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Úvod
K jednotlivým variantám A, B, C řešení okolí ZŠ v Nepomuku a louky Pod Vinicí se 
vyjadřovali účastníci veřejného projednání k ‚Představení variant územní studie Lokalita 
Pod Vinicí – louka, sportoviště a okolí základní školy“, které proběhlo 21. února 2016 
v sále Sokolovny Nepomuku. Vyplněno a odevzdáno bylo celkem 55 formulářů. 

K formuláři byly zároveň k dispozici mapy znázorňující variantní řešení. 
Vzor formuláře a mapy viz příloha č. 1.

Hodnocení jednotlivých částí ve variantách
Respondenti při hodnocení měli seřadit umístění jednotlivých částí (řešení dostupnosti 
do školy, okolí školy, koupaliště, univerzální plochu, hřiště, skatepark, dětské hřiště, 
zástavbu) ve variantách (A,B,C) podle toho, jak je upřednostňují. Řadili u jednotlivých částí 
varianty jako při umístění na závodech: 1. místo – nejlepší, 2. místo – druhý, 3. místo – 
třetí. Preference u jednotlivých částí (varianty uváděné na prvním místě) zobrazuje graf 
č. 1. Příklad interpretace grafu: umístění řešení dostupnosti do školy v něm považuje 
30 respondentů za nejlepší ve variantě A, 16 ve variantě B a 8 ve variantě C.

Varianty uváděné na 1. místě
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Na závěr seřaďte varianty A,B,C
 jak se vám líbí a napište proč.

9. Zástavba (rodinné domy, jiné...)

8. Dětské hřiště

7. Skatepark

6. Hřiště

5. Univerzální plocha

4. Školní sportoviště

3. Koupaliště

2. Okolí školy

1. Řešení dostupnosti do školy

varianta A varianta B varianta C

Graf 1 Četnost variant uvedených jako odpověď u jednotlivých oblastí na 1. místě
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Celkové hodnocení variant

Bod č. 10: Na závěr seřaďte varianty A,B,C jak se vám líbí a napište proč. 
Na závěr hodnocení jednotlivých částí, respondenti seřadili, jak se jim celkově varianty 
líbí. Preference variant zobrazuje tabulka č. 2.
 

Na závěr seřaďte varianty A,B,C 
jak se vám líbí a napište proč.

Počet odpovědí za 1. místo Podíl

Varianta A 27 52%

Varianta B 20 38%

Varianta C 5 10%

Celkem 52 100%

Tabulka 1 Vyhodnocení odpovědí uvedených na 1. místě k bodu č. 10. „Na závěr seřaďte varianty A,B,C jak se vám líbí 
a napište proč.“ Jeden respondent/ka neuvedl/a hodnocení. Jeden respondent/ka uvedl A,C Jeden respondent/ka A,B

Zdůvodnění, proč se zvolená varianta líbí či jiný komentář, podalo 31 účastníků.  
Někteří uváděli i jiné komentáře či připomínky k variantám.

Komentáře respondentů k tomu proč a co se jim líbí na variantě A  
(seznam zahrnuje komentáře těch, co celkově preferují A i jiné varianty):

•	 Umístění a nápad přírodního koupaliště (11x)
•	 Přístup ke škole (7x)
•	 Školní sportoviště (4x)
•	 Nejlepší řešení okolí školy (2x)
•	 Arboretum (2x)
•	 Odsunutí koupaliště
•	 Umístění ZUŠ
•	 Zeleň kolem školy
•	 Hřiště
•	 Prostor u křižovatky s posezením a sportovištěm
•	 Koncepčně dobře vyřešené
•	 Je nejpřirozenější, nejreálnější.
•	 snaha a fin.prostředky plochu udržovat a odvodnit „vodu“ z louky
•	 Ve variantě A u školního sportoviště se mi líbí využití zúžení v dnešním 

koupališti. (komentující uvedl na prvním místě A i B)
•	 velká plocha kolem (louka) dále od silnice a zástavby -  

klid (komentující nepreferoval žádnou variantu)
•	 možnost okamžité realizace

Další komentáře k variantě A:

•	 z hlediska dotace zřejmě varianta A - jde zahodit 20 mega 
do hřiště? (komentující je celkově pro variantu B)

