
 

 

 

   

 

 

Sousedské setkání k oživení dvora 

Vnitroblok Letohradská 10 

                  

                    

Barbora Týcová, Kateřina Štědrá, Bieno, 18. dubna 2018  



 

Program 

Sousedské setkání k oživení dvora proběhlo  ve středu 18. dubna 2018 ve vnitrobloku. Spolek Bieno pozval 

na setkání všechny obyvatele pozvánkou, která byla roznesena do schránek a vyvěšena na nástěnkách, 

vybraní účastníci byli osloveni e-mailem. Akce se zúčastnilo 10 obyvatel, z toho 3 děti, a dva zástupci 

Linhartovy nadace, která v zadní části objektu provozuje kulturní prostor.  

Charakteristika vnitrobloku  

Vnitroblok tvoří jednotnou plochu náležející k jednomu bytovému domu. Majiteli jsou vlastníci bytových 

jednotek.  Vnitroblok je nepravidelný - obdélníkový, reliéfem terénu rovný, obezděný, tvořený zpevněnou 

plochou (beton).  Má dvojí režim přístupu, Přes den je otevřený veřejnostii vstupem přes vrata a domovní 

průchod, v noci uzavřený. Dvůr je částečně vybaven mobiliářem pro posezení  (lavička), stojanem na kola, v 

letních období se zde umísťují květiny v květináčích.  V rohu je zamykatelné WC. Ve dvoře jsou umístěné 

popelnice na směsný odpad, část z nich je pronajímána jako stanoviště sousednímu domu (Letohradská  8), 

a rovněž popelnice na odpad tříděný (sklo – plast – papír), které využívají I lidé zvenčí.   

Linhartova nadace připravuje částečnou rekosntrukci objektu, který provozuje. Úpravy ve vnitrobloku je 

dobré plánovat v součinnosti s těmito pracemi.   

Dvůr má vysoký potenciál pro revitalizaci, oživení a komunitní aktivity, zejména v propojení s činností 

kulturního prostoru Linhartovy nadace i konkrétních vybraných akcí, které pořádá.   

Metoda setkání  

Sběr a bodování hodnot, problemů a aktivit, doplněná diskusí.  

 Vnímané hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat + třídění 

dle důležitosti 

 Vnímané problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat + třídění dle 

závažnosti  

 Vnímané vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor + třídění dle 

důležitosti  



Výstupy a komentáře: 

Hodnoty – otevřený prostor pro setkávání, květiny, klid, místo 

pro děti 

 

Problémy – popelnice, holubi, nevzhledný povrch

 



Vítané aktivity – zelená zeď a střecha, posezení, pěstování a 

kompostování, hry dětí a kulturní akce 

 

V Praze, dne 26. 4. 2018 


