Pocitové mapy Horních Počernic
Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce
akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají důležitou roli
především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem okolí. Mentální
mapování lze popsat jako metodu reprezentující především „volnou kresbu“ podle paměti1. Výsledná
„mapa“ obsahuje hlavní prvky, které si komunita sama určí, a jsou pro ni proto důležité.
Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jej využili
již například ve Vodňanech (Pocitová mapa Afrodity Vodňanské2 byl dlouhodobý projekt občanského
sdružení Vodňany žijou, kterého se v roce 2010 zúčastnili žáci všech sedmi vodňanských škol) či
v Jihlavě (v rámci předvolební kampaně použilo pocitové mapy sdružení Forum Jihlava3).
Průběh mapování v Horních Počernicích
Tvorba pocitové mapy probíhala v rámci akce Fórum Zdravého města (14. 9. 2015), kterého
se účastnilo přibližně 40 občanů města. K dispozici byla mapa města, která sloužila jako podklad pro
tvorbu pocitové mapy Horních Počernic4. Účastníci zaznačovali body/pocity pomocí špendlíků šesti
různých barev. Dle barvy jim tak přiřazovali své pocity, které se k místům vztahují. Barvy
reprezentovaly tyto „pocity“:
 žlutá = tady se cítím dobře
 bílá = nebezpečí kriminality
 černá = zanedbané prostředí
 zelená = tady bych chtěl trávit volný čas
 modrá = tady sportuji
 červená = dopravní nebezpečí
Tím, že účastníci zaznačili špendlíkem do mapy bod označili místo pocitem, který v nich
vyvolává.
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Není to tedy metoda založená na exaktních měřeních, ale na subjektivních hodnoceních a pocitech.
http://www.revodnany.cz/index.php?p=vodn-pocit-mapy
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http://www.forumjihlava.cz/akce_v_ulicich/pocitova_mapa
4
Účastníci akce mohli mimo spolupráce na pocitové mapě zapisovat problémy města dle kategorií na jednotlivé
papíry.
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V pocitové mapě byly zaznačeny různé typy pocitů, které popisují, jak se obyvatelé Horních
Počernic cítí v jednotlivých částech města. Mimo papírovou verzi byla vytvořena také elektronická
mapa, která byla dále šířena občanům a je uložena na adrese: http://pocitovamapa.nszm.cz/hornipocernice-2015/nahled.
Celkem se do vyplnění elektronické verze zapojilo 158 respondentů, z nichž byla většina ve
věku 10-20 let, což poukazuje na silné zapojení místních škol. Z tohoto počtu jich 119 indikovalo, že
v Horních Počernicích bydlí, ostatní dojížděli za prací, školou, službami, apod.
Z mapy vystupuje několik míst, která jsou zmiňována častěji než ostatní místa. Z oblastí, kde
se občané cítí dobře, to jsou především parky a dětská hřiště mezi ulicemi Běluňská a Ratibořická,
dětské hřiště Libošovická či oblast Chvalského zámku. Hodně pozitivních bodů získalo také OC Černý
most. Oblasti se zvýšenou percepcí kriminality zaznačili občané také park na ulici Ratibořická a
přiléhající supermarket Albert, dále oblast hlavního vlakového nádraží a zahrádkářskou osadu jižně
od ulice Češovská. Dopravní nebezpečí je spojeno především s ulicemi Náchodská, Khodlova,
Stoliňská, Ve Žlíbku a Jívanská. Na otázku, kde občané sportují, odpovídali především v místních
sportovištích u základní školy Ratibořická či v SC Xaverov. Kde bych chtěl trávit volný čas, byla
předposlední otázka a opět velké množství odpovědí získalo OC Černý most, ale také hřiště a
sportoviště v okolí ulice Ratibořická, které ale také vystupuje na mapě zanedbaného prostředí,
společně se zastávkou metra Černý most a ulicí Stoliňskou.
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Přílohy:
Vizualizace odpovědí formou „teplotní mapy“ a vizualizace komentářů zaslaných skrze webovou
mapu.
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