•	 z hlediska financí nejlepší varianta (komentující je celkově pro variantu B)
•	 (A+B) návaznost na původní komunikace je OK
•	 ZŠ + MŠ
•	 Sportovní hřiště je malé a koupaliště je moc daleko, jinak 

ujde. (komentující je celkově pro variantu B)
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Komentáře k variantě B (21 odpovědí)

Komentáře respondentů k tomu proč a co se jim líbí na variantě B (seznam zahrnuje 
komentáře těch, co celkově preferují B i jiné varianty):
•	 možnost postupně využít území podle priorit a financí;
•	 řešení univerzální plochy (6x) – větší (3x), plynule navazuje na prostor louky (1x)
•	 lepší in-line dráha (delší, vyhlídková) (2x), 
•	 velké školní sportoviště (3x)
•	 hřiště (3x),
•	 skatepark (2x)
•	 nápad s parkem 
•	 koupaliště 
•	 rodinné domy, 
•	 dětské hřiště 
•	 vyhovující sportoviště
•	 ocenil bych vybudované sportovní zařízení 
•	 přístup do školy
•	 z finančních důvodů
•	 líbí se zástavba
•	 vše jednoduše rozmístěné
•	 celkové řešení prostoru
•	 nejvhodněji vyřešena, jak velikostí, tak rozmístěním
•	 nejvhodnější kompromis

Další komentáře k variantě B

•	 Líbí se mi B s hřištěm z A (3x)
•	 Celkově varianta B pouze koupaliště by mohlo být z varianty A (2x)

Komentáře k variantě C (13 odpovědí)

Komentáře respondentů k tomu proč a co se líbí na variantě C (seznam zahrnuje 
komentáře těch, co celkově preferují C, B i A):
•	 Líbí se mi řešení přístupu ke škole
•	 Líbí se mi velké nové hřiště
•	 Nejlépe řešená cesta
•	 Univerzální plocha a její okolí
•	 Dvoj-domy a vybavenost
•	 Možnost dalšího růstu školy, neomezenost prostoru
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Jiné komentáře k bodu č. 10

Připomínky ke preferovaným variantám Varianta preferovaná 
odpovídajícím

přístup k ZŠ - využití Nádražní ulice, dle mého 
není třeba stavět další komunikaci

A

Nejlepší řešení okolí školy, sportoviště, biotop, ale krátká a ne moc sympatická 
in-line dráha, nevyužívající potenciál prostoru louky 
Biotop - i kdyby se musel napájet z vodopádu, není důvod ho vzdávat (i běžný) 
bazén se přece musí někde napájet, že? - finančně vyjde napájení nastejno

A

Líbí se mi zejména umístění koupaliště, dále přístup ke škole a přilehlý prostor, 
líbí se mi také prostor u křižovatky s posezením a sportovištěm, nahrnula 
bych sem alespoň v malé formě hřiště pro malé děti. Naopak skatepark 
bych posunula o trochu dále, než bezprostředně ke kavárně (kvůli hluku). 
Rozhodně bych zde zrušila koupaliště (kapacitně nevyhovují, ale je nepříjemné 
umístění koupaliště před bytovkami), nevýhodou je malé sportoviště.

A

Varianta A bez biotopu - kdo by celý areál udržoval? Z vlastní zkušenosti 
vím, jak vypadá autobusová zastávka u školy. Neuvěřitelný nepořádek.

A

Varianta A - má dobrý přístup ke škole, ale hl. cesta je na špatném místě; 
nelíbí se mi hl. komunikace kolem hřiště; koupaliště by se mi nejvíce líbilo 
v nejnižší části louky, ale mohlo by se mísit i s bazénem běžného bazénu 
25 m, zastávky bych neprohazovala;V plotě u dnešního dětského hřiště jsou 
dveře, hygienické zázemí by bylo vhodné propojit s dnešním koupalištěm.

A,C

Z varianty B se mi líbí koupaliště, univerzální 
plocha, rodinné domy, hřiště, skatepark

A

Z varianty B je nejlepší řešení univerzální plochy (větší, ladnější tvar, 
lepší in-line dráha) a skateparku - in-line dráha je tu delší, klikatější, 
více vyhlídková a využívající velikost prostoru, který máme k dispozici

A

Z varianty B - ocenil bych vybudované sportovní zařízení A

Z varianty B se líbí přístup do školy A

Z varianty B - zejména se mi líbí univerzální plocha, 
která plynule navazuje na prostor louky

A

Komentář k variantě B - výhodou je vyhovující sportoviště, ale přesunula 
bych koupaliště dle A, v místě stávajícího koupaliště by byl volný 
prostor pro hřiště, kavárnu, skatepark apod. Líbí se mi zástavba.

