zde nejsou ani přírodní prvky jako rostliny, nemluvě o ohni a drobných zvířatech. 
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10.3 VÝZKUM III 
 
 
Předpoklad pro zkoumání městského prostředí, konkrétně veřejných prostranství, spočíval v účasti 
dětí a mládeže. Jejich zapojení do sběru dat, mapování, analýz, a dokonce i do procesu sestavení 
výsledků a specifických doporučení je zásadní východisko této práce. Úzká spolupráce s dětmi a 
mládeží na základě sestavené metodiky zapojení dětí a mládeže do procesu hodnocení a plánování 
(podkapitola 9.2 Metodika zapojení dětí a mládeže) umožnila získat jejich specifický pohled na město, 
jejich uživatelskou zkušenost (user experience), seznámit se s jejich potřebami ve vztahu k prostředí, 
dozvědět se přání ohledně  budoucího užívání prostředí, a pozornost byla věnována i jejich názoru na 
ztvárnění, funkci a náplň.  
Zvolený postup praktického výzkumu III používal metodiku posouzení parametrů města přátelského k 
dětem (podkapitola 9.3 Metodika posouzení parametrů města přátelského k dětem a podkapitola 9.1 
Parametry města přátelského k dětem) a zakládal se na výchozích parametrech města k dětem 
přátelského (kapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem).  
 
Základní informace 
Praktický výzkum byl proveden na území MČ Praha 3 ve spolupráci s úřadem městské části. Výzkum 
probíhal kontinuálně od srpna 2013 do dubna 2014 a vycházel z rozsáhlých analýz veřejného 
prostředí, dotazníků, workshopů i z práce v terénu. Šlo o hodnocení kvality veřejného prostoru 
z pohledu dětí a vypracování řady doporučení, jak veřejný prostor s ohledem na děti zkvalitnit. 
Praktický výzkum je založený na participaci/účasti dětí a mládeže. Spolupráce s dětmi provázela 
všechny fáze průzkumu, od sběru dat přes analýzy po formulaci doporučení.  
Úřad městské části Praha 3 spolupracoval při získávání relevantních podkladů a zprostředkování 
spolupráce se základními a mateřskými školami v území skrze odbor školství, a poskytoval potřebné 
konzultace.  
 
Spolupráce 
Výzkum probíhal ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 3 a za aktivní účasti dětí ze ZŠ Havlíčkovo 
náměstí, ZŠ Chmelnice, ZŠ V zahrádkách, ZŠ Jeseniova 96/240, ZŠ Jiřího z Lobkovic, ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad, ZŠ Pražačka, ZŠ Jaroslava Seiferta, ZŠ Chelčického v Praze 3. Dále se jednalo o děti 
navštěvující MŠ Jeseniova (Praha 3) a ÚMŠ Lvíčata (Praha 6) a také děti ze skautského oddílu 
Lumturo, Nitranská ulice, Praha 3.  
Téma Město přátelské k dětem bylo zároveň zadáno jako semestrální téma (z.s. 2013/2014) ve dvou 
ateliérech na Fakultě architektury. Ateliér Šestáková řešil jako semestrální téma z hlediska aspektů 
města přátelského k dětem veřejně přístupný vnitroblok mezi ulicemi Vinohradská, Slezká a Jičínská v 
Praze 3. Ateliér Hanson a zúčastnění studenti řešili městskou část jako celek, s možností výběru 
konkrétního prostoru či užšího téma ke zpracování finálního projektu.  
Celkem 15 studentů magisterského studia z ateliéru Hanson se zapojilo do první fáze praktického 
výzkumu III, konkrétně do sběru dat v terénu, a několik studentů se zúčastnilo workshopů s dětmi. 
Získaná data ze sběru dat v terénu, dotazníků a workshopů, byla studentům následně poskytnuta 
k dispozici.  
 
Jednotlivé části výzkumu (sestavení dotazníků, statistické zpracování dat, přenesení dat do map, 
interpretace dat) byly konzultovány s odborníky z oblastu architektury, krajinné architektury, 
sociologie, pedagogie a statistiky.  
 
Nad rámec výzkumu došlo ke zpracování dodatečného výstupu ve spolupráci s krajinnou architektkou 
Ivou Hejzlarovou. Zjištěné skutečnosti, poznatky a doporučení byly pro potřeby MČ P3 zpracovány do 
dokumentu Studie posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 
3 (příloha 2. této práce). Součástí dokumentu jsou semestrální práce studentů z ateliéru Hanson.  
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Cíle 
Hlavním cílem výzkumu bylo ověření sestavených parametrů města přátelského k dětem 
(podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem) a metodik (podkapitoly 9.2 Metodika 
zapojení dětí a mládeže a 9.3 Metodika posouzení parametrů města přátelského k dětem). Dále se 
sběr dat zaměřil na získání odpovědí na otázky: 

 Jaký je vztah dětí k veřejnému prostoru na Praze 3? 
 Co Praha 3 dětem nabízí? 
 Naplňuje veřejný prostor na Praze 3 potřeby dětí? 

 
Širším cílem vázaným na disertační práci bylo najít cestu a správnou strategii k tomu, aby děti byly 
nedílnou součástí života ve veřejných prostorách našich měst. 
 
Tématicky se výzkum zaměřil na zkoumání okruhů korelujících se sestavenými parametry města 
přátelského k dětem: svoboda pohybu, překonané vzdálenosti, příležitosti pro pobyt a hru, kontakt 
s přírodou, pocit bezpečí, vztah k prostředí a ke komunitě.  
 
Vymezení a charakteristika řešeného území  
Řešené území odpovídá území spravovanému MČ Praha 3. Sběr dat se zaměřuje na dostupný veřejný 
prostor v rámci městské části. Území se zkoumalo jako celek se zaměřením na vybrané lokality. 
 

  
Obrázek 87 - MČ Praha 3 v kontextu Hl. m. Prahy, 2014. 
 
V době výzkumu žilo na území Prahy 3 více než 73 500 obyvatel. Celková rozloha území činí přibližně 
649 ha. Svou polohou se jedná o širší centrum Prahy, s ohledem na přírodní a umělé bariéry je ovšem 
území Prahy 3 hůře dostupné. V návaznosti na okolní městské prostory je MČ Praha 3 oddělena 
přírodní bariérou vrchu Vítkov a její plynulou návaznost směrem k centru města narušuje také 
kolejový viadukt Hlavního nádraží. Morfologicky se jedná o území velmi dynamické. To ovlivňuje i 
zástavbu, která není kontinuální pro celé území, ale spíše rozdělená do jednotlivých lokalit, které v 
některých oblastech a liniích splývají, zatímco ve většině případů jsou spíše odděleny, často výrazným 
předělem. V západní části převažuje tradiční bloková vícepodlažní zástavba Žižkova a části Vinohrad z 
druhé poloviny 19. a začátku 20. století, která se dále rozvíjí podél historických cest východním 
směrem. Ve východní části se pak prolíná nízkopodlažní zástavba s nízkou hustotou osídlení s 
bytovými domy a sídlišti druhé poloviny 20. století. Dalšími výraznými prvky řešeného území jsou 
pásy veřejné zeleně na terénních hřebenech, samostatné obytné či nebytové soubory staveb, volné 
plochy brownfieldu a hřbitovy. 
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Postup 
Proces výzkumu se skládal ze tří fází (podrobněji podkapitola 9.3 Metodika posouzení parametrů 
města přátelského k dětem): 
 
• Sběr dat 
Inventura existujících dat a podkladů, dokumentů a map, sběr dat v terénu, celoplošné dotazníky pro 
děti a rodiče, workshopy. 
• Analýzy 
Strategie, vzorce chování dětí a rodin, fyzické prostředí (ztvárnění, funkce, náplň, dostupnost, 
přístupnost), vztahy v prostředí, sociální aspekt. 
• Doporučení 
Obecná doporučení, malé/rychlé, velké/dlouhodobé změny, konkrétní doporučení. 
 
 
 
10.3.1 Sběr dat 
Cílem bylo zmapovat stávající situaci na Praze 3 a uvést ji do kontextu konceptu měst přátelským 
k dětem. Účelem sběru dat byla také předběžná identifikace problémů, na které se v dalších fázích 
analýz a doporučení bude hledat odpověď. 
Sběr dat se skládal ze čtyř částí: 
o Kolekce a inventura existujících dat a podkladů 
o Sběr dat v terénu  
- Celoplošný dotazník  
- Série workshopů  
 
Časově byl sběr dat rozdělen do několika pracovních fází. Po první rešerši stávajících dat došlo k 
mapování fyzického prostředí a chování dětí ve veřejném prostoru. Následně došlo k doplnění údajů 
z dostupných dat, hlavně skrze doplňkový sběr dat v terénu. Přípravné práce na dotazníku probíhaly 
v měsících říjen a listopad. Následně byl dotazník pilotován v ZŠ Chelčického (Praha 3) v celkem dvou 
třídách, jedné na prvním stupni a druhé na stupni druhém. Poté byly distribuovány do sedmi škol na 
území městské části dotazníky, skládající se z dotazníků jak pro rodiče, tak pro děti. V listopadu a v 
lednu proběhly workshopy v mateřských školách spolu s distribucí dotazníků pro rodiče školkových 
dětí. V návaznosti na digitalizaci vyplněných dotazníků a první orientační výsledky byly zorganizovány 
další workshopy. Poté se srovnávala shromážděná data a dávala se do souvislostí pro souhrnnou 
analýzu.  

Kolekce a inventura existujících dat a podkladů 
Jednalo se o inventuru dostupných dokumentů, studií, zpráv, map a podkladů týkajících se území MČ 
Praha 3 a souvisejících území hlavního města Praha. Inventura se zaměřila na různé aspekty území,  
jednalo se jak data o fyzickém prostředí, tak socio-demografická data. Cílem bylo získat co nejvíce 
existujících údajů o kvalitě fyzického prostředí, enviromentálních podmínkách, kriminalitě, 
dopravních nehodách, spokojenost občanů a podobně. Soupis podkladů a použitých zdrojů je 
přiložen v příloze 2. této práce. 
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Obrázek 88 - Veřejně přístupný prostor – vymezení prostoru výzkumu.  
 
Sběr dat v terénu  
Sběr dat v terénu byl realizován jeho průzkumem za pomoci studentů z ateliéru Hanson. Sběr se 
zaměřil na dvě oblasti – pozorování a mapování fyzické struktury a behaviorálního vzorce dětí a 
mládeže. Použité metody: pozorování, zaznamenávání do map a tabulek, fotodokumentace. 
 
První oblastí bylo mapování fyzických charakteristik veřejného prostoru a jednotlivých prostranství. 
Šlo o zmapování stavu, typů a kvality povrchů, přítomnosti zeleně a lokalizace jednotlivých prvků 
ekosystémů, stínu a oslunění prostorů, mapování prvků městského mobiliáře, nočního osvětlení, 
mapování prvků regulace jako jsou např. poloha a stav přechodu pro chodce, dopravní signalizace 
apod. Výsledky byly zaznamenávány fotograficky a do připravených map a formulářů. 
 

 
Obrázek 89 - Sklony ulic/ukázka výsledku sběru dat v terénu – fyzická struktura. 
  
Druhá oblast mapování v terénu se zaměřila na chování dětí ve veřejném prostoru, konkrétně na 
jejich mobilitu v území a pobyt a aktivity v konkrétních destinacích. Zaměření bylo provedeno na 
destinace v blízkosti školy (předprostory škol a blízkého okolí včetně okolních ulic), hřiště, parky a 
náměstí. Zde se v určitých časech a na předem určených místech pozorovaly a sbíraly vzorce chování 
dětí a jejich doprovodů. Kromě provozovaných aktivit se zaznamenávaly i případné prvky, které děti 
používaly (kolo, koloběžka, volné prvky z okolí pro hru atd.), interakce s městským mobiliářem, 
sledovaly se cesty a trasy dětí, jejich věk, typ doprovodu atd. Kompletní výstupy viz příloha 2. Studie 
posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3. 
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Obrázek 90 - Aktivity dětí ve vybraných lokalitách – ukázka výsledku sběru dat v terénu – chování dětí.  

