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Úvodní informace 

Metoda plánovacího setkání slouží k zmapování názorů a podnětů místních obyvatel na 
řešené území. Jedná se o intenzivní krátkodobé setkání, které je ale poměreně dlouhou 
dobu předem připravováno, tak aby zde bylo maximálně využito informací a návrhů 
občanů, kteří dané území denně využívají. Během plánovacího setkání obyvatelé navrhují 
pod vedením facilitátora a za účasti zpracovatele architektonického návrhu, zástupců 
investora, politické reprezentace a  dalších expertů, budoucí podobu nejbližšího okolí. 
Výsledkem plánovacího setkání je zadání od veřejnosti sloužící projektantovi jako podklad 
k vypracování projektu. 
 

Formát plánovací setkání k podobě budoucího parku s pracovním názvem „PODZEMNÍK“ 
v severozápadní části sídliště Plzeň-Košutka (mapa řešeného území viz příloha č. 2) byl 
navržen ve spolupráci s invetorem Správou veřejného statku města Plzně a po konzultaci 
s projektantkou. 

Během plánovacího setkání 22.9.2016 byly názory místních občanů na řešené území  
zjišťovány dvěma způsoby. Nejprve proběhla komentovaná procházka po území bývalého 
BMX hřiště sousedícího s Parkem na přání a jeho okolí (budoucí park „PODZEMNÍK“), při 
které se návštěvníci prostřednictvím formulářů vyjadřovali k jeho stavu a podávali návrhy 
na budoucí využití. Poté následovala moderovaná debata v blízké škole. Zde proběhlo 
shrnutí závěrů z komentované procházky a následovalo plánování, jaké aktivity by si zde 
občané přáli dělat a jaké jsou jejich představy o budoucím využití území parku 
„Podzemník“.   

Občané mají možnost se účastnit druhého plánovacího setkání – dne 24.11.2016,  
projektantka představí návrh řešení budoucího parku „Podzemník“ a občané budou mít 
možnost návrh připomínkovat.  

Informace o setkání byly mezi vytipované potencionální uživatele parku1 šířeny pomocí 
letáků (viz příloha č. 3) distribuovaných Českou poštou do schránek, rozesílkou dopisů 
předsedům sdružení vlastníků bytových jednotek a výlepem plakátů do vchodů bytových 
domů ve vytipované oblasti kolem parku. Dále byla pozvánka na setkání zveřejněna na 
webových stránkách města Plzně (www.plzen.eu) a Městského obvodu Plzeň 1 
(https://umo1.plzen.eu). 
 

Účastníci setkání:  

Ing. Milan Sterly,  Ing. Hana Hrdličková, Ing. Jana Pechová, Ing. Irena Tolarová, Ing. 
Lucie Davídková ze Správy veřejného statku města Plzně; místostarostka MO Plzeň 1 
PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA a Ing. Romana Tomašuková z Městského obvodu 
Plzeň1; Mgr. Jan Martínek, Mgr. Tereza Pelclová, Mgr. Marie Kubalíková a Pavla Dusíková 
Jindrová, MSc. z CpKP Západní Čechy a místní občané (podle prezenční listiny).  

 

                                                        
1  Obyvatele severozápadní části sídliště Košutka – především ulice Toužimská a Žlutická. 
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Shrnutí zjištění ze setkání 

Zde následuje shrnutí názorů na stavu území a návrhy na budoucí využití od návštěvníků 
komentované procházky (výstupů z formulářů) a od účastníků moderované debaty z druhé 
části plánovacího setkání. 

Procházky se zúčastnilo 26 návštěvníků parku, jednalo se o obyvatele bytových domů 
v Toužimské (12x), Žlutické (6x), Rabštejnské (5x) a Krašovské (1x). 15 z nich by mělo 
zájem se v budoucnu podílet na obnově parku (kontakty byly předány hlavnímu 
organizátorovi akce - Správě veřejného statku města Plzně). Dva účastníci procházky byli z 
jiných lokalit Plzně. Jednalo se o muže a ženy ve věkovém rozmezí 30-70 let. Moderované 
debaty se zúčastnila cca třetina z návštěvníků procházky. 

