
 
 
 

 

Projednání záměru revitalizace louky 
a okolí s veřejností 
 

11. září 2018, Louka Vinice (vnitroblok Hodonínská, Brněnská, 
Sedlecká) 
 

 

Veřejné plánovací setkání je součástí záměru MO Plzeň 1 revitalizovat veřejné 
prostranství, které je vymezené ulicemi Hodonínská, Brněnská a Sedlecká a zadní částí 
areálu 7. ZŠ a MŠ Plzeň. Setkání navázalo na veřejnou dotazníkovou anketu, jejíž výsledky 
na něm byly krátce představeny, a na sociologické rozhovory se zástupci místních 
institucí a společenství vlastníků jednotek, které prostor využívají. Beseda se zaměřila 
zejména na fyzické úpravy prostranství a na běžné způsoby jeho užívání. Mluvilo se ale i o 
sociální rovině soužití v této lokalitě, neboť jako součást tohoto projektu je zpracová-
váno sociologické šetření negativních vlivů, které v lokalitě Hodonínská dlouhodobě 
způsobuje koncentrace opilých lidí a lidí bez domova, a jejich možných řešení. 

Setkání se zúčastnilo přibližně 90 zástupců veřejnosti. 

 

Organizátoři: 
Ivana Mádlová, Romana Tomašuková (MO Plzeň 1) 
Marek Sivák, Silvie Hašlová, Martina Seidlerová (Pěstuj prostor, z. s.) 
Petr Matoušek, Ida Kaiserová (MAKAI atelier s. r. o.) 

Další zástupci města a obvodu: 
Miroslav Brabec (starosta MO Plzeň 1) 
Jitka Hánová, Martina Jedličková (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) 

  



 
 
 
A. ÚVOD 

Starosta Miroslav Brabec a místostarostka obvodu Ivana Mádlová přivítali účastníky 
besedy. Starosta zmínil lednovou akci (zabijačku) pořádanou obvodem na tomto místě, 
kdy zazněly některé nápady. Paní místostarostka představila organizátory a vysvětlila 
pohnutky, ze kterých iniciovala tento projekt, i proč zvolila participační přístup. Odkázala 
na projekt Proměna vnitrobloku Krašovská, který od svého počátku v roce 2015 prošel 
dlouhou cestou. Podařilo se úspěšně naplnit všechny jeho dosavadní fáze, nalézt náplň 
odpovídající představám veřejnosti i posílit vzájemnou důvěru v komunikaci; projekt je 
nyní před výstavbou. Veřejná prostranství dle ní nelze úspěšně projektovat bez úzké 
spolupráce s veřejností tak, aby skutečně naplňovala její potřeby. Veřejné prostranství 
na Vinicích bylo vytipováno k revitalizaci jednak v rámci projektu Regenerace sídliště 
Vinice, jednak díky stížnostem obyvatel na sociální problémy. Cílem je prostor zkvalitnit 
pro kulturní a sociální potřeby obyvatel. Během dnešní besedy se více zkonkretizují 
představy občanů, na jejich základě vznikne architektonická soutěž, studie a další 
veřejné projednání, besedou to tedy nekončí.  

Moderátor besedy Marek Sivák uvedl, že se v dotazníkové anketě sešlo přes 300 
odpovědí obyvatel – výstupy z ankety blíže přiblíží sociolog Petr Matoušek. Následovat 
bude samotná diskuse, moderátor si připravil na základě informací z dotazníků na 
obyvatele několik otázek, nejprve ale jim ale dá prostor pro jejich otázky a vyjádření. 
Tématem dnešního jednání jsou zejména fyzické úpravy prostranství. Je možné se 
částečně věnovat i tématu sociálního soužití, hlavní důraz by však měl být kladen na 
hledání shody na tom, pro jaké účely by měl prostor sloužit a jak by měl být upraven. 

Sociolog Petr Matoušek zmínil, že nejzávažnějším poznatkem z ankety je, že když se dá 
lidem prostor pro vyjádření, přicházejí s rozumnými návrhy. Nikdo nechce celý prostor 
zastavět, nechce zde parkoviště, zimní stadion apod. Všichni vycházejí z toho, jak prostor 
užívají a co se tady děje. V dotaznících se objevilo několik hlavních témat: 

1. Nezastavovat prostor 
2. Psi a jejich venčení – běhají na volno, majitelé je pak neuhlídají, louka je plná 

exkrementů a vznikají zde i potenciálně nebezpečné situace ve vztahu k dalším 
uživatelům – zejména dětem – je zapotřebí upravit pravidla pro soužití psů a dětí 

3. Stín a voda – zlepšení ekologické funkce prostředí a zajištění příjemnějšího 
klimatu i během delšího období sucha, výsadba stromů, zadržování vody v území, 
vodní prvek 

4. Dětské hřiště – již je zastaralé – renovovat, odstínit psy přímo z hřiště a z jeho 
nejbližšího okolí, doplnit nabídku pro starší děti a teenagery 

5. Nespolečenské chování opilců a bezdomovců – souvisí s využitím obchodních 
parterů v Hodonínské ulici, nešvary přerůstají do veřejného prostoru; sociologové 
navrhují témata rozdělit – na jedné straně vstoupit do komunikace s SVJ, majiteli 
a provozovateli obchodů, na to naváže i úprava přilehlé promenády vč. prostoru 
před knihovnou; druhým tématem je úprava samotné louky 

Úvodní slova končí poděkováním přítomným občanům za účast na besedě i všem dalším 
za vyplnění dotazníků. 

 



 
 
 
B. STRUČNÉ PODNĚTY NA ÚPRAVU ÚZEMÍ 

Prostor (míněna převážně louka) 

‒ ponechat přírodní, zelený a volný, jen částečně zastínit 
‒ obyvatelé si nepřejí další zpevněné cesty na úkor zeleně (na louce ani nejsou 

průšlapy) 
‒ vybavit mobiliářem 
‒ z vyjádření obyvatel (volně kráceno): „zeleň v horkých létech mezi paneláky 

ochlazuje“; „betonu je kolem spousta – nechat tady zelenou plochu, strom, 
altánek, pítko, voda, to je všechno … ne spoustu cest a cestiček jako u ZOO – 
nesmysl, ubírá se zelená plocha, jsem naopak pro její přidávání“; „máme tady 
dvě hřiště, která fungovala, ale kvůli pasivitě školy jsou zavřená – stačí se 
domluvit a začít je využívat … ploše by prospěla větší péče, ne nové stavby“; 
„místo budování nového hřiště je lepší peníze investovat do zaplacení 
správce“; „(oplocený) kus trávy jako na Mikulášském náměstí, na který bude 
někdo dohlížet, budou tam odpadkové koše a lidé se tam budou moci sejít, 
popovídat, hrát fotbal nebo tancovat“; „park s vodními prvky“ 
  

Stromy, zeleň a klima (stín, voda) 

‒ poptávka po zlepšení klimatu a zadržování vody („kolem jsou panelové domy, 
tak aby to trochu stahovalo horko a bylo tu příjemně“) 

‒ přání většího množství stromů (např. po obvodu a ve skupince, kde si pak lze 
sednout do stínu; „stromy dokola a prostor nechat; kdo chce do stínu, tak se 
přesune ke kraji; když to rozsekáte příčně a podélně, už to nebude prostor, 
jenom komůrky“) 

‒ druhy stromů: lidem se líbí kaštany před knihovnou, nechtějí ovocné stromy 
(různé druhy ovoce rostou v blízkosti na Sylvánu, v sídlišti už mají špendlíky a 
třešně – padají na zem a jsou na nich vosy) 

‒ rozsáhlá travnatá plocha, část plochy může být extenzivně udržovaná (např. 
vysoká luční tráva/květena s cestami skrz ni) 

‒ příp. nějaké keře 
 

Vodní prvky (klima) 

‒ fontána nebo brouzdaliště (lidé odkazují na vodní prvek před lochotínským 
bazénem; fontána, kolem voda, kde si mohou smáčet nohy) 

‒ pítko 
‒ děti by nejraději bazén(ek) 
‒ vodní prvek zlepší i vlhkost ovzduší 

 

