
 

 
 

Zpráva ze setkání k oživení dvora II, U 

Smaltovny 26, Praha 7 Holešovice 

 představení výsledků z prvního setkání 

 inspirace odjinud: zelená fasáda, malba, 

vertikální zahrada, vodopropustné dlažby 

 ověření podnětů a první kroky 
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Program druhého pracovního setkání 

Druhé pracovní setkání mělo za úkol představit výsledky z prvního kola, prezentovat inspiraci 
vhodných řešení odjinud a na základě této zkušenosti ověřit a ohodnotit podněty preferované 
obyvateli.  

Pracovní setkání se odehrálo ve středu 13. prosince od 18 hodin v půdních prostorách domu U 
Smaltovny 26. Místo setkání bylo vybaveno dataprojektorem pro prezentaci příkladů odjinud a 
papírovým flipchartem pro záznam a hodnocení podnětů. Setkání se zúčastnilo podle prezenční 
listiny jedenáct obyvatel.  

Účel a důvod sběru 

Posláním spolku Bieno je oživovat dvory a vnitrobloky. Spolek realizuje modelové případy obnovy za 
účasti obyvatel. Spolek oslovil širší skupinu zájemců, ze kterých se souhlasem představenstva vybral 
dvůr domu U Smaltovny 26. Činnost spolku byla v roce 2017 podpořena Hlavním městem Praha a 
Ministerstvem životního prostředí ČR s cílem zlepšit životní prostředí obyvatel Prahy. 

Shrnutí výsledků 

Přírodní prvky: zelená zeď a rostliny v květináčích 

 Přírodní zelené prvky dostávají opakovaně nejvyšší počet hlasů. Různá podoba zeleně se liší 
náročností a náklady na provedení. Relativně snadné je vytvořit podmínky pro ozelenění 
stěny protilehlých garáží. Bez velkých nároků je také instalace květináčů či jiných mobilních 
„kontejnerů“ s rostlinami na plochu dvora. Oproti tomu výsadba stromů vyžaduje náročnější 
přípravu. 

Vybavení dvora: kompostér a lavička 

 Kompostér a lavička jsou jednoduché a účelné prvky vybavení. Kompostování umožňuje 
trvalý přísun živin pro rostliny bez nutnosti dodávání živin zvenku. Díky podpoře Ministerstva 
životního prostředí ČR nabízí spolek Bieno zdarma instalaci kompostéru do dvora.  
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Výstupy – kompletní data a komentáře 

Jak by mohl dvůr vypadat? Jaké prvky by se sem hodily?  

Tabulka: přehled podnětů činnosti a nápady – seřazeno dle priority 

Podněty VÍTANÉ ČINNOSTI a NÁPADY dvůr U Smaltovny 26 Prioritní body 

Výstupy ze setkání 13. prosince 2017 Součet 

zelená zeď 9 

stromy 4 

kompostér 3 

lavička 3 

vyřešit náklady a údržbu 3 

malba prodlužující perspektivu 1 

propustný povrch 1 

parkování kol 1 

provoz max. do 21 hodin 1 

květináče/kontejnery (levné)   

začít pomalu   

plán osázení + vizualizace   

 

Komentář k výstupům 

 Přírodní zelené prvky dostávají opakovaně nejvyšší počet hlasů. Různá podoba zeleně se liší 
náročností a náklady na provedení. Relativně snadné je vytvořit podmínky pro ozelenění 
stěny protilehlých garáží. Bez velkých nároků je také instalace květináčů či jiných mobilních 
„kontejnerů“ s rostlinami na plochu dvora. Oproti tomu výsadba stromů vyžaduje náročnější 
přípravu. 

 Kompostér a lavička jsou jednoduché a účelné prvky vybavení. Kompostování umožňuje 
trvalý přísun živin pro rostliny bez nutnosti dodávání zvenku. Díky podpoře Ministerstva 
životního prostředí ČR nabízí spolek Bieno zdarma instalaci kompostéru do dvora.  

 

Pro obyvatele domu U Smaltovny 26, Praha 7 vypracoval Michal Křivohlávek, Bieno, 19. 12. 2017 

 


