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Zapojení reálných či potenciálních uživatelů prostoru do plánování jeho 
přestavby se stává standardem na poli městského územního plánování. Uži-
vatelé prostoru jsou osoby, které se pravidelně vyskytují v prostoru a vy-
užívají jeho funkční prvky. Veřejný prostor je prostředím, které si do velké 
míry nevybíráme, sbíhají se zde různé vlivy a zájmy, manifestují se zde různé 
přístupy. 

Hledání shody na podobě veřejného prostoru je trvalým procesem pracující 
s různými zájmy a motivacemi. Do tohoto procesu mají co říci jak všechny 
sociální, tak i věkové skupiny obyvatel města. K nim rozhodně patří také ško-
lou povinné děti. Jejich nároky a potřeby na veřejný prostor mají svá speci-
fi ka, variují v čase a prostoru. 

V jistých ohledech jsou děti náročnějšími konzumenty veřejného prostoru, 
než zaměstnaní dospělí občané. Podoba veřejných prostranství a jejich vy-
užitelnost pro volný čas ovlivňují chování dětí, způsoby sdružování, a také 
vztahy k ostatním spoluobyvatelům. Ve veřejném prostoru se učíme vnímat 
odlišnosti i podobnosti mezi členy naší společnosti. 

Je cílem tohoto projektu, 
aby na základě sebraných 
podnětů od dětí vznikl
návrh prostoru, který 
bude pozitivně stimulo-
vat uživatele veřejného 
prostoru, dodávat jim po-
cit bezpečí a užitnosti, in-
spirovat je k dalšímu uva-
žování o městu, a sobě 
samém.

Obr. 2: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

V průběhu participativního plánování s žáky jsme se zabývali dvěma prosto-
rovými celky: 

1. Cílovým prostorem projektu (obr. 3) – jasně ohraničeným územím ze za-
dání MČ Praha 4.

2. Veřejným prostorem sídliště Pankrác II. – širšími prostorovými vztahy 
vázající se k pobytu dětí ve veřejném prostoru v blízkosti školy. Děti samy 
defi novaly, jaký prostor má vztah ke škole, kde tráví volné chvíle mezi 
vyučováními, či po vyučování. Cílem bylo defi novat aktivity, které by se 
mohly promítnout do návrhu cílového prostoru.

Obr. 3: Cílový prostor řešený v projektu (červeně vymezený).

Cíle participativního plánování
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Aktivity dětí v cílovém prostoru

• děti jsou uživatelé cílového prostoru v různých denních intervalech – ve 
spojitosti se školním vyučováním i po jeho skončení

• prostor nenabízí adekvátní vybavení odpovídající jejich potřebám
• funkci prostoru vidí jako dominantně pobytovou – rády by se v prostoru 

zdržovaly a sdružovaly
• nejčastěji zde děti čekají (na vyučování, na návazné vyučování, na rodiče, 

na spolužáky)
• prostor má z pohledu dětí nevyužitý potenciál – jeho nedostatky v mobi-

liáři a funkčních prvcích se snaží děti improvizovat na současném vyba-
vení (sezení na zábradlí, hry na zídce atd.)

Hodnoty současného stavu cílového prostoru

• otevřený charakter prostoru ve střední části na zpevněném plácku – pro-
stor pro dětskou hru

• stromy a zbývající zeleň
• obvodové zábradlí jako bezpečnostní prvek

Problémy současného stavu cílového prostoru

• nevyužitý potenciál cílového prostoru pro potřeby žáků ZŠ (mohl by do-
rovnat defi cit otevřeného dětského hřiště (případně sportoviště) pro trá-
vení volného času po vyučování

• rozbitý a neudržovaný stav mobiliáře, neestetická zeleň, nenápaditý 
vzhled budovy školy

• větší počet sociálně vyloučených osob pohybujících se v okolí školy
• nedostatečně řešené přechody pro chodce
• chybějící P+R parkoviště pro potřeby rodičů dětí
• chybějící pobytový mobiliář v prostoru, především lavičky a zábavné prvky
• odpadky a nepořádek u zídky školy

Návrhy

• nejčastějším návrhem je multifunkční veřejné sportoviště s hřištěm 
orien tované na školní děti

• následuje návrh na parkovou úpravu především současných travnatých 
ploch (záhony, keře, stromy, vodní prvky)

• doplnění laviček a dalšího mobiliáře pro trávení volného času
• zřízení občerstvení s doplňkovými službami
• oprava zpevněné plochy – hladký a bezpečný povrch vhodný pro hry 

a jezdění na vozítkách s malými kolečky

Manažerské shrnutí
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Participativní plánování nové podoby cílového prostoru se žáky ZŠ Plamín-
kové se odehrálo ve dvou kolech. Jednalo se jednostupňový sběr dat týkající 
se potřeb žáků na podobu veřejného prostranství před jejich školou. Zahr-
nuti byli, po konzultaci s vedení školy, žáci 3.–9. tříd. Jako technika byla zvo-
lena řízená, facilitovaná diskuse vedoucí od zhodnocení současného stavu 
k návrhům na jeho proměnu. 