A

líbilo by se mi školní hřiště z varianty A, koupaliště z varianty A, 
hřiště+skatepark z var.B, ZŚ a ZUŠ z varianty A, dětské hřiště z var.B

A

optimální by bylo udělat C s biotopem A A

školní hřiště (fotbalové hřiště + atlet.ovál má sloužit zejména 
škole), in-line dráha má být variabilnější a měla by spojovat více 
lokalit (nebude sloužit jen pro in-line - pěší, kočárky atd.)

A

Z varianty C se mi líbí velké nové hřiště, nelíbí se mi koupaliště u silnice A

U varianty C se mi nelíbí sportoviště, koupaliště k silnici A
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Komentář k variantě C: Vzhledem k náročnosti k projektu se obávám, že by 
vše zůstalo de facto jak to je nyní (nebylo by hřiště žádné a zda by se někdo 
zabýval odvodněním víceúčelové plochy u školy kvůli 1-2 akcím do roka, o tom 
pochybuji. Myslím, že není třeba mít zde 2 takto velké stadiony (fotbalové), 
jde tedy jen o tu atletickou dráhu, a to si myslím, že za ta negativa nestojí

A

Komentář k variantě C: zástavba domů – domy příliš uzavírají prostor 
louky; dětské hřiště, hřiště a skatepark u sebe u kruhového objezdu

A

z každé varianty se mi líbí něco jiného, byl bych velmi potěšen, 
kdyby se daly prvky z jednotlivých variant ještě zkombinovat

A

Z hlediska dotace zřejmě varianta A - jde zahodit 20 mega do hřiště? B

In-line je nejhorší ve variantě A. B

ale hřiště z „A“, biotop na jiné místo? B

Líbí se mi B s hřištěm z A. skvělá je in-line dráha, dobré řešení hřiště u školy B

líbí se mi společně s biotopem z varianty A, možnost 
postupně využít území podle priorit a financí

B

varianta B s hřištěm z varianty A a následně možnost přístavby tělocvičny 
+ biokoupaliště z varianty A + hřiště z varianty B místo koupaliště z varianty B

B

Celkově varianta B pouze koupaliště by mohlo být z varianty A. B

Mohlo by tam být hřiště pro parkour a freerun. Parkour myslím jako životní styl 
nebo sport, ne pro koně. Libí se mi protože je to jednoduše vše rozmístěné 
a sportovní hřiště je dostatečně veliké, mohlo by tam být něco jako fitcentrum.

B

Na první místo jsem zvolil variantu B, protože mi přijde nejvhodněji 
vyřešena, jak velikostí, tak rozmístěním. Ve variantě B se mi především 
líbí koupaliště a nápad s parkem a univerzální plochy.

B

Připadá mi jako nejlepší kompromis. Pouze koupaliště umístit 
do polohy z varianty A (klidnější zóna pro koupání).

B

koupaliště by bylo vhodné formou biotopu B

osobně by se mi líbilo C B

Z varianty C se mi líbí řešení přístupu ke škole. B

Z varianty C se mi líbí vchod do školy (1.místo varianta C) obslužnost školy B

U varianty C - Přijde mi zbytečně zabrané místo atletickým areálem, 
když je Nepomuk malé město, jinak je to všechno dobrý.

B

varianta C + koupaliště A C

Varianta C - má podle mně nejlépe řešenou cestu, 
školní sportoviště - bez domů, in-line je fajn

A,C

Komentář k variantě B: školní sportoviště – větší univerzální plocha,  
místo koupaliště a dětské hřiště jiné? rekreační využití.

ke každé mám výhrady

Z varianty C se líbí: dvojdomy a vybavenost ke každé mám výhrady

A,B - v obou variantách oceňují něco
Z varianty B se líbí větší sportoviště, větší univerzální plocha, dětské hřiště

A,B

Z varianty C nejvíce oceňují univerzální plochu a její okolí A,B

Nechápu proč město zveřejnilo v Nepomuckých novinách, že 
to město bude přestavovat podle sebe (předtím než vznesli 
názory architekti) - přijde mi to jako výsměch obyvatelům.