Dočasný přístřešek? (stín; ke zvážení) 

‒ dočasný přístřešek poskytující stín – než dorostou stromy  
‒ místo, kam se mohou schovat lidé před žárem, před deštěm, nebo když je zima 

a sněží (hlavní cílová skupina: rodiče dětí, matky s kočáry; dříve na Vinicích min. 
v jednom vnitrobloku přístřešek byl) 



 
 
 

‒ obava z hluku a nevhodného chování, odpadků, údržby 
‒ návrh na řešení problému „půjčovnou slunečníků“ (nebo jiným měkkým 

způsobem) 
 

Bezbariérový pohyb 

‒ bezbariérové vjezdy na trávník pro občany na vozíku a rodiče s kočárkem 
‒ hlavní trasy jsou od obchodů v Hodonínské a od Brněnské ulice, dále různě 

z obvodového chodníku 
 

Prostor / hřiště pro větší děti (popř. i dospělé) 

‒ chybí prostor pro větší děti, cca 9-15 let (v okolí louky nemají kam jít, jezdí např. 
do Plazy, Škoda Sport Parku nebo Škodalandu na druhý konec města; na 
Vinicích je jen malý plácek nad ZOO, který nestačí) 

‒ poptávka po místě, kde mohou teenageři bezpečně jezdit na kole 
‒ podnět na in-line dráhu, ale obava z hluku a nedodržování pravidel (zvuk se 

nese do oken; část lidí však upřednostňuje křik dětí před řevem opilců) 
‒ prvky (např. in-line dráha, mini-skatepark apod.) by měly mít provozní dobu, 

aby nebyl hluk večer a mohla proběhnout domluva s teenagery na jejím 
respektování 

‒ venkovní posilovna (u ní převažuje kladný názor, využití i pro dospělé; „street 
workout je i nad ZOO … ale toho není nikdy dost“; „teenageři se vyřádí“) 

‒ v rámci louky by neměly být „odzeleněny“ žádné větší plochy, poptávku po 
hřišti lze částečně řešit (znovu)zpřístupněním školního hřiště veřejnosti 
 

Revitalizovat hřiště pro menší děti  

‒ stávající prvky jsou již opotřebované, chtěly by renovovat či vyměnit 
‒ chybí zde stín 
‒ obyvatelé si kupují permanentku do ZOO a Dinoparku, protože jsou tam 

rozsáhlá a oblíbená hřiště (jsou ve stínu; nejsou tam psi; v blízkosti jsou i další 
služby pro rodiče (restaurace); jsou však již přeplněná dětmi) 
 

Mobiliář 

‒ lavičky s opěrátkem, pohodlné („jiné, než lavičky před 7. ZŠ Plzeň, jsou tvrdé, 
špatně se na nich sedí, chybí opěrátko“; opěrátko je potřebné pro seniory i pro 
matky s dětmi, když vyndávají dítě z kočárku) 

‒ lavičky raději dále od domů a odstínit hluk např. stromy – zvuk se nese nahoru, 
v oknech domů je hluk slyšet hlasitěji, než venku 

‒ obavy z nechtěných skupin lidí na lavičkách (opilci, lidé bez domova) 
‒ místo na grilování (zabudované grily – u nich převažují obavy ze zneužívání; šlo 

by ale možná mít např. vyhrazený (zpevněný?) prostor, kam si lidé přinesou 
domácí grily; umístit dále od domů kvůli kouři) 
 



 
 
 
Místo na sáňkování / zimní vyžití 

‒ všechny dříve využívané kopce a haldy v nejbližším okolí byly zastavěny nebo 
osázeny, děti teď sáňkují na svahu k silnici (nebezpečné) 
 

Veřejné toalety 

‒ část lidí by je užila (odkazují na jiná hřiště vybavená WC), část je nepovažuje za 
potřebné 
 

Veřejná wi-fi 

‒ teenageři si ji přejí 
‒ část lidí je proti (sociální dopady sociálních sítí; nekontrolovatelnost na rozdíl 

od domácího internetu…), část se zastává názoru teenagerů („bude je to 
motivovat i jít ven“; „lze využít i pro práci“; „oni ví, co chtějí“; „wi-fi může být 
s heslem pro rodiče“) 
 

Komunitně-kulturní centrum 

‒ víceúčelové pro taneční kurzy, cvičení, kroužky, kulturní představení, 
přednášky a další účely (jako např. D klub) 

‒ lze využít stávající partery (vč. možnosti rozšíření prostor a služeb knihovny?), 
naprostá většina lidí je proti výstavbě nového objektu 

‒ v případě vhodnosti a potřebnosti nové výstavby objektu veřejné služby 
v budoucnu důraz na zachování rozsahu zelené plochy (např. pochozí zelená 
střecha navazující na travnatou plochu louky) 
 

Obchody a služby 

‒ poptávka po obchodním parteru i u novostaveb v okolí louky 
‒ obyvatelům zde chybí služby typu papírnictví, opravna obuvi a oděvů, výrobna 

klíčů apod., otázkou je ale reálnost uživení se takovýchto služeb 
‒ může být např. řešeno i rozšířením sortimentu stávajících obchodů (večerek?) 

 

  



 
 
 
C. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ TÉMAT NA ÚPRAVU PROSTORU V DISKUSI A 

SOCIÁLNÍ TÉMATA 

[Témata jsou řazena v chronologickém pořadí, jak se objevovala během besedy; další 
podobné komentáře jsou pak řazeny k příbuzným tématům. Přepisy komentářů jsou 
ponechány víceméně autentické, v některých případech jsou pro lepší pochopitelnost 
lehce stylisticky upraveny se zachováním původního významu.] 

 

Bezbariérový pohyb 

‒ My bychom chtěli bezbariérové vjezdy na trávník a chodníky. Protože paní má 
elektrický vozík, se kterým se nikam nedá zajet, a já mám dospělé dítě na 
kočárku, to je taky problém.  

‒  [Moderátor se táže, kudy na louku obyvatelé chodí, kudy vedou hlavní tahy. 
Průšlapy tu zatím moc nejsou.] 

‒ Abychom měli kde najíždět, chtěli bychom sedět v létě pod stromy [ukazují 
směry od Hodonínské a Brněnské] 

‒ Od chodníků.  
‒ Záleží, kde bude komunikace. 
‒ Od krámů.  

 

Drobná vybavenost  

‒ Lavičky s opěrátkem.  
‒ Laviček je tady málo a to, co tady bylo, to nám ještě vzali.  
‒ Ty před školou jsou šílené, tvrdé a blbě se na nich sedí. Nemají opěrátko, když 

vyndávám malého z kočáru, chtěla bych ho pochovat, ale kvůli chybějícímu 
opěrátku to nejde, je pro mě nutné.   

‒ Pro starší lidi.  
 

‒ Já bych navrhovala půjčovnu slunečníků. 
 

‒ [Mladík] Nechtěli byste tady v parku wifi?  
‒ To by bylo bezvadné.  
‒ Už teď jsou [teenageři] na mobilu pořád, sedí vedle sebe a píšou si přes mobil, 

místo aby si povídali.  
‒ Oni se neshromažďují, sedí odděleně a každý komunikuje na svých sociálních 

sítích.  
‒ Pořád do toho koukají a nevidí, neslyší.  
‒ Aspoň nedělají bordel.  
‒ Ale když jsou zavření doma u počítače, taky nedělají bordel. 
‒ Chcete přeci mladé dostat ven, aby prostor využívali. Lavičky, které by tu byly, 

by mohly být polepené například nějakými plakáty nebo reklamou a město by 
za wifi nemuselo platit ani korunu.  

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Já jsem proti reklamě a plakátům. [potlesk davu] 
‒ Reklam je všude dost.  



 
 
 

‒ Ve chvíli, kdy je dítě venku, rodiče nemůžou regulovat jeho čas na sociálních 
sítích. Ale já bych to [nápad na zřízení wifi] nezavrhovala. Chlapec je tu jediný 
z jeho generace, je dobře, že zazní i jeho názor. 