Současné využití území: Návštěvníci ve formulářích uvedli, že území využívají v zimě i 
v létě většinou k procházkám, hrám s dětmi (v zimně k bobování a sáňkování, v létě také 
k pouštění draků) a venčení psů. 

Hodnoty a problémy území (Podzemníku a Parku na přání) podle návštěvníků parku: Za 
největší klad považují návštěvníci přírodní ráz území (okolní přírodu, výhled do krajiny, 
klid, travnatou plochu).  Jako problém vnímají psí exkrementy a s tím související 
nedostatek odpadkových košů. Část také upozorňovala na problematické parkování nad 
Parkem nad přání (parkování mimo vyhrazená parkovací místa a nedostatek parkovacích 
míst).  

Návrhy pro budoucí vzhled či využití parku „Podzemník“(shrnuto z výstupů z formulářů a 
ze zápisu debaty): 

K současnému Parku na přání:  

- zlepšit údržbu a sekání trávy (bylo kladně hodnoceno, že zde bylo provedeno sekání 
před samotným plánováním), 

- doplnit odpadkové koše na psí exkrementy, 

- upravit vymletou cestu od Žlutické k parkovišti – týká se Parku na přání,  

- prosekávat cesty, 

- doplnění herních prvků do Parku na přání (např.: malou skluzavku, kolotoč, 
domek, interaktivní prvky) 

K charakteru budoucího parku „Podzemník“  

- zanechat přírodní ráz (včetně ostružin ve svahu) a podpořit přírodní ráz parku 
(postavit „kazatelnu“ a zásypy pro bažanty) 

- zprůhlednit prostor  

- v dolíku uprostřed bývalého BMX hřiště může být klidová zóna i prostor pro aktivní 
odpočinek (hry s dětmi) 

- vytvořit místa pro posezení (lavičky i pro více lidí) a poležení, 

- vytvořit plácky pro hry dětí (např.: míčové hry, nechat prostor pro bobování) 

- propojení  parku do blízkého lesa (jeden z účastníků by uvítal obnovení cesty do 
lesa od Žlutické 39/41) 
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Vyhodnocení formulářů – Okružní cesta kolem bývalého BMX hřiště a 
jeho okolí 

Každý návštěvník dostal při příchodu formulář (viz příloha č. 1), na který mohl v průběhu 
procházky zaznamenat hodnocení současného stavu území a zapsat návrhy na jeho 
budoucí využití. Návštěvníci se postupně vyjadřovali: 

1.2  k území jako celku (1. zastávka), 
1.3  k současnému stavu Parku na přání (2. zastávka) 

1.4  k místu budoucího „workoutového“ hřiště (3. zastávka) 
1.5  k dolíku uprostřed bývalého BMX hřiště (4. zastávka) 
1.6  k území mezi parkem a lesem (5. zastávka) 

Jednotlivé zastávky jsou vyznačeny v mapce, kterou měli účastníci procházky k dispozici 
(viz příloha č. 2). Odpovědi z formulářů byly přepsány a statisticky vyhodnoceny pomocí 
aplikace Google formulář. Následující shrnutí obsahuje odpovědi - hodnocení stavu území 
a návrhy na využití u jednotlivých zastávkách. Odpovídání na otázky bylo dobrovolné, 
počet odpovědí se tak u jednotlivých otázek může lišit. Celkem se setkání účastnilo 28 
občanů (podle prezenční listiny). S tím, že občanů se zúčastnilo cca 40,ale někteří využívali 
jeden formulář pro celou rodinu.  

Respondenti 

Formuláře vyplnilo celkem 28 účastníků procházky, až na dvě výjimky obyvatelé bytových 
domů v Toužimské (12x), Žlutické (6x), Rabštějnské (5x) a Krašovské (1x). Dva účastníci 
byli z jiných lokalit Plzně.  Jednalo se o muže a ženy ve věkovém rozmezí 30-70 let, 
zúčastnili se také dvě děti ve věku 9 a 11 let. 

