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Expedice RPSP po rynku panelových sídlišť Prahy
datum expedice 5. — 8.9.2012

mapa ¦| plakát ¦| tisková zpráva ¦| další informace

cesta nám trvala čtyři dny a tři noci, celkem jsme ušli 72,5 km

start expedice v Bohnicích ¦| nultý kilometr

z kilometrového deníku tiskové zprávy expedice ¦| datace sídlišť

plakát k výstavě v galerii AVU, 15. — 31. 10. 2012

čekají nás nové světy

5.9.2012 ¦| 1.den ¦| 16,3km
Staré Bohnice, sídliště Bohnice (1972—80, 33 tis. obyvatel, J. 
Krákora), Čimický háj, sídliště Kobylisy I. (1969—73, 7,5 tis. 
obyvatel, V. Havránek), kobyliská střelnice, sídliště Ďáblice 
(1968—70, 6,4 tis. obyvatel, V. Tuček, J. Krákora), sídliště Prosek 
(1964—71, 32 tis. obyvatel, Z. Kotas, Z. Turzická, B. Kocián, J. 
Novotný), Starý Střížkov, Vysočany, Rokytka, Starý Hloubětín, 
sídliště Hloubětín (1961—65, 5,4 tis. obyvatel, M. Hudec), Kyjský 
rybník – nocleh s nutrií

6.9.2012 ¦| 2.den ¦| 15,6km
Kyjský rybník, Rokytka, údolí dutých hlav, Staré Malešice, sídliště 
Malešice (15,1 tis. obyvatel, J. Růžička), sídliště Solidarita 
(1947—51, 1200 bytů, F. Jech), sídliště Rybníčky (1958—60) 
sídliště Skalka (1967—77), Zahradní Město, sídliště Zahradní 
Město východ (1962—68, 10,8 tis. obyvatel, J. Hromas), Botič, 
Hostivařský lesopark – nocleh se špekáčky

7.9.2012 ¦| 3.den ¦| 17,8km
Hostivařský lesopark, sídliště Jižní Město I. (1973—83, 69 
tis. obyvatel, J. Zelený, J. Lasovský, J. Krása), Chodovská tvrz, 
sídliště Jižní Město II. (Roztyly) (1981—86, 31 tis. obyvatel, V. 
Rothbauerová, J. Thomasová, J. Zelený), Kunratický les, sídliště 
Krč (1964—71, 12,8 tis. obyvatel, J. Kalous), sídliště Lhotka 
(1974—83, 20,7 tis. obyvatel, Z. Průša), Kamýk, sídliště Modřany 
(1980—86, 28,5 tis. obyvatel, J. Kalous), modřanský přívoz, Velká 
Chuchle,Chuchelský háj (kostel sv. Jan Nepomuckého) – nocleh 
mezi kostelem a hřbitovem

8.9.2012 ¦| 4.den ¦| 22,8 – 29,8 km
Chuchelský háj, sídliště Barrandov (1981—86, 29,7 tis. obyvatel, 
G. Čelechovský), Prokopské údolí, sídliště Velká Ohrada (1988—
93, 13 tis. obyvatel, J. Bočan, Z. Rothbauer), sídliště Lužiny 
(1988—94, ? tis. obyvatel, I. Oberstein), sídliště Stodůlky (1979—
83, 60 tis. obyvatel, I. Oberstein), sídliště Řepy (1982—83, 23 tis. 
obyvatel, L. Kepka, L. Frolik), Bílá hora, obora Hvězda, sídliště 
Petřiny (1959—65, 13,2 tis. obyvatel, E. Benda, V. Mixa), sídliště 
Červený vrch (1960—72, 9,8 tis. obyvatel, M. Jarolím), Vítězné 
náměstí, Marek s Milanem uzavřeli okruh do Kobylis
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zážitky ¦| nálezy ¦| atmosféra cesty ¦| objevená krajina
účastníci expedice Martin Bražina, Lenka Burdová, Jakub Geltner, Kateřina Jůzová, Markéta Mráčková, Marek Šilar, Barbora Šimonová, Milan Valeš, Viktor Vejvoda

fotografie z expediční cesty I.
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Starý Střížkov ¦| panelová strážní věž

Central park na Jižním Městě ¦| pochodová formace

Kyjský rybník ¦| ráno po prvním noclehu

Central park ¦| Magdalena Jetelová
Prosek ¦| urbánní vaření kávy
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fotografie z expediční cesty II.

Modřany ¦| pohled přes Modřanskou rokli

rybník Lahovičky 

Háje ¦| tetris

Fuga ¦| Arnošt Košík, 1964, Hloubětín

Ďáblice ¦|  skoro Le Corbusier   

Kyjský rybník ¦| nutrie



obrazová příloha a dokumentace projektu Expedice RPSP list » 4

15. — 31. 10. 2012 ¦| GAVU
prezentace výsledků expedice veřejnosti

dokumentace výstavy I.