 
Celoplošný dotazník  
Po dohodě s odborem Školství a mládeže MČ P3 a s jednotlivými základními školami proběhlo plošné 
dotazníkové šetření dětí od 6 do 16 let. Z deseti základních škol na území MČ se do dotazníkového 
šetření zapojilo celkem osm škol. Vzhledem k tomu, že jsou ZŠ na území Prahy 3 spádové, tedy 
navštěvují je děti bydlící ve spádové oblastí školy, byl splněn požadavek, aby dotazník byl vyplněn 
dětmi, které v daném území žijí. Procento dětí bydlících mimo území bylo zanedbatelné.  
 
Sestavení dotazníku 
Cílem dotazníkového šetření bylo získat kvantitativní data pro další zpracování. Sestavení dotazníku a 
jeho následné vyhodnocování bylo konzultováno s odborníky z pole psychologie, pedagogie a 
sociologie.  
 
Dotazník byl sestaven ve dvou variantách. První, graficky zpracovaná varianta, byla sestavena pro 
žáky prvního stupně a uzpůsobena jejich možnostem. Byly zvoleny uzavřené otázky s výběrem 
možností odpovědí pomocí obrazných znázornění. Pro žáky druhého stupně dotazník umožňoval i 
odpovědi na otevřené otázky. Oba typy dotazníku byly sestaveny k vyplnění v čase 10 až 20 minut. 
Byly doplněny o instrukce pro učitele o tom, jak žáky instruovat a informovat o záměru dotazníku a 
zároveň je v jejich odpovědích neovlivňovat. Předmětem zájmu bylo získání dat ve třech hlavních 
okruzích: mobilita dětí po městě a jejich samostatnost, aktivity a místa trávení volného času ve všední 
dny ve městě, a zda se dětem líbí místo bydliště a cítí se v něm bezpečně. 
 
Pilot dotazníků 
Následně byl dotazník pilotován v ZŠ a MŠ Chelčického 43 (Praha 3) ve dvou třídách na prvním a 
druhém stupni. Pilotní testování proběhlo na vzorku 44 respondentů (Z nich celkem 24 z I. stupně a 
20 z II. stupně). Během pilotu žáci vyplnili dotazník a následně došlo k analýze skrze rozhovor a 
bodování ze strany žáků a učitelů. Na základě pilotu byl dotazník upraven do finální podoby. 
  
Zaměření dotazníku 
Dotazník je koncipován jako explorativní, jeho úkolem není potvrzení nebo vyvrácení určité hypotézy, 
ale přiblížení základního vztahu dětí k veřejnému prostoru města. Cílem bylo oslovit co nejvíce dětí 
na Praze 3 a zjistit, jaký je jejich vztah k veřejnému prostoru. Dotazník se zaměřil na mobilitu dětí, 
samostatnost a oblíbené aktivity ve veřejném prostoru, přičemž se hledaly odpovědi na otázky: 
 
 jaký konkrétní prostor děti ve volném čase navstěvují 
 jakým způsobem, s kým a jak ho používají 
 nakolik jsou samostatné v pohybu pro městě 
 jaké vzdálenosti při svých cestách překonávají 
 jaký styl dopravy používají na cestě do školy či z ní 
 jakým oblíbeným činnostem se věnují a kterým by se případně chtěly věnovat a není jim to 

umožněno 
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 co vnímají jako případné bariéry v prostoru 
 zda se zde cítí bezpečně, případně v ohrožení a proč 
 jak jsou se svým prostředím spokojeny 
 
Kromě objektivního posouzení využití veřejného prostoru města bylo předmětem zájmu i to, jak to 
vidí samy děti. Otázky zaměřené na kvantitativní data byly tak doplňovány otázkami, které 
požadovaly volné odpovědi nebo subjektivní názory dětí.  
 

   
Obrázek 91 - Ukázka stránek z dotazníku pro 1. st. ZŠ425 

    
Obrázek 92 - Ukázka dvou listů dotazníku pro 2. stupeň ZŠ426 
 
Cíle dotazníku 
Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo získat kvantitativní data pro další zpracování především v 
analytické části. Výsledným cílem bylo vizualizovat v mapách propojení místa bydliště respondenta se 
způsobem dopravy do školy, spádovost navštěvovaných hřišť a parků, bezpečnost v okolí bydliště a 
mnohé další. Dalším cílem bylo identifikovat závislost využití veřejného prostoru města na charakteru 
zástavby a srovnání dvou městských částí. 

Distribuce dotazníku 
Dotazník byl do škol distribuován v tištěné podobě. V základních školách byl dotazník distribuován 
do náhodně vybraných tříd v jednotlivých ročnících. Bylo tomu tak hlavně proto, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného zastoupení věkového rozpětí žáků. Účelem bylo získání statisticky významného 

                                                           
425 Viz příloha 3. Výzkum III_Praha 3_ Specifikace dotaznikového šetření a statistika. 
426 Viz příloha 3. Výzkum III_Praha 3_ Specifikace dotaznikového šetření a statistika. 
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zastoupení studentů ve školním okrese a pokrytí věkové skupiny děti a mládeže od 6 do 16 let. 
Sada dotazníků byla vždy vybavena instrukcemi pro učitele a dotazník byl vyplněn v rámci 
vyučovací hodiny s jejich asistencí. Dotazníkového šetření se účastnily děti ze ZŠ Havlíčkovo 
náměstí, ZŠ Chmelnice, ZŠ V Zahrádkách, ZŠ Jeseniova 96/240, ZŠ Jiřího z Lobkovic, ZŠ nám. Jiřího 
z Poděbrad, ZŠ Pražačka a ZŠ Jaroslava Seiferta.  Na ZŠ Chelčického proběhlo pilotní testování 
dotazníku.  
 
 
Zpracovaní dat 
Celkově se vrátilo 1148 vyplněných dotazníků (I. stupeň - 685 dětí, II. Stupeň 463 dětí) ze sedmi 
základních škol. Dotazníky byly zpracovány v elektronické podobě pomocí programu IBM SPSS 
statistic. 
 

  
Obrázek 93 - Ukázka základní statistiky 1. stupeň ZŠ427 
 
Statistická data z dotazníků byla zpracována do grafů a map. Data se porovnávala dle spádových 
škol, způsobu dopravy dětí, druhů doprovodu, oblíbených hřišť a parků, aktivit atd. Významné 
poznatky umožnilo párování dat, například propojení místa bydliště se způsobem dopravy do školy 
či s oblíbenou nebo nejvíce navštěvovanou destinací.  
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Obrázek 94 - Ukázka grafu zpracování dat dotazníku pro 1. a 2. stupeň ZŠ – Jak se dostáváš do školy? 
 

                                                           
427 Viz příloha 3. Výzkum III_Praha 3_ Specifikace dotaznikového šetření a statistika 
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Obrázek 95 - Ukázka grafu zpracování dat dotazníku pro 2. stupeň ZŠ428 
 
 
 
Výběr výsledků statistických dat z dotazníkového šetření 
Podrobněji viz příloha 3. Specifikace dotazníkového šetření a statistika.  
 
Porovnání odpovědí dětí z 1. a 2. stupně na otázku „Jak se dostáváš do školy?“:  
I. Stupeň  
Pouze pěšky 39,7 % Na kole 3,21 %      
II. stupeň 
Pouze pěšky   44,92 % 
 
Korelace odpovědí dětí z 1. a 2. stupně na otázku „S kým obvykle chodíš do školy/ze školy?“ a věku 
dětí: 
Sám, kamarádi, sourozenci  v 8 letech je to 1/5 dětí 
    od 10 let je to více než ½ dětí 
    u 13 let starých dětí to činí 71,2%   
 
  
Děti 2.stupně na otázku „Jak se ti líbí místo, kde bydlíš?“ odpovídaly: 
Líbí či spíše líbí 70,63% dotazovaných dětí převážně kvůli fyzickému prostředí (klid, ticho, blízko do 
školy, obchody, rekreační místa) a také sociálnímu prostředí (kamarádi, dobré sousedství) 
 
Nelíbí, čí spíše nelíbí 15,25% dotazovaných dětí převážně kvůli fyzickému prostředí (psí hovínka, 
smetí, smrad, daleko do…, staré domy) a hned poté kvůli sociálnímu prostředí (opilci, bezdomovci, 
divní lidé, Romové) 
 
Děti 2.stupně na otázku „Cítíš se bezpečně v místě, kde bydlíš?“ odpovídaly: 
                                                           
428 Viz příloha  3. Výzkum III_Praha 3_ Specifikace dotaznikového šetření a statistika 
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Ano 74,9% z dotazovaných dětí převážně kvůli sociálnímu prostředí (kamarádi, dobré sousedství, 
policie) a také kvůli fyzickému prostředí 
 
Ne 25,1%   z dotazovaných dětí  převážně kvůli sociálnímu prostředí (opilci, bezdomovci, divní lidé, 
Romové) a hned poté kvůli bezpečnostní stránce (drogově závislí lidé, loupeže)  
 

 
Obrázek 96 - Nejnavštěvovanější parky v korelaci s místem bydliště (1. Židovské pece, 2. Parukářka, 3. 
U Vodárny (Praha 2), 4. Vítkov a 5. Riegrovy sady, 6. Na Balkáně, 7. Dopravní hřiště) - ukázka výsledku 
dotazníkového šetření.429   
 
 
 
 
Série workshopů 
Workshopy umožnily skrze přímou práci s dětmi doplnit sběr dat o kvalitativní poznatky. Uskutečnilo 
se celkem 5 workshopů a účastnily se jich děti z UMŠ Lvíčata (Praha 6), děti z MŠ Jeseniova (Praha 3), 
děti ze skautského oddílu Lumturo (Praha 3) a děti ze ZŠ Jaroslava Seiferta (Praha 3).  
Školy byly vybírány na základě lokality a poznatků z dotazníkového šetření. Sloužily tedy částečně i 
k doplnění dat z dotazníků. Oproti kvantitativně zaměřenému dotazníkovému šetření workshopy 
sloužily k získání kvalitativních dat. Data získaná z mateřských škol vzešla na základě aktivit v rámci 
workshopů a také z vyplňování dotazníků dětmi a jejich rodiči.  
 
 
Zaměření workshopů 
Workshopy byly zaměřeny na získání obsahově detailnějších dat pomocí přímé interakce s dětmi. 
Věkové zaměření  cílilo na mladší děti předškolního věku (celkem 2 workshopy) a děti staršího 
školního věku (za ten je považován věk 9 až 18 let) ze zájmové činnosti skautského oddílu. Dva 
workshopy byly realizovány na ZŠ Jaroslava Seiferta z důvodu pokrytí chybějících dat z území dolního 
Žižkova. Celkem se workshopů zúčastnilo kolem 140 dětí. Zaměření bylo na vnímaní svého okolí, na 
pocity bezpečí, způsoby a trasy mobility a destinace, kde děti tráví čas.  
 
 
                                                           
429 Podrobnějí viz příloha  č.5 - Výzkum III_Praha 3_ Korelace bydliště dětí a návštěvností parků 
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Metody 
Mezi použité metody patří: skupinová diskuze, individuální rozhovor, kreslení kognitivních map 
vybraného prostředí a následná spolu analýza těchto map, zakreslování cest a tras pohybu do 
reálných map území, ústní rozbor cesty do školy a z ní, či případně cesty a zpět na kroužek nebo za 
jinou aktivitou, celkový pohyb dětí v rámci městské části Prahy 3, procházky po okolí. V rámci celé 
pracovní skupiny byly děti dodatečně tázány a vyzvány k diskuzi týkající se bezpečnosti, omezení, hry 
ve veřejném prostoru a oblíbených míst ke hře, to vše v rámci lokality Prahy 3.  
Byla pořízena foto, video (workshop ZŠ J. Seiferta) a audio dokumentace průběhu workshopů. 
Získané poznatky se zaznamenávaly během workshopu. Tyto materiály sloužily k následné analýze 
získaných dat.   

 
Obrázek 97 - Průběh workshopu s dětmi ze skautského oddílu Lumturo, Praha 3.  

  
Obrázek 98 - Průběh workshopu s dětmi ze ZŠ J. Seiferta, Praha 3.  