15 z respondentů by mělo zájem se v budoucnu podílet na obnově parku 
(kontakty na respondenty viz příloha č. 3). 
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Hodnocení území jako celku (1. zastávka) 

U první zastávky s výhledem na bývalý areál BMX a okolí bylo zjišťováno: „Co v území 
považují návštěvníci parku za nejhodnotnější?“ a „Co zde vnímají jako problém?“ Nejvíce si 
cení okolní přírody a výhledu do krajiny. Jako problém vnímají psí exkrementy, přeplněné 
odpadkové koše a parkování. Odpovědi respondentů byly shrnuty do nejčastěji 
zmiňovaných kategorií do tabulek č. 1 a 2. V závorce je uveden počet zmínění jednotlivých 
aspektů. 
 
Co je pro Vás v tomto území nejhodnotn ější?  

Okolní příroda (10x) 

- kousek krásné zeleně, zeleň (5x) 

- blízkost "divoké" přírody / lesa (3x) 

- okolní příroda (2x) 

výhled do krajiny / do okolí / na Plzeň-sever (9x) 

klid (4x) 

travnatá plocha (2x) 

členitost terénu (2x) 

celé území, les, propojení 

je mimo obytnou zónu, těsně vedle sídliště 

možnost pro různorodé využití pro volný čas 

příjemné místo, dětské hřiště 

svah na bobování 

dolík bych zachoval 

volnost 

Tabulka 1 Shrnutí celkem 22 odpovědí od respondentů na otázku „Co je pro Vás 
v tomto území nejhodnotnější? (zastávka 1) 

 
Co zde vnímáte jako problém? 
psí exkrementy (8x) 

- chybí stojany na sáčky na psí exkrementy 

přeplněné odpadkové koše / málo odpadkových košů (5x) 

parkování (5x) 

- parkování na trávě / mimo vyhrazená místa (3x) 

- v celém areálu nedostatek parkovacích míst (2x) 

bezdomovce, feťáky (2x) 

bezpečnost v údolí-často podivná individua v odlehlých místech 

osvětlení - aby se z toho nestalo "doupě"  

aktuální stav 

vzdálený vstup do lesa (současný je špatně přístupný) 

nedostupnost seniorům 

plevel, podmáčenost-zachytit vodu, která jde až ke Žlutické 19-29 

vandalismus 

zatím nedokončenost, parkování pro park, jeho návštěvníky, úzké cesty 

nic 
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Tabulka 2 Shrnutí celkem 19 odpovědí od respondentů na otázku: „Co zde vnímáte 
jako problém“ (zastávka 1)

Jak je lokalita využívána v LÉTĚ? (zastávka 1) 

Respondenti mohli v otázce zaškrtnout vybrat z více možností: a) Nechodím sem, b) 
Běhání, c) Procházky, d) Hry s dětmi, e) Venčení psů, nebo uvést vlastní odpověď. Celkem 
se vyjádřilo 25 účastníků procházky. Nejčastěji označované bylo využití k procházkám, 
hrám s dětmi a venčení psů (viz graf č. 1). Do grafu byly shrnuty i další aktivity 
doplněné respondenty – pouštění draků, jízda na kole, posezeni a odpočinek. 
 

Odpov ědi na otázku: Jak lokalitu využíváte v LÉT Ě? (můžete 
zaškrtnout více možností)

2

1

2

3

4

8

11

17

Nechodím sem

Posezení, odpočinek

Jízda na kole/ Projíždím na kole

Pouštění draků

Běhání

Venčení psů

Hry s dětmi

Procházky

počet odpov ědí

 
Graf 1  
 
 
Jak je lokalita využívána v ZIMĚ? (zastávka 1) 

Respondenti mohli v otázce zaškrtnout vícero možností: a) Nechodím sem, b) Běhání, c) 
Procházky, d) Hry s dětmi, e) Venčení psů, nebo uvést vlastní aktivity. Celkem se vyjádřilo 
24 účastníků procházky. Lokalita je využívána stejně jako v létě - k procházkám, hrám 
s dětmi a k venčení psů, dále pak k zimním aktivitám – bobování a lyžování (viz graf 
č. 2). 
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Odpov ědi na otázku: Jak lokalitu využíváte v ZIM Ě? (můžete 
zaškrtnout více možností)

