
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Sousedské setkání k oživení vnitrobloku 
Biskupcova – Viklefova - Jeseniova 
Zpráva z druhého setkání dne 12. července 2017	
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Program	setkání	
Druhé	 sousedské	 setkání	 obyvatel	 vnitrobloku	 Biskupcova	 –	 Viklefova	 –	 Jeseniova	 proběhlo	 12.	
července	2017	přibližně	mezi	18.	a	20.	hodinou.	Organizátorem	setkání	byl	opět	spolek	Bieno,	 jehož	
posláním	je	zlepšovat	životní	prostředí	dvorů	a	vnitrobloků	spolu	s	jejich	obyvateli.	Původně	se	mělo	
celé	setkání	odehrát	v	prostoru	vnitrobloku,	nicméně	silná	bouře	nás	donutila	najít	náhradní	prostor	
v	půdní	části	domu	Viklefova	3.	Do	prostoru	vnitrobloku	jsme	se	vrátili	až	na	prohlídku	s	arboristou.		

Program	 večera	 měl	 celkem	 pět	 částí.	 Na	 úvod	 jsme	 pro	 nově	 příchozí	 představili	 spolek	 Bieno	 a	
zopakovali	poslání	spolku.	Vzápětí	 jsme	přednesli	výsledky	sběru	podnětů	z	prvního	setkání	obyvatel	
dne	19.	června,	které	jsou	také	publikovány	v	samostatné	zprávě,	viz	odkaz.	Na	základě	sběru	podnětů	
jsme	vytvořili	návrh	činností	ke	zlepšení	vnitrobloku,	které	by	se	mohly	odehrát	v	letošním	roce	2017.	
Představení	návrhu	činností,	debatě	a	hlasování	o	činnostech	preferenčními	hlasy	jsme	věnovali	třetí	
část	 setkání.	Čtvrtým	bodem	bylo	představení	možnosti	 financování	úprav	a	debata	o	nich.	Poslední	
pátou	částí	programu	byla	prohlídka	stromů	a	rostlin	s	arboristou	Karlem	Davidem	Peřinou.	Arborista	
má	za	úkol	vypracovat	zprávu	s	posouzením	dřevin	a	návrhem	doporučených	kroků.		

Pozvánka	 na	 setkání	 byla	 roznesena	 do	 poštovních	 schránek	 všech	 domácností	 okolních	 bytových	
domů.	 Pozvánka	 byla	 rovněž	 vyvěšena	 na	 nástěnkách	 ve	 společných	 částech	 domů.	 Na	 dostupné	
emailové	 kontakty	 byly	 pozvánky	 rozeslány	 elektronicky	 a	 noví	 účastníci	 setkání	 byli	 požádáni	 o	
poskytnutí	svých	emailových	kontaktů.		

Účel	a	důvod	setkání	
Smyslem	činnosti	 spolku	Bieno	 je	 zlepšovat	prostředí	vnitrobloků	spolu	s	jejich	obyvateli.	 Spolek	pro	
své	působení	získal	podporu	Ministerstva	životního	prostředí	ČR	a	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.	
Cílem	 podpořeného	 projektu	 je	 vytvořit	 ve	 dvou	 pražských	 vnitroblocích	 modelovou	 dohodu	 mezi	
obyvateli	a	ve	spolupráci	s	nimi	realizovat	dílčí	zlepšení	životního	prostředí.	Spolek	vytipoval	vnitroblok	
Biskupcova	 –	 Viklefova	 -	 Jeseniova	 jako	 jedno	 z	míst,	 kde	může	 dojít	 ke	 zlepšení.	 Součástí	 výstupů	
tohoto	projektu	je	krátké	video,	které	zachytí	hledání	shody	a	realizaci	zlepšení.	Za	tímto	účelem	byl	ze	
setkání	pořizován	obrazový	a	zvukový	záznam.		