Cílem projednání bylo především defi novat současné kvality a defi city pro-
storu. Návrhová část se obešla bez prioritizace – preference řešení proměny 
prostoru. Vyhodnocení je vedeno po linii četnosti podnětů. Všechny infor-
mace byly sebrány anonymně. Veškerá práce probíhala za dozoru pedago-
gického personálu ZŠ Plamínkové.

Diskuse s žáky byla zaměřena na témata týkající se jak samotného cílového 
prostoru, tak širších vztahů v okolním území, které jsou pro pochopení vý-
znamu prostranství neméně důležité. 

A. Pěší trasy a vstupní body do území – využívané trasy k různém druhu 
pohybu (pěší, cyklo, koloběžky atd.) včetně vstupu do území sídliště Pan-
krác II. (pěšky z MHD, pěšky z domova, automobilem atd.). 

B. Aktivity – způsoby současného využívání prostoru žáky ZŠ, četnost vyu-
žívání prostoru.

C. Hodnoty území – zhodnocení pozitivních, oceňovaných momentů stáva-
jícího řešení cílového prostoru. 

D.  Problémy – negativa pojící se s pohybem v cílovém prostoru, včetně kon-
textuálních prostranství.

E. Návrhy budoucího řešení – sběr přání a požadavků na podobu prostoru 
v kontextu předchozí diskuse zaměřené na zjištění způsobů současného 
využití prostoru, jeho silných a slabých stránek.

Diskuse s dětmi ukázala, že většina z nich vnímá tři rozdílné celky cílové-
ho prostoru (obr. 4). Všechny tři prostory jsou odlišně využívány, sektor A 
je prakticky mimo zájem dětí. Nejvyužívanější částí je přístupový zpevněný 
„plácek“ před vchodem do ZŠ. 

A. Travnatý povrch se stromem – včetně obvodového chodníku a zábradlí.

B. Zpevněný asfaltový plácek před vchodem – středová část včetně protěj-
šího zábradlí, zídky pod stromy, výklenku u školy a přístupové cesty od 
přechodu na jihu.

C. Travnatý povrch pod okny školy.

Obr. 4: Schéma subjektivně vnímaného rozdělení cílového prostoru.

Hlavní aktérské členění 
cílového prostoru

Metodologie analytického 
plánování s žáky
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1. Žáci základní školy jsou pravidelnými uživateli cílového prostoru.

2.  Nejčastěji využívanou částí je zpevněný plácek před vchodem (sektor B).

3.  Prostor je využíván pro čekání (na vyučování, na rodiče s vozem, na spo-
lužáky po vyučování i před vyučováním, v době mezi dopoledním a od-
poledním vyučováním). Čeká se v sedě na zídce pod stromy, na zábradlí 
proti vchodu školy, na zábradlí proti travnaté ploše u přechodu (sektor C).

4.  Prostor je využíván pro hru – naráží ale na mnoho omezení daných zni-
čenými povrchy, blízkostí vozovky, znečištěnými trávníky a absencí funk-
čních prvků městského mobiliáře (lavičky, herní prvky atd.).

5.  Jeho ohraničený charakter (zábradlí) dodává dětem pocit ochrany před 
dopravou. Prostorové bariéry jsou také jedinými prvky, které lze provizor-
ně používat k poptávaným společenským činnostem (čekání, klábosení 
atd.).

6.  Charakter prostoru (volné prostranství, ohraničenost) nabádá děti k jeho 
používání. Zničené povrchy (sektor B) nedovolují drobné míčové hry (po-
uliční fotbálek apod.), klasické dětské hry (skákání panáka), ale především 
neumožňuje přístup na dětských vozítkách, které jim zrychlují a zpříjem-
ňují cestu do školy (koloběžky, skateboardy, kolonožky).

7.  Do cílového prostoru vstupují děti ze všech směrů – pěšky z domova, pěš-
ky od MHD, automobilem.

Aktivity
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Tato sekce referuje o cestách, které jsou děti zvyklé používat při různých 
typech návštěvy vnitřního prostoru sídliště Pankrác II. Jedná se především 
o návštěvy školy a sportovních areálů. Cesty jsou úvodním setkáním s vnitř-
ním prostorem, mají proto silný vliv na vnímání cílového prostoru projektu. 