‒ Mně tady ten nápad nepřijde blbej, protože sice moje matka není zastánce 
sociálních sítí, nemám sociální sítě, ale může si sem někdo přijít pracovat na 
notebooku, může být venku, nemusí být zavřený doma u počítače a nemusí to 
být jen pro ty lidí, kteří si sem chtějí sednout a projíždět instagram.  

‒ Mně ten nápad [na zřízení wifi] nepřijde blbý, protože moje matka sice není 
zastánce sociálních sítí, já je nemám. Ale může si sem někdo přijít pracovat na 
notebooku, může být venku, nemusí být zavřený doma u počítače a nemusí to 
být jen pro lidi, kteří si sem chtějí sednout a projíždět instagram.  

‒ Wifi by mohla být s heslem pro rodiče. 
 

‒ Do e-mailu jsem ještě psala prostor na grilování. A pítko a záchod. 
‒ Ano, to [místo na grilování] by taky bylo dobré. 
‒ [Moderátor se táže, zda by zde místní chtěli grilovat.] 
‒ Ne.  
‒ Vždyť sem někdy chodí, vezmou si takové malé grily.  
‒ Ne, to bych nechtěla, ani záchod.   
‒ V zahraničí je to běžně, v řadě zemí jsou v každém městě parky s veřejným 

ohništěm, kam lidé jezdí grilovat, na pikniky.  
‒ Vždyť tady bydlí většina důchodců, tak by se mělo přihlížet k tomu, co chtějí 

oni, ne mladí.  
‒ Umíte si představit, Kdyby se tu udělat prostor pro grilování, co by to 

znamenalo pro lidi z paneláku nad knihovnou? My se tady celý léta snažíme 
bojovat s bezdomovci a opilci.  

‒ Kdyby se to [místo na grilování] udělalo uprostřed [louky], tak by kouř šel 
nahoru.  

‒ [Moderátor se ptá, zda si místní myslí, že by byli schopni prostor pro grilování 
„uhlídat“, zda by jejich sociální kontrola ve spolupráci např. s městskou policií 
byla dostatečná pro to, aby se grilování nezvrhlo v něco, co by jim spíše 
vadilo.] 

‒ Ten smrad z grilování, co by nám šel do oken… 
‒ Záleží, kde by se grilovalo, kdyby to bylo uprostřed louky, myslím, že by smrad 

nebyl problém.  
‒ [Živá diskuse na téma grilování.] 
‒ Lepší by to tady bylo bez grilování, udělat to někde na kopci, na Sylvánu. 

 
‒ MODERÁTOR Sivák: Prostor před knihovnou vznikl na základě podnětu 

knihovny, která chtěla začít využívat více venkovní prostor, protože jí tam chodí 
školní a školkové skupiny. Potěšilo vás, že se to tam zlepšilo, opravilo? 
Využíváte to?  

‒ [Z davu opakovaně zaznívá: My jo.]  
‒ Do houpaček si lehali opilí Ukrajinci, báli jsme si tam lehnout, abychom něco 

nechytli. 
‒ Skříňky na knihy byly bohulibý nápad, ale dnes si s knihami děti samotné příliš 

nehrají. Viděla jsem z okna děti, jak kopaly do knih, tak jsem sešla dolů a 



 
 
 

přesvědčila je, aby knihy sebraly a přečetla jim pohádku. Koukaly jako na 
zjevení, že knížka je i k něčemu jinému. Taková je doba, s tím nikdo nic 
neudělá. Byly to vyhozené peníze.  

‒ [Moderátor se ptá, zda lidé využívají lavičky před knihovnou.]  
‒ Lavičky ano.  

 
‒ [Moderátor se ptá, zda tu lidem chybí veřejné toalety.]  
‒ Ne.  
‒ Ano, v Teplicích jsou krásná hřiště i se záchody.  

 

Zeleň 

‒ [Moderátor se ptá, co by lidé v daném místě potřebovali.] 
‒ Stromy, hodně.  
‒ Napište tam hodně stromů. 
‒ [Dav souhlasí.] 

 
‒ MODERÁTOR Sivák: Zmiňovali jste, že je pro vás důležité, že je prostor zelený 

a volný, ale chtěli byste nějaké zastínění.  Chtěl bych se vás zeptat na jeho míru. 
Kdyby tady vzniklo něco, co by se místo louky dalo nazývat park, je to pro vás 
dobře nebo špatně? Co pro vás znamená zastínění? Mít někde v rohu skupinku 
stromů a altánek nebo zalesnit polovinu louky?  

‒ [Z davu se opakovaně ozývá: Zalesnit.] 
‒ Já bych dala sem tam.  
‒ Dokola.  
‒ Dokola a prostor nechat. Kdo chce do stínu, tak se přesune ke kraji. Když to 

rozsekáte příčně a podélně, už to nebude prostor, jenom komůrky. 
 

‒ Chtěla bych, aby tu byly nějaké ovocné stromy.  
‒ Ty jsou nahoře [na Sylvánu] ve zpustlých zahradách.  
‒  [Moderátor se ptá, jak ostatní vnímají ovocné stromy – zda spíše jak přínos 

(např. možnost utrhnout si jablko po cestě do školy nebo práce) či nežádoucí 
prvek.] 

‒ Na kopci na Sylvánu je spousta druhu ovoce, stačí tam dojít a natrhat si, 
chodím tam pravidelně, občas tam někoho potkávám.  

‒ My máme jedny špendlíky hned na zastávce [autobusu č.] 41 a víme, jak to tam 
vypadá.  

‒ Špendlíky jsou také u cestičky, která vede přes Brněnskou, když jsou přezrálé, 
padají na zem a jsou na nich mraky vos.  

‒ Před domem máme třešně, které když opadají, nikdo to neuklízí a lidé se bojí si 
tam sednout na lavičku, aby je nepíchly vosy. Omlouvám se těm, kteří tady 
ovocné stromy chtějí, ale já jsem proti nim.  

‒ Ještě ke stromům – kaštany před knihovnou jsou fajn.  

 

  



 
 
 
Názory na odstranění laviček 

‒ Vnímala jsem to, jako že to je řešení, ale s těma lidmi, co tady byli, to nic 
neudělalo, my ustupujeme 10 lidem, pár tisíc lidí ustupuje 10 lidem. 

‒ A když se ožerou, je jim jedno, kde si lehnout, jestli na lavičku nebo na trávu. 
‒ Myslím si, že je dobře, že se lavičky odstranily, protože všichni, kdo bydlíme 

nad nimi, víme, že ta situace byla neúnosná. Omlouváme se všem, kteří lavičky 
používali, ale na všech bytových schůzích byli všichni pro, aby šly pryč. Protože, 
nic proti Pěstuj prostor, ale jakmile se opravil prostor před knihovnou, tak 
nesloužil lidem, kterým sloužit měl, ale ve chvíli, kdy tam sedí teenageři ze 
školy, sedí tam děti po konci školní docházky s lidmi, se kterými by tam úplně 
sedět neměli, je to špatně. 
 

Problémy s opilci / lidmi bez domova / vyhláška zakazující konzumaci alkoholu na 
veřejnosti 

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Co se týče problémů s bezdomovci, snažili jsme se 
udělat maximum – v loňském roce jsme se sešli se všemi předsedy SVJ, 
abychom řešili všechny problémy, co se zde vyskytují – hluk a nepořádek – a 
zahájili jsme okamžitě stavebně správní řízení, nechali jsme zkontrolovat, zda 
jsou nebytové prostory užívány v souladu s kolaudačními rozhodnutími; 
ukázalo se, že 2 prostory jsou užívány v rozporu – v současné době se to řeší na 
úrovni stavebně správního oboru (orgán státní správy), čekáme na vyjádření. 
Zároveň jsme informovali předsedy SVJ , aby si dávali pozor, pokud po nich 
někdo bude chtít souhlas se změnou užívání tohoto nebytového prostoru – 
poté by stavebně správní odbor neměl žádnou páku. V současné době se tedy 
řeší prostory dvou večerek. U zmíněného jednání byli všichni, kdo do toho 
mohou zasahovat – vedení obvodu, zástupci stavebně-správního odboru, 
odboru životního prostředí, cizinecké policie, městské policie a policie ČR, 
každý osvětlil své kompetence a možnosti. Je to složité, protože nebytové 
prostory jsou součástí SVJ, uvidíme, jak se podaří vyřešit oba prostory užívané 
v rozporu s kolaudací. Za městský obvod si uvědomujeme, že je důležité 
vyvolat jednání s vámi, SVJ, a domluvit se koncepčně na tom, jak by tyto 
prostory měly být využívány. Zároveň jsme se snažili vymístit lidi bez domova, 
kteří měli svoji lokalitu za ulicí Na Chmelnicích a kteří tady dělali velký 
nepořádek, jak jsme si zjistili i vlastními kontrolami – sami i s městskou policií. 