1

2

4

5

8

8

10

17

Do budoucna (hry s dětmi)

Lyžování

Nechodím sem

Běhání

Venčení psů

Sáňkování, boobvání

Hry s dětmi

Procházky

počet odpov ědí

 
Graf 2 
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Hodnocení současného stavu Parku na přání (2. zastávka) 

Respondenti byli nejprve tázání na to, zda oni nebo jejich děti Park na přání užívají a pak 
na to, jak jsou spokojeni s jeho současným stavem. Respondenti také mohli doplnit 
vlastními slovy co se jim v parků líbí a co jim chybí.  
 
Hodnocení parku podle jeho uživatelů i neuživatelů je zobrazeno v grafu č. 3. Hodnocení 
ukazuje, že se stavem Parku na přání je většina respondentů spíše spokojena (dohromady 
17 respondentů z 26, kteří se k otázce vyjádřili, z přímých uživatelů 12 respondentů). 
Z konkrétních odpovědí na to, co se respondentům nelíbí se ukázalo, že jim vadí především 
cesta vymletá od vody a chybí jim některé herní prvky a jejich údržba. Respondent, který 
uvedl, že je spíše nespokojen se stavem parku v komentáři uvedl, že dřevěné prvky jsou originální, 

ale nefunkční - děti rychle omrzí. Co konkrétně se respondentům v parku líbí a nelíbí, co by 
chtěli změnit, shrnují tabulky č. 3 a 4. 
 

Jak jste spokojeni se stavem Parku na P řání?

1

12

1
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1
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Velmi spokojen/a

 
Graf 3 Odpovědi na otázku „Jak jste spokojeni se současným stavem?“ (Parku na 
Přání) podle odpovědí na otázku „Užíváte Vy nebo Vaše děti Park na přání?“ 

 

Co se Vám zde líbí? 

dětská prvky – tobogán 

dostatek zeleně, klid, upravenost 

herní prvky 

možnost odpočinku a hry pro děti 

netradiční zpracování (dřeva) 

originalita dřevěných prvků 

přírodní architektura místa 

prostor, kde si mohou hrát děti 

skluzavka 

svah na bobování 

šplhací stromy 

travnatá plocha, dětská hřiště 

udržovaný prostor 

variabilita herních prvků 
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variabilita jednotlivých dřevěných zastavení 

Tabulka 3 Odpovědi od celkem 15 respondentů na otázku: Co se Vám zde líbí? (2. 
zastávka u Parku na přání) 

S čím zde nejste spokojeni, co Vám zde chybí? 

cesta vymletá od vody (7X)  

- Nedokončený chodník (dokončení napojení) - při dešti to odplaví vše až do vchodu Žlutická 21 

- dodělat cestu od skluzavky ve směru ke škole 

herní prvky (6X) 

- dětská skluzavka malá, hrad;   

- malý kolotoč, víc houpaček;  

- domek pro malé děti, interaktivní hry!;  

- hry na motoriku, renovace parku - opravy (opravitelné + údržba);  

- chybí malá skluzavka; 

- dřevěné prvky jsou originální, ale nefunkční - děti rychle omrzí 

více stromů (3X) 

údržba herních prvků (2X) 

- herní prvky již nejsou v nejlepším stavu (houby); dřevěné prvky natřít/vyměnit 

odpadkové koše (3X) 
- stojany a koše pro psí exkrementy, psí výkaly 

- nedávat koše přímo u laviček (zápach) 

parkování automobilů mimo vyhrazené parkoviště (2X) 

přítomnost bezdomovců (2X) 
- soustavná přítomnost bezdomovců, prostor není bezpečný 

- bezdomovci, nepořádek,  

ovocné stromy (2X) 

- některé ovocné stromy 

- Výběr stromů (ne s plody, které padají a jdou na ně vosy) 

městská policie (2x) 

