
PĚSTUJ PROSTOR 2014-2015
MÁM NÁPAD – VÝSLEDKY VÝZVY A VYJÁDŘENÍ POROTY

Podněty vybrané porotou v kategorii MÁM NÁPAD

Název podnětu Žadatel Vyjádření poroty

191 Zdroj Benedikt Tolar

196 Podchod pro svět Nicol Andrlová

198 Simona Bartošová

209 Ze Skvrňan na Domažlickou Alena Novotná

211 Barevné podchody Věra Havránková

210 Kříž u Boleveckého hřbitova Jaromír Jindřich

213 Zvelebení prostoru před 4. ZŠ Gabriela Homolová

214 Pramen a zaniklý rybníček pod Košutkou Jaromír Jindřich

215 Eva Lepková

221 sykora1011

Vyjádření k některým dalším podnětům v kategorii MÁM NÁPAD

Název podnětu Žadatel Vyjádření poroty

186 Farmářské trhy na Chodském Vojtěch Kouba

197 Park pro 4nohé mazlíčky Věra Bouzková

201 Obnova základního kamene Domu kultury Petr Karel

202 Zastávka Skvrňany je bez lavičky Pavel Cvrček

206 Bezpečný přechod u Boleveckého rybníka Pavel Cvrček

208 Oprava rozhledny Chlum Jaromír Jindřich

Číslo 

Porota ocenila nápad jako dobrý způsob, jak upozornit na problém odhazování odpadků 
ve městě a přírodě. Navrhuje jeho realizaci v rámci dobrovolnického festivalu Anděl Fest 
Plzně 2015: dobrovolníci posbírají odpad, který se poté použije pro vytvoření 
uměleckého díla. 

Porotu zaujala autentičnost dvou návrhů týkajících se výmalby plzeňských podchodů – v 
prvním případě – Podchod pro svět – jde o zapojení fotbalových fanoušků do úpravy 
podchodu ve fotbalových barvách, v druhém – Barevné podchody – autorka navrhuje 
udělat konkurz mezi sprejery, ať se o podchod postarají.

Obnova travnaté plochy u Masarykova 
gymnázia 

Porotu zaujal osobní vztah autorky podnětu k místu, vtipný nápad i vyjádřená podpora v 
komentářích. Jedná se o další vhodný podnět pro Anděl Fest Plzně 2015 nebo pro 
spolupráci s Pěstuj prostor.

Porota souhlasí s potřebou lepšího pěšího propojení mezi čtvrtí Skvrňany a Domažlickou 
ulicí (a obecně i mezi dalšími částmi města). Podobný podnět se v Pěstuj prostor 
neobjevuje poprvé, podnět byl předán Městskému obvodu Plzeň 3.

Porotu zaujala autentičnost dvou návrhů týkajících se výmalby plzeňských podchodů – v 
prvním případě – Podchod pro svět – jde o zapojení fotbalových fanoušků do úpravy 
podchodu ve fotbalových barvách, v druhém – Barevné podchody – autorka navrhuje 
udělat konkurz mezi sprejery, ať se o podchod postarají.

Porotu podnět zaujal a podporuje jeho realizaci. Kultivace prostoru v blízkosti hřbitova 
obohacuje prostor a připomíná kulturní a historickou paměť místa, posiluje identifikaci 
obyvatel. V případě použití kovového kříže zde bude určité riziko brzké krádeže.

Porotu zaujala aktivita věnovaná rozpracování podnětu a přiložené kresby. Doporučuje 
do řešení místa zapojit okolní veřejnost (žáky, rodiče apod.) a ve spolupráci s 
odborníkem, který má zkušenost s podobnými „guerillovými“ zásahy, zrealizovat malý 
projekt. „Ostrůvek“ se může změnit např. v místo pro skejťáky, nebo se stát vzorovým 
segmentem, jak by se mohlo v budoucnu pracovat s celým předprostorem školy.

Porotu podnět zaujal, obnovení rybníčku by mělo i ekologický přesah kumulace vody na 
tomto místě, příslušné pozemky se ale nenachází ve vlastnictví města. Porota 
doporučuje do úpravy pramene a okolí zapojit místní veřejnost, v případě zájmu je 
nejprve nutné získat souhlas vlastníka. Následovat by měla pečlivá projektová příprava 
zpracovaná hydrologem. Projektová dokumentace musí být konzultována se Správou 
veřejného statku města Plzně, neboť rybníček ovlivní hydrický režim v oblasti, kterou 
částečně spravuje SVSMP – Úsek městských lesů.