‒ Peníze, které se sem do toho vloží, se můžou hodit do kanálu. Pokud se tady 
opravdu něco neudělá s lidmi, kteří se tu povalují. Je tady škola, oni močí ke 
vchodům, do trávníku, do pískoviště, a tak podobně. Venčí se tu psi [viz 
Venčen psů].  A mezi nám, vím, že to není jednoduchá situace, ale policajta tu 
vidíte, jen pokud ho někdo zavolá [viz Dohled policie]. Moc bych si přála, aby 
to tu bylo hezký, abychom si to tu mohli užívat, děti, aby si to mohly užívat. Ale 
nemůžete pustit dítě ven, protože vám do něčeho padne nebo něco vyšlape. 
Najde se tady injekční stříkačka a tohle všechno. Proto tedy můj osobní názor 
je, dokud se něco neudělá s touto situací, taky veškerý peníze, který se 
investujou do toho prostoru, se můžou hodit do kanálu.  

‒ To hlavně! [injekční stříkačky] 



 
 
 

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Naprosto chápu vaše připomínky, opravdu se tím 
zabýváme, já osobně se tím zabývám intenzivně se všemi orgány. Ale městská 
policie má velmi omezené kompetence. Předsedům SVJ jsme říkali, aby volali 
městskou policii. Zavolá se na ni, ale i z vašich úst při osobním jednání 
vyplynulo, že se pak bojíte říct, kdo volal. Naprosto tomu rozumím, není to 
výčitka, ale konstatování nelehké situace, která tady je. Ale když není svědek, je 
poté pro městskou policii složité toto řešit. Je to komplex několika článků, 
který poté vyústí v to, jak to tady vypadá. Ale věřte, že se snažíme tuto situaci 
intenzivně řešit, stejně tak, jako jsme se snažili ihned řešit nelegální ubytovnu, 
na kterou jsme zde narazili. Okamžitě se volala cizinecká policie, státní policie a 
snažili jsme se v tom udělat maximum. 
 

‒ MODERÁTOR Sivák: Já bych to ještě zasadil do širšího rámce. Tato témata, o 
kterých se dneska bavíme, jedno z nich je téma sociálního soužití, ať už s naším 
sousedem, kdy třeba venčí psa a někdo si po něm uklízí a někdo ne. Potom je 
to soužití třeba s lidmi, kteří jsou také lidi, ale ocitli se bez domova a podobně. 
Někteří se chovají slušně, někteří se nechovají slušně a vytvářejí problém 
dalším lidem. A to je, skoro by se dalo říct, gordický uzel, který se snažíme 
rozplést. Na to máme v projektu Vinice schopné sociology, a je to trochu 
oddělené, samostatné téma právě ze sociologického hlediska, které budeme 
podrobně řešit s předsedy SVJ a dalšími, právě proto, aby se podařilo najít 
nějaké dlouhodobě udržitelné řešení. Protože jak tady zaznělo, ne vždy je 
dobré ustupovat, nebo možná nikdy není dobré ustupovat. Nechceme jít 
cestou jenom všechno problematické odstranit, protože pak by to nemohlo 
sloužit ani vám, ale snažíme se hledat nějaké přijatelnější řešení.  

 
‒ K bezdomovcům – překvapuje mě, že když u Alberta vystoupím ve 3 hodiny 

nakoupit, všichni lidi od autobusu obcházejí bezdomovce, všichni se bojí a po 
těch schodech se nikdy neprojde. Sedí tam denně, ve stejný čas a ještě jsem 
tam neviděla žádnou policii, že by je zvedla ze schodů, když je to hlavní 
příchod od autobusů. 

‒ To jsou oni, to jsou ti uřvanci. 
‒ A zrovna tak jsou u zastávky. 
‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: To jsme právě na hraně legislativy, ten člověk tam 

ležet může, pokud právě nepije alkohol a nedělá virvál, městská policie ho 
může jednou za čas legitimovat, ale ty kompetence jsou, jaké jsou. To je 
problém, co řešíme, ani městská policie nemůže co hodinu chtít doklady po 
člověkovi bez domova, pokud tam jen leží a nic nedělá.  
 

‒ Jak moc je reálné omezit vyhláškou postávající a popíjející bezdomovce? Když 
je tu MŠ a ZŠ, máte pádný důvod, aby tu ty lidi nebyli.  

‒ A je tady i mateřská školka v paneláku.  
‒ Jak je budete rozlišovat? Cejchovat nebo?  
‒ Ne, třeba aby byl zákaz postávání s alkoholem tady na tom prostranství.  
‒ To je proti demokracii, neblázněte.  
‒ Ale není to proti demokracii.  
‒ Musíte dodržovat demokracii pro takový lidi, ale kde je pro nás?  



 
 
 

‒ Ale tady lidi normálně posedávají, takže tady to nejde, dokud se nevymýtí tyhle 
lidi, tak… 

‒ Ale my tady žijem, já si chci tady koupit pivo a vypít si ho.  
‒ Ale tady je školka, vychovávají se tady děti.  
‒ [Diskuse o vhodnosti případné vyhlášky.] 
‒ MODERÁTOR Sivák: Rozpoutala se tady diskuse mezi tím, jestli by vyhláška 

nebyla příliš omezující a kde je ta hranice, že nelze lidi úplně cejchovat.  
 

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Ukázali jste, že jsou rozporné pohledy, jestli 
vyhlášku na zákaz pití alkoholu na veřejném prostoru ano nebo ne. Já jsem se 
tímto problémem zabývala i se zástupci městské a státní policie a je to 
problém složitý, který vyžaduje širší diskusi.  Jsou města, která to mají 
„natvrdo“, např. centrální část Prahy, a prostě alkohol v ulicích pít nesmíte. 
Samozřejmě jsou z toho vyňaty zahrádky, Silvestr. Takže opravdu záleží na 
tom, jak se vyhláška uchopí a určitě to je jedna z možností. Lze např. říct, že se 
v Hodonínské ulici kromě legálních předzahrádek nebude pít alkohol na 
veřejných prostranstvích. Je samozřejmě možné to takto vymezit, ale chce to 
se nad tím opravdu zamyslet, aby se nezpůsobilo víc problémů, než užitku. 
Ale rozumím tomu, protože jsou města, kde ty problémy byly obrovské, mají 
tam spoustu turistů, a zvládají to. Co je ještě důležité zmínit, že městský obvod 
nemůže sám vydat vyhlášku, vyhlášku vydává pouze Statutární město Plzeň, 
městský obvod její vydání může pouze iniciovat. Já jsem iniciovala již v roce 
2016 u pana primátora zavedení diskuse o tomto problému (jestli vyhlášku ano, 
jak, kde, jestli to nezpůsobí víc škody, než užitku), právě v souvislosti s těmi 
prostory, které nejen tady v Hodonínské ulici máme, ale problémy jsou i 
v jiných částech obvodu.  

‒ Vyhláška je rozhodně přísné opatření, ale já se k ní dneska hlásím také, kvůli 
tomu, že tady selhává standardní policie, městská. Kdyby ti chlapi přijeli, když 
jim někdo zavolá, a něco se pokusili řešit, tak se nemusíme bavit o vyhlášce. 
Jenže často tam zavolám, oni mi řeknou „Jojo, my tam jedem, za pět minut“, já 
koukám z okna a oni si vyloženě dělaj srandu. Opravdu už to neřešej. I když se 
snažíme, vždycky se představuju, odkud jsem, nikdy mě nikdo nekontaktoval 
např. kvůli svědectví. Takže to, co jste říkali v úvodu, bohužel úplně tak 
nefunguje.  

