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ÚVOD A METODIKA VÝZKUMU
Dokumentace veřejných prostranství, dalších veřejných ploch, služeb a uměleckých děl na sídlišti
Vajgar v Jindřichově Hradci byl zpracován v rámci zakázky smluvního výzkumu s městem Jindřichův
Hradec vedené na Fakultě managementu pod číslem zakázky DČ 603 132 Revitalizace sídliště Vajgar.
Jedná se o jeden z výstupů analýzy pro potřeby zpracování Územní studie revitalizace sídliště Vajgar.
Druhá část analýzy byla zpracována jako sociologický výzkum s využitím dotazníkového šetření (viz
samostatná zpráva).
Při analýze veřejných prostranství byla využita dokumentační metoda, která byla realizována přímo
v terénu. Cílem bylo zachytit současný stav veřejných prostranství vč. jejich popisu a nalezení
problémů. Výstupem je návrh opatření, která by mohla být realizována k odstranění nalezených
problémů a nedostatků. Další opatření budou součástí další fáze zpracování územní studie v rámci
participačních workshopů.
Dokumentace byla uskutečněna v měsíci únor až březen 2022 (vazba na harmonogram prací na územní
studii) a byla rozdělena vzhledem k velikosti sídliště na několik částí.
Omezení výzkumu: zakázka byla zadána v lednu a konec realizace je stanoven na začátek dubna. Tudíž
nebylo možné realizovat analýzu využití veřejných prostranství. Stejně tak i pořízené fotografie
zachycují stav v měsíci únoru a březnu (konkrétní datum pořízení fotografií je uveden pod obrázky).
Kapitola 1 shrnuje základní poznatky z dokumentace současného stavu a ve stručných bodech popisuje
současný stav a navrhuje opatření k řešení.
Kapitola 2 až 7, které dokládají na fotografiích skutečný stav, je stručným popisem a jsou vyhotoveny
bez subjektivního hodnocení; je využito konstatování skutečnosti a faktů. Fyzická dokumentace
proběhla v terénu zaznamenáním na fotografie a pořízením stručného popisu. Postup byl nastaven tak,
že v mapě sídliště Vajgar (mapy.cz) byly vymezeny úseky pro denní šetření. Vzhledem k velikosti
sídliště, nebylo možné dokumentaci provést v jeden den (dokumentace probíhala v únoru a březnu
2022).
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1. ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z DOKUMENTACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
DALŠÍCH VEŘEJNÝCH PLOCH, SLUŽEB A UMĚLECKÝCH DĚL NA SÍDLIŠTI
VAJGAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Sídliště Vajgar bylo budováno v 60. až 80. letech minulého století a za poslední desetiletí neprošlo
výraznou proměnou. Sídliště je tvořeno převážně osmi patrovými bytovými domy (paneláky) s malým
zahuštěním prostoru a velkorysým řešením volných zpravidla zelených ploch.
V návaznosti na zadávací dokumentaci Územní studie revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec
(pořizovatel Město Jindřichův Hradec, zpracovatel – dodavatel územní studie) a zakázce DČ 603132
(pořizovatel Město Jindřichův Hradec, zpracovatel, Fakulta managementu VŠE) byla provedena analýza
současného stavu (i) veřejných prostranství, (ii) obchodů a služeb, (iii) občanské vybavenosti, (iv)
uměleckých děl a (v) vodních prvků na sídlišti Vajgar. Tomu odpovídají kap. 2 až 7.

1.1.

Analýza současného stavu veřejných prostranství na sídlišti Vajgar

Vzhledem k různorodosti využití veřejných prostranství (VP) na sídlišti Vajgar jsou pracovně rozčleněny
do 5 skupin. Jedná se o







centrální veřejná prostranství,
veřejná prostranství s parkovými úpravami,
volnočasová prostranství: dětská hřiště a dětské herní koutky,
venkovní hřišť pro mládež a dospělé,
odpočinková zákoutí,
rozsáhlé zelené plochy prázdné.

1.1.1. Centrální veřejné prostranství
Na sídlišti Vajgar se nachází jedno velkoplošné veřejné prostranství, které v minulých letech plnilo i
obchodní funkci. Nacházelo se zde nákupní středisko Merkur, kde fungovala celá řada maloobchodů
(samoobsluha, drogerie, zverimex, obuv apod.). V současné době zde funguje samoobsluha Coop (v 1.
patře) a v přízemí vietnamská prodejna textilu. Na protilehlé straně (mírně vyvýšené) je provozovna
restaurace Sparta, pobočka České pošty a dříve zde fungovalo i kino.
Plocha centrálního veřejného prostranství je tvořena vyasfaltovanou částí bez zeleně a stromů a v části
zelenou plochou se vzrostlými stromy s parkovou úpravou. V jedné části jsou umístěny herní prvky pro
malé děti. Na vyasfaltované části jsou umístěny lavičky a odpadkový koš. Další vybavení městským
mobiliářem je postrádáno.
Návrh opatření:






odstranění asfaltového povrchu a nahrazení zasakovací dlažbou a výsadba stromů, které by
poskytly stín; přidat květinové záhony,
doplnit dalším mobiliářem,
sjednotit městský mobiliář ve všech prostranstvích,
opravit dlažbu v části před bývalým kinem a restaurací Sparta, které je ve velmi špatném
technickém stavu,
opravit cestičky v zelené parkové části.
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1.1.2. Veřejná prostranství s parkovými úpravami na sídlišti Vajgar
Na sídlišti byla identifikována 2 velkoplošná veřejná prostranství s parkovými úpravami. Jedním z nich
je původní prostranství u bytových domů 531, 532 a 1004 podél ul. Jáchymova. Jedná se o poměrně
rozlehlé území protkané pěšinami. Prostranství je zaplněno zejména po obvodu vzrostlými stromy.
Velké množství umístěných laviček po obvodu dotváří atmosféru parku. Kromě běžné údržby
pravděpodobně toto veřejné prostranství neprošlo zásadní revitalizací. Svým vzhledem a absencí
dalšího mobiliáře již nevyhovuje požadavkům současné doby. Fotodokumentace je obsažena
v podkapitole 2.2. Park by mohl aspirovat na přívětivé a vhodné místo pro trávení volného času. To by
předpokládalo jeho revitalizaci.
Návrh opatření:





opravit cestičky,
doplnit dalším městským mobiliářem k různým účelům využití,
doplnit prostranství trvalkovými záhony,
využívat moderní a inovativní prvky (chytré lavičky – wifi).

Nový park je situován na okraj sídliště mezi 5. ZŠ a pobočkou Městské knihovny, který byl založen
v roce 2014 (fotodokumentace viz podkap. 2.2.2). Park volně navazuje na workoutové hřiště a
DisGolfPark Vajgar (viz podkap. 2.4.1. a 2.4.2.).
Vlastní park je protkán cestičkami a ve středové části jsou umístěny lavičky a odpadkový koš. Součástí
parku je jedno pítko (viz kap. 6). Celá středová část parku je bez vzrostlých stromů, které by poskytovaly
stín v horkých letních dnech.
Návrh opatření:




doplnit prvky, které by nabízely stín (stromy, altány apod.),
doplnit další vodní prvky,
doplnit další městský mobiliář (např. stojany na kola, venkovní knihovničku).