 
Obrázek 99 - Příklad mentální mapy účastníka workshopu a záznam společné analýzy této mapy, 
Praha 3.   
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Výsledky workshopu 
Získané informace vedly zejména ke zmapování pozitivních a negativních aspektů venkovních 
prostorů, ve kterých se děti pohybovaly, ale zároveň také umožnily zanesení do mapy v případě míst 
potenciálně nebezpečných nebo oblíbených venkovních prostor. Data byla posléze vyhodnocena 
z mnoha hledisek. Výstupem workshopů jsou kromě výsledného komentáře (podkapitola 10.4 Shrnutí 
a závěry.) samotné mentální mapy, zákresy do map, hodnocené fotografie městských prostorů, 
fotodokumentace a audio/video nahrávky. 
 
 
 
10.3.2 Analýzy 
Získaná data ze sběru se zpracovala do podkladů, které kombinovaly různé vrstvy dat a umožňovaly 
posouzení výchozích parametrů. Kompletní výstupy Analýz je možné nalézt v příloze 2. této práce. 
 
Výchozí parametry, které byly analyticky ověřovány, jsou podrobněji rozepsány v podkapitole 9.1 
Parametry města přátelského k dětem: 
 

o Děti mají možnost svobodně, nezávisle a bezpečně objevovat své prostředí. 

o Děti mají právo na hru a prostředí musí na tuto potřebu adekvátně reagovat.  

o Děti mají dostatek míst k setkávání se s vrstevníky. 

o Děti mají nabídku různorodých a zajímavých aktivit. 

o Děti mají přístup k přírodě a přírodním prvkům. 

o Děti jsou součástí města a společnosti. 

o Děti se mohou identifikovat s místním prostředím a společností. 

o Děti jsou zapojeny do procesu rozhodování a plánování. 

 
Specifické oblasti posuzování se týkaly kvality: 

 Fyzického prostředí – bezpečnost, enviromentální kvalita, čistota a údržba, měřítka, nabídky 
mobiliáře a dalších prvků apod. 

 Vztahů v prostředí – propojenost, dostupnost dle věkových kategorií dětí, přístupnost.   
 Funkce – náplň/nabídka aktivit, služby, kultura/umění, inkluze, integrace funkcí.  
 Sociálního aspektu – identita, jedinečnost, význam, personifikace prostoru, 

participace/management zahrnující skupiny místních obyvatel. 
 
Zkoumáno bylo funkční využívání dílčích typů prostorů ve vztahu k vzorcům chování dětí ve veřejném 
prostoru. Jsou to ulice, náměstí, park, drobná prostranství a předprostor škol. Zhotovené analýzy 
popisují vztah mezi infrastrukturou veřejných prostranství a příležitostmi k bezpečnému a 
příjemnému pohybu dětí v rámci celého města. Analýzy zohledňují celou škálu dětských uživatelů 
včetně odlišných forem mobility, jako např. pohyb s kočárkem, chůze, cyklistika, skateboarding, jízda 
na kolečkových bruslích apod.  
 
Doplňková analýza byla provedena pomocí metody S.W.O.T. Analýz, což jsou analýzy zaměřující se 
na zobrazení silných a slabých stránek v systému veřejných prostorů potřebných pro dosažení 
parametrů města přátelského k dětem, kdy tyto analýzy zároveň identifikují možnosti a potenciální 
hrozby v zájmové lokalitě (MČ Praha 3). V rámci analýzy je vytvořena identifikace a popis kritických 
bodů, slabin a strukturálních poruch v rámci veřejných prostorů Prahy 3, porovnání vůči tendencím 
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Měst přátelských k dětem, identifikace a popis možných vylepšení veřejného prostoru, která by 
mohla vést ke zlepšení kvalit Prahy 3 v rámci Child Friendly principů. 
Posuzované aspekty:  

 Děti, školy, studenti 
 Propojení 
 Cíle/Destinace 
 Identita 
 Zeleň a příroda 
 Uliční prostor 
 Nabídka pro dětskou hru 

 

   
Obrázek 100 - Prostupnost území pro děti – ukázka výstupu analýz.  
Kvalita fyzického prostředí ulice – ukázka výstupu analýz. 
 

  
Obrázek 101 - Mapa bariér – ukázka výstupu analýz. 
Identifikované bariéry ovlivňující návštěvnost městských parků v korelaci s bydlištěm dětí, ukázka 
výstupu analýz. 
 
 
 
 

   
Obrázek 102 - Mapa stávajících a potenciálních veřejných prostranství – ukázka výstupu analýz. 
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10.3.3 Výsledky a doporučení 
Již ve fázi analýz vystoupily na povrch oblasti a části území, které jasně poukazovaly na potřebu 
změny či zlepšení. K doporučením se přistupovalo obdobně jako v části analýz, tedy tak, že se území 
nejprve řešilo jako celek, aby se následovně přistoupilo k detailům a jednotlivým jeho částem. 
Kompletní výstupy viz příloha 2. 
 
Shrnutí 
Děti v Praze 3 nejsou běžnou součástí odpoledního života ulice či náměstí. Z dotazníku a workshopů 
vyplývá, že děti nejvíce využívají specifická místa určená pro hru a aktivity – hřiště, sportoviště, školní 
družina, kroužky. Jsou tak izolovány od zbytku společnosti, a to nejen od dospělé populace, ale i od 
jiných věkových skupin dětí. Výsledky průzkumu ukazují že, děti sice oceňují umělé herní prvky, ale 
v oblibě mají i přírodní prostředí. Pozitivně hodnotí přítomnost stromů poskytujících stín, možnost 
lezení a schovávání či stavění z klacků. V dotaznících a v průběhu workshopů se také vyjadřovaly ke 
kvalitě prostředí v okolí jejich domova. Vadí jim ulice znečištěné odpadky a psími exkrementy, 
posprejované budovy, hluk a znečištění coby důsledek automobilové dopravy. Většině se však v Praze 
3 přesto líbí, oceňují množství parků.  
Konkrétně v Praze 3 chybí propojenost různých částí města. Děti denně podnikají cesty z domova do 
školy, do knihovny, na kroužek, do parku, s rodiči po nákupech. Narážejí přitom na řadu bariér, buď 
ve formě dopravy, či je to nedostatek průhlednosti nebo správný povrch, na kterém se dá jet na 
koloběžce. Město by mělo podporovat cyklo dopravu už od raného věku, použití kol a koloběžek 
dětmi je ale v městské části minimální. Kolo jako dopravní prostředek do školy nepoužívá ani 2 % 
dětí. Pěšky a bez doprovodu rodičů v 8. letech do školy a ze školy chodí méně než 20 % dětí. Ve věku 
13 let je také stále necelá třetina dětí do školy doprovázena rodiči.     
Další problém představuje dostupnost míst pro hru nejmenších dětí v bezprostřední blízkosti 
domova, například v dolním Žižkově jsou hřiště opravdu daleko. V Praze obecně je nedostatek hřišť 
pro děti starší 7 let, ve kterých se jejich vývojové potřeby mění a obyčejná skluzavka či pískoviště jim 
již nestačí. Městům dále chybí nabídka pro teenagery, kteří jsou dobrovolně odsouzeni k trávení 
svého volného času v nákupních centrech.  
Mapování též ukázalo nedostatek přírodních prvků. Park s trávníkem, květinový záhon či 
neudržované křoví obydlené bezdomovci není příroda, která děti vybízí ke hře.  
 
 
 
Doporučení 
Na základě výchozích parametrů a zjištění ze sběru dat a analýz se doporučení zaměřila na hlavní 
oblasti problematiky. Těmi jsou mobilita dětí a mládeže, nabídka aktivit a obecná doporučení pro 
jednotlivé části města dle typologie prostorů.   
U mobility dětí i nabídky aktivit byly hledány cesty ke zlepšení fyzické i užitné stránky prostředí, 
zejména jakým způsobem zkvalitnit pohyb a pobyt dětí v území.  
Je možné shrnout, že je především nutné, aby byl prostor vnímán jako obytný. Jednoznačná typologie 
přispívá k tomu, že je prostor návštěvníkem intuitivně zařazen do určité kategorie a tímto stimuluje 
žádoucí aktivity. Pro ty by měl prostor být náležitě vybaven. Návštěvníkům ve vstupu do prostranství 
nebrání žádné fyzické bariéry nebo bariéry ztěžující orientaci. Prostředí umožňuje bezpečný a 
pohodlný pohyb, který dětem umožňuje samostatnost. 
 
 Propojení celého území/Multifunkční trasy 
Na území městské části se jasně rozlišuje několik samostatných celků (městských čtvrtí), které se 
odlišují fyzickou strukturou, sociálním aspektem a svou funkcí, a fungují v rámci svých hranic 
samostatně jako celek. Na styčných liniích těchto celků jsou významné dopravní komunikace pro 
motorizovanou dopravu, které představují významné bariéry. 
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Na základě mapování významných pěších spojů a strategických tras v území spolu s lokalizací 
chybějících vstupů a neexistujících propojení bylo navrženo schéma propojení celého území. 
Konkrétně se jedná o návrh „multifunkčních“ a doplňkových tras, které by představovaly bezpečnou 
cestu podporující důležité tahy a cíle v území. Chodci a cyklisté by podél celé délky trasy měli 
přednost. V místě křížení s dopravní tepnou jsou navrženy úpravy řešení prostoru za cílem zpomalení 
dopravy.  
 

 
Obrázek 104 - Zúžení vozovky v místě přechodu, Jeseniova, Praha 3.  
 

 
Obrázek 103 - Mapa propojení – doporučené trasy, ukázka doporučení.   
 
 
 
Doporučené cíle podél cest  
Navržené trasy budou plně funkční, pokud podél nich budou podporovány služby a v pravidelných 
intervalech vzniknou různá stanoviště. Tato stanoviště by měla zhodnotit potenciál nově 
definovaných lineárních parků a nároží a jejich nabídka aktivit by měla být zaměřena na všechny 
věkové kategorie. Stanoviště by měla mít různou velikost a ztvárnění (od drobných zastavení – pítko 
nebo interaktivní umělecké dílo – až po specializovaná hřiště) a dle celkové strategie MČ vytvořit 
rozmístění nabídek aktivit pro různé věkové skupiny dětí. 
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 Vytváření obytné ulice jako místa k pobytu 

 

Obrázek 105 - Potenciální veřejná prostranství – „živá“ ulice, Praha 3. 
 

 
Obrázek 106 - Potenciální veřejná prostranství – ulice  „PLAY STREET“, Praha 3. 
 
 
 Propojení funkční plochy náměstí s prostorem přilehlých ulic 

 

 
Obrázek 107 - Potenciální veřejná prostranství – náměstí (Nám. Jiřího z Poděbrad ohraničené křovím, 
Praha 3).  
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 Jasné definování lineárních parků (zelených koridorů), otevření vstupů do parků. 
 

 
Obrázek 108 - Potenciální veřejná prostranství – lineární park (zelený nedefinovaný pás propojující 
Floru a Želivského, Praha 3).  
 
 
 Efektivní prostorové řešení nároží 

 
 

 
Obrázek 109 - Potenciální veřejná prostranství – drobná prostranství, nároží (Nároží Olšanského 
náměstí sloužící k parkování a nároží Biskupcova, s nádobami pro tříděný odpad, Praha 3). 
 
 
 Přírodě blízké vegetační prvky součástí designu 
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 Zpřístupnění vnitrobloků (oáz zeleně a ticha) 

 

 
Obrázek 110 - Veřejně přístupný vnitroblok Soběslavova, Praha 3 
 
 Nabídka aktivit pro všechny věkové skupiny samozřejmou součástí utváření místa 
Je nutné zohlednit všechny věkové skupiny dětí při revitalizaci a tvorbě nových veřejných 
prostranství. Je nanejvýše vhodné klást důraz na integraci prostorů pro různé věkové skupiny a 
slučování kompatibilních funkcí (např. různé využití dle denní doby nebo dne v týdnu, Playing streets) 
Mít na mysli rovnoměrné rozložení nabídky aktivit dle potřeb dětí; neopomíjet např. potřebu 
dramatické a konstrukční hry u mladších dětí, sociální integrace u starších dětí, potřeby 
rodičů/doprovodu atd. 
 
 

Obrázek 111 - Vytváření sociální kvality místa pomocí zklidnění dopravy a nabídky aktivit (předprostor 
ZŠ V Zahrádkách 1966/48 , Praha 3). 
 