‒ Ale zase bez té vyhlášky nemají moc páku.  
‒ No, třeba přes výtržnictví, na to není potřeba vyhláška.  
‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Opravdu je to složitější problém, než se nám, 

běžným smrtelníkům, může zdát. Problém je v tom, že oni si koupí lahev od 
piva ve večerce, kde mají nastrčený otvírák. Potom je na městské policii, aby 
dokázala, že v té večerce dojde k otevření toho piva, což už je v rozporu 
s kolaudací, protože to není restaurační zařízení. Jenomže než policie přijede, 
pivo už je samozřejmě otevřené, oni si sednou tady ven a popíjí. A policie má 
opravdu velmi nízké kompetence, protože není zákaz pití alkoholu ve veřejném 
prostoru a jestliže tady ti bezdomovci sedí a dělají přiměřený bordel, 
s odpuštěním, tak policie je může legitimovat, ale to je všechno, co může 
udělat. Řešíme to dennodenně. Určitě je to věc k diskusi.  

‒ Vyhláška by se hodila.  



 
 
 

‒ Vyhláška to [pití alkoholu ve veřejném prostoru] zakáže plošně.  
‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Nemusí plošně.  
‒ Mluvili jsme o tom s policií, jako občané Plzně tu mohou do 10 večer dělat, co 

chtějí. 
‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Teď ano, ale vyhláška by to mohla zregulovat.  
‒ No, ale pro všechny.   
‒ Zreguluje to sice pro všechny, ale pak je otázka, jak se to bude aplikovat. Pak 

už je to na přístupu toho policajta, kde vidí, že tenhle člověk sice pije alkohol, 
ale problém nedělá, tak to řešit nemusím, ale pak na toho dalšího mám páky.   

‒ SOCIOLOG Matoušek: Vyhláška je papír, v tom s vámi souhlasím. To znamená, 
že jestliže na jednu stranu začala tato beseda tím, že tu nemáte služebnu 
městské policie a že sem nedostanete městského policistu, ten papír prostě 
neudělá to, že vymůžu tu vyhlášku. To je první důležitá věc. Druhá důležitá věc 
je, protože se tím zabývám v různých městech, tak vlastně jediné, když to 
zakážete plošně, tak to znamená, že vy jako otec dítěte si tady nesednete na 
lavičku a nedáte si pivo. 

‒ Přesně! Taková vyhláška je nesmysl! 
‒ To je ale správný, ne? Je to i nevhodný, ne? Já nevím, ale před dětma tady na 

lavičkách popíjet pivo.   
‒ Není. Proč bych si nemohl sednout s dětma na lavičku s pivem? Je to moje věc, 

moje rozhodnutí, bylo mi 18, můžu si koupit pivo. A můžu stát s plechovkou od 
piva, kterou mi prodá legální obchod.  

‒ SOCIOLOG Matoušek: Třetí věc, která je důležitá, je, že vy si ho obalíte 
papírovým pytlíkem a jsou na vás všichni krátcí. To znamená, že tou vyhláškou 
vlastně vždycky v tom plotě děláme jednou plaňkou dvě další díry místo jedné 
velké. Takže tam je mnoho různých obezliček a ukazuje se, že tyto vyhlášky 
dlouhodobě nefungují. Že to je tah, který je mnohem dražší, než působit jinými 
silami na přítomnost bezdomovců nebo na jiné věci. 

‒ Mám okna přímo nad tím [restaurací s předzahrádkou] a dodržují předpisy 
přesně tak, jak mají. Za minutu deset schovají zahrádky a i kuřáci, kteří chodí 
kouřit ven, se chovají velice slušně. To opravdu není problém obchodů, ale 
nepřizpůsobivých lidí. Já tedy nejsem zastánce papírování, ale pokud by to šlo 
regulovat tak, že na zahrádce se bude moct podávat alkohol, tak podle mě není 
problém. 

‒ Nikdy jsem neviděla, že by s těmi lidmi, kteří se tady potloukají, mluvili nějací 
sociální pracovníci, řeší se to i tímto směrem? 

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Sama se účastním a vyzývám ke kontrolám míst 
s bezdomovci na obvodě, kterých je asi osmnáct. Jezdí s námi i sociální 
pracovníci, nabízíme jim pomoc s vyřízením dokladů, zprostředkováním práce, 
ubytováním. Čili tohle funguje, kontroly se pravidelně dějí. Ovšem bez 
úspěchu, protože z jejich strany není zájem.  

‒ Mají se dost dobře na to, aby nemuseli…  

 

Venčení psů 

‒ Venčí se tady psi, po malých pejscích si to všichni uklízejí, ale velký pes, který 
udělá kopec jak menší kobyla, to už je problém. 



 
 
 

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Co se týče psů, to je bohužel problém nás lidí, že 
někteří jsou ohleduplní vůči ostatním a někteří nejsou, protože je tady 
zakázáno volné pobíhání psů a je logické, že slušný člověk po sobě exkrementy 
psa uklidí; s tím obvod velmi těžko něco udělá, může jen jednou za čas přivézt 
pracovníky, kteří to uklidí. Dokud si lidé neuvědomí, že je to společný prostor 
všech a všichni zde chtějí trávit svůj čas, tak to bude velmi obtížné. 
 

‒ Proč tady nikde nevidím pytlíky na psí exkrementy? Všude po městě jsou, ale 
tady ne.  

‒ ORGANIZÁTOR Tomašuková: Distribuce sáčků prostřednictvím stojanů ve 
veřejném prostoru se neosvědčila, lidé je kradli. Jsou však zdarma k dispozici 
na ÚMO.  

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Na základě vašeho podnětu se pokusíme domluvit 
s knihovnou, aby bylo možné sáčky vyzvednout i tam.  

‒ To by bylo dobrý.  
 
‒ Problémy tu nedělají jen „nepřizpůsobiví“. Tady máme dětské hřiště, kde je 

městskou vyhláškou upraveno, že na hřiště nesmí psi. Přesto tam s nimi lidé 
chodí (i „normální“ a bílí). Takže je to i o nás o lidech, jak se spolu domluvíme 
navzájem. A když prostě někomu řeknu „dejte si toho psa pryč, není to 
hygienický, je to kvůli malým dětem“, tak ještě dostanu vynadáno a všichni se 
smějou.   

 
‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: A ta vaše poslední poznámka [ohledně neochoty 

některých lidí po sobě uklízet] byla velice důležitá. Abyste vy všichni pojali ten 
prostor za svůj a abyste všichni o něj pečovali. Protože jestliže je představa, že 
když se mi tady vykadí pes, tak já  zavolám na ÚMO „Koukejte mi to okamžitě 
přijet uklidit“, tak takhle to prostě nefunguje a fungovat nemůže. Protože 
každý slušný člověk je vychován k tomu, aby po sobě nebo po svých mazlíčcích 
uklízet. Já vím, že to tak teď není a stejný problém jsme měli na Košutce. Věřím 
tomu, že teď, až se začne stavět ten park, obyvatelé ho vezmou za svůj a 
pomůžou městskému obvodu ten prostor opečovávat, protože to povede 
jenom k tomu, že se budou zbytečně vynakládat z peněz daňových poplatníků 
další a další prostředky jenom na to, aby se uklízely exkrementy po vašich 
mazlíčcích. Takže je důležité, abychom to vzali za své a aby obvod společně 
s vámi se o ten prostor skutečně staral.  

‒ Myslím, že všichni, kteří jsou tady, po svých mazlíčcích uklízí. Právě ti, kteří 
nepřišli, jsou ti, co po nich neuklízí. Ale ti to nepochopí nikdy.  

‒ Nebo to odmítají. Mám jednu paní v baráku, kterou jsem několikrát vyřval 
nahlasito, mezi všema, že to neuklízí, že je dobytek a podobně. A nehlo to sní. 
Příště to asi vezmu a hodím jí to na záda. Co s ní? Nevím co s ní, mám ji praštit? 
Hodím jí to na hlavu. Ať si stěžuje, jiná alternativa není. 
 