1.1.3. Veřejná prostranství: Dětská hřiště a herní koutky na sídlišti Vajgar
V prostoru sídliště bylo nalezeno celkem sedm dětských hřišť. Některá jsou ohraničena nízkou zídkou
či plůtkem a některá jsou situována do velkého prostranství. Dále byly identifikovány 3 herní koutky
s herními prvky na menších plochách. (viz podkap. 2í.3.). U některých bytových domů jsou situována
solitérně pískoviště. Dětská hřiště i herní koutky jsou běžně vyžívány. Jejich hustota je dostatečná. Za
přínosné lze považovat, že u některých jsou herní prvky zakomponovány do mezi-úrovňového terénu
(viz např. podkap. 2.3.3. či 2.3.8.). U některých herních koutků chybí lavička či jiné posedové místo a u
některých by bylo potřeba zlepšit technický stav (obnova a údržba).
Návrh opatření:



dále provádět běžnou údržbu,
doplnit chybějící odpadkové koše.
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1.1.4. Venkovní hřiště pro mládež a dospělé na sídlišti Vajgar
Na rozdíl od dětských hřišť a herních koutků byly na sídlišti nalezeny pouze čtyři veřejná prostranství,
kde jsou hřiště pro mládež a dospělé. Město má v plánu vybudovat na sídlišti ještě jedno workoutové
hřiště.
Streat workoutové hřiště je situováno na okraji nově vzniklého parku poblíž pobočky městské
knihovny. Vybudováno bylo v roce 2019 a má celkem 23 stanovišť, které jsou zapuštěny do
bezpečnostní dopadové plochy (viz podkap. 2.4.1.).
Dalším hřištěm je DiscGolfPark Vajgar, který je součástí nově vzniklého parku (jeho výstavba se datuje
do r. 2014) a nachází se na jeho okraji. DiscGolfPark je volně přístupný. Je vybaven třemi koši. V tomto
prostoru jsou vysázeny nové listnaté stromy (viz. podkap. 2.4.2.).
Dvě rampy na skateboard jsou umístěny u dětského hřiště nedaleko čp. 669 (viz podkap. 2.4.3.).
Před domy čp. 567-568 a 553-556 se nachází pozůstatek nějakého bývalého hřiště pravděpodobně na
míčové hry (viz podkap. 2.4.4.).
Návrh opatření:





dovybavit DiscGolfPark netradičními posedovými místy, doplnit odpadkové koše a kolostavy,
revitalizovat pozůstatek bývalého hřiště před čp. 567-568 a 553-556 (nalézt nové využití pro
sportovní vyžití),
rozšířit nabídku venkovních sportovišť pro různé aktivity,
doplnit nabídku fitness hřišť pro seniory.

1.1.5. Odpočinková zákoutí na sídlišti Vajgar
Na sídlišti byla nalezena pouze čtyři odpočinková zákoutí, která mohou nabídnout jisté soukromí pro
sociální interakce. Zejména seniorskou generací jsou vítaným prostranstvím, kde mohou ve stínu
stromů posedět a diskutovat.
Ve vnitrobloku (u výměníku) před čp. 700 a 701 se nachází dvě lavičky umístěné do „L“ a jsou umístěny
pod vzrostlými stromy. Z pozorování lze konstatovat, že se zde schází senioři a tráví zde volný čas.
Bohužel samo místo je silně neudržované (viz podkap. 2.5.1.) a nevybavené dalším mobiliářem.
Další odpočinkový koutek se nachází před čp. 553-554 a 566. Je na samém okraji pozůstatku bývalého
hřiště. Lavičky jsou opět umístěny do tvaru „L“, což umožňuje lepší komunikaci. Místo je chráněno před
sluncem vzrostlým stromem (viz podkap. 2.5.2.). Ani zde není další městský mobiliář (např. odpadkový
koš, stolek).
Odpočinkové zákoutí se nachází i u čp. 707 a 720. Jsou zde umístěny čtyři lavičky do půlkruhu a před
nimi je vyvýšený záhon s květinami. Odpočinkový koutek se nachází v bezprostřední blízkosti
parkoviště a není chráněno před paprsky slunce (viz podkap. 2.5.3.).
Odpočinkový koutek u čp. 684 je situován ve stínu vzrostlých stromů. Je vybaven dvěma lavičkami do
písmene “L“ bez dalšího mobiliáře. Plocha je zpevněná popraskaným asfaltem (viz podkap. 2.5.4.).
Návrh opatření:
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instalovat nové lavičky pro seniory (s držákem na hole),
dovybavit stolečkem, kam si např. ženy odloží pletení, položí šálek s kávou, nebo si muži zahrají
karty),
instalovat odpadkový koš,
kde chybí zastínění, tak vysadit strom,
sjednotit městský mobiliář ve všech prostranstvích,
u 4. odpočinkového koutku odstranit poškozený asfaltový povrch a ponechat zelenou plochu,
v rámci sídliště vybudovat více takových odpočinkových zákoutí.

1.1.6. Rozsáhlé zelené plochy (prázdné, nevyužívané) na sídlišti Vajgar
Na sídlišti Vajgar se nachází díky řídké zástavbě poměrně velké množství rozsáhlých zelených ploch
(nejsou analyzovány zelené pásy podél komunikací), které jsou prázdné; nemají parkovou úpravu ani
nejsou vybaveny městským mobiliáře. V potaz byla brána pouze velká souvislá zelená prostranství.
V některých se nachází lavička či odpadkový koš. Co se však na těchto plochách nachází, jsou
konstrukce na sušení prádla (u každého bytového domu) bez viditelného využití a klepadla na koberce.
Toto vybavení bylo instalováno v době výstavby sídliště, kdy způsob života byl jiný než v 21. století
s novými technickými možnostmi. Nalezené velké zelené plochy bez konkrétního využití jsou
zdokumentovány v podkap. 2.6. Identifikovány jsou podle čísel popisných bytových domů. Jedná se o
následující zelené plochy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

zelená volná plocha za čp. 597,
zelená plocha mezi bytovými domy čp. 588 a 589,
zelená plocha mezi bytovými domy 590 a 591,
zelená plocha kolem bytových domů čp. 650 až 653,
zelená plocha před bytovým domem čp 531 a 1004,
zelená plocha kolem čp. 697,
zelená plocha mezi čp 697 a 696,
zelená plocha z boku čp. 696,
zelená plocha mezi čp. 696 a 695 se schody a zídkou,
zelena plocha u čp. 696 s lavičkou,
zelená plocha u domů čp. 695 a 694 s železnou konstrukcí na sušení prádla,
zelená plocha mezi výměníkem čp. 873 a čp 695,
zelená plocha s „vyšlapanou“ cestičko mezi čp. 720 a 721 (v pozadí Tankovna Vajgar čp. 877)
zelená plocha za čp. 721,
zelená plocha před čp. 721,
zelená plocha za čp. 721,
zelená plocha mezi čp. 721 a 872 (opuštěná hala),
zelená plocha před ZŠ (čp. 692): pohled od Tankovny Vajgar směrem k ZŠ,
zelená plocha před ZŠ (čp. 692): pohled od ZŠ směrem k Tankovně Vajgar,
volná zelená plocha s chodníky před čp. 698, 699, 700, 720 a 721 volně navazující na nově
založený park,
volná zelená plocha vedle čp. 710 a 722 a pokračující před čp. 709 až 707,
zelené prostranství z boku čp. 566 a před čp. 552,
volná zelená plocha z boku čp. 552 a ZŠ čp. 592,
veřejný zelený prostor mezi čp. 566-563 a oplocenou zahradou ZŠ čp. 592,
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25. Zelená volná plocha z boku čp. 563,
26. velkoryse řešená prostranství okolo solitérně stojících dvoj-panelových domů čp. 567-568,
569-570, 571-572 a 573-574,
27. volný zelený prostor mezi čp. 395-396 a 529-530,
28. volný zelený prostor mezi čp. 397-398 a 533,
29. volný zelený prostor za čp. 529-530,
30. volný zelený prostor kolem čp. 533,
31. volný zelený prostor mezi čp. 681-682 a 683-684,
32. zelený prostor mezi čp. 683-684 a 685-686,
33. volný zelený prostor za a před čp. 687-688.
Návrh opatření:







provézt analýzu využívání kovových držáků na sušení prádla před jednotlivými bytovými domy
a následně provést jejich redukci; u těch, které by byly ponechány, provést jejich revitalizaci
(nátěry); případně zvážit, zda je nahradit mobilními „kolotoči“, které by byly v každém vchodu
k dispozici a podle potřeby využívány;
provést analýzu využívání kovových klepadel na koberce a případně provést jejich redukci
(odstranění); u těch, které by byly ponechány, provést jejich opravu (některé jsou rozbité);
zhodnotit, zda by nebylo dobré některé velké zelené plochy využít pro konkrétní účely (malé
parčíky, komunitní zahrádky, vodní jezírky s využitím dešťové vody svedené ze střech bytových
domů apod.;
zhodnotit, zda by nebylo možné některé plochy využít k rozšíření parkovacích míst s využitím
zasakovací dlažby.

1.2.

Analýza nabídky obchodů a služeb

Přímo na sídlišti Vajgar v současné době nefunguje obchodní centrum ani centrum služeb. Maloobchod
(zejm. prodejny potravin, masa a uzenin) a restaurační zařízení jsou na sídlišti rozmístěny
nerovnoměrně v podobě malých obchodů či restaurací (viz kap. 3). Plní spíše doplňkovou nabídku
k nedalekým marketům (Albert, Kaufland) a nejsou hlavní nabídkou. Přímo v zájmovém území je
provozovna JYSK a Pecko, které nabízí bytové doplňky. V docházkové vzdálenosti (bohužel se špatným
přístupem pro pěší) se nachází Sportisimo, drogerie DM, elektro OKY, obuv Deichmann. Na sídlišti, ani
v blízkém okolí není cukrárna či nabídka kaváren.
Návrh opatření:




intenzivnější spolupráce města s provozovateli maloobchodu a restaurací a nalezení nástroje
na podporu jejich provozů; využít metodu Business Improvment District k oživení ekonomiky na
sídlišti,
provést vyhledávací studii, kde by bylo vhodné v přízemí bytových domů otevřít provozovnu
maloobchodu či služeb, aby došlo k rozšíření nabídky.

1.3.

Analýza občanské vybavenosti

Analýza se zabývala i občanskou vybaveností. Na sídlišti funguje pro místní obyvatelstvo tzv.
zdravotnické trojstředisko, kde se nachází ordinace praktických a některých odborných lékařů (viz
podkap. 4.1.
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Součástí občanské vybavenosti je i odloučené pracoviště Městské knihovny, které v r. 2020 prošlo
komplexní rekonstrukcí.
Na sídlišti jsou dvě základní školy, a to 4. ZŠ, postavená v roce 1974 s rozsáhlou školní zahradou se
sportovišti. Druhou je 5. ZŠ, která byla postavena začátkem 80. let. Tím byla rozšířena kapacitní
nabídka, reagující na stále rostoucí počet obyvatel vlivem dalšího rozšiřování sídliště. Na sídlišti fungují
dvě mateřské školy, resp. jedna s odloučeným pracovištěm. 3. MŠ byla postavena stejně jako 4. ZŠ
v roce 1974 jako pavilonová stavba s velkou zahradou. V roce 1984 bylo zprovozněno odloučené
pracoviště 3. MŠ, které bylo postaveno v roce 1984 opět jako pavilonová stavba s prostornou
zahradou. Dokumentace školských zařízení je zdokumentováno v podkap. 4.3.
Na sídlišti bývalo v provozu kino, které již několik let není v provozu.
Další objekty občanské vybavenosti se na sídlišti nenachází.
Návrh opatření:



provést analýzu kapacitního využívání občanské vybavenosti a s dostatečným předstihem
plánovat jejich navyšování,
provést analýzu zájmu místních obyvatel o vybudování a zřízení komunitního centra či jiného
kulturně-společenského stánku.

1.4.

Analýza uměleckých děl na sídlišti Vajgar

Na sídlišti byla nalezena tři umělecká díla, pocházející z konce z doby výstavby sídliště (konec 70. a 80.
let). Jedná se o (i) sousoší s názvem „Mateřství“ na centrálním veřejném prostranství, (ii) plastika
s názvem „Milenci“ před zdravotnickým střediskem a (iii) monolit se slunečními hodinami před 5. ZŠ
(dokumentace je v kap. 5).
Návrh opatření



vytipovat místa, kde by bylo vhodné umístit novodobá umělecká či technická díla k oživení
veřejných prostranství,
navázat spolupráci s umělci, kteří mají vazbu na JH.

1.5.

Analýza vodních prvků na sídlišti Vajgar

Na sídlišti se kromě jednoho pítka v nově založeném parku nenachází další jiné vodní prvky.
Návrh opatření




doplnit do veřejných prostranství vodní prvky, které přispějí ke zvýšení kvality – možné je
využívat např. jezírka, která budou sycena dešťovou vodou, zachycenou ze střech přilehlých
budov,
doplnit vodotrysky, vodoteče apod..

1.6.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Kromě výše popsaných nedostatků a doporučení, byly zjištěny i další problémy či nedostatky, které
jsou společné všem nebo většině veřejných prostranství.
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Na sídlišti není používán jednotný městský mobiliář. Například odpadkové koše jsou různého typu a
z rozličných materiálů. Nejednotnost byla zaznamenána i u laviček, kterých je na sídlišti velmi málo
stejně tak jako odpadkových košů. Zcela chybí další mobiliář vhodný do veřejných prostranství.
Na sídlišti jsou používány různé materiály na chodníky a cestičky (dlažba, asfalt atd.), které byly
doplňovány v průběhu času a podle toho, co bylo k dispozici.
Sídliště má velké zelené plochy doplněné o keře a stromy avšak chybí květinové záhony vyjma
trvalkového záhonu na křížení komunikací v blízkosti zdravotního střediska a v některých úsecích podél
ul. Jáchymova.
Na sídlišti bylo identifikováno několik aktivit místních obyvatel směrem k vytvoření mini záhonků před
některými bytovými domy. Ty jsou však k současnému prostorovému uspořádání spíše rušivým
prvkem.
Dalším problémem je nepoměr dětských hřišť a hřišť pro mládež a dospělé.
Na sídlišti má mnoho obyvatel svoje psí mazlíčky, kteří při jejich venčení využívají stávající veřejná
prostranství a chodníky a nemají příliš mnoho možností, kam s nimi vyjít.
Na sídlišti se nenachází žádné kulturní či komunitní centru.
Parkování na sídlišti je dlouhodobě neudržitelné z důvodu nedostatku parkovacích míst a porušování
dopravních předpisů. Vlastní analýza parkovacích ploch nebyla součástí této dokumentační studie, ale
v obecných rysech se tímto problémem zabývala. Sídliště je v některých částech přeplněné auty a
v některých částech jsou volná parkovací místa. V mnoha případech se jedná i o dlouhodobě parkující
nepojízdná vozidla.