• Komplex ZŠ a MŠ tvoří bariéru uprostřed sídliště Pankrác II., některé děti 
si stěžují, že od MHD stanice Pankrác musí obcházet celou školu, než se 
dostanou ke vchodu.

• Vnitřní prostor sídliště je prostupný. Na pravidelných cestách ovšem děti 
naráží na nepříjemné jevy (sociálně vyloučené občany vybírající popelni-
ce, zapáchající popelnice, v zimě pod sněhem špatně viditelné dopravní 
bariéry u přechodů pro chodce, nepřehledné ulice díky zaparkovaným 
automobilům).

• Žáci dojíždějící do školy vozem s rodiči vystupují nejčastěji v těchto mís-
tech:

A. Ulice Plamínkové – naproti vchodu do školy na severní straně od přecho-
du pro chodce (chybí místo pro zastavení K+R, kvůli objízdné trase pro 
výjezd vozů dochází k blokování vozů navzájem).

B. Ulice Kotorská – před jeslemi v severní části ulice.

C. Ulice Kotorská – v ústí ulice u OC Arkády (zde se parkuje na chodníku, což 
omezuje prostupnost).

• Pro přístup do školy jsou nejčastěji používány trasy kopírující místní ulice – 
prostup mezi panelovými domy od MHD je minimální.

• Žáci prostupují prostorem prakticky celý den od začátku ranní výuky, přes 
odpolední provoz mezi dvěma částmi výuky (týká se druhého stupně), až 
do odpoledních hodin, kdy cílovým prostorem prochází žáci na sportovní 
tréninky.

• Hlavní bariéry prostupu jsou především zábradlí před školou (je třeba ho 
obcházet, pokud člověk míří k poliklinice), budova školy (je nutné ji ze 
všech stran obcházet).

Obr. 5: Schéma nejčastějších výstupů a nástupů dětí z/do vozidel přepravujících je ze/do školy.

Prostupnost, pěší trasy, vstupy do území sídliště Pankrác II.
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Defi nované hodnoty jsou podněty, na které je možné navázat a rozvinout je 
v rámci uvažování o proměně prostoru. V této kapitole defi novali žáci hod-
noty spojené s využíváním cílového prostoru. V mnoha ohledech se dotkli 
také širších vztahů, jelikož od cílového prostoru nešly oddělit. Za hodnoty 
považujeme ceněné jevy v cílovém prostoru, objekty v cílovém prostoru, 
a pozitivně hodnocené způsoby využívání prostoru. Vlastními slovy žáci po-
psali, jaké jevy jim v prostoru dělají radost, ulehčují jim pohyb, napomáhají 
jim ke hře, čekání a dalším aktivitám, které v prostoru pravidelně dělají. 

Obecné zhodnocení dle četnosti výskytu
Nejčastěji zmiňované hodnoty

Asfaltový plácek – nejvíce zmíněných hodnot bylo spojeno s nejčastěji po-
užívanou částí cílového prostoru – zpevněným pláckem před vchodem do 
školy (sektor B). Je to první místo kontaktu dětí mezi sebou za prahem školy. 
Mohou si zde krátit čas různými typy her, díky volnému charakteru prostoru, 
který je navíc dostatečně oddělen od okolní komunikace. Jako hodnota jsou 
viděny i okolní trávníkové plochy (sektory A a C), které doplňují asfaltový 
plácek, spíše ale neslouží k pobytu. 

Stromy u zídky – jedná se o stromy na pomezí sektoru B a C. Děti si na nich cení 
toho, že po nich mohou lézt. Dávají stín a jsou, společně se zídkou, přirozeným 
místem pro setkávání, klábosení před školou i po škole. Jsou vnímané jako zá-
koutí, které za hranicí školy již patří dětem.

Obvodové zábradlí před školou – zábradlí supluje chybějící lavičky. Je to 
místo, kde si mohou děti sednout při čekání či povídání. Doplňuje zídku pod 
stromy, pro sezení je ale významnější také proto, že na něm děti často čekají 
na rodiče, kteří je vyzvednou vozem.

Často zmiňované hodnoty

Sportovní hřiště – žáci si cenní sportovních hřišť, která využívají v rámci vý-
uky či tréninků. Hřiště jsou mimo cílový prostor projektu. 

Zídka pod stromy – často zmiňované jako místo pro setkávání, možnost se 
posadit, skákat ze zídky dolů.

Odpadkové koše – dostatečné množství košů, kam je možné vyhodit odpadky. 

Obr. 6: Návrh řešení prostoru. Autor: účastník plánovacího setkání.

