Budoucí podoba
otevřeného vnitrobloku Flóra
Participace obyvatel na zadání studie obnovy

ŽI VÉ
VN I T RO
BLOKY

Zpracovatel: Bieno

www.vnitrobloky.cz

Vnitroblok Flóra

je veřejnosti volně přístupný vnitroblok mezi ulicemi Slezská, Jičínská, Čáslavská a Vinohradská ve správě Městské
části Praha 3. Vnitroblok tvoří dvě funkční části – zpevněný dlážděný povrch umožňující vjezd rezidentů pro vyložení
nákladu a vyhrazené parkování nájemcům parkovacích stání. Středovou část tvoří vyvýšená přírodní plocha
s trávníkem, keři a vzrostlými stromy, na které je umístěno oplocené dětské hřiště a park.
Vnitroblok se dlouhodobě potýká s nepořádkem souvisejícím s nevyřešeným stáním odpadních kontejnerů,
pobytem nežádoucích osob a nelegálním parkováním ve dvoře. Na zpevněné části povrchu se za deště tvoří kaluže
a jsou problémy s odváděním dešťové vody. Městská část plánuje v budoucnu ve více fázích vnitroblok obnovit.
V průběhu zimy a jara 2020/21 proběhla jednání s obyvateli a klíčovými hráči ke zjištění problémů a potřeb
týkajících se budoucí podoby otevřeného vnitrobloku Flóra. Cílem je vytvořit podrobné zadání pro studii obnovy
vnitrobloku opřené o názory a potřeby obyvatel.
Prvním krokem postupu bylo najít klíčové účastníky, kteří vnitroblok využívají a jeho podobu tvoří. První skupinou
je 223 domácností, které obývají bytové domy tvořící vnitroblok. Vnitroblok slouží jako součást veřejných
prostranství a součást zeleně Praha 3. Proto druhou skupinu uživatelů tvoří širší veřejnost obývající spádovou
oblast kolem vnitrobloku, včetně dětských skupin a školek. Všechny dotčené skupiny byly vyzvány k účasti
na mapování představ a potřeb budoucí podoby vnitrobloku.

Budoucí podoba otevřeného vnitrobloku Flóra, Participace obyvatel na zadání studie obnovy

www.vnitrobloky.cz

Konzultace s obyvateli
k obnově vnitrobloku Flóra
V úterý 6. a ve čtvrtek 8. dubna proběhly v prostorách vnitrobloku osobní konzultace s obyvateli. Z důvodů
hygienických opatření si každá domácnost rezervovala svůj časový úsek. Program konzultací zahrnoval uvedení
do projektu a shrnutí předchozích snah. Následovala diskuse a sběr podnětů na témata: 1, popelnicová stání,
2, park a dětské hřiště a 3, povrchy a parkování. Setkání byla zakončena podáním informace o dalším postupu.
Konzultací se ve dvou dnech zúčastnilo přibližně 50 obyvatel.
Elektronická anketa
Od 15. do 30. dubna probíhala elektronická anketa určená především pro obyvatele, kteří nebyli přítomni na setkání.
Anketa navazovala na osobní konzultace a dala možnost lidem zúčastnit se, i když nemohli dorazit osobně. Lidé
připojili svůj hlas k podnětům svých sousedů nebo doplnili svůj vlastní podnět. Podněty vycházely výhradně
z předchozí diskuse na konzultačním stánku. Ankety se v průběhu dvou týdnů zúčastnilo 77 obyvatel a uživatelů
vnitrobloku. O projektu informovala místní média, například Radniční noviny Praha 3, www.planujtrojku.cz nebo
sociální sítě.
V závěrečné zprávě jsou použity výroky lidí zapojených do průzkumu, které nebyly v rámci zachování autentičnosti
nijak upraveny. Hovorové výrazy pouze dáváme do uvozovek.
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Kontejnerová stání na odpady
Hlavní doporučení:
 Vytvořit zabezpečené kontejnerové stání s přístupem pouze pro místní (čidlo, zámek)
 Zvolit pohledné estetické řešení a vhodně včlenit do prostředí
 Prověřit možnost podzemního umístění či přesunutí na Slezskou

