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





Motorizovaná doprava a dopravní infrastruktura



• Vizuální překážky 

• Neodpovídající ztvárnění 

• Potenciální fyzické nebezpečí 

a sociální strachy 



• Nedostatek příležitostí pro hru a pobyt 

• Nedostatečná nabídka přírodě
blízkých prostorů

• Nedostatek interakce s prostředím



• Chybějící zázemí

• Neodpovídájící měřítko 



• Segregace a izolace 
prostorů pro děti 



Současný styl života



Každé 2. České dítě tráví venku 

méně než 1hodinu denně

Zdroj: Nadace Proměny Karla Komárka, 2016

Průměrný čas, který České dítě tráví u médií činní 4:14 hodin denně ve všední den.



Omezený volný a nezávislý pohyb 
- nedostatek pohybu (zdraví, vývoj)  

• v 9.letech chodí sama do školy 1/3 dětí
kolem 11.roku je to přes 50% dětí
kolem 13.roku procento přesahuje 70%

• 46% rodičů, kteří vozí děti do školy autem bydlí do 1km od školy

• cca 3% dětí jezdí do školy na kole, koloběžce, skatu a 46% by chtělo 
(42% dětí do parku jezdí na kole, koloběžce, skatu)

Praha

Zdroj: statistika MPD a Pěšky do školy (Praha)



Dětství:

• Domestikace

• Institucionalizace

• Insularizace

• Odcizení přírodě



CHYBĚJÍCÍ VZTAH KE MĚSTU, SVÉMU DOMOVU

NADVÁHA, OBEZITA
V současné době trpí nadváhou každé 4. dítě, obezitou každé 7. a monstrózní 
obezitou 4 ze sta dětí. Počet obézních dětí se za posledních dvacet pět let více 
než ztrojnásobil. 

Zdroj: S dětmi proti obezitě, 2015RESPIRAČNÍ POTÍŽE / ASTMA 
Vědci zjistili, že znečištěné ovzduší zkracuje životy více než dopravní nehody, 
nemoc AIDS nebo kouření. 
Vyšší Respirační potíže u dětí, které se převážejí autem. 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
Nejčastější úrazy v dopravě vznikají při přecházení ulice. Dítě uvažuje jinak
než dospělý, nedokáže správně odhadnout vzdálenost a rychlost auta. Dítě
umí přecházet bezpečně od cca 12 let.
Kvůli viditelností a měřítku dětí nebezpečí představuji i zaparkovaná auta, 
která obsadila náš veřejný prostor.
HLUK
Vystavení chronickému hluku zpomaluje tempo, kterým se děti učí číst, 
způsobuje poruchy spánku, což následně ovlivňuje školní výsledky. Hluk ve
třídě negativně působí na soustředění a ústní komunikaci. 

PSYCHICKÉ PORUCHY – nedostatek svobodné hry a kontaktu s přírodou.    ADHD a 
specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd. Zdroj: R. Louv 

Zdroj: Inter−Noise 2001, Hygge 



KVALITA PROSTŘEDÍ, KTERÉ NÁS OBKLOPUJE, VÝRAZNĚ 
OVLIVŇUJE VÝVOJ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
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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. 



„Děti jsou spolehlivý ukazatel: když dokážeme vybudovat úspěšné město
pro děti, budeme mít úspěšné město pro všechny.“

Enrique Peňalosa, starosta Bogoty

"Zastavěné plochy se obecně navrhují bez toho, aniž by se moc myslelo na
potřeby malých dětí a těch, kteří o ně pečují. Změna tohoto způsobu
myšlení je nezbytná a vyústí v to, že veřejný prostor bude lépe podporovat
různé skupiny včetně tělesně postižených a starších lidí."

Jan Gehl

„Musíme přehodnotit město dětskýma očima, z výšky jednoho metrů deset
centimetrů.“

Walter Veltroni, býv. starosta města Řím

„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.“

Jens Aerts, UNICEF
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Úmluva o právech dítěte (1989)

• Pravo na hru

• Právo na veřejný prostor

• Ovlivňovat rozhodnutí o svém městě

• Vyjadřovat své názory na město, jaké 

chtějí mít

• Na účast v rodinném, komunitním a 

sociálním životě

Agenda Habitat 

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.