zpracovat manuál městského mobiliáře a při revitalizaci sídliště využít jednotné prvky; na
zvážení by mohlo být i využít nové, netradiční či kreativní prvky, které by korespondovaly
s okolím (např. lavičky s odkládacím prostorem pro hole seniorů, uspořádání do půlkruhu,
reflektovat návyky mladých – sezení na opěradlech a tomu přizpůsobit výběr);
doplnit městský mobiliář i o další prvky jako například venkovní stolky, altány apod.; rozšířit
rozmístění laviček a odpadkových košů;
sjednotit materiál pro chodníky a cestičky; brát v úvahu současné trendy k zadržování vody a
používat zasakovací materiály namísto betonu a asfaltu;
do veřejného prostranství začlenit více květinových záhonů, které by ve velkých zelených
plochách prostor zpříjemnily a zároveň „nabouraly“ monotónnost těchto ploch.
V dotazníkovém šetřeby byl zjišťován zázjem o komunitní zahrady;
při využití volných zelených ploch zvážit využít je pro vybudování hřišť pro mládež a dospělé;
využít okrajové části zájmového území, které ústí do volné krajiny a vybudovat prostranství pro
majitele psích mazlíčků (agility) s průchodem do volné krajiny, které by zároveň nenarušovalo
veřejná prostranství pro trávení volného času a sport;
provést analýzu současných nevyužívaných staveb na sídlišti a zpracovat studii využitelnosti na
kulturní či komunitní centrum; případně při plánování další výstavby (zahušťování) naplánovat
vhodnou stavbu;
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provést analýzu poptávky po parkovacích místech; zjistit, zda by obyvatelé byli ochotni využívat
parkovací dům a byli ochotni platit nějaký poplatek; provést analýzu nepojízdných vozidel,
která dlouhodobě parkují na sídlišti a zabírají tak místo
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2. DOKUMENTACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI VAJGAR
Veřejná prostranství na sídlišti jsou odlišná od veřejných prostranství centra města. Jsou tvořena
různými typy prostranství. Některá jsou vybavena městským mobiliářem, jiná mají podobu zelených
prázdných prostranství. Kromě centrálního veřejného prostranství (viz podkap. 2.1.), které tvoří
přirozené centrum sídliště, se v prostoru sídliště nachází zelené plochy s parkovou úpravou (viz
podkap. 2.2.), dětská hřiště a herní koutky (viz podkap. 2.3.) a volné zelené plochy bez ploch lemující
místní komunikace (viz podkap. 2.4.); či drobné zelené plácky před budovami.

2.1.

Centrální veřejné prostranství na sídlišti Vajgar

Centrální veřejné prostranství na sídlišti Vajgar se nachází u bývalého nákupního střediska Merkur.
Veřejné prostranství je členěno na (a) zpevněnou asfaltovou plochou kruhového tvaru, (b) zelenou
část s pozůstatky parkové úpravy a (c) herní koutek pro nejmenší.
Ad a) Zpevněná asfaltová kruhová plocha se nachází v těsné blízkosti budov čp. 585, 955 a 595 a na JV
straně je obklopena zelenou plochou s parkovými úpravami (viz následující obrázek).
Obrázek 1 Centrální veřejné prostranství na sídlišti Vajgar: asfaltová plocha

Zdroj: autorka (15.2.2022)
Při pozorování (únor 2022) bylo zjištěno, že se postupem času stalo „nemístem“, kudy lidé pouze
procházejí. Prostor je vybaven osmi lavičkami na rozhraní asfaltové a zelené plochy a třemi betonovými
květináči. Další mobiliář (odpadkové koše, chytré lavičky, kolostavy apod.) se v této části nenachází.
Ad b) Zelená plocha s pozůstatky parkové úpravy bezprostředně navazuje na zpevněnou asfaltovou
plochu a rozkládá se před budovou čp. 598 a 599. Je protkáno asfaltovými cestičkami, které jsou v silně
zanedbaném stavu. Celý prostor je osázen jehličnany a doplněn keři.
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Obrázek 2 Centrální veřejné prostranství na sídlišti Vajgar: zelená plocha s parkovými úpravami

Zdroj: Autorka (15.2.2022)
V celém prostoru se nachází pouze dvě lavičky.
Ad c) Dětské hřiště je zdokumentováno a popsáno v podkapitole 2.3.

1.1.1. Obchodní funkce centrálního veřejného prostranství na sídlišti Vajgar
V době výstavby centrální veřejné prostranství plnilo zejména funkci obchodní a kulturní (byl zde
soustředěn obchod, služby a kino) a volnočasovou (mělo poskytnout místním obyvatelům prostranství
pro setkávání).
Dominantní obchodní funkci začalo místo ztrácet zejména postupnou výstavbou supermarketů a
dalších obchodních center v nedaleké blízkosti (docházkové vzdálenost). Původní obchody a
provozovny služeb buď zanikly, nebo byly nahrazeny jinými provozovnami s kvalitativně nižším
sortimentem.
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Obrázek 3 Bývalé nákupní středisko Merkur

Zdroj: autorka (16.2.2022)
V současné době se v původních provozovnách bývalého nákupního střediska Merkur (čp. 595 a 555)
nachází:







prodejna COOP (1. patro),
ALZA box (1. patro),
Fitcentrum Merkur,
centrála COOP (1. patro),
Sportovní klub Sport gym. Jindřichův Hradec (přízemí),
vietnamská prodejna levného textilu (přízemí).