 Zlepšení kvality fyzického prostředí zapojením místních obyvatel do údržby problémových 

lokalit 
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Obrázek 112 - Náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3. 
 
 
 Participace místních obyvatel včetně dětí všech věkových skupin 

 

 
Obrázek 113 - Sběr dat, Workshop na ZŠ Jaroslava Seiferta, 2013, Praha 3. 
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10.4 SHRNUTÍ A ZÁVĚRY 
 
 
Domov, ulice, škola, hřiště, park, obchod, knihovna – to je dětský svět ve městě. Podstatným 
poznatkem výzkumné části práce bylo pochopení významu čtvrtí, tedy sousedství, ve kterých se děti 
v jejich životech pohybují. Sousedství tvoří jakási ohniska, v rámci kterých se odehrává vše podstatné. 
Je zásadní, aby čtvrtě byly funkční a naplňovaly potřeby dětí. Nabídka a kvalita prostředí čtvrti a její 
funkčnost a náplň je pak rozhodující pro to, jak úspěšný je kontakt dětí s jejich prostředím, a jaký 
dopad dané prostředí má na jejich životy.  
 
 
Sousedství/čtvrť  
V předškolním a mladším školním věku dětí hraje sousedství důležitou roli. Sousedství či městská 
čtvrť odpovídá měřítku dětí a jejich schopnostem vnímat a rozumět svému prostředí. Postupně, jak 
děti rostou, se jejich rádius pohybu a pobytu rozšiřuje. Tak se postupně rozšiřuje i jejich vnímání 
města, ze čtvrti na sousední čtvrti, na soustavu čtvrtí, na město.    
 
Pokud jsou činnosti dítěte soustředěné do jednoho sousedství či čtvrti, dítě má možnost své prostředí 
postupně objevovat a osvojovat samostatné fungování v rámci čtvrti. Pak je podstatné, aby čtvrť byla 
bezpečná, s minimální místní dopravou, a nabízela potřebnou škálu nabídky aktivit a služeb, dostatek 
přívětivých míst pro hru a pobyt a kontakt s přírodou.  
Pokud dítě bydlí v jedné čtvrti a navštěvuje školu, která se nachází v jiné části města, tak je jeho 
prožitek města ovlivněn závislostí na dopravě, do jistého věku v nutném doprovodu rodičů.   
 
Propojení uvnitř a mezi sousedstvími musí být efektivní. Po obvodu sousedství mohou být důležité 
spoje v měřítku městské části, které je v potřebných uzlech třeba bezpečně (zpomalení dopravy) 
protnout spojnicemi. Podobný princip se využívá v rámci konceptu Super Blocks v Barceloně.430 
Koncept identifikoval obytné bloky o velikosti 150 x 150 metrů, které tvoří sousedství tak, aby 
celkové vzdálenosti nepřesáhly 500 metrů (viz podkapitola 7.1 Situace ve světě). V neposlední řadě je 
třeba myslet na destinace celoměstského významu, aby jejich nabídka, dostupnost a přístupnost 
splňovaly parametry přátelské k dětem.  
 
Komplexní infrastruktura pro děti v rámci sousedství/čtvrti 
Dětský život ve městě se tedy odehrává v sousedství. Proto je žádoucí se soustředit na naplnění 
parametrů města přátelského k dětem (MPD) v rámci jednotlivých čtvrtí. Aby parametry MPD byly 
naplněny, je třeba splnit kombinaci faktorů, které ovlivňují kvalitu a přívětivost prostředí. Těmi jsou:  
Fyzické faktory 
Například široký chodník, krátké destinace/místa k zastavení, stín, zeleň, ztvárnění prostoru 
přívětivého k dětem, omezení motorizované dopravy a další. 
Propojení uvnitř a mezi jednotlivými sousedstvími 
Bezpečnou cestou upřednostňující pěší a kolečkáře.  
Destinace/cíle malého měřítka a celoměstského významu 
Rozmanitá nabídka různorodé hry a aktivit skrze aktivaci různých typů prostorů. Může to být ulice 
jako místo k pobytu, části ulice jako místa k zastavení, nároží či křížení ulic s prostorem pro pobyt až 
po nabídku v rámci náměstí, parků, městské divočiny a dalších. S věkem dětí roste jejich schopnost se 
pohybovat nezávisle v širším okruhu od bydliště. Zájmy starších dětí se také vyvíjí a ony potřebují 
větší variabilitu/širší nabídku destinací a aktivit.  
 

                                                           
430 BCNEcologia, 2018. Superbloks. [online] Available  at: http://www.bcnecologia.net/en/conceptual-model/superblocks 
[Accessed: Dec 2, 2018].  
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Čtvrť je v přeneseném slova smyslu město. Aby čtvrť, soustava čtvrtí či celé město vycházelo vstříc 
potřebám dětí, je potřeba mít komplexní infrastrukturu města, která bere na děti ohled. Týká se to 
nejen dopravy (opatření ke zklidnění motorizované dopravy a snížení škodlivých emisi, usnadnění 
pohybu a orientace dětí v dopravě), ale i nabídky služeb a aktivit (vzdělání, volnočasové aktivity), 
příležitostí ke hře a potkávání se s kamarády (funkční místa integrovaná do veřejného prostoru), či  
kontaktů s přírodou.   
 
Je třeba přemýšlet se zaměřením na potřeby dětí a plánovat město nad rámec dětských hřišť, 
směrem ke komplexní infrastruktuře pro děti a mládež. Cílem je integrace činností dětí do městské 
matrice.  
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11. VÝSTUPY A ZÁVĚRY 

 
 
 

 
 
Základní aspekty charakterizující dnešní dětství ve městě byly představeny v podkapitole 4.3 Urbánní 
dětství a byla nabídnuta formulace urbánního dětství shrnující problematiku dětství v současném 
městě do čtyř faktorů, které dětství ovlivňují: domestikace, institucionalizace, insularizace a odcizení 
přírodě (podrobněji kapitola 4.3 Urbánní dětství). 
Na základě analýzy vlivů současného města na děti (kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti) a 
veřejného prostoru města (kapitola 5. Veřejný prostor města ve vztahu k dětem), která byla shrnuta v 
kapitole 8. (kapitola 8. Shrnutí problematiky), práce nabízí řešení problematiky dětí ve městě v 
podobě strategie města přátelského k dětem, která představuje přístup k plánování, přeměně a 
spravování měst z pohledu dětí a jejich potřeb.  
Města po celém světě přistupují k problematice dětí ve městě vlastními koncepty, které reagují na 
danou konkrétní situaci měst, a tyto příklady dobré praxe (podkapitola 7.1 Situace ve světě) ukazují 
interdisciplinární přístup aplikovaných strategií měst přátelských k dětem a přesah na aktuální výzvy 
a témata (místní a globální), kterým dnešní města čelí (podkapitola 8.2 Význam a aktuálnost 
předmětu).   
 
Za účelem ověření strategie v reáliích ČR, potažmo v Praze, a na základě teoretického výzkumu 
podpořeného praktickými zkušenostmi (podkapitoly 10.1 Výzkum I a 10.2 Výzkum II) byly definovány 
parametry města přátelského k dětem (podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem). 
Ty představují východisko k sestaveným metodikám: Metodika zapojení dětí a mládeže a Metodika 
posouzení parametrů města přátelského k dětem (podkapitoly 9.2 a 9.3). Metodiky byly ověřeny 
praktickým výzkumem (podkapitola 10.3 Výzkum III), který kromě hodnocení území a uživatelů, 
konkrétně dětí, a posouzení parametrů města přátelského k dětem, navrhuje i opatření pro dané 
území ve formě obecných a specifických doporučení (příloha 2. Studie posouzení a navržení 
parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3).  

 
Metodika posouzení parametrů města přátelského k dětem, založená na porovnávání potřeb dětí ve 
vztahu k veřejnému prostoru měst se skutečným stavem v území na základě definovaných parametrů 
města přátelského k dětem, se ukázala jako efektivní. Sestavený postup procesu posouzení a použitý 
soubor nástrojů (podkapitola 9.3 Metodika posouzení parametrů města přátelského k dětem) 
umožnily získat cenné poznatky, které jsou popsány v této kapitole. 
  
Výstupy a závěry v následujícím textu se skládají z ověření počátečních teoretických hypotéz (kapitola 
2. Postup práce; Hypotézy a 11.1 Ověření hypotéz) a formulace revidovaných parametrů měst 
přátelských k dětem (podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem a 11.2 Definice 
parametrů města přátelského k dětem ), které zároveň tvoří nová kritéria pro posouzení měst 
přátelských k dětem. Závěrem jsou shrnuté výsledky disertační práce a závěry pro další rozvoj 
problematiky dětí ve městě a realizaci v praxi (podkapitola 11.3 Závěr). 
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11.1 OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 
 
 
Teoretické poznatky práce a praktický výzkum (kapitola 10. Praktický výzkum) potvrdily nastavené 
hypotézy. Následující text stručně reaguje na jednotlivé hypotézy.  
 
 

o Kvalita a parametry prostředí výrazně ovlivňují to, jak děti dané prostředí užívají.   
 
Dítě, jeho vývoj a rozvoj a kvalita života ve městě jsou ovlivněny fyzickým a sociálním prostředím 
(podrobněji kapitoly 3., 4. a 5.). Fyzické charakteristiky prostředí a sociální faktory (např. současný 
styl života a výchova rodičů) mají vliv na způsob, kterým děti užívají město a činnosti, které ve 
veřejném prostoru města provozují. Jak bylo zmíněno v kapitole 8. Shrnutí problematiky, tyto vlivy 
často fungují jako propojené nádoby, navzájem se ovlivňují a definují kvalitu daného prostředí 
(podrobněji podkapitola 5.1 Veřejný prostor). Kvalitu a užitnost veřejného prostoru utváří různé 
faktory (forma a ztvárnění, funkce (obsah a náplň), provozní vztahy a v neposlední řadě jeho 
společenská rovina.431 
 
Společenský faktor často utváří duch místa a vytváří jeho atraktivitu. Takový prostor se dá označit za 
přívětivý ke svým uživatelům. Citovaná zahraniční literatura v teoretické částí práce a výstupy 
praktického výzkumu (kapitola 10. Praktický výzkum) ukazují, že přívětivost prostředí hraje zásadní 
roli v tom, jak je dané prostředí dětmi využíváno. Pod pojmem přívětivost se rozumí součet různých 
parametrů určujících kvalitu prostředí, kdy ve smyslu této práce jsou to parametry prostředí města 
přátelského k dětem (podrobněji podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem). Jsou to 
třeba bezpečnost, dostupnost, prostupnost a přístupnost území, nabídka aktivit a hry, kvalita 
ztvárnění a údržby daného prostředí, společenská inkluze a další. Pokud je prostředí přívětivé k 
uživatelům, tedy dětem, snižuje se i odpor rodičů k větší nezávislosti a svobody v pohybu a pobytu 
dětí ve veřejném prostoru města.  
 
Níže je uvedeno pár příkladů z části praktického výzkumu (podkapitola 10.3 Výzkum III), které toto 
tvrzení dokládají.  
 
Pěší mobilita dětí 
Sběr dat a následné analýzy (podrobně příloha č. 2 Studie posouzení a navržení parametrů města 
přátelského k dětem na území MČ Praha 3) ukázaly, že větší procento dětí, které chodí do školy pěšky 
a bez dospělého doprovodu, existuje v oblastech s méně hustým motorizovaným provozem (spádová 
oblast ZŠ Jeseniova a školy v oblasti Jarova) oproti oblastem s hustší dopravou (spádová oblast ZŠ J. 
Seiferta či ZŠ J. z Poděbrad). Toto procento výrazně klesá, když se mezi školou a bydlištěm dětí 
nachází významná bariéra např. frekventovaná ulice (v Praze 3 takovou bariéru představuje např. 
ulice Koněvova). V případě způsobu dopravy dětí do školy a ze školy kromě přívětivosti prostředí 
hraje roli i blízkost samotné školy. Zde ovšem přítomnost bariér znovu (hlavně frekventované a husté 
dopravy bez úprav pro bezpečné přecházení) způsobuje, že blízkost školy přestává hrát roli.  