 

Dohled policie (dále viz Problémy s opilci / lidmi bez domova / vyhláška zakazující 
konzumaci alkoholu na veřejnosti) 



 
 
 

‒ Vím, že to není jednoduchá situace, ale policajta tu vidíme, jen pokud tu 
někoho zavolá. Aby tu byla nějaká pochůzka, tak to ne. Bereme si stále za 
příklad první republiku. Za první republiky policajt věděl i, co má kdo k obědu. 
A ten svůj rajón procházel. 

‒ …a velmi dobře znal. 
‒ Rozdělil bych problém na tři témata – co tady bude (to teď řešíme), údržba a 

užívání. Vinice mají přes 10 tis. lidí, tedy malé město. … Město s 10 tisíci 
obyvateli (Vinice) vlastně nemá městskou policii; ta je na Lochotíně, ale tady je 
služebna, protože městská policie má údajně málo lidí; toho užívání se velmi 
týká, aby tu fungovala městská policie, nebo nějaký dozor nad tím užíváním. 

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: K počtu strážníků městské policie, je to opravdu 
problém, my jsme psali dopis primátorovi města Plzně, kde jsme ho žádali o 
navýšení počtu strážníků pro náš obvod, a v nedávné době nám odpověděl, že 
bohužel nemůže vyhovět, protože je kritický nedostatek zájemců (i strážníků) 
pro celé město Plzeň. 
 

Sportovní a herní vybavenost 

‒ Máme tu hřiště pro malé děti, ale chybí prostor pro větší (9-15 let), kterým 
nestačí kolotoč nebo klouzačka a tady nemají kam jít. Mohl by být vedle hřiště 
pro malé děti, oddělený např. křovím nebo stromy. Teď můžou jet do Plazy 
nebo se flákat po obchodech. U Slovan mají Škoda park, ale tady je jen malý 
plácek nad ZOO, který nestačí.  

‒ Souhlasím, že něco pro větší děti tu chybí. A pro menší tu byl návrh na stromy, 
bude ale trvat, než prostor zastíní, navrhuji vybudovat altán, kam by se mohlo 
rodiče s dětmi schovat.  

‒ Chtěla jsem říct to samé, nějaký přístřešek, když prší nebo je zima. My jsme 
jeden měli ve vnitrobloku, ale před deseti lety ho zbourali. 

 
‒ Bylo by fajn, kdyby tady něco bylo aspoň pro ty děti. To znamená nějaké hřiště. 

Když máte náctileté děti a chcete, aby si zajezdili bezpečně na kole, jedete 
někam do Škodalandu, Škoda parku apod. Bylo by fajn, kdyby prostor 
kombinoval využití parkové plochy v návaznosti na nějaké sportovní vyžití. 

 
‒ Máme tady dvě hřiště, která fungovala, ale kvůli pasivitě školy jsou zavřená. 

Stačí se domluvit a začít je využívat. Myslím, že této ploše by prospěla větší 
péče, ne nové stavby. Posekat a někdo, kdo bude dohlížet, aby tu nevznikal 
nepořádek. 

‒ Jo, tady hřiště jsou.  
‒ [Moderátor se ptá, zda je hřiště využíváno školními dětmi v odpoledních 

hodinách.] 
‒ Ne. 
‒ Někdy děti přelezou hradbu a hrají si tam nelegálně.  
‒ Jsou tam děti ve družině.  
‒ Dřív to bylo užíváno velmi často.  
‒ Nemůžou sehnat správce.  



 
 
 

‒ [Děti:] Dřív, když hřiště bylo otevřené za 10 Kč na hodinu, tak jsme tam chodili, 
teď ne. Teď jsme spíš tady na louce a na hřiště nechceme.   

‒ [Moderátor se táže, pro kolik lidi byla sportovní funkce důležitá.] 
‒ [Hlásí se řada lidí.] 
‒ [Moderátor se ptá, zda všichni preferují lepší využití školního hřiště před 

stavbou nového na zelené ploše louky.] 
‒ Určitě.  
‒ Místo aby se budovalo nové hřiště, bylo by lepší tyto peníze investovat do 

zaplacení správce, třeba by se našel. I kdyby dostal vyšší odměnu než 
předchozí, stálo by to možná daleko méně, než nové hřiště. Škole by se mohlo, 
např. údržbou, kompenzovat to, že hřiště budou využívat i ostatní. Poplatky 
placené uživateli [dříve 10 Kč/hod] byly spíše symbolické.  
 

‒ Líbila by se mi in-line dráha po obvodu, vyžití pro náctileté. 
‒ Ne, to by tady byl rámus do desíti do večera.  
‒ Kdyby děti tak neřvaly… 
‒ Já si myslím, že vy jste taky řvali, když jste byli mladí.  
‒ Byli jsme mladí, ale takhle jsme neřvali. 
‒ O tom se nebudeme vůbec bavit 
‒ MODERÁTOR Sivák: Když tady vznikne něco pro větší děti, po čem tady část 

z vás volá, a co skutečně v dnešní době může být třeba skatepark, in-line dráha 
a podobně, kolika z vás by vadilo, že to budou využívat a skutečně asi neskončí 
v šest večer?  

‒  [Část přítomných je proti, viz např.:] Mně by vadilo, protože zvuk se šíří nahoru 
a když tady dole někdo mluví, slyším to ve stejné kvalitě nahoře [v paneláku u 
Hodonínské ulice]. 

‒ [Část přítomných má opačný názor, viz např.:] Ale to je otázka tří měsíců…  
‒ Vždyť jsou tady chodníky kolem dokola, ať se opraví a na bruslích mohou jezdit 

tam.  
‒ Radši ať tady řvou děti než opilci z hospody...  
‒ [Živá diskuse na téma případných pravidel (omezené provozní doby prvků pro 

náctileté) a jejich dodržování] 
‒ Mně by se tu líbila venkovní posilovna, jako je u Boleváku.  
‒ [Debata davu o cvičebních prvcích a jejich potřebnosti, převažuje kladný názor 

na ně, někteří se bojí hluku.] 
‒ Street workout je u zoologické zahrady.  
‒ Ta dráha by byla bezvadná, ale určit provozní dobu.  
‒ Ale tu nebude nikdo dodržovat. 
‒ MODERÁTOR Sivák: Opakovaně tu byl zmíněn prostor u zoologické zahrady. 

Jak to funguje, když bydlíte tady, je to pro vás daleko, nebo je pro vás OK si za 
polovinou funkcí dojít tam? Nebo by bylo lepší mít všechno tady?  

‒ Tady ne, už by tu toho bylo moc.  
‒ Máme permanentku do dinoparku, přestože je drahá, ne kvůli dinosaurům, ale 

proto, že tam je jediné zastíněné hřiště. Nebo chodíme na hřiště do zoologické.  
‒ Ano, v létě není kam jít.  
‒ A [hřiště v dinoparku] je bez psů.  
‒ Chodíme tam i kvůli hospodě, na jídlo.   



 
 
 

‒ Hřiště pro větší děti u ZOO je přeplněné, tady by se taky užilo.  
‒ Kdyby paní bydlela tady, tak to nemůže říct. 

 
‒ Myslím si, že posiloven není nikdy dost, zaberou málo místa. Ale stroje by měly 

být spíše přírodního charakteru. Teenageři se na nich vyřádí.  
 

Občanská vybavenost: kulturní zařízení 

‒ Myslím, že tady hlavně chybí něco, co by bylo krásné a potěšilo by to úplně 
každou duši. Ne další hranatou škatuli, ale něco opravdu pěkného. Nebylo by 
to sice pro mě, ale mohlo by tu být zařízení pro větší děti, kde by byl 
víceúčelový sál pro tanec a cvičení, kroužky, apod., jako je to třeba v D klubu.  

‒ To můžou sejít dolů, ne? 
‒ Chtěla jsem říct, že si myslím, že tady je opravdu krásný prostor. Z větší části 

bych ho zachovala jako louku, přidala stromy a možná, že podél chodníku by 
mohl být sál a třeba něco jako kolonáda, kde by byly služby, které tu nejsou 
(oprava bot, oprava oděvů, klíče apod.). Není to pro mě, ale hodně mých 
známých a dětí by to mohlo využít. Já tady pracuji a bydlím, ale jezdím na 
Doubravku např. do D klubu a vím, co všechno tam je. V sále tam jsou divadla, 
přednášky, všechno možné. Kdyby to byl nizoučký, hezký objekt, aby byl pro 
všechny. [V průběhu se z davu ozývají občasné nesouhlasné reakce.] 