Cílem	Bieno	 je	 napomáhat	 tvorbě	 společné	dohody.	 Bieno	nenahrazuje	 rozhodování	 samospráv,	 ale	
snaží	 se	mu	napomáhat.	 Pozitivní	 činnosti	 ve	 vnitrobloku	 se	mohou	odehrávat	pouze	 s		 vědomím	či	
souhlasem	představenstev	domů.	Bieno	nepreferuje	žádnou	skupinu	obyvatel,	snaží	se	mezi	různými	
zájmy	 nalézat	 shodu.	Metodou	 spolku	 Bieno	 je	 hledat	 společné	 body	 a	 na	 těch	 postupně	 budovat	
důvěru	 a	 spolupráci.	 Snažíme	 se	 neeskalovat	 konflikty	 vedoucí	 k	vzájemné	 nevraživosti.	 Věříme,	 že	
společný	čitelný	postup	má	dlouhodobě	nejlepší	výsledky.		

Charakteristika	vnitrobloku		
Vnitroblok	 je	 tvořen	 třemi	 charaktery	 ploch.	 Zaprvé	 zpevněnými	 pozemky	 přiléhajícími	 těsně	
k	domům,	dále	záhony	a	posezeními,	které	jsou	součástí	zelené	plochy,	stále	ale	přiléhají	k	jednotlivým	
domům	a	do	třetice	sdílenou	nerozdělenou	centrální	plochou	parkového	charakteru.	Sdílená	plocha	je	
v	 majetku	 celkem	 7	 bytových	 domů.	 Jedná	 se	 o	 vnitroblok	 uzavřený,	 obdélníkový,	 reliéfem	 terénu	
rovný,	po	 většinu	dne	 zastíněný.	Určujícím	prvkem	zeleně	 jsou	 vzrostlé	 listnaté	 stromy	v	porostu	 ve	
střední	 části	 vnitrobloku,	 dále	 keře	 a	 živé	 ploty,	 květinové	 záhony	 a	 trávník.	 Je	 zde	 několik	
komponovacích	míst.	 Vnitroblok	 je	 částečně	 vybaven	mobiliářem	 pro	 posezení	 a	 odpočinek	 (lavice,	
židle,	stoly),	zahradní	houpačkou	či	sušáky	na	prádlo.	Stav	mobiliáře	se	různí	od	nových	prvků	po	zcela	
nefunkční	dožité	vybavení.	V	centrální	části	je	nyní	opět	funkční	pumpa	s	užitkovou	vodou.	Vnitroblok	
má	vysoký	potenciál	pro	revitalizaci,	oživení	a	aktivity	obyvatel.	
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Metoda	setkání						
Jádrem	 setkání	 bylo	 představení	 návrhů	 činností	 pro	 letošní	 rok,	 diskuse	 nad	 nimi	 a	 získání	 zpětné	
vazby	obyvatel.	Návrh	činnosti	vznikl	na	základě	sběru	podnětů	obyvatel	na	prvním	setkání.	Pro	získání	
zpětné	 vazby	 jsme	 zvolili	 metodu	 sběru	 preferenčních	 hlasů	 pomocí	 barevných	 hlasovacích	 karet.	
Nejdříve	 byl	 představen	 konkrétní	 návrh	 činnosti,	 poté	 proběhla	 debata	 a	 po	 debatě	 přítomní	
obyvatelé	hlasovali	barevnými	kartami.	Barevné	karty	vyjadřovali	osobní	názor	zúčastněných	přibližně	
v	níže	 uvedeném	 smyslu.	 Hlasování	 preferenčnímu	 hlasy	 má	 především	 informativní	 charakter	 a	
nenahrazuje	rozhodování	domovních	samospráv.		

Ü Zelená	karta	–	„Činnost	se	mi	zdá	užitečná	a	prospěšná.	Stojím	o	to,	aby	v	přiměřená	podobě	
proběhla“.	

