
 

 
 

 

Zpráva ze setkání, dvůr U Smaltovny 26, 

Praha 7 Holešovice 

 určení současných hodnot a problémů,  

 vítané činnosti a nápady 
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Program pracovního setkání 

Pracovní setkání představují terénní sběr informací a podnětů přímo v místě. Mezi různými uživateli 
identifikují jejich osobní zkušenost a postoj k danému místu a situaci. Jedná se o nástroj k určení 
současných hodnot a problémů a k predikci vítaných činností a aktivit. Dotazováním na cílový 
charakter či vizi lze zjistit hlavní rysy představ o celkovém směřování rozvoje místa. Po dokončení 
sběru podnětů od všech obyvatel může každý účastník rozdat na každé tabuli až tři preferenční hlasy 
dle vnímané důležitosti. Tímto postupem vzniká soubor podnětů řazený podle preference 
zúčastněných obyvatel. 

Pracovní setkání se odehrálo ve čtvrtek 9. listopadu od 17 hodin na dvoře domu U Smaltovny 26. 
Vzhledem ke špatným světelným podmínkám bylo místo setkání osvíceno elektrickým světlem. Místo 
setkání bylo vybaveno čtyřmi tabulemi pro záznam a hodnocení podnětů a několika židlemi. Setkání 
se zúčastnilo přibližně deset 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 

Současné hodnoty: čistota, stání pro popelnice a volný prostor 

 Místo je čisté a mohou zde být umístěny popelnice. 

 Dvůr skýtá volný venkovní prostor pro aktivity, například pěstování.  

Vnímané problémy: nevábné popelnice, škaredá zeď, schody a beton 

 Volně postavené popelnice dvůr hyzdí.  

 Obnažená prázdná zeď garáží je škaredá.  

 Chybí zábradlí u schodů na dvůr pro oporu seniorů a beton se v létě přehřívá. 

Vítané aktivity: zelená zeď, malba a parkování kol 

 Vítané jsou přírodní zelené prvky. Rozlehlá zeď skýtá příležitost pro popínavé rostliny. Ke 
zvážení jsou další přírodní prvky, stromy, trávník či drobné pěstování. 

 Velká zeď může být doplněna vhodnou výmalbou, například motivem prodlužujícím 
perspektivu. Zasakující povrch dvora by mohl přinést osvěžení prostoru. 

 Prázdný prostor dvora skýtá příležitost pro parkování kol.  
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Výstupy – kompletní data a komentáře 

Jaké pozitivní hodnoty dvůr má? Co je na něm dobrého? 

Tabulka: přehled hodnot – seřazeno dle priority 

Podněty HODNOTY dvůr U Smaltovny 26 Prioritní body 

Výstupy ze setkání 9. listopadu 2017 Součet 

čistota 9 

místo pro popelnice 8 

volný prostor 5 

pěstování 5 

klepadla   

Komentář k výstupům: 

Z výstupů vyplývá následující: 

 Místo je čisté a mohou zde být odložené popelnice. 

 Dvůr skýtá volný venkovní prostor pro aktivity, například pěstování.  

 

Jaký má dvůr problémy? Co by se mělo řešit? 

Tabulka: přehled problémů Ladronky – seřazeno dle priority 

Podněty PROBLÉMY dvůr U Smaltovny 26 Prioritní body 

Výstupy ze setkání 9. listopadu 2017 Součet 

popelnice hyzdí 6 

škaredá zeď 5 

chybí zábradlí u schodů 4 

beton přehřívá 4 

popelnice jsou daleko 3 

kdo bude udržovat? 3 

vypínač je vysoko 1 

ošklivý pohled z okna 1 

stín 1 

Komentář k výstupům: 

Z výstupů vyplývá následující: 

 Volně postavené popelnice dvůr hyzdí.  

 Obnažená prázdná zeď garáží je škaredá.  

 Chybí zábradlí u schodů na dvůr pro seniory a beton se v létě přehřívá. 
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Jak by mohl dvůr vypadat? Jaké činnosti 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 9. listopadu 2017 Součet 

zelená zeď (např. neopadavý přísavník) 7 

stromy 6 

malba prodlužující perspektivu 4 

propustný povrch 4 

parkování kol 4 

kompostér 2 

trávník 1 

parkování aut 1 

obnovit klepadla 1 

sušení prádla 1 

bazén   

jedlá zahrada   

Komentář k výstupům: 

 Vítané přírodní zelené prvky. Rozlehlá zeď skýtá příležitost pro popínavé rostliny. Ke zvážení 
další přírodní prvky, stromy, trávník či drobné pěstování. 

 Velká zeď může být doplněna vhodnou výmalbou, například prodlužující perspektivu. 
Zasakující povrch dvora by mohl přinést osvěžení prostoru. 

 Prázdný prostor dvora skýtá příležitost pro parkování kol.  

 

Jaký charakter by měl mít dvůr do budoucna? 

Tabulka: přehled podnětů na téma vize a charakter – seřazeno dle priority 

Podněty VIZE A CHARAKTER dvůr U Smaltovny 26 Prioritní body 

Výstupy ze setkání 9. listopadu 2017 Součet 

utopený hradní příkop   

Komentář k výstupům:  

 Prostor má díky svým fyzickým podmínkám limitované možnosti využití. Obyvatelé v jeho 
podobě nenalézají příliš představivosti pro vize rozvoje.  

 

 

 

 

 

Pro obyvatele domu U Smaltovny 26, Praha 7 vypracoval Michal Křivohlávek, Bieno, 16. 11. 2017 

 