Milan Valeš ¦| Tonoucí dům

Barbora Šimonová ¦| Locational geographic 

Kateřina Jůzová ¦| Pozdní sběr

Markéta Mráčkova / Martin Bražina ¦| Archeologie sídliště / Sláva čůrajícímu 

Viktor Vejvoda / Lenka Burdová ¦| Maloměstská hlína / Nekonečný dům

vernisáž výstavy Expedice RPSP v GAVU ¦| 16.10.2012
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dokumentace výstavy II.

Jakub Geltner ¦| Malý kousek velkého příběhu Markéta Mráčková ¦| Archeologie sídliště

historická mapa Prahy 1807—1869 ¦| současná mapa 2012 ¦| anketa Marek Šilar ¦| Zbytky

Milan Valeš ¦| Mapa pokladu Jakub Geltner ¦| Vlhký sen
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Cestovatelský večer ¦| GAVU 29. 10. 2012

materiály vzniklé pro přednášky o expedici I.

Cestovatelský večer v GAVU ¦| vše o expedici

Martin Bražina ¦| KPPS Krabička průzkumníka panelových sídlišť

Marek Šilar ¦| Jak se realizuje stravování na periferii

Kateřina Jůzová ¦| recitace básní

Markéta Mráčková ¦| představení materiálů nalezených během expedice

Jakub Geltner ¦| referát o vybavení na cestu sídlišti

Hana Kocourková
Pravěká ohniště v nás ještě doutnají

divoká bojiště uprostřed sídliště
i z pískoviště jde strach

Když jsem se probudil
břečtany už snídaly

spěchaly, vymluvit si to nedaly

Klid, samota, nic se neděje
okraj města, pohoda

konečná stanice, slepá ulice
příroda a pak past domova

neděje se nic
samota, klid

Ondřej Hozák
V řečišti plném aut dva pterodaktylové zubama drkotají

Setkání v Praze
Proč právě v Praze pozorovat mravence

vždyt se ti skýtají pohledy, které jinde neuvidíš
kamenné mosty, věže, kopule

ve sluncem pozlacených uličkách tisíce lidí
když jsi pošetilý

stejně jako harmonikář na rohu
asi netuší, že tu jeho melodii zahraje už každý mobil pozpátku

ale dost rozumu a zpátky k tomu osudovému setkání
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materiály vzniklé pro přednášky o expedici II.
Soukromé sídliště ¦| přednáška v Chodovské tvrzi 6. 11. 2012 ¦| Čtení z deníku expe-
dice na festivalu Fluidum 10. 11. 2012

Jižní Město ¦| 1973 — 1983

sídliště Solidarita ¦| 1947 — 1951 

sídliště Ďáblice ¦| 1968 — 1970  

sídliště Bohnice ¦| 1972 — 1980 

čtení z deníku ¦| festival Fluidum — klub K4

Velká Ohrada ¦| 1988 — 1993 

Lužiny ¦| 1988 — 1994 

Máme dlouhá rána.
Vaříme si kávu na lihu. Dělíme se o jídlo z Lídlu, probíráme noční 
zážitky, hluky zvěře, déšť. Nejraději spím v noci uprostřed, na kraji 
jste prostě na kraji a je vám z jedné strany zima.

Hrdlořezy – Údolí dutých hlav – podivné názvy rezonují v mysli když 
jdeme podél Rokytky. Už druhý den se vracíme z výletu který teprve 
začal. Cesta přírodou – zeleným jazykem -  podél potoka – nešlo by 
poznat který směr vede do města a který ven.

Maskování
S velkými batohy na zádech vypadáme vlastně nenápadně, jako 
bychom se pořád odněkud vraceli nebo někam vyráželi. Odkud jdete? 
Ptají se nás lidé. My jdeme přímo tady, z vedlejšího sídliště. Kroutí 
hlavou.

Tady bydlí profesor Švácha, ani jeho paneláku se zateplení nevyhnu-
lo, píšeme mu lístek, snažíme se ho pak dostat do schránky, místní 
obyvatel nás nechce pustit, zřejmě smrdíme a vypadáme jako zloději.

Převozník
Chaotická situace před nastupováním na loď. Marek už je v půlce 
řeky. Kluci zůstávají dál už nejdou. Pes kňučí a nestíháme loučení.  
A pak už jen máváme z lodi. Řeka rozdělila svět jako ve středověku.

Kus ameriky
Pozemek posetý vraky aut – mezi nimi volně se pasoucí zvířata. 
Ozvěny amerického středozápadu. Na plotě vysí cedulka „Prasata 
různého stáří na prodej – zde“.

Přesto nevynecháme skoro žádný obchoďák, na který narazíme. Je to 
mor. Je to jako horská chata, prostě chceme dovnitř, ohřát se nebo 
ochladit, trochu dobrot  a lahváče. Na parkoviště před odpočíváme 
mezi auty a pijeme pivo značky Pivo.
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materiály vzniklé pro přednášky o expedici III.
anketa RPSP

čtecí koutek ¦| ankteta, tisková zpráva, cestovatelské album

Milan Valeš ¦| ukázka shrnutí Ankety RPSP

Milan Valeš ¦| ukázka z Ankety RPSP> Jak na tebe působí otevřený prostor sídliště?
M.B. Skvěle, často je ale nevyužitý

M.V. Na sídlišti jsem vyrostl tak ho mám rád, ale někdy je mi z něj 
trochu smutno.

