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Cíl dokumentu 

 

 

Zhodnocení výsledků koordinovaného postupu 
Magistrátu hlavního města Prahy a Městské 
části Praha 1 v oblasti Vrchlického sadů.    



Mechanismy dosažení výsledků 
• Koordinovaná součinnost s Odborem životního prostředí MČ Praha 1 

• Koordinovaná součinnost Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence 

• Koordinovaná součinnost s Městskou policií Praha 

• Koordinovaná součinnost s Policií ČR I. 

• Koordinovaná součinnost se SŽDC  

• Koordinovaná součinnost s Dopravním podnikem  a.s. 

• Koordinovaná součinnost s TSK Hlavního města Prahy 

• Koordinovaná součinnost se společností CDV Služby s.r.o. 

• Koordinovaná součinnost se společností Mira Expert s.r.o. 

• Koordinovaná součinnost se společností BM Security s.r.o. 

• Koordinovaná součinnost s projektem Stop graffiti 

• Koordinovaná součinnost s neziskovými organizacemi působícími ve sledované oblasti 

 

Všechny tyto činnosti byly v místě plnění managerovány  koordinátorem při CSSP 
Zdeněkem Horákem a v managerské kompetenci celého projektu Mgr. Bc. Jakuba 
Vaculína, projektového managera MČ Praha 1 



Konkrétní zlepšení 
Negativní dopady spojené s vysokou koncentrací problémových osob v monitorované oblasti jsou 

zjevné a stále se opakují. 

 

Fasády objektů, lampy VO, mobiliář zastávek MHD, dopravní značení, textilie oddělující areál 
Naděje, návštěvní řády atd.  Vše prošlo v rámci činnosti týmu pečlivou renovací povrchů. K  
znečišťování povrchů, byť výrazně v menší míře, však dochází nadále. Pro udržení čistoty 
mobiliáře je proto v této činnosti třeba pokračovat.  



Konkrétní zlepšení 

Udržováním čistoty v podobě 
kvalitního úklidu celé oblasti je 
synergicky docíleno pocitu 
vyššího bezpečí.  

 

Úklid byl od července 2017, díky 
novému vedoucímu pracovníkovi 
úklidových směn klientů z Naděje, 
výrazně kvalitnější. V kombinaci 
se zlepšenými službami 
společnosti CDV Služby a 
nadstandardním úklidem od 
společnosti MIRA Experts působí 
sledovaná oblast výrazně 
čistějším a kultivovanějším 
dojem. 



Konkrétní zlepšení 

V návaznosti na opravu fasády budovy ve správě MČ Praha 1 s uliční 

adresou Bolzanova 1604/7 bylo na žádost majitelů okolních objektů 

realizováno odstranění graffiti i u dalších budov daného bloku. 

Foto zdroj. časopis Jednička 



Konkrétní zlepšení - tubusy 



Konkrétní zlepšení – plochy v parku 



Konkrétní zlepšení – plochy v parku 



Konkrétní zlepšení – okolí parku 



Konkrétní zlepšení – okolí parku 



Konkrétní zlepšení – mobiliář v parku 
a jeho okolí 



Konkrétní zlepšení – mobiliář parku 



Konkrétní zlepšení - graffiti 



Konkrétní zlepšení - graffiti 



Konkrétní zlepšení - závadové osoby 

Počet řešených situací 

březen – červen:   90 – 140 denně 

Z toho:    60% osoby bez domova a narkomani 

     20% zahraniční turisté (rady, info.) 

    20% ostatní (úklid, spolupráce atd.)  

Počet řešených situací 

červen - říjen:   do 30 denně 

 

Největší zlepšení bylo 

zaznamenáno u osob bez 

domova. Ty pochopili, že problém 

není ono bezdomovectví či 

chudoba, nýbrž nepřizpůsobivé 

chování, které je oprávněně 

obtěžující a nese prvky 

porušování především obecně 

závazných vyhlášek.  



Nový návštěvní řád 
Pokud je obci kladeno za povinnost udržet na svém území 

čistotu, bezpečnost a pořádek, musí jí být umožněno vydat a 

vymáhat soubory pravidel, kterými toto dosáhne. Tímto 

regulačním prvkem je návštěvní řád.  

 

Mezi nejčastější porušení řádu patří:  

- Močení a kálení, 

- užívání mobiliáře způsobem budícím veřejné pohoršení, 

- znečišťování parku odpadky, 

- neohlášení propagační akce, 

- černá reklama v mnoha podobách, 

- poškozování a znečišťování mobiliáře i nemovitého majetku. 



„Hlavák“- místo pro všechny? Ano 

ale…! 
Návštěvníci Vrchlického sadů jsou opakovaně obtěžováni tím, že si určité 

osoby pletou toto veřejné prostranství s toaletami.  

Nejsilnější zápach moči byl v tubusech a jejich okolí. Ty jsou již čisté a 
udržitelné.  Problém však například přetrvává u vzrostlých stromů 
naproti vestibulu a z křoví podél celé zastávky v ul. Bolzanova.   

Dohled, prevence porušování vyhlášky o čistotě na pozemcích HMP a MČ 
P1, případně návrhy na řešení jsou jen některé z činností Be-in týmu.  



Oživení 

Příjemné oživení a pozitivní atmosféru vnesly do sledované oblasti trhy před vchodem 
do budovy Hlavního nádraží.  

Takové akce mohou být, spolu s důsledným dohledem nad úklidem a dodržováním 
návštěvního řádu, cestou pro oživení a především změny image oblasti.  



Závěry 
 
Ve sledované oblasti byl v minulých letech patrný dlouhodobý laxní přístup jednotlivých institucí či spíše jejich 

dodavatelů podle motta: „Je to hlavák, je to jedno.“ Tím bylo přiživováno povědomí, že zde bylo dovoleno 
téměř vše, nikdo zde nic neřešil, všechno bylo všech.  

 
Na druhou stranu loňský pilotní projekt naznačil, že pokud je prováděn důsledný dohled nad jednotlivými 

dílčími složkami a procesy, je možné dosáhnout velmi dobrého vzhledu parku i přilehlého okolí. To se 
realizovalo prostřednictvím tohoto projektu od jara 2017 do listopadu 2018. 

 
Ve Vrchlického sadech chyběl správce nebo jiná entita, která by problematiku řešila průběžně a komplexně. 

Tuto činnost částečně vykonával Be – in tým, který pod denním dohledem koordinátora při CSSP i s 
minimem zákonných možností dosáhl výrazného zlepšení, co do vzhledu, čistoty a pořádku.  

 
Na základě jednotlivých zlepšení se postupně podařilo přimět další dotčené společnosti a instituce, aby i ony 

projevily větší úsilí při péči o svůj majetek ve sledované oblasti. 
 
V rámci zajištění zpětné vazby je možné konstatovat, že 90% dotázaných považuje současný stav Vrchlického 

sadů  a okolních ulic za nejlepší za posledních několik let.  
 
Projekt a jeho součásti si kromě místních občanů pochvaluji také strážníci a policisté. Díky součinnosti  Be-in 

týmu zadržela Policie ČR několik osob podezřelých z trestných činů, (krádež, napadení, pokus o znásilněn). 
 
Pozitivní dopady projektu ocenilo také vedení SŽDC stanice Praha – Hlavní nádraží, které snahu o zlepšení a 

spolupráci opakovaně projevovalo konkrétními kroky.  
 
 



Děkujeme za pozornost  