Hodnoty cílového prostoru
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Ostatní hodnoty

V této sekci jsou označeny hodnoty, které byly uvedeny v jednotkách přípa-
dů, nepanuje na nich tedy širší shoda. Často jsou tyto podněty ale výsled-
kem dlouhodobé zkušenosti žáků s prostorem, či bystrého úsudku daného 
pozorným sledováním svého okolí. Mohou se tak stát cennou inspirací. 

• Příjemná cesta kolem stromů ulicí Plamínkové – žáci oceňovali kombina-
ci klidné ulice a zeleně v jejím okolí.

• Blízké papírnictví v blízkosti křižovatky ulic Kotorská a Plamínkové.
• Dobré spojení do školy pomocí MHD – nejčastěji ze zastávky autobusu 

a metra Pankrác.
• OC Arkády – pro žáky nejcennější vnitřní veřejný prostor v okolí školy, žáci 

sem chodí za jídlem a zábavou, je pro ně přirozeným místem setkávání.
• Oddělená mateřská škola od základní školy – nedochází k míchání ranní-

ho a odpoledního provozu.
• Výklenek u vchodových dveří školy – po škole je to jedno z mála míst, 

kam je možné při setrvání v předprostoru školy zajít na WC.

Sektorové zhodnocení – hodnoty

Většina účastníků analytického plánování vnímá tři rozdílné sektory v rámci 
řešeného cílového prostoru (viz kapitola Hlavní aktérské členění prostoru). 
Každý sektor využívají jiným způsobem a vnímají mezi nimi jisté funkční 
hranice. Podněty jsou proto vyhodnoceny pro každý sektor zvlášť.

Sektor A – hodnoty

Jelikož tento prostor bezbariérově navazuje na nejvyužívanější zpevněný 
plácek před školou (sektor B) mají k němu žáci silnější vztah, než k travnaté 
části pod okny školy (sektor C).

1. Zábradlí – využívané pro sezení, čekání, klábosení (nahrazuje chybějící 
pobytový mobiliář).

2. Trávník – má především estetickou funkci, jinak děti nemají důvod ho vy-
užívat (pro hru, odpočinek apod.) jelikož je znečištěný. Naopak je viděný 
jako vhodné místo pro venčení psů. 

3. Dopravní bariéry – jistou dobu zabraňovaly vjezdu vozů do vnitřního 
předprostoru školy, což dodávalo dětem pocit bezpečí a volnosti v po-
hyb. To již nyní neplatí, především ráno zde parkují vozy, které přivážejí 
děti do MŠ a ZŠ.

Obr. 7: Hodnoty sektoru A.
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Sektor B – hodnoty

Tento prostor byl z hlediska hodnot a pozitiv pro potřeby dětí nejsnáze 
uchopitelný. Děti tento prostor užívají a znají ho. Proto se objevilo také nej-
méně podnětů na jeho proměnu, což ale nutně neznamená, že je zde dětmi 
nejméně poptávána. 

1. Prostor pro hru – žáci základní školy využívají tento prostor kvůli jeho ro-
vinatému a otevřenému charakteru. Je to prostor pro hru (bod 1), přede-
vším pak pro hry s míčem. Tento prostoru supluje chybějící dětské spor-
toviště, které by mohli žáci používat v odpoledních hodinách.

2. Stromy – v druhé řadě si žáci cení stromů u zídky, na které mohou bez 
omezení lézt a užívat si je. 

3. Zídka – prostor pro čekání a povídání, případně pro hru. 

4. Zábradlí – prostor pro čekání, povídání a setkávání. 

5. Alternativní WC – 
žáci chodí mo-
čit do výklenku 
u školy.

Sektor C – hodnoty

Pozitivní hodnoty s tímto sektorem si žáci ZŠ spojovali minimálně. Stromy 
oddělující sektory B a C byly střídavě řazeny do jednoho i druhého sektoru. 
Pozitivum prostoru je trávníkový porost, který je ale dětmi naprosto mini-
málně navštěvován (viz sekce Problémy). 

Okolní prostory – hodnoty

Mezi nejhodnotnější momenty okolních veřejných prostranství patří především: 

1. Cesta podél plotu mateřské školky – děti oceňují hodně zeleně v této 
části, působí estetickým a příjemným dojmem

2. Sportovní hřiště – hřiště u ZŠ Plamínkové (děti ale upozorňují, že je nelze 
využívat ve volném čase po škole).

3. OC Arkády – místo 
pro trávení volného 
času mezi vyučová-
ním i po něm. 

Překvapivě nebyl 
ani jednou zmíněn 
jako pozitivní hodno-
ta rozšířeného okolí 
park Na Pankráci (park 
Družby). Děti dávají 
ve svém volném čase 
přednost návštěvám 
OC Arkády.

