Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí
Příloha č. 2 – Zhodnocení ne-urbanisty na místě

Příloha č. 2 – Zhodnocení ne-urbanisty na místě
Tato příloha je návodem pro ty, kteří nejsou odborníky na veřejná prostranství, ale rádi by se je pokusili sami
zhodnotit a chtěli na ně nahlédnout jinýma očima než doposud. Strukturovaný dotazník je návodným myšlenkovým
postupem, kterým prochází urbanista, když odborně hodnotí určité veřejné prostranství. Přiblíží vám, na co vše se
takový odborník dívá, co hodnotí a co vše se snaží zachytit. Dotazník a jeho vyplnění nenahrazuje odborné
zhodnocení místa expertem (architektem, urbanistou), ale měl by vám přiblížit, co vše je nutné brát v potaz u
veřejných prostranství a o jak komplexní záležitost se jedná. Dalším cílem jeho vyplnění je podpora vaší
představivosti a přemýšlení nad prostorem tak, abyste se stali rovnocennějším partnerem pro architekta či
urbanistu, až budete řešit jeho konkrétní zapojení a vaše představy a požadavky na prostranství.
Dotazník si vezměte do terénu a vyplňte ho na hodnoceném veřejném prostranství. V ideálním případě poproste i
další osoby z obce, které toto téma zajímá, ať nezávisle na sobě zkusí dotazník vyplnit. Pak zkuste porovnat své
názory a komentáře. Při těchto diskuzích určitě odhalíte velké množství otázek a záležitostí, které se budou muset
v daném místě řešit a diskutovat. Všechno si zapište. Témata pak můžete otevřít a diskutovat při setkáních
s veřejností (Příloha č. 3), a při komunikaci se zpracovatelem studie (architekt, urbanista, úřad územního plánování
atd.).
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1.
o

O jaké VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ se (dle typologie) jedná? Zaškrtněte.
náměstí
o náves

o

sídlištní prostory

o

o

park

o

dětské hřiště
2.

o

lokální VP (lokální náměstí)

příměstský rekreační les

o

městská zahrada

o

ulice

o

nábřeží

o

jiné
specifické
prostory:
____________________

o

hřbitovy

Jak hodnotíte DOSTUPNOST A PŘÍSTUPNOST tohoto veřejného prostranství?

2.1 Je toto prostranství vidět z dálky, je vidět, co se v něm nachází a co se v něm děje?
-

ANO / NE

Proč, čím to je:

2.2 Vedou z něj chodníky do dalších částí obce či čtvrtě?

ANO / NE

2.3 Dostanou se tam lidé bez problémů pěšky, je snadno a pohodlně dostupné pro pěší?

ANO / NE

-

Pokud ne, proč (např. dostatečná šířka chodníků, nedostatek přechodů, logicky umístěné
přechody, velký provoz atd.):

Poznámky:

2.4 Dostanou se tam lidé bez problémů na kole, je snadno a pohodlně dostupné pro cyklisty?
-

ANO / NE

Pokud ne, proč (např. velký provoz, úzké silnice atd.):

Poznámky:

-

Je v okolí tohoto prostranství dostatek stojanů na kola?

ANO / NE

Poznámky:
2.5 Je snadno a pohodlně dostupné i pro lidi se zvláštními potřebami (např. maminky s kočárky, malé děti,
senioři, vozíčkáři, nevidomí atd.)?
-

ANO / NE

Pokud ne, proč (např. vysoké obrubníky, rozbité přístupové cesty, dostatečná šířka chodníků atd.):

Poznámky:

3.

Jak hodnotíte BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ tohoto veřejného prostranství?

3.1 Jak na vás blízké okolí tohoto prostranství působí, jak se v něm cítíte? Popište několika přídavnými jmény:

3.2 Z jakých prvků je blízké okolí tohoto prostranství složeno, jaké prvky toto prostranství obklopují (např. úzké/ široké
chodníky, zvlášť/ v bezprostřední blízkosti chodníku vedená cyklostezka, silnice s minimální/ velmi hustým provozem,
užívané/ opuštěné budovy, zdmi ohraničené prostory atd.)? Vypište:

3.3 Jsou okolní ulice bezpečné z hlediska pohybu chodců?
Poznámky:

ANO / NE
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Jsou okolní ulice bezpečné z hlediska pohybu cyklistů?

ANO / NE

Poznámky:
Cítíte se v okolních ulicích bezpečně (např. jsou dostatečně a vhodně osvětlené, nejsou tam temná zákoutí,
odevšud je dobře vidět apod.)?

ANO / NE

Poznámky:

3.4 Mají okolní ulice příjemné mikroklima (např. je zde zeleň, stromy, které fungují i jako ochrana před
sluncem a deštěm)?

ANO / NE

Poznámky:

3.5 Je zeleň v okolních ulicích udržovaná?

ANO / NE

Poznámky:

3.6 Jsou okolní chodníky v dobrém stavu (bez výmolů, „záplat“ apod.)?

ANO / NE

Poznámky:

3.7 Jsou okolní silnice v dobrém stavu (bez výmolů apod.)?

ANO / NE

Poznámky:

3.8 Je v okolí dostatek prvků mobiliáře (lavičky, odpadkové koše klasické i se zásobníky sáčků na psí
exkrementy)?

ANO / NE

Poznámky:

4.