Jak vytvářet podmínky pro svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou?









http://www.architekturadetem.cz/memorandum/
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www.architekturadetem.cz

http://www.architekturadetem.cz/
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BUBENEČ S DĚTMI PRO DĚTI
Participativní a vzděláváci projekt, který usiluje o to, 
aby veřejný prostor Bubenče sloužil lépe
dětem ve věku 7–15 let.

Projekt byl podpořen z grantu T-mobile Pomáháme



BUBENEČ s dětmi pro děti – průzkum herních příležitostí a návrh řešení



Náměstí Interbrigády, Praha 6 - Bubeneč 



Jak mají vypadat nové realizace v Bubenči?

Děti chtějí hlavně místo pro sebe, které není izolované a je součástí
veřejného prostoru města.



Segmentus



Experimentujeme
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MPD stavebnice_childfriendlycity.cz





Studie posouzení a navržení parametrů MPD

na území  MČ Praha 3, Praha 6, Praha 7, Slavonice, Jihlava



Jaký je vztah dětí k veřejnému prostoru ve městě?
Co děti a rodiče ve městě chtějí?
Co město dětem nabízí ?
Naplňuje veřejný prostor města potřeby dětí?
Co může město udělat aby se tady lépe žilo?

1. SBĚR DAT:
• v terénu
• dotazníky
• workshopy

2. ANALÝZY

3. DOPORUČENÍ

4. REALIZACE 
DOPORUČENÍ

MĚSTO
PŘÁTELSKÉ
K DĚTEM



SBĚR DAT
• Inventura existujících podkladů, dokumentů a map, práce v terénu - pozorování a mapování fyzické 

struktury a behaviorálního vzorce, rozhovory s místními obyvateli
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SBĚR DAT - Dotazník



Korelace bydliště dětí, které chodí do školy pěšky 
a cílové školy

Návštěvnost městských parků v korelaci s bydlištěm. 

Návštěvnost Letenských sadů
v korelaci s bydlištěm. 

Bydliště dětí, které do školy nejezdi na kole z důvodu chybějící 
cyklostezky. 



SBĚR DAT - Workshopy (kombinace metod, dle cílů participace, věkové kategorie)





Prostupnost území pro děti

ANALÝZY

Kvalita prostředí v okolí škol

Kvalita fyzického prostředí ulice

Mapa bariér



• Mapa doporučených úprav/transformací

DOPORUČENÍ



Parametry města přátelského k dětem

• NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU 

• NABÍDKA KVALITNÍ HRY A AKTIVIT

• MÍSTA K SETKÁVÁNÍ SE S VRSTEVNÍKY

• KONTAKT S PŘÍRODOU 

• INTEGRACE DĚTÍ DO ŽIVOTA MĚSTA 

• IDENTIFIKACE S MÍSTNÍM PROSTŘEDÍM A SPOLEČNOSTÍ

• PARTICIPACE/ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ  



• NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU

• PŘÍLEŽITOSTI PRO KVALITNÍ HRU A AKTIVITY

Co je Město přátelské k dětem?



„Bezpečně se cítím, protože to tady znám“

NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU



Bezpečný samostatný pobyt a pohyb po městě umožňuje dětem
stát se rovnocennými členy společnosti. 

NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU



Klec pro úschovu kol a koloběžek, ZŠ Burešová, zdroj: Pražské 
matky

Jeseniova, Praha 3 Bezpečné cesty do školy, Praha 10, zdroj: Pražské matky

Plácek pro teenagery, Praha 3



Sít multifunkčních tras, spojů a propojení pro pěší a kolečkáře 
Dobrá propojenost destinací v území provedená bezpečnou a přívětivou trasou zvyšuje 
návštěvnost destinací, délku času v nich stráveného a použití ekologických způsobů 
dopravy a propojenost jednotlivých sousedství v rámci města

NEZÁVISLOST V POHYBU A V POBYTU





Děti potřebují místa pro hru v bezprostředním okolí bydliště.
Děti si nehrají jen na hřištích, ale kdekoliv a kdykoliv. 
Veřejná prostranství by měla tuto potřebu reflektovat. 

