Sídliště Blatenská
zadání pro zpracování koncepce veřejných prostranství

dodavatel:
Pěstuj prostor, z. s.
Táborská 2190/10, Plzeň 326 00
IČO 03388140
zastupuje: Marek Sivák, MArch (předseda)
kontakt: 777 593 692, sivak@pestujprostor.cz

objednatel:
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 2-Slovany
Koterovská 83, 326 00 Plzeň
IČO 00075370
zastupuje: PhDr. Jan Fluxa (místostarosta)

Platforma pro veřejný prostor
Jsme odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury,
krajinářské tvorby, umění a pedagogiky.
Vycházíme z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa
samotného. Navrhujeme a realizujeme optimální mezioborová řešení
v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství
a spolupráce s veřejností.
Pomáháme městům, občanům a investorům.

zpracovali:
Ing. Karla Kupilíková, Marek Sivák, MArch (Pěstuj prostor, z. s.),
Ing. arch. Radek Janoušek, Mgr. Petr Matoušek (MAKAI atelier
s.r.o.) // spolupráce: Ing. arch. Eva Kubjátová, Bc. Silvie Hašlová,
Ing. Martina Seidlerová (Pěstuj prostor, z. s.)

Projekt byl realizován v rámci Asistenčního programu pro
samosprávy vyhlášeného spolkem Pěstuj prostor, z. s. v roce 2020
za podpory Ministerstva kultury ČR.

zadání pro zpracování koncepce
veřejných prostranství
Sídliště Blatenská

předmět spolupráce:
Sídliště Blatenská (dále jen „Sídliště“) bylo jako součást sídlištního celku „Slovany IVb“ vystavěno na
začátku 60. let 20. století. Spolu s výstavbou sídliště byl komponován i veřejný prostor, a to do formy
klidných vnitrobloků s vybaveností, službami (např. MŠ, pivnice) a smíšeným pohybem pěších i aut. V
dalších desetiletích se prostor upravoval jen formou menších lokálních zásahů, bez aktualizované
sjednocující koncepce.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany chce nyní začít rozvíjet veřejná prostranství Sídliště koncepčně a s
ohledem na současné potřeby. S tímto záměrem se přihlásil do Asistenčního programu Pěstuj prostor
podporovaného Ministerstvem kultury ČR. V rámci něj byla zpracována úvodní analýza současného
stavu Sídliště a následně zadání pro návrh koncepce rozvoje veřejných prostranství Sídliště.

průběh zpracování zadání:
Zadání bylo zpracováno na základě sociologického a architektonicko-urbanistického průzkumu
Sídliště s definováním silných a slabých stránek a možných příležitostí pro zlepšení.
Sociologická analýza
prováděl:
Mgr. Petr Matoušek (sociolog)
průběh:
průzkum lokality, pozorování, rozhovory – prováděno: všední dny, víkend
Architektonicko-urbanistická analýza
prováděl:
Marek Sivák, MArch (architekt)
Ing. arch. Radek Janoušek (architekt)
Ing. Karla Kupilíková (krajinářská architektka)
průběh:
průzkum lokality, rozhovory – prováděno: všední dny, večer
rešerše dostupných koncepčních dokumentů
jednání s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně
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obecné shrnutí:
Sídliště je z pohledu lidí příjemný a poměrně dobře fungující prostor, jsou zde spokojeni. Nejvíce
problémů způsobuje doprava, zejména nekoncepčně řešené parkování, dalším průřezovým tématem
je údržba (zejména zeleně). Ke spontánnímu a často nepřehlednému užívání území přispívá chybějící
hierarchie veřejných prostranství a dopravních tras (aktualizovaná pro dnešní situaci a potřeby).
Dílčích témat a příležitostí ke zlepšení je však celá řada, podrobně jsou rozvedena níže (kapitoly: 1.
Hierarchie veřejných prostranství, 2. Doprava, 3. Prostupnost území pro pěší, 4. Zpevněné povrchy, 5.
Zeleň, 6. Dětská hřiště, sportoviště, místa k setkávání, 7. Mobiliář, 8. Technické prvky a značení, 9.
Odpadové hospodářství, 10. Úpravy budov v soukromém vlastnictví).
Stručným shrnutím výsledného doporučení je nepřistupovat k území jako k dílčím částem, ale jako k
celku. Namísto investice do kompletní obnovy jednoho vnitrobloku či ulice je mnohem efektivnější
investovat stejné prostředky do menších potřebných úprav a zlepšení údržby v celém území. Mezitím
lze postupně připravovat větší investice (plánované na etapy). Docílí se tím jednak rychlejšího
vyřešení akutních problémů, jednak rovnějšího přístupu ke všem obyvatelům, a zejména – plošné
změny jsou efektivnější než lokální.