Obr. 8: Hodnoty sektoru B. Obr. 9: Hodnoty v ostatních sektorech.
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Defi nování problémů je 
jedna z nejkratších cest 
k identifi kaci momentů, 
které je třeba ve veřejném 
prostranství změnit. Vy-
chází z nějakého neuspo-
kojivého stavu, který brání 
užívání prostranství a roz-
voji aktivit v něm. Často 
se jedná o velmi konkrétní 
momenty, které ale v sou-
hrnu referují k obecným 
bariérám ve využití pro-
storu. V tomto případě po-
necháme defi nování po-
tenciálu rozvoje místa na 
dedukci řešitele architektonického návrhu. Problémy je možné vidět jako 
potenciál pro odblokování stagnace a nastartování nové podoby využívání.

Obecné zhodnocení dle četnosti výskytu
Nejčastěji zmiňované problémy

1. Rozbitý povrch plácku před vchodem do ZŠ a okolí – žákům vadí, že ne-
mohou atraktivní širokou rovnou plochu používat pro hry, ježdění na 
koloběžkách a skateboardech, a obecně se musí dívat na díry v chodní-
ku, rozbitou zídku, poničené dopravní bariéry a nepořádek, který se má 
tendence kolem rozbitého plácku kumulovat. Společně se všemi dalšími 
částmi cílového prostoru vidí problém v nevyužitém potenciálu místa. 
Neudržovaný prostor přitahuje vandalismus a lidi na okraji společnosti. 
Některé děti skáčou dolů ze zídky, kde jim hrozí zranění. 

Obr. 10: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

2. Výskyt lidí v sociálním vyloučení – v širším okolí školy se žáci potkávají 
s lidmi, kteří vybírají popelnice a obecně dětem připadají jiní. Nejčastěji 
tyto osoby označují jako „bezdomovce“. Do místa je přitahuje dostatek 
otevřených velkokapacitních kontejnerů na odpadky. V cílovém prostoru 
před školou se s tímto typem lidí potkávají ve výklenku u zídky.

3. Nedostatečné přechody pro chodce – žáci upozorňují, že jsou přechody 
pro chodce v okolí školy nepřehledné, není jich dostatek, v některých 
místech zcela chybí, jejich rozmístění v prostoru je neintuitivní a je nutné 
některé úseky složitě obcházet, aby se na přechod vůbec dostali.

Obr. 11: Nejčastější problémy spojené s širším okolím cílového prostoru.

Problémy
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Často zmiňované problémy

1. Chybějící místo pro sezení – předpolí školy je přirozeným místem setká-
vání žáků školy. Při čekání či setkávání není kde spočinout, posadit se. Pro 
tento účel je provizorně využíváno zábradlí kolem školy a zídka u školy. 

2. Odpadky a nepořádek – kumuluje se především pod stromy u zídky (sek-
tor B a C), výklenek je používaný jako toaleta. 

3. Špatně spravovaná zeleň – travnaté plochy jsou špatně sečené, plné od-
padků, často vyschlé a obecně neudržované.

4. Fasáda školy – dětem se nelíbí barevné a grafi cké řešení fasády školy.

5. Doprava kolem školy – auta brání ve výhledu, obecně děti nemotivuje se 
na ně koukat, ohrožení bezpečnosti u rychle projíždějících vozů.

Ostatní problémy

V této sekci jsou označeny hodnoty, které byly uvedeny v jednotkách přípa-
dů, nepanuje na nich tedy širší shoda. Často jsou tyto podněty ale výsled-
kem dlouhodobé zkušenosti žáků s prostorem, či bystrého úsudku daného 
pozorným sledováním svého okolí. Mohou se tak stát cennou inspirací. 

• Dopravní hřiště – je za plotem a nemůžeme jej používat.
• Hlučná školka – ruší klid děti základní školy při učení.
• Dopravní bariéry – nebezpečné (když leží pod sněhem, nebo pro nevi-

domé).
• Málo stínu v centrálním prostoru.
• Auta blokují dopravu – rodiče zastavují dětem.
• Auta parkují na chodníku – blokují průchod u vchodu do družiny.

Sektorové zhodnocení – problémy

Obecně se dá konstatovat, že až na několik zcela zjevných připomínek žáků 
k rozbitému a nevyužitému charakteru ploch cílového prostoru neměli k ře-
šenému prostranství moc výhrad. Z diskusí se ukázalo, že je to především 
proto, že plochy jsou takříkajíc „oholeny na kost“. Je tam minimum podnětů, 
které by dětem mohly vadit. Odkazy na problémy jsou často obecné, vzta-
hují se k celku sídliště, přístupovým cestám a jevům, které jsou se sídlištěm 
spojeny. 

V souvislosti s problémy je třeba vnímat sekci návrhů, které vypovídají 
o problémech možná trochu více, než jim věnovaná samostatná sekce. Kde 
není nic, je těžké hledat negativa či pozitiva.