‒ Jako když mi tu [mladí] řvou už teď… 
‒ To ne. 
‒ Mladí sedí tady, dělají okolo sebe nepořádek, a když jim řeknete, ať si to uklidí, 

odpoví „od toho je ÚMO, aby to uklízelo“; a vy chcete tady dělat tohle? 

 

Péče o prostor, údržba, pořádek 

‒ Nejen vyřešit prostor, ale pak se o něj také trochu starat. Vybudovalo se zde 
několik zajímavých hřišť, ale od té doby se s tím nic nestalo. Nikdo sem 
nepřijde, aby to zkouknul, zda to není nebezpečné, není tu nepořádek apod. 
Jsou tu ploty kolem dětských hřišť, které jsou asi proti psům, ale když je ten 
plot rozvalený, je tam jedna část 1/2 či 3/4 roku vyvrácená, tak ten plot je 
k ničemu, nemusel se stavět. Stejně tak s prolézačkami, sám jsem dotahoval 
uvolněné prkno, o který se mohl někdo zranit, protože z něj koukal šroub. 
Ohledně pořádku by pomohlo zamyslet se nad odpadem, ne všichni jsou 
schopní si ho odnést s sebou, já jsem zde nikdy žádný odpad nenechal, ale 
např. minulý týden jsem tu řešil jednu maminku, která sama hodila odpad na 
zem, nejsou to jenom děti. Jsou tu lidé, kteří, když tu ten prostor nemají, tak to 
hodí na zem – na celé hřiště je jeden košík, který se vyváží jednou za bůhvíjak 
dlouho. 
 

‒ Důležité také je, aby se ten prostor udržoval. Třeba letos je sucho, tak tráva 
není, ale normálně tady ten prostor, když se to poseče třikrát za léto, tak je 
tady ten volný plac úplně zbytečný, protože když je tu tráva po kolena, stejně 
se nedá využít. Je důležité, aby, když už se do projektu investují peníze, potom 
fungovala pravidelná údržba.  



 
 
 

‒ Vždyť to sekají včas, já na ně koukám, myslím, že se o to starají dobře. Trávu po 
kolena jsem tu v životě neviděla.  

‒ ORGANIZÁTOR Mádlová: Městský obvod počítá s častější údržbou, s ohledem 
na to, co tady vznikne, stejně jako když revitalizujeme ostatní prostory, např. 
na Košutce, tak počítáme s tím, že musíme navýšit finanční prostředky na jejich 
údržbu.  
 

‒ Za silnicí za Albertem jsou dvě obrovské, zarostlé plochy, kde bydlí 
bezdomovci. Pravidelně posílám hlášení na ÚMO, že je tam skládka. Děkuji, že 
to řeší, pošlu fotky a za 14 dnů je tam čisto, to je super.  

 

Celkové pojetí 

‒ Myslím, že by se tu určitě nemělo nic stavět, plocha by měla zůstat především 
zelená. Nějaké stromy a lavičky, všude kolem jsou paneláky a zelená plocha 
v horkých létech ochlazuje a je tady příjemněji. 
 

‒ [Moderátor se táže, zda občané preferují ponechat plochu spíše volnou a jen 
jednoduše upravenou, jak zde i v dotaznících zaznělo, nebo zda chtějí na části 
plochy vybudovat hřiště a sportovní vybavenost, jak se také objevilo v řadě 
dotazníků, což by byl rozsáhlejší zásah do plochy.] 

‒ Nejsem pro významnou změnu, myslím, že kolem nás je betonu spousta, 
nechat tady zelenou plochu, strom, altánek, pítko, voda, to je všechno. Myslím, 
že by se tím ten prostor strašně zmenšil, udělalo by se tu x cest a cestiček, jako 
se to udělalo u zoologické zahrady, mně se to tam nelíbí. Chodili jsme tam rádi 
a teď… K čemu jsou další asfaltový cestičky na kousku, kde byla tráva? Je to 
podle mě nesmysl. Ubírá se zelená plocha. Já nejsem pro ubírání, já jsem pro 
přidávání. [potlesk řady přítomných]  

‒ Ano, ano.  
‒ Nestavět.  
‒ [Moderátor doplňuje, že hřiště je možno řešit i jinak, než jako asfaltové či 

betonové, např. měkčenou umělou hmotou. Je možné ho využít i např. pro 
jízdu na kole; pokračování viz Sportovní a herní vybavenost] 
 

‒ [Moderátor zrekapituloval formou dotazu, zda tedy dle dosavadní diskuse 
platí, že louku/trávu vnímají místní jako hodnotu, nevadí jim chodit po louce, i 
když je občas rozbahněná, nechtějí asfaltovat žádné cestičky.] 

‒ [reakce na trávu a louku: Souhlasné přitakání davu.]  
‒ [reakce na asfaltové cestičky: Souhlasné odmítnutí davu.]   
‒ Ano. 
‒ Ano. 
‒ Nevadí.  
‒ [Moderátor se ptá, jak se místní dívají na nedávné zpevnění průšlapu přes 

louku.]  
‒ Výborný.  
‒ To stačí bohatě.  
‒  Když se podíváte na tu trávu, po které se může chodit, běhat, vydrží sucho, …  



 
 
 

‒  [Živá diskuse davu s převládajícím názorem, že nechtějí do louky zasahovat.]   
 

‒ Chodím na Masarykovu ZŠ, když se projíždí kolem hlavního nádraží, je vidět 
hřiště, fontánka a stromy [Mikulášské náměstí]. Líbilo by se mi něco takového i 
tady, oplocený kus trávy, na který bude někdo dohlížet, budou tam odpadkové 
koše a lidé se tam budou moci sejít, popovídat, hrát fotbal nebo tancovat.    

 

Využívání prostoru ve školním roce a o prázdninách 

‒ [Moderátor se ptá, jak prostor funguje během školního roku a letních prázdnin, 
zda stejně nebo odlišně.] 

‒ V obou obdobích funguje stejně. 
‒ Ať to řeknou děti. 
‒ [Děti:] Chodíme sem i o prázdninách. Hrajeme si na hřišti občas. [+ chtěly by 

bazén, viz Voda] 

 
Voda 

‒ [Děti] A chtěli bychom tady udělat nějaký bazén. 
‒ Jako je na Lochotíně.  
‒ Fontánu, bazén, vodní prvek.  
‒ Já si myslím, že bazén je nereálný, ale mohlo by tu být nějaké pítko, kde teče 

pitná voda, aby se člověk mohl napít a osvěžit si nohy.  
‒ Něco takového, jako je na Lochotíně před bazénem. Fontána, kolem voda, kde 

si mohou smáčet nohy. 
‒ Fontánu pro děti.  
‒ Fontána by tu nebyla špatná.  
‒ Dostat sem vodu, zlepší to i vlhkost, ovzduší apod.  
‒ Park s vodními prvky mi přijde super.  

 

Občanská vybavenost: obchody a služby / večerky 

‒ Když srovnám jiná malá města, jsou na tom z hlediska obchodní vybavenosti, 
služeb apod. líp, než Vinice. [které jsou „městem“ s 10 tis. obyvateli] 

‒ Občanská vybavenost: když jste dovolili támhletomu postavit ten obrovský 
barák [novostavba na křižovatce Sedlecká, Mutěnická, u rohu Louky], tak jste 
mu měli dát do povinnosti, aby tam udělal galerii s obchody nebo s čímkoliv. 
To, že se tam postaví milion bytů, a bude tu dalších 40, 80 aut, které zde 
budou parkovat, je sice hezké, ale mohla tam být klidně galerie obchodů, měl 
to mít v podmínkách výstavby, Teď se řeší něco, kdy už nejsou prostory, kde už 
se nic neprostaví, a tam dole mohlo být minimálně 6-8 obchodů nebo služeb 
nebo čehokoliv. A je tam co? Je tam zeď! [potlesk] 

‒ Když slyším lidi, jak říkají, že tady zrovna postavili dům a co by v něm mělo být, 
musím říct, že se musíte zajímat o územní plán, tam prosím choďte, tam říkejte 
své podněty, a ne, když už je pozdě. 