demografie:
V rámci sociologického šetření byla respondenty zmiňována generační výměna obyvatel Sídliště. Lidé,
kteří se zde narodili a bydlí na Sídlišti celý život, postupně umírají. Jejich děti ve zděděných bytech
většinou nežijí, ale odstěhovali se z Plzně do okolních vesnic, především z důvodu malé výměry bytu a
touhy po větším klidu. Byty jsou pronajímány především bezdětným párům nebo jednotlivcům.
Následkem tohoto procesu může být několik problémů – od stárnutí populace na Slovanech až po
sociální problémy spojené s novými obyvateli privatizovaných bytů (jejich podrobnější analýza chybí).
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hodnoty sídliště:
…na čem je důležité stavět koncepci rozvoje Sídliště
architektonicko-urbanistická hodnota sídliště (kvalitně řešené prostředí, příjemné měřítko
budov)
vzrostlá zeleň a s ní spojené příjemné mikroklimatické podmínky (stín, vzdušná vlhkost)
dostatek volných pobytových míst pro různé generace – místa k setkávání
klid a bezpečí uvnitř vnitrobloků
dostupná vybavenost (veřejná doprava, obchod, školy, restaurace, dětská hřiště, lékař, úřad
MO Plzeň 2 – Slovany)
=> lidem se zde velice dobře žije
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problémy sídliště:
1. Hierarchie veřejných prostranství
chybí přehledné dělení na hlavní a vedlejší, veřejná, poloveřejná a polosoukromá prostranství
chybí odpovídající úprava a vybavenost těchto prostranství – často není využit jejich
potenciál (např. předprostor pivnice Sladovnická, křižovatka Sladovnická x Na Celchu, prostor
a parkoviště před ZŠ Easy Start)
chybí jasné dělení na hlavní a vedlejší dopravní cesty pro pěší i automobily – viz rychlost 50
km/h v celém území atd.

2. Doprava
2.1. Doprava v klidu
nedostatečná kapacita parkovacích míst – velká část prostoru Sídliště je vyplněna auty
(skutečná potřeba vyjde z dopravního průzkumu)
velké množství aut parkuje ilegálně (na chodníku, na trávníkových plochách, pod okny,
v prostorech bývalých klepadel, v křižovatkách apod.)

4

Platforma pro veřejný prostor

2.2. Doprava v pohybu
dopravní nastavení ulic neodpovídá jejich charakteru a užívání (např. ve všech ulicích je
povolená rychlost 50km/hod, ač jde o rezidenční oblast)
řešení jednosměrnosti a obousměrnosti ulic
přístup do zadních soukromých garáží vede přes vnitrobloky
chybí řešení a vybavenost pro cyklodopravu

2.3. Dopravní značení
v prostoru Sídliště je umístěno velké množství svislého dopravního značení

3. Prostupnost území pro pěší
prostor Sídliště není bezbariérový – nesnížené obrubníky v místech přecházení komunikací,
schody u vstupů do domů apod.
na chodnících chybí značení pro osoby se sníženou schopností orientace
kolize pěších tras a projíždějících vozidel – díky společným komunikacím v částech
vnitrobloků a nejasným přednostem zejména starší lidé často „uskakují“ před auty, problém
se ještě zhoršuje v zimě při náledí
častá kolize pěších tras a zaparkovaných aut (např. cesta okolo sportovního areálu
k supermarketu Penny – starším, hůře pohyblivým lidem, kteří mají berle, nákupní tašku na
kolečkách, se zde těžko prochází)
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4. Zpevněné povrchy
4.1. Chodníky
špatná kvalita povrchů (původní materiál je často na konci živostnosti a je potřeba kompletní
obnova)
nekoncepční přístup při obnově povrhů – různé druhy povrchů (betonová dlažba, asfalt, mlat,
štěrk)
nevyhovující trasování – velké množství průšlapů

4.2. Parkoviště
nekoncepční přístup při obnově povrchů – různé druhy povrchů a způsoby řešení (různé
druhy betonových dlaždic, asfalt)
zavlékání další dopravy do klidových prostor Sídliště
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4.3. Komunikace
špatná kvalita povrchů

5. Zeleň
5.1. Trávníkové plochy
velké množství pozůstatků původních cest (obrubníky) a zpevněných ploch (betonové
dlaždice)
nerovnosti terénu – prohlubně, vyvýšeniny a průšlapy
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5.2. Stromy
nedostatečná péče – odborný řez, odstraňování uhynulých jedinců, odstraňování pařezů
nové výsadby – nedostatečná péče, nevhodné umístění
náletové dřeviny

