
 

 

 

 

Sousedské setkání k oživení dvora 

Vnitroblok Veletržní 46 

                  

                    

Barbora Týcová, Michal Křivohlávek, Bieno, 16. dubna 2018  



 

Program 

Sousedské setkání k oživení dvora proběhlo  v pondělí 16. 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 se 6 obyvatel. Celkový počet bytových jednotek 

v tomto domě je 10. Aktivita byla svolána ve spolupráci s obyvatelkou Marií Fianovou. 

Charakteristika vnitrobloku  

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

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

plochou (beton). Je trvale zastíněný a vlhký. Ve střední části je momentálně nefunkční pumpa.  Dvůr je 

částečně vybaven mobiliářem pro posezení a odpočinek (židle, stoly).  

Má potenciál pro revitalizaci, oživení a komunitní aktivity.  

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  

 Charakter místa – jaký dojem byste z tohoto místa chtěli mít? Jaký celkový pocit? 

Výstupy a komentáře: 

Hodnoty – funkční místo mimo byt, chlad, voda a studna 

 

Hodnota Počet prioritních bodů 

Extra místo pro mytí kol / renovace 5 

Chlad v létě i v zimě 4 

Voda na zalévání (v domě) 3 

Studna 2 

Ticho 1 

Zasakování 0 

 

   

 



 

 

Problémy – nevzhledné zdi, mech, akustika a vlhkost 

 

Problém  Počet prioritních bodů 

Nevzhledné obložení zdí 3 

Mech 3 

Zvuk se nese 3 

Vlhkost 2 

Klaustrofobní pocit 1 

Kanául se ucpává / zatopení šachty 1 

Zastínění 0 

 

Vítané aktivity – pěstování, sezení, prostor pro aktivity mimo 

byt (mytí kol), kompostování a kaskádová zeleň 

 

Aktivity   

Květináče pro pěstování 3 

Sezení se stolem 3 

Mytí kol / aktivity mimo byt 3 

Kompostování 2 

Kaskádová zeleň místo sádrokartonu 2 

Stojan na kola 1 

Zeleň 0 

Funkční studna 0 

Přístup do velkého vnitrobloku 0 

Zelená stěna 0 

Zónování dvorku (různé funkce) 0 

Pěstování s dětmi 0 

Květiny rozbijí akustiku 0 

 

 

V Praze, dne 24.4.2018 