Obr. 12: Často zmiňované problémy spojené s širším okolím cílového prostoru.
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Sektor A – problémy

Tato část je viděna jako obecně málo využita, plná zbytečných prvků jako zá-
bradlí blokující přímé spojení s chodníkem vedoucím k poliklinice (bod 1) 
nebo trávníkové plochy využívané pouze pro venčení psů (bod 2). Automo-
bily rodičů přivážejících děti do mateřské školy parkují kvůli chybějící mož-
nosti K+R parkoviště na travnaté ploše a tím blokují ostatní chodce (bod 3). 
Obvodový chodník podél zábradlí a z druhé strany parkujících vozidel je vi-
děn jako zcela zbytečný (bod 4).

Sektor B – problémy

Hlavním problémem tohoto sektoru je rozbitý charakter zpevněné plochy 
(díry, praskliny), rozbitá zídka kolmo na školu a na tento stav navázané van-

dalství a kumulace nepořádku a odpadků. Výklenek u školy funguje jako ve-
řejná toaleta. Rozbitý charakter také zjevně láká sociálně vyloučené občany, 
kteří se v této části vnitřního prostoru sídliště zdržují. Jako zničené je ozna-
čováno i zábradlí v této části cílového prostoru. Hlavní vchod do ZŠ je daleko 
od zastávek MHD Pankrác. 

1. Prostor navazující na stromy je prakticky neosvětlen – děti zde pociťují 
obavy o své bezpečí, když se vracejí z odpoledních tréninků.

2. Namrzající chodník – chodník je mírně svažitý, při zimních námrazách se 
jej nedaří ošetřit před příchodem dětí do školy.

Obr. 13: Problémy sektor A.

Obr. 14: Problémy sektor B.
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Sektor C – problémy

Obecně je nutné uvést, že děti tento prostor prakticky vůbec nevyužívají. 
Trávník je oddělený od plácku před školou zídkou a terénní bariérou. Jelikož 
se pod touto zídkou kumuluje nepořádek, nehledají si do něho děti cestu. 
To samé platí i pro samotný trávník, který je vyloženě stigmatizovaný jako 
nebezpečný prostor (střepy, další odpadky), navíc není viděn jako příkladně 
udržovaný. Travnatá plocha je mírně svažitá, takže na ní nejdou hrát míčové 
hry. Nevyužitý potenciál místa je obecně viděn jako problematický.

Ostatní sektory – problémy

• Rozbitá vozovka – v ulici Plamínkové před školou, kde rodiče často vyzve-
dávají děti.

• Lidé v sociálním vyloučení – využívají zdrojů ze všech volně dostupných 
kontejnerů.

• Povrch plácku před školou je v jarních a letních měsících hodně rozpále-
ný sluncem.

Obr. 15: Návrh řešení prostoru. Autor: účastník plánovacího setkání.
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Návrhy

Metodologická poznámka k žákovským 
návrhům
Participativní plánování s dětmi je samostatnou disciplínou s řadou speci-
fi k. Děti na základní škole nejsou plnoleté, tudíž nemohou v plném slova 
smyslu hájit svoje zájmy. Jsou ovšem uživateli veřejných prostranství jako 
každý jiný. V mnoha ohledech jsou dokonce náročnějšími uživateli veřej-
ných prostranství, než lidé ostatních věkových skupin. Přesto nevstupují do 
veřejného prostoru (veřejné diskuse) s motivací k řešení problému. Proto, 
aby s dětmi vůbec bylo možné plánovat, je třeba jim tuto možnost nejen 
nabídnout, ale postavit ji před ně jako fakt. Zatímco dospělý jedinec se může 
rozhodnout, zda bude hájit své zájmy, dítě je postaveno do plánovací situa-
ce, kdy je po něm žádáno, „aby něco vymyslelo“. 

Plánování na ZŠ Plamínkové nebylo výjimkou. I přesto, že některé děti přiro-
zeně neměly na některé tematiky názor (nebo ho nechtěly sdělit), sekce ná-
vrhu přinesla podněty ve všech ohledech. Každé z dětí bylo požádáno, aby 
vymyslelo návrh využití prostranství před školou, které tak učinilo. Sebraná 
data tak nelze považovat za požadovanou změnu území, ale (z pozitivní-
ho i negativního hlediska) 
jako souhrn možností vyu-
žití území. 

Návrhy ukazují mnohé 
o potřebách dětí, přede-
vším o těch nenaplněných. 
Skoro ve všech případech 
se v rámci návrhu bavíme 
o návrzích využití území 
v časech, kdy děti nejsou 
pod kontrolou pedagogic-
kých pracovníků školy.