5.3. Keře
nedostatečná péče – odborný řez
nekoncepční výsadby

6. Dětská hřiště, sportoviště, místa k setkávání
v prostoru Sídliště jsou pouze prvky pro menší děti
není zde volně přístupné sportoviště (naopak za plotem je rozsáhlý sportovní areál Vyšší
odborné školy a Střední průmyslová školy elektrotechnické ve vlastnictví Plzeňského kraje)
chybí kvalitně řešená místa pro setkávání všech generací (dnes se všichni scházejí okolo
pískoviště – jediné místo, kde jsou umisťovány lavičky)
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7. Mobiliář
7.1. Lavičky
různé typy laviček, některé druhy jsou pro sezení nepohodlné
nekoncepční rozmístění laviček v prostoru Sídliště

7.2. Odpadkové koše
různé typy košů
nekoncepční rozmístění košů v prostoru Sídliště
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7.3. Veřejné osvětlení
různé typy lamp
při přípravě podrobné koncepce bude nutné prověřit, zda rozmístění svítidel a způsob
osvětlení odpovídá potřebám

7.4. Sušáky na prádlo
nadbytečné množství sušáků na prádlo (část sušáků je využívána – množství bude nutné řešit
dle konkrétních potřeb
špatný technický stav některých sušáků
nevyhovující řešení prostoru pod sušáky

7.5. Klepače
nadbytečné množství klepačů
nevodné umístění v prostoru sídliště
špatný technický stav
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8. Garáže
špatný technický stav některých garáží a jejich vzhled
velké, nevyužívané zpevněný plochy před garážemi (využití pouze pro ilegální parkování)

9. Technické prvky a značení
9.1. Šachty, kanály, výduchy, elektro skříně, cedule
v prostoru Sídliště je velké množství různých technických prvků – velká část z nich je
nefunkční a/nebo ve špatném stavu
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9.2. Návštěvní řády, doplňkové cedule
různé formy návštěvních řádů a doplňkových cedulí
nevhodná kvalita provedení
špatný technický stav

10. Odpadové hospodářství
v prostoru Sídliště je velké množství různých druhů kontejnerů na odpad
nekoncepční rozmístění kontejnerů v prostoru Sídliště – časté umístění na chodnících
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11. Úpravy budov v soukromém vlastnictví
rozdílné úpravy bez společné koncepce (bytové domy)
objekty před úpravami (např. soukromé garáže), kde by byla vhodná společná koncepce
příležitost k využití dešťové vody (např. ze střech garáží)
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návrh postupu obnovy veřejných prostranství Sídliště:
Namísto oddělených celkových rekonstrukcí jednotlivých částí Sídliště (vnitrobloků, ulic)
navrhujeme postupné úpravy celého území, od malých zásahů (vč. zlepšení údržby) až po
velké. Velké zásahy lze etapizovat.
1. zpracování potřebných analýz a průzkumů


plánované projekty – doprava v klidu (parkovací dům) a doprava v pohybu



detailnější průzkum dopravy v klidu (stav, potřeby, normové požadavky)



demografická studie



dendrologický průzkum



průzkum technických prvků (šachet apod.) v území



průzkum technické vybavenosti – zejména veřejného osvětlení (stav, potřeby)

2. definování dalších kroků v návaznosti na složitost problematiky
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malé zásahy – zlepšení kvality péče a drobného rozvoje na základě
konkrétních doporučení
- odstranění nevhodných/nefunkčních/nadbytečných prvků
o technické prvky (šachty, výduchy apod.)
o mobiliář (nadbytečné sušáky na prádlo, klepače)
o trávníkové plochy: pozůstatky původních cest a zpevněných povrchů
o dřeviny – uhynulé stromy, pařezy
- odborná péče
o arboristické ošetření stromů
=> časový výhled realizace: 0-2 roky



střední zásahy – je nutné zpracovat koncepci – manuál rozvoje veřejných
prostranství Sídliště:
- hierarchizace prostranství (min. částečná – část závisí na dopravním řešení)
- koncepce zpevněných ploch – chodníky, prostory parkovišť apod.
- bezbariérovost
- návrh materiálů
- koncepce zeleně vč. údržby (různá intenzita apod.)
- koncepce hřišť a míst pro setkávání
- koncepce mobiliáře
- návrh typologie mobiliáře
- návrh informačního systému
=> časový výhled realizace: 1-5 let

Platforma pro veřejný prostor



velké zásahy – je nutné vyřešit návaznosti (vč. majetkových vztahů) a následně
nechat zpracovat projektovou dokumentaci
- doprava (celková úprava řešení dopravy v pohybu i v klidu)
- odpadové hospodářství
- hospodaření s dešťovou vodou
- související řešení soukromých objektů (jednání s vlastníky, doporučená
koncepce, pobídky, popř. výkup některých objektů)
=> časový výhled realizace: 3-10 let

Doporučený následný postup spočívá v souběžné realizaci dvou souvisejících projektů:
1. přípravě a realizaci rychlých opatření a koncepcí (= malé a střední zásahy)
2. koncepční přípravě velkých zásahů
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