                                                           
431  Carmona, M., etc., 2010. Public Places – Urban Spaces. The Dimensions of Urban design. Oxford, Elsevier Ltd.   
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Obrázek 114 - Korelace bydliště dětí, které chodí do školy pěšky a cílové školy.432 

  
Obrázek 115 - Bariéry omezující pohyb dětí.  
 
Mezi identifikované bariéry omezující pohyb dětí na území Prahy 3 patří ulice s frekventovanou 
dopravou, chybějící přechod, chybějící zpomalení dopravy v místě křížení dětských tras pohybu, 
chodník užší než 3 metry nebo chodník s parkujícími auty na chodníku, schody, neprůchozí areály 
(nepropojenost území), stoupání ulic větší než 36 % (těžko schůdné pro děti mladší 5 let a matky 
s kočárky), nepřehlednost území (přerostlé křoví, oplocení, zdi, apod.), nedostatečné veřejné 
osvětlení či potenciální hrozby ze strany neznámých osob (v případě Prahy 3 se jednalo o jednotlivce 
a skupiny s neadekvátním chováním, pobývající v určitých místech v území).  
 
Návštěvnost destinací  
Podobně tak nejen blízkost, ale i rozmanitost nabídky destinací pro děti (hřiště, park, sportoviště, 
dětem přívětivý veřejný prostor) určují, kolik volného času v nich děti tráví a jak často je navštěvují. 
Průzkum ukázal, že blízkost samotné destinace nestačí. Roli hraje přístupnost a propustnost území 
umožňující bezproblémový „child friendly“ přístup k destinaci. Určující jsou také kvalita nabídky 
v destinaci, možné aktivity a činnosti. 
 

                                                           
432  Viz příloha Výzkum III_Praha 3_ Korelace bydliště dětí, které chodí do školy pěšky a cílové školy.  



 

147 
 

  
Obrázek 116 - Identifikované bariéry ovlivňující návštěvnost městských parků v korelaci s bydlištěm. 
(1. Židovské pece (nejnavštěvovanější), 2. Parukářka, 3. U Vodárny (Praha 2), 4. Vítkov a 5. Riegrovy 
sady, 6. Na Balkáně, 7. Dopravní hřiště).   
 
Analytická mapa znázorněná výše ukazuje nejnavštěvovanější parky v území v korelaci s místem 
bydliště dětí. Například centrálně umístěná Parukářka je navštěvovaná převážně dětmi, které bydlí 
severně a západně od parku. Děti, kteří bydlí ve stejné vzdálenosti od parku na východní straně tuto 
destinaci ve svém volném čase nenavštěvují. Hlavním důvodem je bariéra Koněvovy ulice a křižovatky 
u Olšanského náměstí, která dělí území na dvě části. Obdobně patří destinace Vítkov i přes svoji 
velikost a rozlehlost po celé severní straně městské části k méně navštěvovaným destinacím. 
Důvodem je částečná nepřístupnost území ze strany dolního Žižkova (v době průzkumu nebyly tyto 
vstupy do parku zprovozněny) a morfologie území (výrazné stoupání). Dětmi byl také uveden důvod 
týkající se nepřítomnosti nabídky zaměřené přímo na dětí a také doprovázejícího zázemí (např. 
kavárna či stánek).  
 
Dostupnost destinací 
Způsob užívání prostředí dětmi ovlivňuje dostupnost a přístupnost prostoru a kvalitu či rozmanitost 
nabídky pro hru a aktivity v daném prostoru. Pro děti různých věkových kategorií se tyto parametry 
liší. Pro mladší děti (0-2 a 3-6 let) by dostupnost destinací dle parametrů města přátelského k dětem 
měly splňovat vzdálenosti do 150 m a 300 m od bydliště. Děti školního věku by měly mít nabídku 
destinací v dosahu do 500 m (podrobněji příloha č. 2 této práce).  
 
 

  
Obrázek 117 - Dostupnost destinací do 150 m.   
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Mapa výše ukazuje relativně malou plochu území, která splňuje parametry dostupnosti destinací do 
150 m od bydliště. 
 
Příklady pěší mobility, návštěvnost a dostupnost destinací na zkoumaném území MČ Praha 3 ukazují 
vliv konkrétních fyzických charakteristik prostředí a specifických sociálních faktorů (potenciální 
nebezpečí hrozící ze strany určitých individuí zdržujících se v území) na způsob, kterým děti užívají 
území a činnosti, které v daném veřejném prostoru provozují.  
Dle teoretických a praktických poznatků této práce se dá konstatovat, že čím přívětivější prostředí, 
tím více svobody a nezávislého pohybu a pobytu dětí mají. 
 
 

o Aby město bylo přátelské k dětem, je třeba ho s ohledem na děti a celé rodiny plánovat. 
Aby bylo takové plánování úspěšné, je nezbytné do něj zapojit samotné děti.  

 
Dle formulace dnešního/urbánního dětství (podkapitola 4.3 Urbánní dětství) tkví příčiny 
domestikace, institucionalizace a insularizace dětství a odcizení dětství přírodě v současném stylu 
života, přístupu rodičů k výchově dětí a v neposlední řadě v kvalitě prostředí, ve kterém děti a rodiny 
žijí - čili v tom, co jim současné město nabízí.  
 
Možné příklady zlepšení podmínek pro život dětí ve městech ukazují příklady dobré praxe zmíněné 
v podkapitole 7.1. Situace ve světě.  Tyto příklady dobré praxe zároveň potvrzují důležitost plánování 
s ohledem na děti a celé rodiny již ve fázi tvorby strategií a celkového konceptu města a poukazují 
také na podstatnou roli samotných dětí a jejich vhledu do procesu plánování. Děti samy nejlépe vědí, 
jak si chtějí hrát, kde se chtějí potkávat s kamarády a jaké mají preference a nároky na veřejný 
prostor. Nejsou odborníky na plánování, ale jsou odborníky na hru a své životy.433 Je žádoucí děti a 
mládež vhodným způsobem zapojovat do procesu plánování (podrobně kapitola 6. Participace dětí a 
mládeže); právo na rozhodování a účast ve veřejném životě města jim zaručuje Úmluva o právech 
dítěte.434  
 
Příkladů úspěšných měst přátelských k dětem, která mají propracovanou strategii a zájem naplňovat 
vizi přátelskosti k dětem včetně jejich zapojení do procesu plánování, je celá řada. Řadí se mezi ně 
čtvrť Vauban,435 město Rotterdam,436 Boulder437 v Coloradu nebo nová strategie čtvrtí Superblocks438 
v Barceloně (podrobně podkapitola 7.1 Situace ve světě).  
 
Pro úspěšná a fungující prostředí je potřeba zahrnout potřeby dětí a mládeže do celkové strategie 
města a napříč jednotlivými obory. Tento přístup zabezpečí komplexní náhled a řešení problematiky 
oproti jednostrannému přístupu například zaměřenému pouze na hru či zdraví dětí ve městě. Takto 
se dá předcházet různým negativním dopadům města na život dětí, za které můžeme považovat 
nezávislou mobility, fragmentovaný zážitek města či segregaci dětí na místa určená pouze dětem 
(hřiště). Příkladem zde opět mohou být strategie měst ze zahraničních příkladů dobré praxe, např. 

                                                           
433   Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019].  
434 UNHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [pdf] Available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf [Accessed: Sept 16, 2018].  

435  FreiburgVauban. Freiburg Vauban.[online] Available at:   https://freiburg-vauban.de/en/quartier-vauban-2/  [Accessed 
Nov 7, 2018].  
436   Gemeente Rotterdam, 2012. Rotterdam City with a future. [online] Available  at: 
https://www.rotterdam.nl/JOS/kindvriendelijk/Rotterdam%20City%20with%20a%20future.pdf [Accessed: Sept 12, 2016]  
437  GuB. Growing Up Boulder. [online] Available  at: http://www.growingupboulder.org/ [Accessed: Nov 20, 2018].  
438  BCNEcologia, 2018. Superbloks. [online] Available  at: http://www.bcnecologia.net/en/conceptual-model/superblocks 
[Accessed: Dec 2, 2018]  
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akční plán města Gent439 v Belgii, který je spravován třemi odbory veřejné správy (doprava, parky a 
veřejný prostor, rozvoj města) a který vyjadřuje politickou vůli směřovat k městu přátelskému dětem 
a usměrňovat budoucí strategii města (podrobně podkapitola 7.1 Situace ve světě). 
 
Výzkum III v části doporučení (podkapitola 10.3 Výzkum III) navrhuje řešení úprav prostředí, která 
berou v ohled potřeby dětí a mládeže získané během participačního procesu. Jsou to například 
propojení území bezpečnými trasami pomocí lineárních parků (příklad propojení Flory s Želivského 
podél zdi Olšanských hřbitovů skrze kultivaci nevyužitého pásu zeleně) nebo pomocí celkové sítě 
„child-friendly“ tras, které propojují důležité destinace dětí s jejich bydlištěm a nabízí jim bezpečnou 
komunikaci pěší a na kolečkách (kolo, koloběžka, skate, kočárek).  
 

 
Obrázek 118 - Návrh propojení bezpečnou multifunkční sítí tras vhodných pro děti, pěší komunikaci a 
komunikaci na kolečkách.  
 
Dalším příkladem doporučení pro území Prahy 3, které vzniklo na konkrétních zjištěních během 
participace s dětmi, je rozšíření nabídky stávajících destinací o další místa přívětivá k pobytu a dětské 
hře, která budou součástí veřejného prostoru (využití nároží, pobytové ulice, vnitrobloky, rozšíření 
nabídky hřiště a parku, úprava náměstí s cílem sdíleného prostoru). Tímto se naplňuje parametr 
nabídky pro děti různých věkových kategorií a rozmanitost nabídky dle zvyšujícího se rádiusu volného 
pohybu dětí s jejich rostoucím věkem (podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem).  
 
Plánování města s ohledem na děti a ve spolupráci se samotnými dětmi umožňuje získat specifické 
vhledy do problematiky a zároveň přináší další přidané hodnoty a přínosy vycházející z procesu 
participace, čímž může být například získání povědomí dětí o tématech svého města, nabytí pocitů 
sounáležitosti či inspirace pro architekty směrem ke zdravému, mladému a hravému městu 
(podrobněji 6. Participace dětí a mládeže). 

 
o Skrze plánování s ohledem na děti a skrze zapojování dětí a mládeže do plánování lze 

pozitivně ovlivnit celé spektrum aspektů našich měst. Bydlení, dopravu a mobilitu, zelenou 
a modrou infrastrukturu, ekonomiku, zdraví, růst/pokles populace, sociální vztahy.   

 
Teoretická a výzkumná část práce ukázala rozsah a přesah tématu dětí ve městě do různých 
souvisejících oblastí napříč městskou agendou (kapitola 4. Současné město a jeho vliv na děti). 