K.J. Prázdnota, spíš než pocit volnosti. V místech, kde je to více 
zaplněné stromy to tak ale nepůsobí.

J.G. Když do toho prostoru zasvítí slunce věřím v barevné utopie 
když se zatáhne a ochladí vidím velkou dystopii.

M.Š. Většinou ho vnímám jako přednost. Věřím, že lze sídliště 
zahušťovat a doplňovat o další funkce a zároveň zachovávat jejich 
vzdušnost.

M.M. Čím velkorysejší, tím příjemnější.

V.V. Otevřený prostor na mne působí dobře, dokud nejsme asi 
pět metrů od domu. Tam mám pocit, že mi může kdykoliv někdo 
hodit něco na hlavu. Pět metrů od domu se neustále ošívám a 
koukám se nahoru nad sebe.

B.Š. Pozitivně, čím více místa a čím větší bloky, tím lépe, nejvíc na 
mne zapůsobilv Ďáblicích.

> Jak vnímáš rozdílnost sídliště od rostlého města?
M.B. Asi je třeba upravovat, rozvíjet a žít ten prostor jinak než 
v centru, což není vůbec naškodu a pro obyvatele takových části 
města to může být zajímavá výzva.

M.V. Čas ukazuje že se jako plošné řešení neosvědčily. Rostlé 
město má vyšší schopnost regenerace a prakticky je mnohem 
flexibilnější.

K.J. Zásadně. Asi viz předchozí otázky.

J.G.  Jejich rozdílnost je nepřehlédnutelná, jsou umělá a instantní.

M.Š. Všechno je daleko, např. staří lidé se na většině sídlišť musí 
cítit izolovaněji než v rostlém městě. Je tam víc zeleně, většinou 
lepší vzduch. Sídliště je lepší pro sportovce, rostlé město pro lidi 
chodící za kulturou (to se může změnit!).

M.M. Rostlé město — sevřenost, sídliště — otevřenost. Dostup-
nost obyčejných obchodů.

V.V. Jsou naivně přespávací. Nikdo mi v nich nenabízí žádné 
pochybné služby a nekrouží tam taxíky. Jsou to zóny utopie, kde 
je dostupné všem stejné posezení v lesoparku zadarmo. Věci za 
peníze si na rozdíl od města na sídlišti člověk užít nemůže.

B.Š. Jako jinou rasu, rozdílnost ras, nerasisticky se snažím je 
vnímat.

Anketa RPSP 2012 shrnutí
Panelová sídliště jsou příležitostí pro bydlení. Velká pole ticha 
s dalekými výhledy do volné přírody. 

Nekonfliktní poloha na hraně města je draze vykoupena od-
tržeností od kulturního dění centra města a dojížděním za prací. 

Jsou slepou ulicí městské sítě — klidným zálivem.
V panelových sídlištích vidíme místa evoluce — potenciál nového 
využití prostoru.
Jsou alternativou k životu v centrálním městě.

Jejich charakter je dán místem – jeho terénem, lokální přírodou 
a urbanistickým uspořádáním. Míra realizace původního záměru, 
proporce, množství aut a rozmanitost betonu jsou určující prvky.  

Tak jako všude, záleží i zde na každé drobnosti. Sídliště si jsou po-
dobná jako chutě chleba. Mezi domy jsme viděli skvělý otevřený 
prostor barevné utopie, který však zesmutněl s prvním stínem.

Budoucnost sídlišť je v rukou jejich obyvatel. Vztahy mezi lidmi 
určují prostor mezi domy. Věříme v  rehabilitaci sídlišť jako kvalit-
ních míst pro bydlení zrozených z hávu břečťanu.

Na cestě jsme si uvědomili že sídliště mohou být velmi různá i 
když lidé jsou si velmi podobní.
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ukázka publikací
http://kbooks.palpalpal.cz/

mikro-nakladatelství K:\>books

Starý Žižkov, diplomní projekt, 2012

publikace Kiosk, 2013

Sborník komiksu #1, 2013  

K:\> je malá forma pro publikování a distribuování  
autorských knih

K:\> jako informační kiosek

K:\> vydává různé druhy knih > grafické, ilustrované, fotografické, 
rozkládací, katalogy, pamflety, fanziny

K:\> je punkové, nekonvenční, idealistické a nízkorozpočtové

K:\> se zaměřuje na různá témata, formy a obsahy

K:\> nezná jazykové ani prostorové hranice

K:\> je domácí výroby

K:\> publikuje drobné edice

K:\> je otevřené a proměnlivé

K:\> je pro všechny fanoušky knih

co je K:\>books ¦| popis 

komiksový sborník #1 ¦| anotace

Sborník komiksu vznikl jako společná akce sdružení Got Neigh-
bours, nakladatelství K:\>books a jednotlivých autorů. Kniha 
je samizdatovým družstevním sborníkem, který byl vytištěn 
sítotiskovou technikou. Tématem sborníku je cirkus.

1. vydání 
96 stran 
250 výtisků 
2013 Praha 
100 Kč doporučená cena