PŘÍLEŽITOSTI PRO KVALITNÍ HRU A AKTIVITY



Hřiště U draka, Riegrovy sady, Praha 2

• UNIFORMITA

• ZAMĚŘENÍ NA MLADŠÍ DĚTI

• INTERPRETACE NOREM

- nedostatek přirozeného rizika

• IZOLOVANOST

- nepotkávaní se s různými generacemi

Nabídka formálních prostorů pro hru



Hřiště Kaštánek, Olbram Zoubek a Eva Kmentová, 1961



Střelecký ostrov, Praha, Jiránek New Visit

HŘIŠTĚ NA MÍRU / místo určuje design a nabídku

• Poptávka po kvalitních prostorech pro hru

• Spolupráce odborníků s městem

• Spolupráce s uživateli



Play landscape be-MINE Beringen, Carve + OMGEVING

HŘIŠTĚ NA MÍRU / místo určuje design a nabídku

• Poptávka po kvalitních prostorech pro hru

• Spolupráce odborníků s městem

• Spolupráce s uživateli



Homerton Adventure Playground, London

DOBRODRUŽNÉ HŘIŠTĚ/KOMUNITNÍ ZAHRADY A CENTRA 



Potenciální veřejná prostranství – drobná prostranství, nároží

• Potenciální veřejná prostranství – „živá“ ulice

• MÍSTA K SETKÁVÁNÍ SE S VRSTEVNÍKY



INTEGROVAT HRU DO VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTA

Alfama, Lisabon



Israels Plads, Copenhagen

SDÍLENÝ VEŘEJNÝ PROSTOR
NÁMĚSTÍ, NÁROŽÍ, PŘEDPROSTOR ŠKOL, ŠKOLY, PARKY,MĚSTSKÁ DIVOČINA,VNITROBLOKY,ULICE

INTEGROVAT HRU DO VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTA



Play street, UK

ULICE

INTEGROVAT HRU DO VEŘEJNÉHO PROSTORU MĚSTA



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.

• KONTAKT S PŘÍRODOU

Přírodní hřiště, Berlín



Městská divočina, Berlín

MĚSTSKÁ DIVOČINA



• INTEGRACE DĚTÍ DO ŽIVOTA MĚSTA 

Děti se podíli na vzhledu parku, Berlín Festival děti a město, MPD, 2017



• IDENTIFIKACE S MÍSTNÍM PROSTŘEDÍM A SPOLEČNOSTÍ

Alfama, Lisabon



• PARTICIPACE/ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ  

Malý architekt a urbanista, FA a MPD
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Rotterdam, Nizozemsko



Ghent, Belgie

https://stad.gent/ghent-international/city-policy/ghent-child-and-youth-friendly-city

https://stad.gent/ghent-international/city-policy/ghent-child-and-youth-friendly-city


Ghent, Belgie

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/circulation-plan/circulation-plan

Circulation plan
Two rings + The Red Carpet

more space to enjoy Ghent; move safely; 
live, work and study in a healthy living 
environment; easily reach their destination

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/circulation-plan/circulation-plan
https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/circulation-plan/circulation-plan


Ghent, Belgie

http://www.humankind.city/2015/12/woonerf-inclusive-and-livable-dutch-street/

Woonerf – zklidnění ulic
School streets 
Bike street

http://www.humankind.city/2015/12/woonerf-inclusive-and-livable-dutch-street/


Německo







Barcelona / Barceloneta
SuperBloks
Ulice pro lidi









Proč města přátelská k dětem?

„Děti jsou spolehlivý ukazatel: 
když dokážeme vybudovat úspěšné město pro děti, 
budeme mít úspěšné město pro všechny.“

Enrique Peňalosa, starosta Bogoty 

Interdisciplinární téma

Zdravé a udržitelné město

Město přívětivé a spravedlivé

Město hravé

Město úspěšné, efektivní

Mladé město

https://www.azquotes.com/author/52989-Enrique_Penalosa


Děkuji za pozornost.

Mirjana Petrik 

mirjanapetrik@gmail.com

www.childfriendlycity.cz

mailto:mirjanapetrik@gmail.com
http://www.childfriendlycity.cz/