HODNOTY
Čeho si na současném řešení kontejnerových stání ceníte? Čím je pro vás důležité?
62

Umístění mimo dům
Je to blízko

49

Svoz z jednoho místa

28

Dostatečné množství
Velmi častý odvoz - dobrý servis

19
1

PROBLÉMY
Co vám na současné podobě vadí? Co by se mělo řešit?

Nepořádek kolem nádob

98

Odkládání velkoobjemového odpadu

58

Sociálně slabí přehrabují

54

Cizí jednotlivci i podniky vozí odpad

32

Neutěšenost budí další neutěšenost

21

Zápach obtěžuje nejen blízké domy

21

Popelnice blokují vstup na hřiště

12

Potkani

11

Kopec při vězdu a kočičí hlavy ztěžují vývoz

5

Chybí "odpadkový správce"

1

Lidé málo třídí odpad

1
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NÁPADY
Jak by se měly popelnice řešit? Jak by měly do budoucna fungovat?

61

Zabezpečené uzamčené stání (např. čidlo, klíček)
Prověřit možnost umístit pod zem

43

Zvolit estetické pohledné řešení (architekt)

39

Prověřit možnost přesunout popelnice na Slezskou

29

Zachovat strom u popelnic

28

Dostatečná kapacita

23

Začlenit dovnitř zelené plochy

21

Kamery / fotopast

18

Mříže / posuvné dveře

16

Osvětlení popelnic

13

Umístění jako nyní (volně na zpevněné ploše)

12

Rovnováha, kdo kolik platí / vyhazuje

7

Zlepšit vytočení vozidel

6

Uvolnit druhý vstup na hřiště

1

Umístit kontejnery na tříděný odpad

1
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Park a dětské hřiště
Hlavní doporučení:
 Obnovit herní prvky pro děti, doplnit prvky pro dospělé (například posezení)
 Doplnit zeleň, umožnit hru na volné ploše
 Zvážit režim zamykání hřiště na noc
HODNOTY
Čeho si dnes na parku a hřišti ceníte?
Vzrostlé stromy

87

Příjemné klima (zeleň ochlazuje)

40

Plot chrání děti (vyhrazený prostor)

32

Dětské prvky

32

Velké travnaté plochy

29

Lavičky

26

Celistvý velký prostor

21

Keře (odclonění, vůně)

21

Klid

17

Přístupné hřiště pro děti z okolí

15

Četba, odpočinek
Zpěv ptáků

6
1

PROBLÉMY
Co vám na současné podobě vadí? Co by se mělo řešit?
71

“Feťáci” zatěžují hřiště (ohrožení, znečištění)
Vybavení je staré

29

Kouřící mládež

27

Městská policie neprovádí kontroly

22

Málo laviček

18

Zeleň má nedostatek vody (voda stéká pryč)

16

Málo košů / koše jsou přeplněné

13

Špatná koordinace úklidu

12

Hluk od dětí (školky)

11

Stromy živoří
Přístup po schodech je obtížný (např. kočárek)
Nestal se součástí bydlení (není to "náš dvorek")

7
2
1
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NÁPADY
Jak by se měl park/hřiště řešit? Jak by měl do budoucna fungovat?