                                                           
439   StadtGent, 2015. Ghent:a Child and Youth-Friendly City. [online] Available  at: https://stad.gent/ghent-
international/city-policy/ghent-child-and-youth-friendly-city  [Accessed: Nov 6, 2018].    
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Městské plánování zahrnuje celou řadu aspektů, které město ovlivňují a skrze perspektivu dětí a 
mládeže se tyto aspekty prolínají (kapitola 8. Shrnutí problematiky). Je nutné je řešit celkově a k 
problematice města přátelského k dětem přistupovat komplexně.440  
 
V podkapitole 8.2 Význam a aktuálnost předmětu byla problematika města přátelského k dětem 
rozebrána skrze perspektivu dalších aktuálních témat, se kterými se dnešní města potýkají. Mezi ty 
patří stárnutí populace, potřeba fyzicky aktivních občanů a zdravého města a potřeba efektivního a 
udržitelného města, které zároveň bude přívětivé a rovnoprávné ke všem jeho uživatelům.  
Tyto aspekty město přátelské k dětem zahrnuje; skrze plánování pro děti, mládež a celé rodiny 
dosahuje řešení, která v závěru vyhovují všem uživatelům města. Uvedené příklady dobré praxe 
(např. čtvrť Vauban,441 podkapitola 7.1 Situace ve světě) to potvrzují.    
Přístup k řešení problematiky dětí ve městě, který je nekomplexní čili je jednostranně zaměřený na 
jednotlivou oblast (např. oblast vzdělávání/školství, zdraví, bezpečí/dopravy) napomáhá segregaci 
dětí, institucionalizaci a insularizaci (podrobněji podkapitola 4.3.2 Formulace urbánního dětství). 
Příkladem může být přístup „vylučování“ dětí z veřejného prostoru a jejich segregace na dětských 
hřištích z různých méně či více opodstatněných důvodů (bezpečí dětí, nabídka hry není přítomna ve 
veřejném prostoru, usnadnění kontroly dětí – institucionalizace). Tato strategie není přínosná ani pro 
děti ani pro město samotné, protože platí, že stejně jako prostředí města ovlivňuje děti, tak i děti 
svou přítomností či nepřítomností ovlivňují město a jeho kvalitu.442 
 
 

o Pokud se ve veřejném prostoru zohlední potřeby jedné z nejzranitelnějších skupin 
obyvatel, tedy dětí, budou zároveň naplněny i potřeby ostatních sociálních skupin včetně 
seniorů či osob se zvláštními potřebami.443 

 
Potřeby děti jsou podobné potřebám ostatních uživatelů měst. Můžeme mezi ně zahrnout zdraví a 
duševní pohodu, možnost trávení kvalitního času venku, míru kontaktu s přírodou, možnost 
samostatně se pohybovat po městě. To vše jsou silné ukazatele toho, jak město funguje, a to nejen 
pro děti, ale pro všechny jeho obyvatele.444 Je to proto, že potřeby dětí se v zásadě shodují 
s potřebami všech ostatních skupin obyvatel: bezpečné ulice, dostatek zeleně, čistý vzduch, pocit 
sounáležitosti s prostředím a svoboda být sám sebou. Potvrzují to výsledky dotazníkového šetření 
provedeného v rámci praktického výzkumu (podkapitola 10.3 Výzkum III a příloha č. 2 Studie 
posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území městské části Praha 3).   
Děti mají z pohledu dospělého uživatele města omezené schopnosti a dovednosti na základě jejich 
konkrétního vývojového stádia (podrobněji podkapitola 3.1 Vývoj dítěte). Konkrétní mentální, 
kognitivní a fyzické schopnosti určují i způsob používaní prostředí a provozované aktivity v něm. V 
pod kapitole 4.2 Bariéry ve veřejném prostoru města ve vztahu k dětem byly popsány některé 
konkrétní příklady. Například omezená schopnost prostorové orientace a správného odhadu 
vzdálenosti u dětí mladších 12 let ovlivňuje jejich bezpečí v současné motorizované dopravě a 
dopravní infrastruktuře (odhad rychlosti blížícího se auta k přechodu, výška dítěte neumožňující 
dostatečný přehled situace na přechodu z důvodu parkujících aut, atd.). Příkladů je mnoho v různých 
                                                           
440   ARUP, 2017. Cities Alive. [pdf]Available at: https://www.arup.com/perspectives/cities-alive-urban-childhood 
[Accessed: Feb 8, 2019].   
441 FreiburgVauban. Freiburg Vauban.[online] Available at:   https://freiburg-vauban.de/en/quartier-vauban-2/  [Accessed 

Nov 7, 2018].   
442  Petrik, M, 2017. stať: Co dělat pro to, aby naše města byla více přátelská k dětem? Sborník konference Architektura 
dětem 2017. Praha, SVK FA ČVUT.  
443  Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available  at: 
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: Nov 
17, 2018].  
444  Bolt, S., 2017. Child-friendly cities benefit us all. [online] Available  at: http://www.playengland.org.uk/child-friendly-
cities-benefit-us-all/  [Accessed: Jan 25, 2019] 
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oblastech a aspektech města (podkapitola 4.2 Bariéry ve veřejném prostoru města ve vztahu k 
dětem).  
Pokud se tedy zohlední schopnosti a potřeby těch „nejzranitelnějších“ občanů a k nim automaticky 
vázaných rodičů a prarodičů v plánování města, budou naplněny potřeby široké veřejnosti a 
různých sociálních skupin uživatelů měst (kapitola 8. Shrnutí problematiky).    
 
 

o Při použití vhodného přístupu/metody se děti mohou stát plnohodnotnou součástí 
plánovacího procesu/participace.  
 

Sestavená metodika zapojení dětí a mládeže do procesu plánování (podkapitola 9.2 Metodika 
zapojení dětí a mládeže do procesu plánování), která byla ověřena v praktické části (podkapitola 10.3 
Výzkum III) ukázala, že promyšlená metodika či soubor nástrojů, přístupů a metod spolupráce s dětmi 
nastavených na míru pro danou situaci splňuje účel procesu participace při plánování města. Byla 
získána relevantní data, informace, názory a vhledy dětí na různá témata. Použití vhodného přístupu 
umožnilo dětem stát se nejenom „plnohodnotnou“ součástí plánovacího procesu, ale jejich vhled do 
dané problematiky byl přínosem pro proces samotný a pro budoucí plánování přeměn města 
(podrobně podkapitola 10.3 Výzkum III).        
Metodika sestavená na míru danému účelu a schopnostem dané věkové kategorie dětí spolu s 
citlivým přístupem odborného realizačního týmu samotného procesu participace (během sestavení, 
realizace a vyhodnocení dat, podrobněji kapitola 6. Participace dětí a mládeže) je základem pro 
úspěšnou participaci a naplnění jejího potenciálu.445  
Dokazují to i příklady dobré praxe (kapitola 7. Situace ve světě a v ČR); ze zahraničí se jedná třeba o 
město Boulder s úspěšným programem Growing Up Boulder446 zaměřeným na zapojování dětí a 
mládeže do rozhodování a plánování města, v ČR třeba aktivity Nadace Proměny Karla Komárka a 
jejich program Zahrada hrou.447  
 
 

o Skrze plánování s ohledem na děti a díky zapojování dětí a mládeže do plánování lze 
pozitivně ovlivnit celé spektrum aspektů našich měst. Bydlení, dopravu a mobilitu, zelenou 
a modrou infrastrukturu, ekonomiku i sociální vztahy.   
 

Hodnocení a plánování měst perspektivou dítěte rozhodně není jednorozměrný přístup. Aby město 
mohlo být považováno za Město přátelské k dětem, musí splňovat určité fyzické a sociálně-
ekonomické požadavky (podrobněji kapitola 8. Shrnutí problematiky). Města, která se již mohou 
pyšnit označením města přátelského k dětem (podkapitola 7.1 Situace ve světě; Příklady dobré praxe) 
ukázala, že k naplňování potřeb dětí a mládeže ve městě je potřeba interdisciplinární přístup a 
konkrétní cíle jsou dosaženy, pokud se město plánuje komplexně a tedy perspektivou dětí. Změny 
směrem k přívětivějšímu prostředí pro děti a mládež se dotýkají mnoha oborů. Těmi jsou například 
omezení znečištění ovzduší skrze redukci motorizované dopravy a vytváření zelených prostorů ve 
městě a s tím spojené zkvalitňování environmentálních podmínek pro udržitelné město, je to také 
integrace hry do veřejného prostoru a vytváření sdílených míst pro pobyt a s tím spojená podpora 
komunity a sociálních vztahů.  
Propojenost tématu města přátelského k dětem se souvisejícími aktuálními tématy měst po celém 
světě (místní a globální výzvy současného města) je detailněji popsána v podkapitole 8.2 Význam a 
aktuálnost tématu.   

                                                           
445   Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available  at: 
http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019].  
446  GuB. Growing Up Boulder. [online] Available at:  http://www.growingupboulder.org/ [Accessed: Nov 20, 2018].  
447  NPKK. Nadace Proměny Karla Komárka. [online] Available at: https://www.nadace-promeny.cz/  [Accessed: Jan 21, 
2019].     
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Příkladem může být přeměna náměstí Van Beuningenplein v Amsterodamu (Carve)448, kde došlo ke 
komplexní přeměně prostoru zahrnující částečné vymezení a zklidnění dopravy, vybudování 
podzemního parkování a nádrží pro zadržování dešťové vody, při zachování stávající a výsadbě nové 
zeleně a transformaci samotného pobytového prostoru do nespecificky definovaného multifunkčního 
místa nabízející relaxační, kulturní a hravé aktivity a potřebné zázemí. Prostor úspěšně funguje jako 
nové komunitní centrum dění, ve kterém se prolínají různé generace uživatelů a do kterého jsou děti 
a jejich aktivity integrovány.  
 

  
 

 
Obrázek 119 - Van Beuningenplein, Amsterodam, 2018 – příklad specificky 

nedefinovaného prostoru umožňujícího rozlišné aktivity pro všechny typy uživatelů.  
 
Příklad přeměny náměstí Van Beuningenplein v duchu veřejného prostoru přátelského k dětem 
ukazuje rozsah a přesah strategie města přátelského k dětem do jiných oborů a aspektu města.  
 
 

o O městě je třeba přemýšlet se zaměřením na potřeby dětí, kdy je nutné ho plánovat nad 
rámec dětských hřišť směrem ke komplexní infrastruktuře pro děti a mládež.  

 
Současný přístup k plánování měst (detailněji popsaný v kapitole 8. Shrnutí problematiky) děti 
koncentruje do předem určených zón, jako jsou hřiště a školní zahrada, tedy zón, které jsou více či 
méně vyloučené z ostatních částí veřejného prostoru. Ve vztahu k dětem putují veřejné investice do 
školství, sportu a formálních prostorů pro hru, hřišť. Tento způsob přemýšlení je třeba změnit tak, 
aby děti a mládež byly naopak integrovány do městské matrice. Toho lze dosáhnout promyšleným 
přístupem plánování s ohledem na děti a jeho zařazením do vládních a městských strategií.  
Příkladem jsou přijaté strategie v některých zahraničních městech (Gent, Barcelona, Vancouver, 
Amsterodam a další). Jiné státy a města mají své oficiální strategie hry, které jim legislativně a 

                                                           
448 Carve. Carve buro. [online] Available at: http://www.carve.nl/ [Acessed Feb 14, 2019]. 
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finančně umožňují zkvalitňovat nabídku hry ve městě a integrovat ji do veřejného prostoru (Anglie, 
Skotsko, Calgary a další).  
Předchozí příklad úspěšné přeměny veřejného prostoru Van Beuningenplein v duchu child friendly 
představuje ukázku dobré praxe, ve které se přemýšlí nad rámec dětských hřišť, a kde se dosáhlo 
integrace dětí do městské matrice a života města. 
 
Cílem aplikace konceptu Města přátelského k dětem není vytvořit městské prostředí, které 
bude příznivé pro děti na úkor jakékoliv jiné skupiny. Naopak, skrze vytváření komplexní 
městské infrastruktury přívětivé pro děti je možné vytvořit lepší města pro všechny generace 
a typy uživatelů.449 Příkladů a způsobů je mnoho (podrobněji podkapitola 7.1 Situace ve 
světě). 
 
Získané poznatky části praktického výzkumu (podkapitola 10.4 Shrnutí a závěry) popisují komplexnost 
dětských životů ve městě.  Dětský svět ve městě se odehrává ve čtvrtích, tedy sousedství, ve kterých 
se děti v jejich životech pohybují (domov, ulice, škola, hřiště, park, obchod, knihovna). Sousedství 
tvoří ohniska, v rámci kterých se odehrává vše podstatné. Je zásadní, aby čtvrtě byly funkční a 
naplňovaly potřeby dětí. Nabídka a kvalita prostředí čtvrti a její funkčnost a náplň je pak rozhodující 
pro to, jak úspěšný je kontakt dětí s jejich prostředím, a jaký dopad dané prostředí má na jejich 
životy. Čtvrtě a soustavy propojených čtvrtí by měly nabízet komplexní infrastrukturu pro děti, 
mládež a jejich rodiny. Cílem je integrace činností a aktivit dětí do městské matrice. Toho lze 
dosáhnout mnoha způsoby. Některé z nich jsou stručně představeny v podkapitole 10.3.3 Výsledky a 
doporučení v perspektivě území městské části Praha 3 (podrobně příloha č. 2 Studie posouzení a 
navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
449  Jan Gehl, 2018. Space to Grow. Ten principles that support happy, healthy families in a playful, friendly city.  [pdf] 
Available  at: https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/04/GehlInstitute_SpaceToGrow_single_pages.pdf [Accessed: 
Dec 29, 2018].    
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11.2 DEFINICE PARAMETRŮ MĚSTA PŘÁTELSKÉHO K DĚTEM 
 
 
Ověření parametrů města přátelského k dětem v části praktického výzkumu (podkapitola 10.3 
Výzkum III) spolu s dalšími získanými poznatky vznesly potřebu upravit parametry města přátelského 
k dětem formulované v kapitole 9.1 (podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem).  
 