Shrnutí
V návrhu se jasně ukázalo, kde vedou hranice v uvažování dětí o cílovém 
prostoru (viz mapka v této kapitole). Jasnější hranice má ale pouze sektor 
A a B. Travnatá plocha pod okny školy (sektor C) nehrála v uvažování dětí 
větší roli a nepanovala shoda, zda je ještě prostor pod zídkou součástí nejví-
ce používaného prostoru v území, či nikoliv. 

Návrhy žáků spojuje:

A. Touha vyplnit nevyužitý (ale využívaný) prostor smysluplnými prvky.

B. Požadavek na zábavné trávení času ve spojitosti se školní docházkou 
i volným časem – v drtivé většině orientované na sportovní vyžití.

C. Požadavek na bezpečný pobyt v cílovém prostoru.

D. Defi cit veřejných hřišť pro školní děti v bezprostřední blízkosti školy – 
školní hřiště jsou obsazena výukou nebo návaznými sportovními kurzy. 
V blízkém okolí jsou spíše nefunkční hřiště pro předškolní děti.

E. Návrhy navazují na současné aktivity v prostoru (viz kapitola Aktivity).

F. Potřeba koupit si někde občerstvení (jídlo, pití).

Obr. 16: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.
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Nejčastěji zmiňované návrhy

1. Multifunkční hřiště se sportovištěm – víceméně do všech tří částí cílové 
ho prostoru si děti naplánovaly systém menších sportovišť (fotbal, work-
out, parkour, míčové sporty a další), hřišť (prolézačky, klouzačky, kolotoče 
atd.) a sportovního vy-
bavení (venkovní ping-
-pong, trampolíny, opičí 
dráhy atd.). Z návrhů je 
znatelné, že děti jsou 
poměrně náročné, ne-
stačí jim jen plácek pro 
kopání s míčem, chtějí 
zajímavé prvky, kte-
ré reagují na současné 
trendy (parkour, ven-
kovní fi tness). Většina 
sportovních prvků byla 
situována do sektorů B 
a C (viz podrobně dále).

Obr. 18: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 19: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 20: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 17: Schéma subjektivně vnímaného rozdělení cílového prostoru.
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2. Parková úprava – po-
žadavek na veselou 
pohledovou zeleň, kvě-
tinové záhony, stromy 
a keře, doplňkový par-
kový mobiliář. Návrh re-
agoval na potřebu těšit 
se z městské zeleně, být 
v její blízkosti a užívat 
si pobyt pod ní i vedle 
ní. Děti by si přály sa-
mostatnou sekci (rela-
xační prostor), který by 
byl doplněn službami 
(bufet, dohled strážní-
ků) a relaxačními prvky 
(stromy, vodní prvky, 
šachovnicové stolky).

3. Lavičky, možnost po-
sezení – potřeba vyvě-
rající jednak z častého 
čekání v předprostoru 
školy (na rodiče, kama-
rády, druhou část vy-
učování atd.), jednak  
z potřeby setkávání se 
(před vyučováním i po 
něm). V současnosti 
jsou k těmto účelům 
provizorně využívány 
části zídky a zábradlí, 
z pohledu dětí, oboje v rozbitém stavu. 

Obr. 21: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 22: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Často zmiňované návrhy

1. Oprava zpevněného 
povrchu před školou – 
nároky jsou kladeny na 
užitnost povrchu pro 
hru, ježdění na vozít-
kách s malými kolečky, 
opravu okolních chod-
níků. Objevuje se také 
požadavek na srovnání 
úrovně všech tří po-
myslných částí cílové-
ho prostoru do jedné 
roviny. Obr. 23: Návrh řešení prostoru. 

Autor: účastník plánovacího setkání.

2. Občerstvení – po zruše-
ní školního bufetu mají 
děti možnost nákupu 
svačiny až v OC Arkády. 
Návrhy jsou od pekár-
ny, přes kebab-house 
po večerku s širším sor-
timentem. Lokalizace 
je do sektoru A, pod 
strom, případně vyu-
žití výklenku u vchodu 
školy, který je doslova 
zbytkovým prostorem 
bez využití.

Obr. 24: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.
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3. Vodní prvek – ve formě 
fontány nebo jezírka 
pro zábavu v teplých 
měsících.

4. Prostor pro ranní a od-
polední parkování ro-
dičů při vyzvedávání 
dětí ze ZŠ a především 
z MŠ (nutné předání 
dítěte pedagogickému 
pracovníkovi).

5. Rekonstrukce zídky – 
přemalovat, vyměnit za 
schody. 

6. Doplnit stojany na kola 
– (viz sektor B).

7. Doplnit odpadkové koše 
do cílového prostoru.

8. Doplnit retardéry na 
vozovku, aby zpomali-
ly provoz neohledupl-
ných řidičů, odstranit 
všemožné vertikální 
dopravní bariéry z okolí 
školy (jen se pletou do 
cesty).