A,C

Tabulka 2
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Měli byste zájem o stavební parcelu, jak jsou navržené v řešené lokalitě

Bod č. 11. Měli byste zájem o stavební parcelu, jak jsou navržené v řešené lokalitě?
(48 odpovědí)
Ne: 35x (72,9%), Ano: 13x (27,1%)

Doplňte za jakých podmínek (cena za m2 apod.) (14 odpovědí):
pokud bych byla v bytovce, tak ano (zasíťovaný pozemek do 1000 Kč/m2),  
minimální velikost 800m2

cca 500-600 Kč/m2, minim.velikost parcely 800-1000m2

cena 500-600 Kč/m2, větší parcely cca 800-1000m2

myslím že 700Kč/m2

varianta B cena 350-600Kč/m2, velikost 800-1000m2

varianta B - za částku 700-800Kč/m2

Minimální výměra parcely 1000 m2 za maximální cenu 650,- Kč/m2 - město za situace, 
kdy bude zasíťovávat pozemky soukromých pozemků, by mělo využít skutečnosti, že tímto 
zhodnotí jejich pozemky a pokusit se je smluvně limitovat ohledně ceny, za jakou cenu 
budou pozemky prodávat.
cena cca 500-600,-/m2

Souhlasili byste s překládkou vysokého napětí

Bod č. 12: Optimální rozvoj území výrazně komplikuje nadzemní vedení vysokého 
napětí, překládka v celé délce vychází na cca 2 mil. Kč. Souhlasili byste s touto 
investicí? 
(49 odpovědí)
Ano: 35x (71,4%), Ne: 14x (28,6%)

ad 12 - překládka ano, ale pouze spojeno s variantou C, kde by se to spojilo do investice 
za fotbalový stadion. 
ad 12 - Myslím, že na Nepomuk je to úplně zbytečné - prostoru na louce je dost, je 
rozumnější pod tím udělat silnici; 
S investicí bych souhlasil, avšak spíše bych preferoval, aby se nové hřiště dokončilo co 
nejdříve a to se s touto investicí neslučuje, resp. je zbytečné.
Podle finanč.prostředků - zatím není vyloženě třeba viz varianta A
Pouze otázka rozsahu (investice do překládky vedení) 
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Na co se v návrhu zapomnělo? Co by mělo být upraveno
Bod č. 13: Na co se v návrhu zapomnělo? Co by mělo být upraveno? Vysvětlete proč. 
(19 odpovědí)

Připomínky a argumenty Varianta preferovaná 
odpovídajícím

posun zastávky, další nová na Dvorec B

chybí parkoviště pro hřiště i koupaliště- auta 
budou parkovat na nevhodných místech

B

Měly by se zkombinovat prvky z různých verzí, tak aby se vyhovělo 
(nejen mým) připomínkám, doufám, že to není zcela nereálné - ač 
není schválení 1 konkrétní verze závazné, žádná z verzí mě jako celek 
neoslovila natolik, že bych se jednoznačně vyslovil pro ni Děkuji

A

odvodnit louky - jednoduchá varianta, např. 
zřízením meandru - pro lepší využitelnost

A

dětské hřiště pro nejmenší nevyčleňovat z vlastního areálu 
(alespoň v minimalistické variantě) - rodič s různě starými dětmi 
potřebuje místo, kde je vyžití pro všechny děti na jednom místě, 
vodní plochy na louce v kombinaci se zelení přispějí 
významně k odvodnění podmáčené louky

A

zachovat vstup do školy - je ideální, kvůli jídelně pro cizí strávníky A

z každé varianty použít něco! spojit do mírně jiné varianty 
„B“, nechat volnou plochu místo dětského hřiště a koupaliště 
dětské hřiště a koupaliště u silnice ? vzniklá volná plocha jiné 
využití - odpočinková zóna, kultura, veřejné prostranství

ke každé mám výhrady

víc věcí pro posilování - protože je to zábava B

Zapomnělo se na velkou tělocvičnu před školou 
Vše je jen letní varanta na 2,5 měsíce. Co dalších 11,5 měsíce? 