- chybí policie, chybí kontrola Košutky 

nesázet keře, ale stromy, keře = nebezpečí 

badmintonový kurt 

posezení s děckama, může být i jinde venkovní posezení 

nenapojení cesty směrem na Krkavec 

voda při intenzivních deštích, nutná údržba 

Tabulka 4 Shrnutí odpovědí od celkem 21 respondentů na otázku: S čím zde nejste 
spokojeni, co Vám zde chybí? (2. zastávka u Parku na přání) 
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Komentáře k místu budoucího workoutového hřiště (3. zastávka) 

U 3. zastávky bylo zjišťováno, jaké další aktivity by respondenti chtěli provozovat u 
budoucího workoutového hřiště. Celkem 21 jich uvedlo svůj názor, jejich odpovědi jsou 
shrnuty od nejčastěji zmiňovaných kategorií v tabulce č. 5. 
 
Jaké další aktivity byste v řešeném území cht ěli d ělat? 

dráha in-line / ovál na in-line brusle (6x) 

dráha pro kola / pump track (5x) 

cvičení pro dospělé/seniory (5x),  

- cvičení pro dospělé/senioty (2x), workout, posilovací stroje, outdoor fitness 

lavičky, posezení pro více licí (4x) 

- barevné lavičky, nějakou lavičku poblíž (pro dozor na děti), sezení přírodní (na kládách) + 
odpočinek, posezení pro více lidí 

plácek pro míčové hry (3x) 
- plácek pro míčové hry, fotbal, travnaté hřiště 

procházky 

možnost grilování( ideálně z části kryté),  

interaktivní naučná stezka pro děti,  

Ne-biotop 

nějaký větrolam (topoly) proti náletům! 

odpočinek, relax 

zachovat přírodu 

přehledný park s navrhovaným vybavením 

ovocné stromy 

Tabulka 5 Odpovědi 21 respondentů na otázku: „Jaké další aktivity b yste v řešeném 
území chtěli dělat?“ (3. zastávka na místě budoucího workoutového hřiště) 
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Budoucí charakter dolíku uprostřed bývalého BMX hřiště (4. zastávka) 

Většina návštěvníků se přiklání k tomu, aby mělo území v budoucnu spíše klidový, 
odpočinkový charakter. Celkem 19 z nich označilo možnost a) Klidová zóna, či uvedlo 
v kategorii „Jiný (uveďte jaký):“ aktivity pro relaxaci (viz vyhodnocení v grafu č. 5 a tabulce 
č. 6). 
 

Odpov ědi na otázku: Jak byste si p ředstavovali řešení tohoto území? Jaký by m ělo mít 
charakter? (4. zastávka)

1

1

2

5

1

9

9

dolík

Prostor pro venčení psů

Outdoor fitnes pro dospělé/seniory

Prostor pro aktivní trávení volného času (s dětmi,
hrací palouk pro děti)

Klidová zóna pro relaxaci i Prostor pro venčení psů

Klidová zóna pro relaxaci i Prostor pro aktivní trávení
volného času (s dětmi, hrací palouk pro děti)

Klidová zóna pro relaxaci

počet odpov ědí

 
Graf 4 Odpovědi 28 respondentů na otázku „Jak byste si představovali řešení tohoto 
území? Jaké by mělo mít charakter?“ (4. zastávka s výhledem na dolík) Pozn.: 
Respondenti označovali více odpovědí najednou. 

 
Poznámka k vyhodnocení: K otázce se vyjádřilo všech 28 návštěvníků procházky a 
uvedlo, jaký by měl mít dolík uprostřed bývalého BMX hřiště charakter. Někteří 
respondenti označovali i více možností najednou, toto je zohledněno zvláštními 
kategoriemi ve vyhodnocení – „Klidová zóna pro relaxaci i Prostor pro aktivní trávení 
volného času“ a „Klidová zóna pro relaxaci i Prostor pro venčení psů“. Odpovědi k 
možnosti „Jiný (napište jaký):“ byly buď rozřazeny do těchto kategorií, kategorií daných 
k otázce nebo jsou uvedeny zvlášť. Kategorie a počty odpovědí zobrazuje graf č. 4. 