Obrázky 4 - 6 Provozovny v 1. patře bývalého nákupního střediska Merkur

Zdroj: autorka (16.2.2022)
V přízemí této budovy je umístěna vietnamská prodejna (textil a další zboží) a sportovní klub. Dříve zde
fungovaly i další provozovny, které jsou v současnosti mimo provoz. Jednalo se například o prodejnu
ovoce a zeleniny a prodejnu obuvi (viz obr. 7 – 9).
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Obrázky 7-9 Provozovny v přízemí bývalého nákupního střediska Merkur

Zdroj: autorka (16.2.2022)
Z levé strany se nachází další budova (čp. 585 a 586), kde jsou také umístěny některé provozovny.
Nachází se zde prodejna kuchyňských potřeb a bankomat České spořitelny.
Obrázky 10 - 11 Provozovny v budově čp. 585 a 586

Zdroj: autorka (16.2.2022)
Proti budově čp. 585 a 586 se nachází budova čp. 597, kde je v přízemí umístěna provozovna levného
nákupu Maxík. Prostředí před provozovnou je ve velmi zanedbaném stavu i samotná budova je
v neutěšeném stavu
Obrázek 12 Prodejna Maxík v budově čp. 597

Zdroj: autorka (15.2.2022)
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Na protilehlé straně bývalého nákupního střediska Merkur se nachází budova s čp. 598 a 1009, kde
fungovalo dříve kino a restaurace. Dodnes se zachovala pouze restaurace Sparta. Místo kina je
v budově situován FIT club. Přístupová plocha je vydlážděna, přičemž dlažba je v silně desolátním
stavu. Technický stav a vzhled nepřispívá k atraktivitě tohoto místa.
Obrázek 13 - 15 Restaurace Sparta a FIT club v budově čp. 589 a 1009

Zdroj: autorka (15.2.2022)
Na budovu s čp. 598 navazuje z boku další nízkopodlažní budova, ve které je umístěna pobočka České
pošty.
Obrázek 16 Pobočka České pošty v budově čp. 598

Zdroj: autorka (16.2.2022
18

Při rozšiřování sídliště byly postaveny další budovy a provozovny služeb a obchodu. Před vstupem do
veřejného prostranství z ul. Jáchymova je nízkopodlažní budova (čp. 906), ve které je provozovna
Řeznictví Karel Frantl. A naproti budova čp. 951, kde je provozovna Bar Gladiátor.
Obrázek 17 a 18 Řeznictví Karel Frantl a Bar Gladiátor

Zdroj: autorka (16.2.2022)

2.2.

Veřejná prostranství s parkovými úpravami na sídlišti Vajgar

Další veřejná prostranství jsou na sídlišti Vajgar tvořena zelenými plochami s parkovými úpravami. Jak
bude vidět dále z doložené fotodokumentace, tak již zdaleka neodpovídají současným potřebám a
trendům. Za dobu jejich existence neprošly revitalizací.

2.2.1. Zelená plocha s parkovými úpravami u bytových domů čp. 531, 532 a 1004
Zelená plocha s parkovými úpravami u bytových domů čp. 531, 532 a 1004 je poměrně rozlehlým
prostorem, který je lemován v sousedství s ul. Jáchymova vzrostlými stromy a keřovitým porostem. Po
obvodu prostoru jsou betonové chodníky, na jejichž okraji jsou umístěny lavičky. Střední část je tvořena
pouze travnatou plochou bez dalších prvků; pouze je rozdělena uprostřed chodníkem.
Obrázek 19 - 20 Zelená plocha s parkovými úpravami u bytových domů čp. 531, 532 a 1004
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Zdroj: autorka (16.2.2022)

2.2.2. Nově založený park na sídlišti Vajgar
V roce 2014 byl realizován projekt, podpořený z OP Životní prostředí, jehož záměrem bylo založení
parku na sídlišti Vajgar (viz následující obrázek). Park se nachází mezi pobočkou Městské knihovny na
sídlišti Vajgar a 5. základní školou.
Obrázek 21 Založení parku na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Součástí parku je odpočinková zóna v centrální části (viz následující obrázek) s lavičkami na volném
prostranství. V neutěšeném stavu jsou zpevněné plochy. Chybí stromy u laviček.
Obrázek 22 Odpočinková zóna v centrální části parku na sídlišti Vajgar s lavičkami

Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.3.

Volnočasová prostranství: Dětská hřiště a dětské herní koutky

Na sídlišti Vajgar byla v rámci vyhledávací studie zdokumentována dětská hřiště a herní koutky. Jsou
umístěna v prolukách bytových domů ve zhruba 2/3 sídliště. V jedné třetině se nenachází.

2.3.1. Herní koutek u bývalého nákupního střediska Merkur
Dětské hřiště je součástí zelené plochy v části před bývalým nákupním střediskem Merkur. Je vybaveno
třemi herními prvky pro nejmenší. Jeho součástí je jedna lavička a betonový odpadkový koš.
Obrázek 23 Centrální veřejné prostranství na sídlišti Vajgar: dětské hřiště

Zdroj: autorka (15.2.2022)
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2.3.2. Herní koutek mezi bytovými domy čp. 587 a 588
Herní prvky jsou umístěny v terénu s různým vyvýšením a je osazeno herními prvky pro malé a větší
děti. V centru je umístěno zastřešené pískoviště, u kterého je lavička. Dále jsou zde 2 houpací prvky
pro nejmenší, malý kolotoč a šplhací pyramida. Osazen je i dvěma betonovými rourami, zapuštěnými
do kopce.
Obrázek 24 Herní koutek mezi bytovými domy čp. 587 a 588

Zdroj: autorka (15.2.2022)

2.3.3. Herní koutek mezi bytovými domy čp. 589 a 590
I v tomto prostoru jsou umístěny některé herní prvky. Jedná se o pískoviště, dva houpací prvky a
skluzavku. Lavička je nahrazena posedovými místy v podobě betonových krychlí. Do vyvýšeného
terénu je umístěna betonová skruž. Vybavení je skromnější.
Obrázek 25 Herní koutek mezi bytovými domy čp. 589 a 590

Zdroj: autorka (15.2.2022)
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2.3.4. Dětské hřiště u bytového domu čp. 653
U bytového domu čp. 653 se nachází dětské hřiště, které je oplocené dřevěným plůtkem a je
rozčleněno na několik částí. V nich jsou umístěny houpačka, prolézačka se skluzavkou a s malou
lezeckou stěnou a pískovištěm. Uvnitř dětského hřiště jsou umístěny lavičky.
Obrázek 26 Dětské hřiště u bytového domu čp. 653

Zdroj: autorka (15.2.2022)

2.3.5. Dětské hřiště u bytového domu čp. 669
U bytového domu čp. 669 (nájezdových ramp na skateboadr) se nachází další dětské hřiště s herními
prvky. Je oploceno dřevěným plůtkem. Po vnitřních obvodových stranách je cihlová zídka, na které jsou
umístěny posedové plochy.
Obrázek 27 Dětské hřiště u bytového domu čp. 669: část pro malé děti

Zdroj: autorka (16.2.2022)
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2.3.6. Dětské hřiště u bytových domů čp. 661 až 665
Dalším hřištěm, které má oplocení a jasně vymezený prostor je dětské hřiště u bytových domů čp. 661
až 665. Dominantou hřiště je velká lanová pyramida a okrouhlé pískoviště. Celý prostor je doplněn
houpačkou, pružinovými houpacími prvky a malým kolotočem. Za zmínku stojí využití betonové zídky
pro posedová místa.
Obrázek 28 Dětské hřiště u bytových domů čp. 661 až 665

Zdroj: autorka (16.2.2022)

2.3.7. Dětské hřiště před čp. 698, 706 a 705
Ve vnitrobloku u výměníku před čp. 698, 706 a 705 je situováno další oplocené dětské hřiště, které je
vybavené herními prvky.
Obrázek 29 Dětské hřiště před čp. 698, 706 a 705

