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sportoviště u ZŠ a louka Pod vinicí
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1. Cíl plánovacího setkání 

Cílem setkání bylo získat podněty od občanů k řešenému území –  
tj. sportovišti v okolí ZŠ a louky Pod Vinicí. 

Program plánovacího setkání byl následující: 
•	 okružní cesta po řešeném území s architekty, 
•	 představení námětů žáků základní školy
•	 stanovení pozitiv a negativ současného stavu území, 
•	 plánování budoucího využití území a diskuse.

Architektům bylo předáno vyhodnocení okružní cesty, výkresy žáků základní školy a tento 
zápis z plánovacího setkání. Na základě těchto podkladů bylo zpracováno zadání pro územní 
studii. Tyto výstupy sloužily architektům také jako podklad pro zpracování variant řešení. 

2. Pozitiva a negativa území

Nejdříve byla shromážděna od všech účastníků diskuse všechna pozitivní i negativní 
vyjádření k současnému stavu území. Následně bylo provedeno hodnocení pomocí 
bodování (každý z účastníků bodoval stejným způsobem). 

Ohledně kladů současného stavu byla nejvíce hodnocena existence dětského hřiště  
(23 bodů) a volný prostor (louka), kam mohou chodit děti (23 bodů). Dále bylo 
požadováno zachování atletické dráhy (20 bodů). Jako největší negativum území 
bylo stanoveno, že zde chybí in-line dráha (27 bodů). Dále je občany velmi negativně 
vnímáno, jak je současný nevyhovující stav povrchu velkého hřiště (23 bodů) a s tím 
souvisí i to, že plochy v okolí školy nejsou hlídané a vázne zde údržba (22 bodů). 
V případě propojení stavu parkoviště a jeho umístění, tak se tento problém dostane 
do čela tabulky (19 bodů pro nevyhovující stav parkoviště a 10 bodů pro umístění 
parkoviště, celkem tedy 29 bodů pro současné parkoviště u školy). 

Všechna hodnocení včetně bodového ohodnocení jsou uvedena v tabulkách níže. 

HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU – POZITIVA ÚZEMÍ Bodové ohodnocení

existence dětského hřiště 23 bodů

volný prostor (louka), kam mohou chodit děti 23 bodů

zachovat atletickou dráhu 20 bodů

koupaliště 9 bodů

oplocení silnice (je to bezpečné pro děti) 6 bodů

nové tartanové hřiště 4 body

skatepark 4 body

heliport 2 body

škola + ZUŠ jsou spojené 1 bod

HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU – NEGATIVA ÚZEMÍ Bodové ohodnocení

chybí in-line dráha 27 bodů

nevyhovující stav povrchu velkého hřiště 23 bodů

plochy v okolí školy nejsou hlídané – vázne údržba 22 bodů

nevyhovující parkoviště – kapacita, úzká příjezdová cesta 19 bodů

chybí atrakce (9-15 let) 18 bodů

chybí sociální zázemí u hřišť 13 bodů

chybí lavičky u školy, místo pro setkávání dětí v bezprostředním okolí školy 13 bodů

v okolí školy chybí přechody u „kruháče“ a ve směru k Sokolovně 12 bodů

dětské hřiště mokré, malé, špatný stav 12 bodů

koupaliště je malé a u silnice 11 bodů

umístění parkoviště 10 bodů

problémový přístup ke škole ze sídliště 8 bodů

neví se o tom, že malé hřiště s tartanem je víceúčelové 6 bodů

škola + ZUŠ spojené 6 bodů

chybí stromy na louce 6 bodů

chybí stín u koupaliště 5 bodů

malé hřiště není volně přístupné 4 body 

mokro na louce a na hřišti 3 body

parkování zaměstnanců školy v areálu ZŠ 3body

nepořádek u skate parku 3 body

prázdný prostor pod rampou 3 body

chybí zpevněná plocha pro společenské akce 2 body



3. Plánování aktivit v území

Po zhodnocení současného stavu přistoupili občané k plánování aktivit, které by 
v řešeném území chtěli dělat. Následně bylo provedeno hodnocení pomocí bodování 
(každý z účastníků bodoval stejným způsobem). Jako nejvíce požadovaná položka 
je správce areálu (27 bodů), to odpovídá i předchozímu oddílu týkajícímu se negativ 
v území, kde byla velmi negativně hodnocena chybějící údržba. Dále byly nejvíce 
bodovány a požadovány in-line dráha (23 bodů), park na relaxaci a procházky (20 
bodů), nová budova ZUŠ (19 bodů), bio –koupaliště se stromy (18 bodů), hřiště pro 
venkovní míčové hry (basketbal, volejbal, beachvolejbal) získalo 17 bodů. Dále zde 
byl požadavek řešit sportoviště komplexně viz Škoda park v Plzni, kde je vše během 
dne volně přístupné a propojené a jsou zde lavičky (16 bodů). 

Všechny návrhy včetně bodového ohodnocení jsou uvedena v tabulce níže. 

Následovala práce ve skupinách, kde se snažili účastníci v jednotlivých skupinách 
umisťovat návrhy do map. Řešení za jednotlivé skupiny byly následně představeny všem 
a diskutovány. Návrhy řešení byly předány taktéž jako podklad architektům. 

AKTIVITY V ÚZEMÍ aneb CO BYSTE SI ZDE PŘÁLI DĚLAT? Bodové ohodnocení

správce areálu 27 bodů

in-line dráha 23 bodů

park na relaxaci a procházky 20 bodů

nová budova ZUŠ 19 bodů

bio-koupaliště se stromy 18 bodů

hřiště pro venkovní míčové hry (basketbal, volejbal, beachvolejbal) 17 bodů

řešit sportoviště komplexně viz Škoda park v Plzni,  
vše volně přístupné a propojené, lavičky 16 bodů 

část sloužící pro výuku v těsném okolí školy (naučné, kameny, arboretum,..) 12 bodů

atletická dráha 400m 12 bodů

krytý bazén/Aquapark 12 bodů

ping-pongové stoly (volně přístupné) 10 bodů

zázemí pro pořádání akcí 6 bodů

denní stacionář pro seniory 5 bodů

sportoviště pro děti ze ZŠ 5 bodů 

kavárna 5 bodů

rozšíření stávajícího dětského hřiště a přidat prvky pro malé děti 4 body

stavební pozemky 4 body

zpevněná plocha na tanec, divadlo 3 body

minigolf 2 body

pro seniory: více laviček na posezení 1 bod

kuželník 1 bod

lezecká stěna nebo „ něco“ pro 15+ 1 bod

jezírka 0 bodů

levnější ubytovna (200,- na noc) 0 bodů