Ü Červená	karta	–	„Navržená	aktivita	se	mi	nezdá	důležitá.	Do	vnitrobloku	se	možná	ani	nehodí.	
Jestli	by	měla	být	provedena,	pak	jindy,	jinak	či	za	jiných	podmínek“.	

Ü Zdržel	jsem	se	hlasování	–	„Nechci	se	k	tomu	vyjadřovat	nebo	nemám	dostatek	podkladů	
k	zaujetí	stanoviska“.	

Představení	návrhu	činností	
Na	základě	předchozího	sběru	podnětů	a	po	debatě	s	obyvateli	spolek	Bieno	navrhl	seznam	činností,	
které	 by	mohly	 proběhnout	 do	 konce	 roku	 2017.	 Činnosti	 jsou	 rozděleny	 do	 třech	 oblastí,	 některé	
činnosti	mají	variantu	provedení	brigádou	nebo	firmou.	
	 	
Údržba	zeleně	 	
1)	 Vyčistit	a	prořezat	(ne	stromy)	-	brigáda	
2)	 Arborista	-	doporučení	
3)	 Prořez	stromů	dle	doporučení	
	 	
Voda	 	
1)	 Dodělání	studny	(omítnutí,	zakrytí	šachty,	spad	vody)	
2)	 Natření	studny	-	brigáda	
3)	 Natření	studny	-	firma	
4)	 Vodní	prvek	-	dle	výběru	
	 	
Lavičky	 	
1)	 Oprava	laviček	-	brigáda	
2)	 Oprava	laviček	-	firma	
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Přehled	návrhu	činností,	financování	a	hlasování	

Návrh	činností	2017 Odhad	financování Preferenční	hlasy	obyvatel

máme
stojí	Kč	-	
odhad

zbývá	
získat zelená zdržel	se červená

Údržba	zeleně

1)
Vyčistit	a	prořezat	(ne	stromy)	-	
brigáda 1000 1000 0 17 0 0

2) Arborista	-	doporučení 2000 2000 0 již	provedeno	-	nehlasováno
3) Prořez	stromů	dle	doporučení 8000 15000 7000 13 1 0

Voda

1)
Dodělání	studny	(omítnutí,	
zakrytí	šachty,	spad	vody) 0 17 0 0

2) Natření	studny	-	brigáda 2000 2000 0 14 2 1
3) Natření	studny	-	firma 0 5000 5000 3 8 6
4) Vodní	prvek	-	dle	výběru 7000 15000 8000 0 13 4

Lavičky
Oprava	laviček	-	brigáda 0 10000 10000 8 3 6
Oprava	laviček	-	firma 0 17000 17000 9 3 5

CELKEM 20000 67000 47000 	

Shrnutí	výsledků	

Údržba	zeleně	
Z	prodiskutovaných	bodů	vyplývá	následující:	

Ü Všichni	zúčastnění	hlasovali	pro	provedení	údržby	zeleně	formou	společné	brigády.	

Ü Převahu	zelených	hlasů	získal	i	postup	údržby	stromů	na	základě	doporučení	arboristy.	O	
provedení	prohlídky	a	hodnocení	arboristou	rozhodl	spolek	Bieno	již	na	základě	předchozí	
prohlídky.	

Voda	a	vodní	prvky	
Z	prodiskutovaných	bodů	vyplývá	následující:	

Ü Jednoznačně	pozitivní	přijetí	získal	již	dříve	existující	záměr	dokončení	opravy	studny.		

Ü S	převážně	pozitivním	přijetím	se	setkal	nápad	svépomocného	natření	studny	formou	brigády,	
které	bylo	výrazně	preferováno	před	zadáním	tohoto	úkolu	firmě.	

Ü Naopak	doplnění	studny	o	herní	vodní	prvek	se	nesetkalo	s	kladným	přijetím,	převážná	většina	
přítomných	obyvatel	se	zdržela	hlasování.		