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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2.3.8. Dětské hřiště ve vnitrobloku před čp. 704 až 715
Uprostřed dalšího vnitrobloku před čp. 704 až 715 se nachází další dětské hřiště s herními prvky. Na
rozdíl od ostatních dětských hřišť není ohraničeno plůtkem, ale je využito výškové rozmanitosti terénu,
kde jsou herní prvky rozmístěny.
Obrázek 30 Dětské hřiště ve vnitrobloku před čp. 704 až 715

Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.3.9. Dětské hřiště před čp. 553 až 562
Před čp. 553 až 562 se nachází rozlehlá plocha, která je využita pro dvě dětská hřiště, prostor pro
míčové hry (viz podkap. 2.4.4.) a odpočinkovou zónu (viz podkap.2.5.2.). V centrální části se nachází
dětské hřiště, které je oploceno drátěným nízkým plotem a vybaveno herními prvky pro nejmenší,
lavičkami a odpadkovým košem.
Obrázek 31 Dětské hřiště před čp. 553 až 562 s oplocením

Zdroj: autorka (24.2.2022)
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Na pravé části od dětského hřiště se nachází volný prostor, který je vybaven jedním herním prvek.
Ostatní plocha je bez dalšího využití.
Obrázek 32 Herní prvek před čp. 559 až 562

Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.3.10. Dětské hřiště mezi čp. 395-396 a 392-394
Další dětské hřiště s herními prvky se nachází mezi čp. 395-396 a 392-394. Prostor je vybaven několika
lavičkami. Prostor je ze dvou stran lemován nízkým keřovitým porostem, což vytváří prostor
útulnějším. V prostoru je pět vzrostlých stromů, které nabízejí v letních měsících stinná místa.
Obrázek 33 Dětské hřiště mezi čp. 395-396 a 392-394

Zdroj: autorka (15.3.2022)
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2.4.

Venkovní hřiště pro mládež a dospělé

Na sídlišti Vajgar se nachází prostory pro sportovní volnočasové aktivity, a to streat workoutové hřiště
a DiscoGolf Park Vajgar. Tato hřiště jsou určena spíše pro starší děti a dospělé a doplňují tak nabídku
pro aktivní trávení volného času.

2.4.1. Streat workoutové hřiště
Na sídlišti Vajgar v blízkosti pobočky městské knihovny byla v roce 2019 vybudována venkovní
posilovna (streat workoutové hřiště) s 23 stanovišti, zapuštěných do bezpečnostní dopadové plochy. U
hřiště je umístěn návštěvní řád, který obsahuje i podrobný popis zařízení.
Obrázek 34 Streat workoutové hřiště na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (23.2.2022

2.4.2. DiscGolfPark Vajgar
Ve spodní části nově založeného parku na sídlišti Vajgar se nachází DiscGolfPark Vajgar k aktivnímu
trávení volného času (viz následující obrázky).
Obrázky 35 - 36 DiscGolfPark Vajgar
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Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.4.3. Rampy na skateboard
U bytového domu čp. 669 (vedle dětského hřiště) se nachází nájezdové rampy na skateboard, které
mohou volně využívat milovníci dvou kol.
Obrázek 37 Dětské hřiště u bytového domu čp. 669: nájezdové rampy a část pro malé děti

Zdroj: autorka (16.2.2022)

2.4.4. Hřiště pro míčové hry před čp. 567-568 a 553-556
Na velkém zeleném prostranství, které se nachází před čp. 553-562 a na protilehlé straně před čp. 567574 se vedle oploceného dětského hřiště a části s herním prvkem nachází prostor hřiště určené
pravděpodobně pro míčové hry. V prostoru jsou zabudovány kovové stojany. Konkrétní využití však
nebylo zjištěno.
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Obrázek 38 Hřiště pro míčové hry

Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.5.

Odpočinková zákoutí na sídlišti Vajgar

Na sídlišti Vajgar byla identifikována i místa či zákoutí, která jsou využívána k posezení a sociální
interakci zejména seniorské populace. Bohužel ji na sídlišti je jenom poskrovnu a některá jsou silně
zanedbaná.

2.5.1. Odpočinkové zákoutí před čp. 700 a 701
Ve vnitrobloku „u výměníku“ se nachází ve stínu stromů před čp. 700 a 701 dvě lavičky, kde se schází
senioři a diskutují. Místo je zanedbané a neudržované. Místo odpadkového koše obyvatelé používají
plastovou nádobu na odpadky.
Obrázek 39 Odpočinkové zákoutí před čp. 700 a 701

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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2.5.2. Odpočinkový koutek před čp. 553 a 562
Další odpočinkový koutek byl nalezen před čp. 553 a 562. Je umístěn v rohu velkého zeleného
prostranství, kde se také nachází dětské hřiště, herní prvky a hřiště pro míčové hry. Lavičky jsou
umístěny, tak, že umožňují sociální komunikaci a jsou stíněny vzrostlým stromem. Bohužel nic dalšího
se zde nenachází.
Obrázek 40 Odpočinkový koutek před čp. 553 a 562

Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.5.3. Odpočinkový koutek u parkoviště a v nedaleké vzdálenosti od čp. 707 a 722
Malý odpočinkový koutek se nachází v těsné blízkosti parkoviště. Je vybaven čtyřmi lavičkami,
květinovým kruhovým záhonem a odpadkovým košem. Místo je na otevřeném prostranství bez
zastínění.
Obrázek 41 Malá odpočinkový koutek u parkoviště v nedaleké vzdálenosti od čp. 707 a 722

Zdroj: autorka (23.2.2022)
30

2.5.4. Odpočinkový koutek ve stínu vzrostlého stromu před čp. 684
Další odpočinkový koutek byl nalezen před čp. 684 ve stínu vzrostlého stromu. Jak je vidět
z následujícího obrázku, by si toto místo zasloužilo revitalizace, aby se stalo příjemným místem pro
odpočinek.
Obrázek 42 Odpočinkový koutek před čp. 684

Zdroj: autorka (15.3.2022)

2.6.

Rozsáhlé zelené plochy (prázdné, nevyužívané)

Na sídlišti Vajgar se nachází díky řídké zástavbě poměrně velké množství rozsáhlých zelených ploch,
které jsou prázdné; nemají parkovou úpravu ani nejsou vybaveny městským mobiliáře.