Dětský svět ve městě se odehrává v sousedství, ve kterém fungují hlavní vazby, vztahy, obsah, funkce 
a sociální rovina života dětí (domov, ulice, škola, hřiště, park, obchod, knihovna, kamarádi, 
komunita). Podstatným poznatkem výzkumné části práce bylo pochopení významu dětské roviny 
používání města, tedy čtvrtí, respektive sousedství, ve kterých se děti pohybují. (podrobně 
podkapitola 10.4 Shrnutí). Aby čtvrtě byly funkční a naplňovaly potřeby dětí, musí pro ně obsahovat 
komplexní infrastrukturu, což povede k tomu, že takovéto čtvrtě budou splňovat potřebné vazby, 
vztahy, obsah, funkce a sociální rovinu. 
Prostředí samotné musí být přívětivé k dětem (podrobněji podkapitola 5.1 Veřejný prostor) a 
naplňovat parametry veřejného prostoru přátelského k dětem, např. dostupnost, přístupnost, 
smíšené použití, rozmanitost, afordanci, dobrodružství a přijatelné riziko, bezpečnost, identitu 
(podrobně podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem).  
 

  
Obrázek 120 - Ilustrace pohybu mezi destinacemi v nepřívětivém prostředí založeném na závislosti na 
automobilu; Ilustrace pohybu mezi destinacemi v přívětivém prostředí.450 
 
Ilustrace ukazuje rozlišny vzorec pohybu dětí v přívětivém sousedství oproti sousedství, které 
nenaplňuje potřeby dětí a parametry přátelské k dětem. Přívětivé prostředí, ve kterém se dítě 
pohybuje, mu umožňuje kromě bezpečného a samostatného pohybu (nezávislého na doprovodu 
dospělé osoby) i samostatný pobyt v území a v něm provozování rozličných aktivit, které daní nabídka 
území umožňuje.  
Sousedství obsahující komplexní infrastruktury pro děti se stává základním východiskem pro město 
přátelské k dětem. Příkladem efektivního zaměření na sousedství mohou být iniciativy měst uvedené 
v příkladech dobré praxe (podkapitola 7.1 Situace ve světě). Např. přeměna čtvrtí v Barceloně, kde 
město vyvíjí snahu, aby čtvrťě tzv. Superblocks kromě zklidnění dopravy a rozšíření veřejného 
prostoru pro obyvatele nabízely i dostupnou komplexní infrastrukturu v pěší vzdálenosti (místa k 
pobytu, rekreací, služby, veřejná doprava a další)451 nebo propracovaný plán přeměn čtvrtí ve městě 
Antverpy,452 které se snaží o naplnění nabídky přívětivých míst integrovaných do veřejného prostoru 
pro děti a jejich rodiny v každé zvolené čtvrti. 
 

                                                           
450  Zdroj: Natalia Krysiak 
451  BCNEcologia, 2018. Superbloks. [online] Available at: http://www.bcnecologia.net/en/conceptual-model/superblocks 

[Accessed: Dec 2, 2018].  

452  Oor.Antwerpen. Projecten. [online] Available at: https://oor.antwerpen.be/projecten [Accessed: Nov 5, 2018].  
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Analýzy území MČ Praha 3 provedené na základě sledování pohybu dětí vygenerovaly šest 
„sousedství“ v území (dolní a horní Žižkov, Vinohradská část Prahy 3 mezi Korunovační a 
Vinohradskou ulici, centrální oblast mezi Vítkovem, Vinohradskými hřbitovy, Jarov a Chmelnici), které 
některé více či méně naplňují tzv. komplexní infrastrukturu a parametry města přátelského k dětem 
(podrobně příloha č. 2 Studie posouzení a navržené parametrů města přátelského k dětem na území 
MČ Praha 3). 
 
Čtvrť/sousedství (a tedy město v přeneseném slova smyslu), které obsahuje komplexní 
infrastrukturu pro děti a mládež, je podmíněna dvěma základními parametry města přátelského k 
dětem: 
 

- NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU 

- NABÍDKA PŘÍLEŽITOSTÍ PRO KVALITNÍ HRU A AKTIVITY 

 
Dle podkapitoly 5.1 Veřejný prostor se veřejný prostor města ve vztahu k dětem dá chápat jako 
prostor pro pobyt a hru.  Nezávislý pohyb a pobyt dětí ve veřejném prostoru a odpovídající nabídka 
hry a aktivit integrovaná do veřejného prostoru jsou dva základní předpoklady pro to, aby město 
mohlo být přátelské k dětem.453 (podrobněji podkapitola 9.1 Parametry města přátelského k dětem 
a 4.3.1 Aspekty, které charakterizují dnešní dětství ve městě). 
 

 
Obrázek 121 - Diagram ukazující propojenost nezávislé mobility dětí s nabídkou aktivit.454 
 
Ilustrace ukazuje propojenost mobility dětí s nabídkou aktivit. Čím více mají děti svobody v pohybu, 
tím mají více možností k objevování různorodých prostorů. Se zvyšující se mírou nezávislosti 
v pohybu se dětem zvyšuje příležitost k objevování větší a rozmanitější nabídky destinací, od místního 
hřiště, k městskému parku a náměstí, po městskou divočinu na okraji města. Totéž platí i opačným 
směrem, pokud nabídka není dostatečná a odpovídající potřebě dětí, opadá i rozsah pohybu.  
 
Nezávislý pohyb a pobyt dětí ve městě usnadňuje celá řada opatření souvisejích s fyzickým a 
sociálním prostředím ve městě. Nejedná se pouze o přívětivost prostředí samotného, i přístup rodičů 
a dostatek volného času dětí hrají roli (podrobně kapitoly 3. 4. a 5.) 
                                                           
453  Petrik, M, 2017. stať: Co dělat pro to, aby naše města byla více přátelská k dětem? Sborník konference Architektura 
dětem 2017. Praha, SVK FA ČVUT.  
454  Arup, 2017. Cities Alive. Designing for Urban Childhoods. London, Arup.   
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Poznatky z výzkumu v Praze 3 (podkapitola 10.3 Výzkum III) ukazují, že děti mají větší míru pohybu a 
pobytu v sousedstvích, která byla (dle parametrů města přátelského k dětem podkapitola 9.1) 
hodnocena jako více přívětivá k dětem (např. z pohledu dostupnosti, nabídky míst pro pobyt a 
dalších), (podrobně příloha č. 2 této práce). To poukazuje na důležitost faktoru kvality samotného 
prostředí ve vztahu k nezávislému pohybu a pobytu dětí, a tedy na potřebu budování a přeměn 
prostředí ve městě s ohledem na děti a mládež. 
Aby sociální prostředí čili společenské vnímání bezpečnosti a stylu/způsobu života dnešních dětí 
mohlo dosáhnout změny, je nejdříve zapotřebí mít adekvátní fyzické prostředí. Prostředí, které bude 
dětem umožňovat se bezpečně a pohodlně pohybovat po městě bez doprovodu dospělých a dle 
svých preferencí.  
 
Přístupů a nástrojů napomáhajících tvorbě prostředí, které umožňuje naplnění parametru 
nezávislého pohybu a pobytu, je mnoho. Na prvním místě je třeba zajistit bezpečnost. Bezpečnost a 
mobilitu dětí ohrožuje více faktorů. Na prvním místě je to rychlá a hustá motorizovaná doprava, 
nedostatek opatření pro bezpečné používání prostorů, nedostatečná přehlednost, přístupnost, 
propojenost a dostupnost. Skrze komplexní opatření lze zkvalitnit fyzickou a sociální úroveň 
prostředí.    

 
Obrázek 122 - Komplexní řešení prostředí ulice umožňující bezpečný pohyb a pobyt, 2016, Kodaň.  
 
Fotografie výše ukazuje kombinaci možností pro přeměnu ulice z dopravního koridoru na obytnou 
ulici se smíšenými funkcemi použití. Zklidnění dopravy napomáhá omezení rychlostí, 
jednoúrovňového řešení ulice a chodníku, variabilitě v použitém ztvárnění povrchu, přehledné 
značení, zúžený pruh pro auta, široké chodníky, široký pruh pro cyklisty, zázemí pro cyklisty (stojany 
na kola), přítomnost zeleně a stínu na slunečné straně ulice, mobiliáře k posezení, hravé řešení 
chodníku, bezpečný přechod.  
Použití městského plánování ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu s ohledem na děti je zásadní.  
Adekvátní design a pouliční prvky mohou zvýšit bezpečnost ve městě. Opatření na zklidnění dopravy 
(jako jsou zpomalovací prahy), osvětlení a regulované přechody, stezky pro chodce, nadchody a 
podchody mohou spolu s použitím dalších efektivních nástrojů městského plánování (jako jsou kratší 
délky obytných bloků a užší ulice) vést ke zpomalení motorových vozidel.  
 
Je žádoucí provádět opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která se zaměřují na 
odstraňování nebezpečí ze silničního prostředí, nikoliv na odstraňování dětí před nebezpečím. Dále 
je žádoucí snížení závislosti na automobilech a dominanci dopravy ve veřejném prostoru. Tomu 
může napomoci začlenění nezávislé mobility dětí do vládní politiky. 
 
Dalším řešením pro nezávislou mobilitu dětí je vytvoření sítě multifunkčních tras, spojů a propojení 
pro pěší a kolečkáře (podrobně podkapitola 10.3 Výzkum III a příloha č. 2).  Dobrá propojenost 
destinací v území provedená bezpečnou a přívětivou trasou zvyšuje návštěvnost destinací, délku času 
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v nich stráveného a použití ekologických způsobů dopravy a propojenost jednotlivých sousedství v 
rámci města.455  
 

 
Obrázek 123 - Mapa propojení – doporučené trasy propojení na území Prahy 3.  
 
Nejenom fyzická ale i sociální opatření v prostředí napomáhají nezávislé mobilitě dětí. Teprve při 
nezávislé mobilitě získávají děti pocit bezpečí (podrobně podkapitola 4.3 Urbánní dětství). Bezpečný 
samostatný ́pobyt a pohyb po městě̌ umožňuje dětem stát se rovnocennými členy společnosti.  
 
 
Nabídku příležitostí pro hru a pobyt můžeme chápat ve smyslu nabídky aktivit (hra, odpočinek, 
sport, sociální interakce, a další) a také ve smyslu afordance daného prostředí (forma a ztvárnění 
prostředí či jednotlivých prvků v prostředí ovlivňují následnou aktivitu a činnost uživatele). Adekvátně 
ztvárněné prostředí může nabízet potenciální aktivity v něm, např. jízdu na skatu kolem betonového 
pomníku (podrobněji podkapitola 3.2 Hra). Děti potřebují místa pro hru a pobyt v blízkosti svého 
bydliště̌ integrované do městské matrice.  
Integraci prostoru pro hru a pobyt dětí do veřejného prostoru města ovlivňuje samotné ztvárnění 
prostoru a absence fyzických a mentálních bariér. Prostor, který není jasně definován a jehož užitná 
funkce není předem určena, podporuje užívání různými typy uživatelů. Dle příkladu náměstí Van 
Beringenplein uvedeném v textu výše to může být hřiště, prostor pro farmářské trhy, skate park, či 
místo pro piknik.  
 
Teoretický a praktický výzkum prokázal velmi nízkou úroveň nabídky zaměřené na děti a mládež ve 
veřejném prostoru v Praze. Další, velmi podstatnou rovinou tohoto parametru je chybějící integrace 
nabídky vybízející děti a mládež k užívání veřejného prostoru měst (podrobněji podkapitoly 4.2 
Bariéry ve veřejném prostoru města ve vztahu k dětem a 5.2 Typy veřejných prostorů ve městě a 8. 
Shrnutí problematiky).   
 