Lavičky	
Z	prodiskutovaných	bodů	vyplývá	následující:	
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Ü Obě	diskutované	varianty	získaly	přibližně	stejný	počet	příznivců	i	„odpůrců“.	Varianty	mají	
odlišnou	finanční	náročnost,	vývoj	bude	záviset	na	dostupných	financích	a	další	diskusi.	Lze	
zvážit	kombinaci	obou	přístupů	či	rozdělení	do	etap.	

Možnosti	financování	
Na	základě	dostupných	informací	spolek	Bieno	identifikoval	tři	oblasti	možného	financování	údržby	a	
oživení	vnitrobloku.		

Sbírka	 –	 na	 okamžité	 činnosti	 lze	 uspořádat	 jednorázovou	 sbírku.	 Do	 sbírky	mohou	 přispívat	 různé	
subjekty	 –	 domovní	 správy,	 jedinci	 či	 výhledově	 například	 i	 firmy,	 které	 v	místě	 sídlí.	 Pro	 sbírku	 lze	
zřídit	 přehledný	 transparentní	 účet,	 kde	 bude	 viditelný	 dárce	 i	 způsob	 čerpání.	 Jednotlivé	 náklady	
budou	přehledně	vyúčtovány.		

Pravidelný	 příspěvek	 ve	 fondech	 oprav	 a	 údržby	 domů	 –	 systémové	 řešení,	 které	 dokáže	 proměnit	
prostředí	vnitrobloku	trvale	i	v	budoucnu.	Nevýhodou	je	dlouhá	doba	realizace.		

Veřejné	zdroje	–	spolek	Bieno	nabízí	součinnost	v	získávání	veřejných	zdrojů	a	dotací.	

Platforma	pro	sdílení	a	výměnu	informací	
Jednou	z	vítaných	a	očekávaných	aktivit	obyvateli	je	umožnění	vzájemné	komunikace	a	spolupráce	na	
činnostech	 ve	 vnitrobloku.	 Připravujeme	 webové	 stránky	 s	vlastní	 sekcí,	 kde	 by	 měly	 být	 všechny	
informace	 k	vnitrobloku	 na	 jednom	místě,	 taktéž	 plánujeme	 využít	 sociální	 média.	Webové	 stránky	
jsou	nyní	ve	výstavbě	a	měly	by	být	spuštěny	v	průběhu	léta.		

Další	postup	
Brigáda	 v	září.	 Spolek	 Bieno	 uspořádá	 společnou	 brigádu	 obyvatel	 po	 skončení	 letních	 prázdnin	 a	
období	 dovolených.	 Bieno	 zajistí	 materiál	 a	 pracovní	 pomůcky.	 Prosíme	 obyvatele,	 aby	 se	 pokusili	
pomoci	zajistit	běžné	zahradnické	nářadí.	Ze	zkušenosti	víme,	že	nářadí	k	údržbě	obyvatelé	domů	buď	
využívají,	nebo	v	minulosti	využívali.			

Představení	 výstupů	 představenstvům	 jednotlivých	 SVJ	 a	 družstev.	 Po	 skončení	 letního	 období	
uspořádáme	 setkání	 s	představiteli	 domovních	 správ.	 Cílem	 bude	 prodiskutovat	 dosavadní	 postup	 a	
navrhnout	jeho	případné	pokračování.		

Spolek	Bieno:	Michal	Křivohlávek,	Barbora	Týcová,	Kateřina	Štědrá	
Kontakt:	Michal	Křivohlávek,	michal@vnitrobloky.cz,	telefon	776	237	562	
Zpráva	z	prvního	setkání	je	zatím	dostupná	na	adrese:	http://leteckaposta.cz/542684756		

Společná	brigáda	proběhne	po	skončení	letního	období	v	měsíci	září.	Na	setkání	bude	v	předstihu	
rozeslána	samostatná	pozvánka.		

	
Projekt	je	realizován	za	podpory	Ministerstva	životního	prostředí	ČR	a	Hlavního	města	Prahy	