2.6.1. Zelená plocha za budovou čp. 597 (podél ul. Jáchymova)
Na rozsáhlé zelená ploše za budovou čp. 597 je jeden vzrostlý strom a tři keře. Prostor není nijak
využíván. V levé části tento prostor sousedí s parkovištěm. Na protilehlé straně je provozovna Řeznictví
Karel Frantl.
Obrázek 43 Zelená plocha za budovou čp. 597

Zdroj: autorka (15.2.202)
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2.6.2. Zelená plocha mezi bytovými domy čp. 588 a 589
Zelená plocha mezi bytovými domy čp. 588 a 589 je bez jakéhokoli využití. V prostoru je umístěn jeden
odpadkový koš. Další vybavení se zde nenachází. Část tohoto prostranství je stíněno vzrostlými stromy.
Obrázek 44 Zelená plocha mezi bytovými domy čp. 588 a 589

Zdroj: autorka (15.2.2022)

2.6.3. Zelená plocha mezi bytovými domy 590 a 591
Stejně jako v předchozím případě se jedná o proluku mezi bytovými domy, která je travnatá se
vzrostlými stromy. Podél je zelená plocha lemována chodníky. V prostranství není umístěn žádný
mobiliář.
Obrázek 45 Zelená plocha mezi bytovými domy 590 a 591

Zdroj: autorka (15.2.2022)
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2.6.4. Zelená plocha kolem bytových domů čp. 650, 651, 652 a 653
Velká zelená plocha s chodníky, vzrostlými stromy a keři se rozkládá ze tří stran bloku bytových domů
čp. 650 až 653. V tomto rozsáhlém zeleném prostranství není žádný městský mobiliář, který by
umožňovat trávení volného času (pasivního či aktivního.
Obrázky 46 -47 Zelená plocha kolem bytových domů čp. 650 až 653

Zdroj: autorka (15.2.2022)

2.6.5. Zelená plocha před bytovým domem čp. 531 a 1004
Zelená plocha před bytovým domem čp. 531 volně navazuje na zelenou plochu s parkovými úpravami
(viz podkap. 2.2.)
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Obrázky 48 - 49 Zelená plocha před bytovým domem čp. 531 a 1004

Zdroj: autorka (16.2.2022)

2.6.6. Zelené plochy kolem bytových domů čp. 697 až 694 a 720 až 721
Podél průjezdné komunikace sídlištěm Vajgar je situováno šest samostatně stojících bytových domů
čp. 697 až 694 a 720 až 721, kolem kterých jsou velkoryse pojaté zelené plochy s minimálním
vybavením městským mobiliářem; občas lavička a u každého bytového domu železné konstrukce na
sušení prádla.
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Obrázky 50 - 51 Zelená plocha kolem čp. 697

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 52 Zelená plocha mezi čp. 697 a 696

Zdroj: autorka (23.2.2022)
Obrázek 53 Zelená plocha z boku čp. 696

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 54 Zelená plocha mezi čp. 696 a 695 se schody a zídkou

Zdroj: autorka (23.2.2022)
Obrázek 55 Zelena plocha u čp. 696 s lavičkou

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 56 Zelená plocha u domů čp. 695 a 694 s železnou konstrukcí na sušení prádla

Zdroj: autorka (23.2.2022)
Obrázek 57 Zelená plocha mezi výměníkem čp. 873 a čp 695

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 58 Zelená plocha s „vyšlapanou“ cestičko mezi čp. 720 a 721 (v pozadí Tankovna Vajgar čp.
877)

Zdroj: autorka (23.2.2022)
Obrázek 59 Zelená plocha za čp. 721

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 60 Zelená plocha před čp. 721

Zdroj: autorka (23.2.2022)
Obrázek 61 Zelená plocha za čp. 721

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 62 Zelená plocha mezi čp. 721 a 872 (opuštěná hala)

Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.6.7. Zelená plocha před ZŠ (čp. 692)
Směrem od Tankovny Vajgar k základní škole se rozprostírá zelená plocha, která navazuje na nově
založený park Vajgar. Plocha je protkána vydlážděnými cestičkami (dlažba je vysoce popraskaná).
Obrázek 63 Zelená plocha před ZŠ (čp. 692): pohled od Tankovny Vajgar směrem k ZŠ

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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Obrázek 64 Zelená plocha před ZŠ (čp. 692): pohled od ZŠ směrem k Tankovně Vajgar

Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.6.8. Volná zelená plocha s chodníky před čp. 698, 699, 700, 720 a 721
Další velkou zelenou prostranstvím je plocha mezi čp. 698, 699, 700, 720 a 721, která volně navazuje
na nově založený park. V prostranství se nenachází téměř žádný městský mobiliář (lavičky, odpadkové
koše apod.) vyjma pozůstatku pískoviště s jednou lavičkou.
Obrázky 65 - 66 Volná zelená plocha s chodníky před čp. 698, 699, 700, 720 a 721 volně navazující na
nově založený park
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Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.6.9. Volná zelená plocha vedle čp. 710 a 722 pokračující před čp. 709 až 707
Kosek od garáží přes ulici Řečička se rozkládá další prázdné rozsáhlé zelené prostranství, kde lze nalézt
železné konstrukce na sušení prádla a v horní části u přilehlého parkoviště malou odpočinkovou zónu
s lavičkami (viz podkap. 2.5.3.).
Obrázky 67 - 68 Volná zelená plocha vedle čp. 710 a 722 a pokračující před čp. 709 až 707
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Zdroj: autorka (23.2.2022)

2.6.10. Zelené prostranství z boku čp. 566 a před čp. 552
Další zelená plocha se vzrostlými stromy, se nachází z boku čp. 566 a před čp. 552, na které se opět
nacházejí železné stojany na sušení prádla.
Obrázek 69 Zelené prostranství z boku čp. 566 a před čp. 552

Zdroj: autorka (24.2.2022)
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2.6.11. Volná zelená plocha z boku čp. 552 a ZŠ čp. 592
Na předchozí volnou zelenou plochu z boku čp. 566 a před čp. 552 navazuje další volné zelené
prostranství z boku čp. 552 a ZŠ čp. 592, kterou protínají vydlážděné chodníky.
Obrázek 70 Volná zelená plocha z boku čp. 552 a ZŠ čp. 592

Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.6.12. Veřejný zelený prostor mezi čp. 566-563 a oplocenou zahradou ZŠ čp. 592
Široké pásy zelených prostranství se nachází i mezi čp. 566-563 a oplocenou zahradou ZŠ čp. 592.
Nacházejí se zde lavičky, pískoviště a klepadla koberců. Mobiliář je zastaralý a neudržovaný.
Obrázky 71 – 73 Veřejný zelený prostor mezi čp. 566-563 a oplocenou zahradou ZŠ čp. 592
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Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.6.13. Zelená volná plocha z boku čp. 563
Další zelená plocha se nachází z boku čp. 563, kde je vzrostlá zeleň a umístěny železné konstrukce na
sušení prádla.
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Obrázek 74 Zelená volná plocha z boku čp. 563

Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.6.14. Velkoryse řešená prostranství okolo solitérně stojících dvoj-panelových domů čp.
567-568, 569-570, 571-572 a 573-574
V okolí domů čp. 567-568, 569- 570, 571-572 a 573-574 se nachází rozlehlé zelené plochy, kde je
umístěno velké množství železných konstrukcí na sušení prádla a někde klepadla na koberce. Občas je
vidět poblíž bytových domů lavičku.
Obrázek 75 - 78 Zelené prázdné plochy okolo čp. 567-568, 569- 570, 571-572 a 573-574
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Zdroj: autorka (24.2.2022)

2.6.15. Volný zelený prostor mezi čp. 395-396 a 529-530
I mezi čp. 395-396 a 529-530 se nachází velká zelená plocha s keři bez nespecifikovaného využití; bez
laviček, či dalšího mobiliáře. V prostoru jsou pouze umístěny železné konstrukce na sušení prádla.
Obrázek 79 Volný zelený prostor mezi čp. 395-396 a 529-530