A

Více řešit v nejbližší době zástavbu podél ulice k Dvorci (nádraží). Po 
generace se volá po splynutí Nepomuku s Dvorcem. (dále nečitelné).

A

Řešení přístupu k přírodnímu koupališti a parkování v jeho blízkosti 
Dnes je běžné, že lidi jezdí na koupaliště vozidlem a s tím 
souvisí řešení této potřeby (viz biotop Dobřany). 

B

Hřiště bych nechala dětské pro děti ze ZŠ a volné 
sportoviště nechat k sobě, co nejblíže (C) - skatepark 
je právě v Nepomuku nejvíce využíván středoškoláky 
a staršími - není tedy důvod aby byl vázán na ZŠ. 

A,C

To koupaliště (biotop) by mělo určitě být až dál jako v návrhu A;
Nevím proč by se měl měnit vstup do ZŠ. Nynější vstup je skvělý 
je to propojené z cest z města a od elektrárny kde jsou baráčky, 
je tam i autobusová zastávka, myslím Školní ulici konkrétně. 

A

V celém projektu není myšleno na parkoviště např.: ke 
koupališti i pro lidi, kteří přijedou na různé kulturní akce. 

B

Odkud napájet koupaliště ? B

Prostor pro parkování u biotopu; autem budou jezdit i Nepomučtí A

Tabulka 3
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Tabulkové vyhodnocení odpovědí

1. Řešení dostupnosti do školy
A B C

1 místo 30 16 8

2. místo 5 26 19

3. místo 15 11 23

2. Okolí školy
A B C

1 místo 27 17 10

2. místo 11 23 15

3. místo 10 13 25

3. Koupaliště
A B C

1. místo 42 9 3

2. místo 2 27 17

3. místo 7 12 27

4. Školní sportoviště
A B C

1. místo 27 15 11

2. místo 17 23 6

3. místo 6 9 29

5. Univerzální plocha
A B C

1. místo 11 40 3

2. místo 24 8 14

3. místo 13 4 28

6. Hřiště
A B C

1. místo 20 19 13

2. místo 19 17 9

3. místo 9 11 24

7. Skatepark
A B C

1. místo 20 21 10

2. místo 13 16 14

3. místo 12 11 20

8. Dětské hřiště
A B C

1. místo 15 19 17

2. místo 17 12 17

3. místo 15 15 13

9. Zástavba (rodinné domy, jiné...)
A B C

1. místo 14 28 9

2. místo 11 10 24

3. místo 21 13 10

10.  Na závěr seřaďte varianty A,B,C  
jak se vám líbí a napište proč.

A B C

1. místo 27 20 5

2. místo 13 20 16

3. místo 10 11 27, 1x B,C 
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x varianta A varianta B varianta C Nejčastější 
odpověď

1. Řešení dostupnosti do školy 30 16 8 A

2. Okolí školy 27 17 10 A

3. Koupaliště 42 9 3 A

4. Školní sportoviště 27 15 11 A

5. Univerzální plocha 11 40 3 B

6. Hřiště 20 19 13 A a B

7. Skatepark 20 21 10 A a B

8. Dětské hřiště 15 19 17 B

9. Zástavba (rodinné domy, jiné...) 14 28 9 B

10. Na závěr seřaďte varianty A,B,C  
jak se vám líbí a napište proč. 27 20 5 A

Tabulka 4 Četnost variant uvedených jako odpověď u jednotlivých oblastí na 1. místě

11. Měli byste zájem o stavební parcelu, jak jsou navržené v řešené lokalitě?

Početodpovědí Podíl odpovědí

Ano 13 27,1%

Ne 35 72,9%

Celkem 48 100,0%

Jiné odpovědi:
ne v současné situaci (parcelu máme), ale pokud bychom sháněli parcelu, tato lokalita 
by se mi líbila a zájem bych určitě měla. V dlouhodobém záměru bych zájem měla  
např. pro děti Nebyl bych proti, ale hlouběji o tom neuvažuji.

12: Optimální rozvoj území výrazně komplikuje nadzemní vedení vysokého napětí,  
překládka v celé délce vychází na cca 2 mil. Kč. Souhlasili byste s touto investicí? 

Počet odpovědí Podíl

Ano 35 71,4%

Ne 14 28,6%

Celkem 49 100,0%