38

Lavičky či posezení (dál od písku, i se stolem)
Zachovat volné plochy pro hru

37

Doplnit zeleň (např. popínavky)

35

Zamykat hřiště na noc

34

Ne zpevněná plocha, ale tráva

28

Údržba stromů (zeleně)

27

Posilovací / cvičící prvky

26

Houpačky

26

Doplnit keře

25

Prolézačky

24

Zprůchodnit dva vchody do parku

21

Lanové prvky (ála Střelecký ostrov)

20

Bezbariérový přístup pro kočárky

20

Osvětlení

19

Správce (vyšší kontrola)

18

Ping-pong

17

Zadržování dešťové vody

17

Rozvržení prostoru pro děti a dospělé

16

Pouze jeden vchod

16

Odpadkový koš navíc

13

Ptačí budky a krmítka

13

Altán

11

Koš pro psy

8

Nalakovat plot

8

Vyvýšené záhony k pronájmu

7

Fotbalové branky

5

Umožnit na části rychlé venčení psů

1

Opravit zídku - padající kameny

1

Umožnit na části výběh psů

1

Zachovat jak je

1

Plácek na Petanque

1
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Zpevněné povrchy
Hlavní doporučení:
 Zlepšit atmosféru průjezdu (osvětlení, čistota)
 Zavést krátkodobá parkovací stání pro vyložení / naložení u domů
 Zvážit režim zamykání celého vnitrobloku na noc

HODNOTY
Čeho si na současné podobě zpevněné plochy kolem domů ceníte?

63

Možnost zajíždět, vyložit / naložit u domu
Historická dlažba sem patří

62

Historický ráz fasád

38

Možnost parkovat (nájem parkovacího místa)

19

Vymezení sloupky je OK (volno pod okny)

18

Počet parkujících aut je dostatečný

13

Zídka kolem plotu slouží posezení

13

PROBLÉMY
Co vám na současné podobě vadí?

Nevábný průjezd (nocování, není osvětlený,
znečištěný, sociálně slabí, “feťáci”)
Neodtékají dešťové vpusti, kaluže (č.p. 3, 132, 99)

42
42

Zídku kolem plotu využívají “feťáci” / popíjení alkoholu

37

Nelegálně parkující brání průjezdu, troubení ruší

29

Psí výkaly obtěžují (venčení psů v ploše vnitrobloku)

25

Nezvaní noční návštěvníci zatěžují (hluk, odpadky)

23

Počůrané rohy zapáchají

23

Dlažba je nerovná

15

Havarijní stav dlažby, zatékání do domů

14

Opadává zídka

9

Osvětlení příliš osvětluje byty

6

Poškozování sloupků a odření aut

3

Příliš mnoho parkujících aut

1

Málo parkovacích míst

1
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NÁPADY
Jak by měla tato plocha vypadat? V jakém režimu by měla fungovat?

44

Uzavření / uzamčení vnitrobloku na noc

43

Vyhradit místo pro vyložení / naložení u domu
30

Vyhradit 1-2 parkovací místa v prac. době (pro řemeslníky, rychlé vyložení)

29

Podzemní parkoviště
24

Vyšší kontrola “četníky”

23

Vyhradit vjezd pro všechny rezidenty, ne však pro cizí (čip)
18

Zachovat zídku, která nabízí místo pro posezení
Směrové lampy svítící dolů

16

Květináče, vyvýšené záhony pod okny

16

Vrátit značku zákaz vjezdu (mimo dopravní obsluhy)

16

Optimalizace parkování (šikmo)

15

Antigrafiti na zdi

15
12

Světlo do průjezdu (čidlo)
Estetičtější sloupky

10

Vyhradit vjezd pro nájemce stání, ne pro všechny rezidenty (závora, sloupek)

10
6

Uzavření pěšího průchodu kvůli průvanu (ne zamezení průchodu)
5

Nové výtahy nezačínat od země (udělat jako stávající)
Méně parkujících aut nebo zcela zrušit parkování

2

Více míst pro parkování

1

Nahradit sloupky pod okny vyvýšenými záhony

1
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Postup připravili spolek Bieno a Městská část Praha 3
Kontakty
Spolek Bieno
Michal Křivohlávek, telefon 776 237 562, email michal@vnitrobloky.cz, www.vnitrobloky.cz
Městská část Praha 3
Karel Světlík, koordinátor participace, telefon 222 116 509, email svetlik.karel@praha3.cz
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