 
Vlastní návrhy či komentáře k možnému budoucímu využití prostoru uvedlo celkem 15 
respondentů. Výlučně ji vyplnilo pouze 5 respondentů, ostatní v možnosti doplnili nebo 
zpřesnili předchozí označenou možnost. Konkrétní odpovědi v kategorii „Jiné“ jsou 
uvedeny v tabulce č. 6. Tabulka znázorňuje i zároveň označené možnosti respondentů a 
kategorie přiřazené při vyhodnoceni. 
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Jak byste si p ředstavovali řešení tohoto území? Jaký by m ělo mít charakter? 

Jiné (napište jaké): Zároveň označená odpov ěď na otázku:  

pod borovicí lavička, altán obepnutý břečťanem a) Klidová zóna pro relaxaci 

propojení travnaté plochy u korouhvičky a) Klidová zóna pro relaxaci 

sport v prostorách bývalé školy, zde ne a) Klidová zóna pro relaxaci 

broukoviště, lavičky s výhledem pro relaxaci na 
dolík, kde budou jezdit na kole, boulích, místo 
pro grilování 

a) Klidová zóna pro relaxaci, b) Prostor pro 
aktivní trávení volného času (s dětmi, hrací 
palouk pro děti) 

hřiště-volejbal, nohejbal 
zastíněné místo 

a) Klidová zóna pro relaxaci, b) Prostor pro 
aktivní trávení volného času (s dětmi, hrací 
palouk pro děti) 

spíše klidové a) Klidová zóna pro relaxaci, b) Prostor pro 
aktivní trávení volného času (s dětmi, hrací 
palouk pro děti) 

ohniště pod otevřeným altánkem a) Klidová zóna pro relaxaci, c) Prostor pro 
venčení psů 

sport ne,  
směrem k borovici kameninová lezecká stěna  
tajemná a dobrodružná místa pro zábavu dětí 

b) Prostor pro aktivní trávení volného času (s 
dětmi, hrací palouk pro děti) 

zastíněné posezení u sportovišť, prostor i pro 
mládež 

b) Prostor pro aktivní trávení volného času (s 
dětmi, hrací palouk pro děti) 

Jiné (napište jaké): Přiřazené kategorie ( p ři vyhodnocení): 

altán, lavičky, lehátka, ohniště,  Klidová zóna pro relaxaci 

osvětlení - aby se z toho nestalo "doupě" + 
pump park se mi líbil! + "beďas" + šachový stůl 

Klidová zóna pro relaxaci i Prostor pro aktivní 
trávení volného času (s dětmi, hrací koutek pro 
děti) 

další bobovací kopec Prostor pro aktivní trávení volného času (s 
dětmi, hrací palouk pro děti) 

outdoor fitness pro dospělé/seniory (2x)  

dolík  
Tabulka 6 Komentáře respondentů k možnosti „Jiný: “ k otázce: „Jak byste si 
představovali řešení tohoto území? Jaké by mělo mít charakter“ (4. zastávka 
s výhledem na dolík) 
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Návrhy na využití prostoru mezi parkem a lesem (5. zastávka) 

Většina respondentů by uvítala propojení do blízkého lesa (celkem 21). Celkem 16 uvedlo 
další komentář k tomu, jak by upravili cesty, jak by prostor mezi parkem a lesem využili 
(např.: venčení psů [5x]) či jaký by mělo mít charakter (přírodní[5x]). Zmiňované 
komentáře jsou shrnuty v tabulce č. 7. 
 

Uvítali byste propojení do blízkého lesa?