                                                           
455  Jens Aerts, UNICEF, 2018. Shaping urbanisation for children. [pdf] Available at: 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Shaping_urbanization_for_children_handbook_2018.pdf Accessed: 
Nov 17, 2018].  
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Některá doporučení pro plánování prostoru pro hru ve městě:456 
 vytvářet poptávku po kvalitních místech pro hru ze strany zadavatelů a uživatelů skrze osvětu 
 vytvářet místa pro hru na míru, a integrovat je do veřejného prostoru města  
 vyvážený přístup k riziku a k herní hodnotě; použití metody hodnocení přínosného rizika 
 nezapomínat na teenagery; integrovat je do městského dění 
 aktivace pobytové ulice, ulice pro hru (koncept Play street) 
 sdílený veřejný prostor a hravý veřejný prostor 
 zapojovat místní obyvatele (participace) 
 vytvářet celkové strategie, koncepční řešení hry ve veřejném prostoru na vládní úrovni. 

 
Děti, které si hrají ve veřejném prostoru, jsou znakem zdravé společnosti.457  

  
Obrázek 124 - Superkilen, Kodaň, 2017 – příklad integrace hry do veřejného prostoru města. 
 
 
Aby město bylo skutečně přátelské k dětem, musí umožňovat nejmladším občanům možnost 
rozhodovat a vyjadřovat se k otázkám, které se jich týkají. Dle poznatku této práce a ověřených 
hypotéz, další parametrem, který je podmínkou města přátelského k dětem, které skutečně 
potřebám dětí vychází vstříc, je tedy (podrobněji kapitola 6. Participace dětí a mládeže): 
 

- PARTICIPACE/ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ   
 
 
Dá se tedy shrnout, že navržení a posouzení parametrů města přátelského k dětem v určitém 
území se má zaměřit na jednotlivé čtvrti/sousedství a spoje/propojení těchto čtvrtí. Hlavní kritéria 
posouzení budou nezávislý pohyb a pobyt a nabídka příležitostí pro hru a aktivity. Realizace 
navržení a posouzení parametrů města přátelského k dětem bude probíhat s pomocí participace 
dětí a mládeže jako nezbytného nástroje v procesu plánování a budování komunit přátelských k 
dětem. 
 

 ČTVRŤ/SOUSEDSTVÍ – vymezení základního území  
 NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU a NABÍDKA KVALITNÍ HRY A AKTIVIT – základní 

parametry a předpoklady pro město přátelské k dětem. 
Důležité doplňující parametry města přátelského k dětem: 
                                                           
456  Petrik, M., Smetanová, M., 2018. Memorandum: Děti a město / Prostor pro hru. [pdf] Available at: 

http://www.architekturadetem.cz/memorandum/ [Accessed: Jan 5, 2019].   
457 Gehl Institute and Gehl, 2018. Space to Grow. Ten principles that support happy, healthy families in a playful, friendly 

city.  [pdf] Available at:  
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/04/GehlInstitute_SpaceToGrow_single_pages.pdf [Accessed: Dec 29, 
2018].   
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- KONTAKT S PŘÍRODOU  

 
Děti potřebují více přírodních elementů ve veřejném prostoru města, v parcích i na školních 
zahradách. Důležitý ́je bezprostřední kontakt – s vegetací, vodou, ohněm, zemí a se zvířaty. Klasický 
městský park to ale ne vždy umožňuje. Doporučuje se podpora městské divočiny, přírodních parků. 
 

  
Obrázek 121 - Kus udržované přírody v centru Berlína vyhrazený pro děti, mládež a dospělé, městská 
divočina, Berlín, 2017. 

  
Obrázek 125 - Šabachův park umožňuje dětem kontakt se živly v urbánním prostředí. Praha, 2014. 
 

- INTEGRACE DĚTÍ DO ŽIVOTA MĚSTA  

Děti se cítí součástí komunity a jsou v kontaktu s jinými věkovými skupinami ve veřejném a 
poloveřejném prostoru. Mají pocit sounáležitosti a jejich aktivity a místa, kde tráví čas, jsou 
integrovány do městské matrice a veřejného prostoru.  
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Obrázek 126 - Festival Děti a město, Praha 2017.458  
Israels Plads, Cobe architects,459 Kodaň, 2017 – náměstí je hřiště. 

 

- IDENTIFIKACE S MÍSTNÍM PROSTŘEDÍM ASPOLEČNOSTÍ 
 

Je rozpoznatelná kompaktní identita prostředí a komunity společnosti. Mladí lidi jsou si vědomi 
historie své komunity. Jsou aktivními účastníky v kulturním a komunitním životě. Vytvářejí si vztah ke 
svému městu, svému domovu.  
 

 
Obrázek 127 - Be-mine, Beringen, Carve460- bývalí důl a nyní hřiště jako landmark ve městě. 
 
 
Definice parametrů města přátelského k dětem: 
 

 ČTVRŤ/SOUSEDSTVÍ – vymezení základního území  
 NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU  
 NABÍDKA KVALITNÍ HRY A AKTIVIT 
 PARTICIPACE/ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ   
 KONTAKT S PŘÍRODOU  
 INTEGRACE DĚTÍ DO ŽIVOTA MĚSTA  
 IDENTIFIKACE S MÍSTNÍM PROSTŘEDÍM ASPOLEČNOSTÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
458 MPD. Město přátelské k dětem.[online] Available at: https://sites.google.com/2fresh.cz/mpd/aktu%C3%A1ln%C4%9B 

[Accessed: Dec 15, 2018].  
459 Cobe. Copbe architects.[online] Available at: http://www.cobe.dk/ [Acessed Feb 14, 2019].    
460 Carve. Carve buro. [online] Available at: http://www.carve.nl/ [Acessed Feb 14, 2019].  
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11.3 ZÁVĚR 
 
 
Jak ukázala tato disertační práce, téma děti a město, potažmo téma veřejného prostoru ve vztahu k 
dětem, je obsáhlé interdisciplinární téma, které zahrnuje různé aspekty města, jeho prostředí a 
uživatelů prostředí, konkrétně dětí a mládeže. Tyto aspekty se týkají jak sociálního, tak toho 
fyzického prostředí, které nás obklopuje.  
 
Problematika dětí ve městě navíc obsahuje celou řadu jednotlivých dílčích témat. Jsou to témata hry 
ve městě, participace dětí a mládeže, mobilita dětí, bezpečné a přívětivé prostředí, inkluze a sdílený 
veřejný prostor, doporučení konkrétních nástrojů a řešení pro tvorbu prostředí přátelských k dětem, 
případně další.  
Každé z těchto dílčích témat si zaslouží detailní teoretický a praktický průzkum a patřičné zařazení 
tématu do vládních dokumentů a strategií měst a obcí.  
 
Tato práce je snaha o představení komplexnosti problematiky dětí ve městě, o vyzdvihnutí důležitosti 
tématu v perspektivě současného města a současného stylu života jeho obyvatel. Přináší první 
sepsání problematiky dětí ve městě (města přátelského k dětem) v českém jazyce a v reáliích české 
republiky, potažmo Prahy.  
 
 
Hlavními výstupy disertační práce jsou formulace následujících metodik a parametrů: 
 

 Metodika zapojování dětí a mládeže do procesu plánování (podkapitola 9.2 Metodika 
zapojení dětí a mládeže do procesu plánování)  

 Metodika posouzení parametrů města přátelského k dětem (podkapitola 9.3 Metodika 
posouzení parametrů města přátelského k dětem) 

 Parametry města přátelského k dětem aplikovatelné v reáliích České republiky (podkapitoly 
9.1 Parametry města přátelského k dětem a 11.2 Definice parametrů města přátelského k 
dětem).   

 
Praktický výzkum práce (kapitola 10. Praktický výzkum) přinesl obsáhlé výstupy ve formě dat, analýz a 
doporučení:  

 Výzkum I – fotodokumentace a poznatky zapracované do formulace charakteristických rysů 
věkových kategorií dětí a jejich potřeb ve vztahu k prostředí (podkapitola 3.1 Vývoj dítěte) a 
do definování bariér ve veřejném prostoru ve vztahu k dětem (podkapitola 4.2 Bariéry ve 
veřejném prostoru města ve vztahu k dětem) a do typologie veřejného prostoru ve vztahu k 
dětem (kapitola 5.2 Typy veřejných prostorů). Podrobněji podkapitola 10.1 Výzkum I. 

 Výzkum II – data, analýzy zaměřené na věkovou kategorii předškolních dětí, ověření metody 
kognitivních map a multimetody založené na kombinaci více metod. Podrobněji podkapitola 
10.2 Výzkum II.  

 Výzkum III  - data, analýzy a doporučení dle jednotlivých fází výzkumu (podkapitola 9.3 
Metodika posouzení parametrů města přátelského k dětem), konkrétně ze sběru dat, analýz 
a doporučení pro území MČ Praha 3. Tyto výstupy jsou ve formě dat (získaných skrze sběr dat 
v terénu, statistiky plošného dotazníkového šetření, workshopy) a ve formě textu a 
grafického zpracování specifických analýz a doporučení (podrobně příloha č. 2. Studie 
posouzení a navržení parametrů města přátelského k dětem na území MČ Praha 3).  
Výstupem je formulace obecných a specifických doporučení pro území  MČ Praha 3.   
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Přínos práce je v prokázání opodstatnění a důležitosti tématu města přátelského k dětem skrze 
ověření počátečních teoretických hypotéz a skrze teoretické a praktické poznatky v této práci 
předložené (podkapitola 11.1 Ověření hypotéz) 
Dalším přínosem je zlepšení současného stavu české literatury v dané problematice dětí ve městě a 
měst přátelských k dětem.  Sestavené metodiky a parametry města přátelského k dětem představují 
praktické nástroje pro hodnocení a navrhování měst přátelských k dětem. Dají se tedy použít v praxi v 
procesu posouzení a navrhování měst a městských prostředí s ohledem na děti a mládež. 
Práce může sloužit jako podklad a inspirace zainteresované laické veřejnosti i odborníkům, kteří jsou 
zapojeni do plánování, navrhování, realizace a spravování vystavěného prostředí. Primárně může 
práce posloužit aktérům, kteří mají na starosti vytváření strategií na vládní úrovni či se zabývají 
strategiemi měst a obcí a jejich správou.  
 
Pro další rozvoj problematiky a pro praktickou tvorbu čili budování a přeměnu měst na města 
přátelská k dětem je zásadní se zaměřit na tři oblasti: 
 

 Osvěta 
Šíření osvěty o tématu a dílčích tématech do sfér laické a odborné veřejnosti. 

 
 Vzdělávání  

Vzdělávání v dílčích oblastech tématu (participace dětí a mládeže, plánování pro hru a 
integrace hry do veřejného prostoru měst, nezávislá mobilita dětí, kontakt s přírodou a další) 
zaměřené na odbornou a laickou veřejnost. 

 
 Prostředí 

Budování a přeměna městského veřejného prostoru a měst skrze strategii města přátelského 
k dětem. 

 
Tomu napomůže zařazení problematiky dětí ve městě do oficiální roviny agendy státu a měst, a to 
v případě jak konceptu města přátelského k dětem, tak jednotlivých dílčích témat, např. vytvoření 
strategií hry či strategií bezpečné mobility dětí a dalších po vzoru zahraničních států (podkapitola 7.1 
Situace ve světě). Implementace strategie města přátelského k dětem do vládních dokumentů a 
strategií měst a obcí a manuálů měst a obcí, zahrnutí do směrnic pro veřejné soutěže, dotace, 
grantové příležitosti - to je první krok k zajištění zdrojů podstatných pro další rozvoj problematiky a 
pro praktickou tvorbu čili budování a přeměnu měst na města přátelská k dětem. 
 
 
  
Práce přináší komplexní pohled na problematiku dětí ve městě a potvrzuje, že dané téma má daleko 
širší přesah a týká se nejenom dětí, ale i ostatních skupin obyvatel.  

Strategie města přátelského k dětem má potenciál stát se oficiální strategií měst, která povede k 
řešení jejich aktuálních palčivých problémů a výzev kterým čelí. Je to strategie, jejímž cílem jsou 
udržitelná, uživatelsky přívětivá, bezpečná a zdravá města s rozvinutým systémem modrozelené 
infrastruktury a v neposlední řadě přátelská k dětem. 

 
 

 
 
 
 
 

 