Obr. 25: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 26: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Ostatní návrhy

Ostatní návrhy se týkají především přestavby školy a koncepčních návrhů:

• Zamezit tvorbě graffi  ti v okolí školy.
• Plavecký bazén na střeše školy.
• Přemostění západního a východního křídla školy.
• Sportoviště na dvoře školy.
• Otevřít všechny dveře do šatny školy každý den.
• Zákaz kouření kolem školy.
• Změnit celý předprostor školy na areál školy – vstupní poloveřejná zahrada.

Sektor A – návrhy

Současná travnatá plocha 
je místem pro parkovou 
úpravu, odpočinek na la-
vičce s možností občerst-
vení. Je to společenské 
místo. Travnatý povrch by 
žáci rádi zachovali, dopl-
nili záhony či chodníčkem 
z placáků. Obvodové zá-
bradlí dodává dětem pocit 
bezpečí.

1. Zrušit obvodový chod-
ník – v současné době 
naprosto nepoužívaný 
díky chybějícímu pro-
stupu. Obr. 27: Návrh řešení prostoru. 

Autor: účastník plánovacího setkání.
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Sektor B – návrhy

Hlavním požadavkem, jak 
již bylo uvedeno, je pře-
devším vyspravení povr-
chu tak, aby se po něm 
dalo snadno a bezpečně 
pohybovat. Dalším poža-
davkem bylo srovnat terén 
mezi sektory B a C. Střední 
část zpevněného povrchu 
by měla umožnit multi-
funkční používání bez 
zřetelného akcentu (volné 
prostranství).

1. Knihobudka – blízko la-
viček v sektoru A.

2. Stojan na kola, koloběžky s možností zamknutí řetězem.

3. Lavičky před současným torzem zídky – orientované směrem ke vchodu 
školy, pod stromy kvůli stínu, pro možnost povídání a čekání.

4. Fontána – její okolí pokryté protiskluzovými dlaždicemi.

5. Košatý strom – kvůli zastínění středového prostoru.

6. Bufet – místo nevyužívaného výklenku umístit zázemí pro občerstvení 
či bufet.

2. Bufet – občerstvení, 
svačiny, smíšené zboží, 
kebab.

3. Lavičky – systém lavi-
ček kolem stávajícího 
stromu, případně dopl-
něný o workout hřiště, 
fontánku a zázemí pro 
venčení psů.

4. Zrušit dopravní barié-
ry – vyřešit zamezení 
vjezdu jiným způso-
bem, chytřeji.

Obr. 29: Návrhy sektor A.

Obr. 28: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání. Obr. 30: Návrh řešení prostoru. 

Autor: účastník plánovacího setkání.
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Sektor C – návrhy

1. Sportovní infrastruktura – zatímco u zpevněné plochy před vchodem do 
školy nepanovala jasná shoda na charakteru využití, u travnaté plochy 
pod okny školy měly návrhy jasného společného jmenovatele. Děti si zde 
shodně představují multifunkční hřiště v mnoha různých podobách. Vý-
čet je skutečně všeobsažný a žádný z návrhů výrazně nepřevažuje:

Malé hřiště (houpač-
ky, klouzačky), fi tness 
park, workout, opičí 
dráha – lanové prolé-
začky pro větší děti, 
pole-dance, lavičky, 
pevné branky na mí-
čové hry plus ochran-
ná síť proti zakopnutí 
míče, tyč na šplhání 
a pískoviště pro menší 
děti, basketbalový koš 
trampolína a další.

Obr. 31: Návrhy sektor B.

Obr. 32: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 33: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.
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2. Umělecké dílo – sektor 
by měl být, dle někte-
rých názorů dětí, dopl-
něn sochou Plamínka 
a Plameňáka.

3. K+R parkoviště před 
školou – problém, kte-
rý je navázaný na toto 
území, je absence K+R 
(Kiss and Ride) parkovi-
ště pro potřeby rodičů 
dětí základní i mateřské 
školy. 

4. Rekonstrukce zídky – 
zídka lemuje příchodovou a odchodovou trasu dětí. Děti si zde hrají na 
stromě, skáčou ze zídky dolů ke stromům. Návrhem bylo zídku přebarvit 
veselými barvami, postavit zde zábradlí, aby se na ni již nedalo sedět. 
Jiný návrh navrhuje vytvořit zde lavičky s opěradly z pastelek.

Obr. 34: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.

Obr. 35: Návrh řešení prostoru. 
Autor: účastník plánovacího setkání.