Využití prostoru bývalého tréninkového 
okruhu BMX sousedícího s parkem Zemník 
na Košutce

Porota souhlasí s vhodností revitalizace okruhu BMX. V roce 2009 si nechal MO Plzeň 1 
zpracovat dokumentaci pro stavební povolení na Volnočasové, relaxační a sportovní 
centrum, která zahrnuje i tento areál a zároveň navrhuje nové sportovní plochy na 
navazující louce. Pro projekt se nepodařilo najít investora, městský obvod a Správa 
veřejného statku města Plzně přesto chtějí revitalizovat alespoň okruh BMX.

Stellplatz v centru Plzně – tento podnět není 
vzhledem k soukromému vlastnictví 

Porotu tento nápad velice zaujal. Vzhledem k soukromému vlastnictví pozemku ale jeho 
naplnění bohužel není příliš reálné.

Číslo 

Zelné a květinové trhy na Chodském náměstí probíhají kontinuálně, prodávají zde přímí 
pěstitelé i „přeprodejci“. Zájem zákazníků je důležitý, iniciativa by ale měla vzejít i ze 
strany farmářů, kteří zde chtějí své místní produkty nabízet. Je zapotřebí domluvit 
podmínky pronájmu plochy s MO Plzeň 3.

Porota považuje podnět za zajímavý nápad. Při případné realizaci by ale vyvstaly otázky 
týkající se problematiky oplocování veřejných prostranství: oplocení se často ničí, plocha 
by byla na údržbu náročnější než je tomu nyní, ne všichni občané by oplocení kvitovali 
s povděkem a jen těžko by šlo zajistit, aby na plochu mohli vstoupit pouze vychovaní psi.

Porota považuje podnět za důležitý příspěvek k uchování historické paměti města. 
Plocha ale není v majetku města, v případě realizace je nutné domluvit spolupráci se 
společností Tesco Stores ČR, a. s.

Mělo by se jednat o snadno řešitelný podnět. Správa veřejného statku města Plzně 
předala podnět Městskému obvodu Plzeň 3, který je správcem pozemku.

Porota souhlasí, že se jedná o vhodně vytipované místo. Umístění přechodu bylo již 
v minulosti prověřováno se závěrem, že se jedná o zastávku, která je využívána 
zejména v sezoně (přes zimu zde tolik lidí nevystupuje a nepřechází). Z tohoto důvodu 
město investici nepovažuje za prioritní. Na základě podnětu Pěstuj prostor Správa 
veřejného statku města Plzně znovu zváží její potřebnost.

Porota souhlasí s tím, že si tento důležitý historický vycházkový cíl zaslouží 
zrekonstruovat, zpřístupnit a doplnit o turistické zázemí. Rozhledna je v majetku 
společnosti Rozhledna Chlum s.r.o., její provoz zajišťuje KČT Bolevec Plzeň, případná 
rekonstrukce musí vzejít ze strany majitele.



222 tomas klement
Přechod pro cyklisty na křižovatce Jateční-
Těšínská

Norma ČSN 736110, Změna Z1 – Projektování místních komunikací: „Přechody pro 
chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat jen přes dva protisměrné
jízdní pruhy. Přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je 
pro odbočování vlevo/vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích má být 
největší délka neděleného přechodu 6,50 m mezi obrubami (v odůvodněných
případech na stávajících přechodech při rekonstrukcích 7,00 m)“. Nový přechod pro 
chodce by vyžadoval i další stavební úpravy: bezbariérovou úpravu chodníků, varovné a 
signální pásy apod. Na křižovatce dnes přechody jsou, i když ne normované, město v 
tuto chvíli doplnění přechodu neplánuje. Křižovatka Jateční – Těšínská by z hlediska 
bezpečnosti chodců a dopravního hlediska potřebovala spíš rekonstrukci celkovou. 
Existuje dokumentace pro novou okružní křižovatku, která počítá s vedením cyklostezky 
a celkovým zlepšením podmínek pro cyklisty i pěší.
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