2

21

b) Nea) Ano
 

Graf 5 Odpovědi respondentů na otázku: „Uvítali byste propojení do blízkého lesa?“ 

 

Jaký by m ěl mít prostor v budoucnu charakter?  
Úprava stávajících či vytvoření nových cest (9x)  

- alespoň minimální údržba vyšlapaných cestiček k lesu 

- udržované, posekané cestičky 

- cesty do lesa pro pěší a cyklisty, širší cestičky 

- prostupná louka 

- udělat nebo udržovat cesty do lesa (popř. udělat štěrkové) ,  

- upravená cesta spojující prostor s lesem (2x za rok posekat) 

- udržovat cesty(průchody do lesa)-např. 2-3x doleva+ obnovit průchody do lesa ze Žlutické 
39/41 

- vysekané minimálně 2 cesty 

- Zpevnit cestu až k lesu 

Přírodní charakter (5x) 
- přírodní charakter, krmítko + pítko pro ptáky 

- určitě přírodní charakter,  

- přírodní,  

- výhradně přírodní 

- méně zásahů, volná příroda, krmítko 

Prostor pro venčení psů, psí loučka (3x) 
- pro pejskaře - směrem dolů k lesu; psí loučka, dřevěné kůly na očůrávání + navigace 
- prostor pro venčení psů,  

- louka pro psy 

místo pro grilování, jízda na kole 

stávající propojení vyhovuje - je to přechod do přírody, prosím ponechat!! 

běžkařská dráha 

cyklostezka 
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Tabulka 7 Shrnutí odpovědí 16 respondentů na otázku: „Jaký by měl mít prostor 
v budoucnu charakter?“ (5. zastávka s výhledem na les) 

Zápis z druhé části plánovacího setkání   

 
Po představení inspirativních možností pro budoucí park, které připravila projektantka 
Ing. Jana Kohlová, následovalo nestrukturované chrlení nápadů (tzv. brainstorming)  co by 
se  místním občanům v území „Podzemníku“  líbilo, co by tam chtěli dělat a jaký by měl být 
budoucí charakter území (z časových důvodů a vzhledem k relativně „jednoduchému“ 
území probíhal brainstorming na všechny položky dohromady). Poté co byly všechny 
nápady sepsány, proběhlo bodování, kdy každý z účastníků dostal 3 body, které přiřadil 
tvrzení, které dle jeho názoru bylo pro něj nejdůležitější.  
 
Nejvíce preferované možnosti pro budoucí park „Podzemník“ jsou 
následující:   

údržba, sekání  - 7bodů 
posezení, poležení – 7 bodů 
plácek na míčové hry – 6 bodů 
zachovat divočinu a přírodní ráz včetně ostružin ve svahu - 5 bodů 
postavit „kazatelnu“ a zásypy pro bažanty - 4 body 
průhlednost prostoru – 3 body 

 
Seznam všech nápadů včetně bodování 
údržba, sekání – 7 bodů 
zachovat divočinu a přírodní ráz včetně ostružin ve svahu – 5 bodů 
oddělení prostoru pro psy (oraniště pro psy) – 1 bod 
fitness pro seniory – 1 bod 
průhlednost prostoru – 3 body 

spíše stromy než keře – 1 bod 
jezírko s dešťovou vodou – 2 body 
otevřený altán, polozastavěná pergola 
hodně kvetoucích stromů a keřů (pestrost po celý rok) 
stojany na psí exkrementy 
cesta pro běžkařský okruh 

prostor pro grilování (zvýšené ohniště) 
posezení, poležení – 7 bodů 
WC 
krmítko na zimu, ptačí napajedlo,  
jedno zastíněné místo v dolíku (může být strom) 
zastínění pískoviště 
vyřešit parkování nad parkovištěm (zamezit nebo umožnit), 

in –line dráhu spíše mimo Podzemník,  
postavit „kazatelnu“ a zásypy pro bažanty (4 body) 
plácek na míčové hry (6 bodů) 
oddělit cesty pro cyklisty a pěší 
pumptrack s využitím pro malé děti (1 bod) 
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Příloha č. 1 – Formulář pro účastníky komentované procházky 
Příloha č. 2 – Mapa řešeného území 
Příloha č. 3 – Pozvánka na plánovací setkání 
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Příloha č. 1 – Formulář pro účastníky komentované procházky 
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Příloha č. 2 – Mapa řešeného území a jednotlivých zastávek procházky 

 
Vysvětlivky: 1 = 1. zastávka, 2 = 2. zastávka, 3 = 3. zastávka, 4 = 4. zastávka, 5 = 5. zastávka. 
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Příloha č. 3 – Pozvánka na plánovací setkání 

 