Jak hodnotíte VYUŽÍVANOST A FUNKCE tohoto veřejného prostranství?

4.1 Navštěvují lidé toto prostranství, využívají ho?

ANO / NE

4.2 Kdo všechno ho navštěvuje (dle pohlaví, věku, chodci, cyklisti, in-line bruslaři, skupiny, s psy, lidé bez domova atd.)?
Vypište všechny možné skupiny lidí:

4.3 Jaké funkce toto prostranství plní? Zaškrtněte všechny funkce:
o
o
o
o
o
o
o
o

Pobytová (lavičky, pikniková místa, dětské hřiště)
Rekreační (vysoký podíl zeleně, který vybízí k trávení času)
Reprezentativní (prostor má vazbu na významné budovy v obci – kostel, obecní úřad)
Pietní, duchovní (kostel, památník, boží muka v krajině, hřbitov)
Komerční (vysoký podíl obchodů a služeb ve vstupních podlažích zástavby)
Společenská (pořádání kulturních a sportovních akcí městem, městskými spolky, aktivními občany)
Sportovní (hřiště, workout, vhodné podmínky pro koupání, běh, jízdu na kole/in-line bruslích)
Dopravní, propojující (dominantní je provozní funkce, místní komunikace, parkoviště)

4.4 Má toto prostranství potenciál rozvinout další funkce, které by mohlo plnit do budoucna?
-

Pokud ano, jaké a proč:
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4.5 Jaké různé aktivity zde lidé provozují? Vypište všechny možné aktivity a konkrétní akce, události:

4.6 Jsou některá místa v tomto prostranství opuštěná?
-

ANO / NE

Pokud ano, která a proč:

4.7 Co by se zde podle vás mělo vylepšit či co zde chybí? Vypište co a proč:

5.

Jak V TOMTO VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ hodnotíte BEZPEČNOST POHYBU CHODCŮ/ CYKLISTŮ?

Přecházení silnice je přehledné.

ANO / NE

Před vstupy je dostatek prostoru.

ANO / NE

Chodníky mají dostatečnou šířku.

ANO / NE

Intenzita dopravy je nízká.

ANO / NE

Je zde cyklostezka.

ANO / NE

6.

Jak hodnotíte MÍRU POSKYTOVANÉHO KOMFORTU A POHODLÍ tohoto veřejného prostranství?

6.1 Jak na vás toto veřejné prostranství působí, jak se v něm cítíte? Popište několika přídavnými jmény:

6.2 Zaškrtněte prvky, které toto
prostranství dělají výjimečným.

Je jim věnován
dostatečný
prostor?

o

Kostel

ANO / NE

o

Kaple

ANO / NE

o

Boží muka

ANO / NE

o

Vodní prvek

ANO / NE

o

Umělecké dílo

ANO / NE

o

Stromy, keře

ANO / NE

o

Ostatní zeleň

ANO / NE

o

Dětské hřiště

ANO / NE

o

Památník významných událostí

ANO / NE

o

Restaurace

ANO / NE

o

Restaurace se zahrádkou ve VP

ANO / NE

o

Obchody a služby

ANO / NE

o

Jiný:

ANO / NE

o

Jiný:

ANO / NE

o

Jiný:

ANO / NE

Poznámky
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6.3 Pořizují lidé v tomto prostranství fotografie? (Pozn.: nejen v dobu, kdy provádíte toto pozorování,
zamyslete se, zda jste nějaké fotografie z tohoto prostranství neviděl/a na sociálních sítích apod.)
-

ANO / NE /
NĚKDE

Pokud ano či někde, v jakých místech konkrétně (pokud to jsou místa uvedená v tabulce prvků
výše, udělejte u nich hvězdičku):

6.4 Je v tomto prostranství k dispozici dostatek míst k sezení?

ANO / NE /
NĚKDE

Poznámky:

6.5 Mají lidé možnost výběru místa k sezení (na slunci, ve stínu, u cesty, v zeleni apod.)?
Poznámky:

ANO / NE /
NĚKDE

6.6 Jsou pobytová místa chráněna před sluncem a deštěm?

ANO / NE /
NĚKDE

-

Pokud ne či někde, v jakých místech konkrétně:

Poznámky:

6.7 Je toto prostranství čisté, bez volně pohozených odpadků?
-

ANO / NE /
NĚKDE

Pokud ne či někde, v jakých místech konkrétně:

Poznámky:

6.8 Je v tomto prostranství dostatek odpadkových košů?
-

ANO / NE /
NĚKDE

Pokud ne či někde, v jakých místech konkrétně:

Poznámky:

6.9 Působí následující prvky v tomto prostranství
dojmem, že jsou udržované?
Stromy, keře a ostatní
zeleň

ANO / NE / NĚKDE

Povrchy

ANO / NE / NĚKDE

Mobiliář (viz další list)
- Opravené, čisté
lavičky
- Vyprázdněné
odpadkové koše
- Doplněné sáčky na psí
exkrementy

ANO / NE / NĚKDE

ANO / NE / NĚKDE

ANO / NE / NĚKDE

Jak hodnotíte jejich
estetickou kvalitu na
škále od 1-5?

Poznámky
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- Opravené, čisté
informační tabule

ANO / NE / NĚKDE

- Opravené další prvky,
uveďte jaké:
ANO / NE / NĚKDE
ANO / NE / NĚKDE