 
 
 

‒ Vždyť jsme je posílali, posílali jsme podněty, že toto tady nechceme, nikdo na 
to nereagoval. Projektanta jsme si pozvali dokonce do bytu, ten se vysmíval! Že 
je to soukromý pozemek a že si tam může stavět, co chce. A když to vezmete, 
je to prakticky postavený barák na baráku, je to hrozný, tady. 

‒ [Vyzvání moderátora, zda chce někdo reagovat na územní plán (např. přítomní 
zástupci ÚKRMP), bez reakce.] 

‒ [Dotaz moderátora, zda je tedy poptávka po službách a obchodech, nebo zda 
jsou tu nyní večerky proto, že by se zde nic jiného neuživilo.] 

‒ [Dav] Tady se nic neuchytí! 
‒ Tady se už vystřídalo krámů… 
‒ Vždyť už tady měli takových věcí. 
‒ Potraviny by se tam uživily.  
‒ Vždyť jsme čekali 20 let na Alberta. No, ale to je kus, když bydlím tady [starší 

paní]. Takže chodím k těm Vietnamcům. A to jsou strašně slušní lidi, nešidí, 
mají čerstvý věci. Tak já bych je nerušila. 

‒ Jsou otevřený sobota, neděle, svátky. 
‒ Před dvaceti lety to fungovalo dobře. 
‒ Opravna obuvi nevydržela. 
‒ Cukrárnu! 
‒ Tady byla. 
‒ Vždyť se tady neuživí, je to blbost. 
‒ [Živá debata s různými názory, zda se cukrárna a obchody uživí, nebo ne] 
‒ Chybí tu papírnictví. 
‒ Jít někam na večeři je tu problém, to tu není kam. 
‒ Lékaři tu nejsou. 
‒ Ale musíte se zamyslet nad tím, že pokud tu chcete mít takovéto služby, tak 

tam musí někdo chodit. Musí to dělat někdo, koho to uživí. To přece nebude 
platit město. Chcete, aby tu byla výroba klíčů, když se tam vyrobí 3 klíče za 
měsíc, tak to nikdo dělat nebude. Tady dnes nikdo nepracuje na Vinicích, 
hodně málo lidí. Všichni jezdí do města. Když potřebuji něco řešit, většinou to 
vyřeším ve městě nebo v nějakém nákupním centru. To je spojené s tím, že se 
mění spotřebitelské chování všech lidí. Mně by se také líbilo, kdyby tu mohly 
být malé obchůdky. Vždyť jsme tady měli cukrárnu, kytky, zeleninu, všechno to 
zkrachovalo. Kdo si tam tu kytku koupí, 2 lidi za měsíc? [Dav souhlasně 
přitakává.] Město to nebude platit. Já si naopak myslím, že ty večerky nejsou 
spojené s velkým problémem. Nevím, proč město proti tomu bojuje, možná je 
za tím něco jiného. Já si myslím, že problémem je spíše to, co je s tím spojené. 
Že si tam někdo koupí pivo a postává tam před večerkou, s tím je problém. Ale 
to jsme zase u toho, že ustupujeme někomu, kdo dělá problém, a my si něco 
kazíme. Dělají bordel lidi na lavičkách, tak zrušíme lavičky. Dělají lidi bordel 
před večerkou, tak zrušíme večerky. [Potlesk, souhlas.] Tak ať něco vymyslíme, 
možná vyhlášku nějakou místní.  

‒ MODERÁTOR Sivák: Chtěl bych doplnit, tady byla řečená nějaká situace, 
v jaké fázi a jakými způsoby se ubírají možná řešení, co se týče toho problému. 
Nicméně zrušit večerky skutečně není jediná cesta. Těch možností je více, 
třeba právě i domluva. Může to být i formou nějakých zákazů, ale může to být i 
formou domluvy na sortimentu, co se tam bude prodávat, za jakých podmínek 



 
 
 

atd. Jsme lidé, a do určité míry bychom měli být schopni se mezi sebou 
domluvit. 

‒ To už tady nebude vůbec nic.  
‒ Půjdou někam jinam [problémoví lidé]. 
‒ Přesně, zákaz popíjení na veřejnosti.  
‒ SOCIOLOG Matoušek: To, že je zde panelák, kde jsou tyto partery, je 

anomálie, není to obvyklé v jiných částech města. My jsme si mysleli, že to patří 
SVJ, čímž by to bylo jednoduché, protože v momentě, kdy vy se domluvíte, co 
chcete, SVJ to udělá. Bohužel je to privatizované do dalších a dalších rukou. Je 
těžké to dohledávat, je těžké s tím pracovat. Ti lidé, kteří to vlastní, tady 
nebydlí. To je první zásadní problém. Potom s tím souvisí, co říkal pán, že se 
proměnilo vaše spotřební chování. Když všichni pracujeme ve městě, tak si 
přivezu ten nákup z města a nepůjdu už sem. Půjdu maximálně pro baterky, 
když něco nejde, nebo pro kečup na špagety, když mi dojde, ale tím se 
prodejci neuživí. Náplň, která byla normální za socialismu, kdy všichni přišli 
v půl čtvrté domů a šli si sem nakoupit, je jiná. Potřebujete tedy pro ty partery 
vymyslet něco jiného, smysluplnějšího, když jste zde mluvili o cukrárně, my 
jsme např. přemýšleli o cukrárně, která by byla zároveň chráněnou dílnou, něco 
jako je Kačaba. Není to navázané jen na zisk, ale i na něco jiného, a ten veřejný 
prostor je pak přijatelnější. Ale půjde o velké vyjednávání mezi ÚMO, majiteli a 
SVJ . Nikdo nechce zrušit večerky, to, co ale paní místostarostka dobře 
pojmenovala je, že ty večerky jsou nezkolaudované. Na jednu stranu říkáte – 
v souladu s bezdomovci chceme vymáhat právo. Ale stejné je to s večerkami, 
potřebují být zkolaudované, aby to bylo lege artis, aby tu mohly být. Nejde o 
to, že by je někdo chtěl jen vymístit, ale potřebujete je dostat do souladu se 
zákonem, což nejsou.  

‒ Tady bylo krásně řečeno, všichni jezdíme nakupovat jinam. V podstatě tady 
v té čtvrti jen bydlíme. 
 

‒ [Školačka] Je tu hodně dětí, které tady chodí do školy a potřebují papírnictví. 
Teď musíme jezdit do Plazy, v září třeba 5x, tady nic není.  

‒ Vždyť tady bylo papírnictví, ale lidé tam nechodili. 

 

Využívání prostoru v zimě 

‒ Sáňkovalo se tam na tom místě, než byl postaven nový dům. 
‒ Byly tu tři plochy na sáňkování/bobování. Na všech už se sáňkovat nedá, nebo 

dost problematicky. Plocha zde [dnes novostavba domu], plocha u Alberta, 
kde se zasázely rostliny, plocha u Domu pohádek. 

‒ Víte, kde aktuálně dnes děti jezdí? Nejvíc minulou zimu jezdily děti z toho 
kopce, co je u zastávky busu 41 a jezdily skoro až na silnici.  

‒ Ale teď je možná nový kopec tam vzadu, ne? Vedle hřiště pro psy.  
‒ Hřiště pro psy tady máme, jo? 
‒ V zimě se tu občas postaví sněhulák, a to je všechno. A musí se to kutálet tak, 

aby to nebylo i s psími exkrementy.  
‒ Akorát támhleten kopec nahoře. 
‒ Na Sylvánu je krásný kopec. Ale je to na jih. 



 
 
 

 
 

Poděkování organizátorům 

‒ Já chci poděkovat vám, že se tady to [participace] děje. Je to moje první 
zkušenost, že se setkávám s něčím takovým.  

 
Zapsali: Marek Sivák, Silvie Hašlová  

Ověřili: Ida Kaiserová, Petr Matoušek, Romana Tomašuková 

 