Zdroj: autorka (15.3.2022)
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2.6.16. Volný zelený prostor mezi čp. 397-398 a 533
Další volný zelený prostor je i mezi čp. 397-398 a 533, kde z jedné strany jsou vysázeny keře. V prostoru
se pak nachází pouze železné konstrukce na sušení prádla. Nejsou zde umístěny lavičky ani další
mobiliář, který by nabízel prostor k trávení volného času.
Obrázek 80 Volný zelený prostor mezi čp. 397-398 a 533

Zdroj: autorka (15.3.2022)

2.6.17. Volný zelený rozsáhlý prostor kolem čp. 533 a za čp. 529-530
Za čp. 529-530 je opět velký zelený prostor, který nemá specifikované využití. V jedné části prostoru
jsou vzrostlé stromy, které mohou nabídnout stinná místa na volnočasové aktivity. Ve druhé části
prostoru je umístěna železná konstrukce na sušení prádla a klepadlo.
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Obrázky 81 - 82 Volný zelený prostor za čp. 529-530

Zdroj: autorka (15.3.2022)
I kolem čp. 533 je rozsáhlý zelený prostor, který je od místní komunikace oddělen vzrostlými stromy.
Ani zde není žádný městský mobiliář, který by vybízel k trávení volného času.
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Obrázek 83 Volný zelený prostor kolem čp. 533

Zdroj: autorka (15.3.2022)

2.6.18. Volný zelený prostor mezi čp. 681-682 a 683-684
Rozlehlý volný zelený prostor se nachází i mezi čp. 681-682 a 683-684. Prostor je rozčleněn nízkou
zídkou za čp. 681-682. V centru prostoru jsou umístěny železné konstrukce na sušení prádla. Uprostřed
prostoru se nachází vyasfaltovaný plac. Není zde umístěn žádný mobiliář.
Obrázek 84 Volný zelený prostor mezi čp. 681-682 a 683-684

Zdroj: autorka (15.3.2022)
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2.6.19. Zelený prostor mezi čp. 683-684 a 685-686
I mezi čp. 683-684 a 685-686 je poměrně rozsáhlý zelený prostor. V jeho části jsou vzrostlé dřeviny a
keře. V jedné části prostoru jsou nízké zídky, které prostor opticky rozdělují. V prostranství jsou podél
jedné zídky umístěny lavičky; některé jsou ve velmi špatném technickém stavu (viz násl. obrázek),
stejně tak jako zídky. Další dvě lavičky jsou umístěny pod vzrostlým stromem a nabízí tak příjemné
zákoutí (viz podkapitola 2.5.). Prostorem prochází betonové cestičky a část prostoru je vyasfaltovaný.
Obrázky 85 - 86 Zelený prostor mezi čp. 683-684 a 685-686

Zdroj: autorka (15.3.2022)
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2.6.20. Volný zelený prostor před čp. 687-688
Mezi čp. 687-688 (zadní část) a oplocením zahrady páté Základní školy je další zelený prostor, ve kterém
se nachází opět železné stojany na sušení prádla a dětské pískoviště s lavičkami (na mapy.cz je
uváděno, že se jedná o dětské hřiště). Celý prostor je v členitém terénu, který je řešen schody a
zídkami. I před těmito bytovými domy je další zelená plocha, členěná betonovými cestičkami. Část
tohoto prostoru je vyasfaltováno.
Obrázky 87 -89 Volný zelený prostor za a před čp. 687-688
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Zdroj: autorka (15.3.2022)
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3. OBCHODY A SLUŽBY NA SÍDLIŠTI VAJGAR
Na sídlišti Vajgar lze nalézt různé obchody a služby. Jejich rozmístění je soustředěno do několika částí
sídliště. Hlavním obchodním centrem v době výstavby sídliště bylo centrální veřejné prostranství na
sídlišti Vajgar (viz podkap. 1.1.1.), kde se v současné době nachází několik provozoven, které byly
popsány a zdokumentována v podkap. 2.1.1.
Směrem od kruhového objezdu do sídliště Vajgar se po pravé straně nachází prodejna potravin RYNEK
a pivnice Frank s venkovní zahrádkou pod pergolou.
Obrázek 90 Prodejna potravin RYNEK a Pivnice Frank

Zdroj: autorka (15.2.2022)
Proti vjezdu k supermarketu Albert je u obchodního centra JYSK Bistro a Café a hospoda sídliště Vajgar
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Obrázky 91 – 92 Obchod JYSK a Pepco a vedle Bistro a Café a hospoda sídliště Vajgar

Zdroj: autorka (12.4.2022)
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Před čp. 696 je situován novinový stánek.
Obrázek 93 Novinový stánek před čp. 696

Zdroj: Autorka ( 23.2.2022)
V přízemí panelových domů jsou umístěny provozovny potravin a pečiva, jak je vidět na následujících
obrázcích.
Obrázek 94 Prodejna pečiva v čp. 720

Zdroj: Autorka ( 23.2.2022)
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Obrázek 95 Pekařství Velíšek v čp. 722

Zdroj: autorka (23.2.2022)
Poblíž nově založeného parku se nachází restaurace Tankovna Vajgar (čp. 877)
Obrázek 96 Restaurace Tankovna Vajgar čp. 877

Zdroj: Autorka ( 23.2.2022)
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V čp. 566 je umístěna provozovna Kadeřnictví Eva.
Obrázek 97 Kadeřnictví Eva v čp. 566

Zdroj: autorka (24.2.2022)
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4. OBČANSKÁ VYBAVENOST
Občanská vybavenost na sídlišti je zastoupena pouze zdravotnickým střediskem, pobočkou Městské
knihovny a školami.

4.1.

Zdravotnické středisko

V 1. pol. 80. let min. století bylo v rámci rozšiřování občanské vybavenosti postaveno moderní
zdravotnické zařízení s lékárnou (tzv. trojstředisko) na sídlišti Vajgar. Dvoupodlažní budova byla
uvedena do provozu v roce 1986.
Obrázek 98 Zdravotnické středisko na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (24.2.2022)

4.2.

Městská knihovna Jindřichův Hradec

Městská knihovna Jindřichův Hradec provozuje na sídlišti Vajgar svoji pobočku od roku 1985. Budova
knihovny se nachází poblíž nově založeného parku a workoutového hřiště. V této části sídliště doplňuje
nabídku i kulturního vyžití obyvatel sídliště. V roce 2020 budova pobočky knihovny na Vajgaře prošla
rekonstrukcí, kde kromě vnitřních stavebních úprav a modernizace získala budova i moderní opláštění.
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Obrázek 99 Pobočka Městské knihovny Jindřichův Hradec na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (15.3.2022)

4.3.

Základní a mateřské školy

Na sídlišti se nacházejí dvě mateřské (resp. jedna MŠ s odloučeným pracovištěm) a dvě základní školy.
Čtvrtá základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 pochází z roku 1974 a je panelového typu.
Součástí základní školy je rozsáhlá školní zahrada s venkovními sportovišti.
Obrázek 100 Čtvrtá základní škola na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (12.4.2022)
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Pátá základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 se nachází v jižní části sídliště. Byla postavena
začátkem 80. let a je tvořena komplexem budov (šest vzájemně propojených pavilonů) a velkým
množstvím venkovních hřišť a dalších prostor pro sportování.
Obrázky 101 - 102 Pátá základní škola na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (15.3.2022)
Na sídlišti Vajgar se nachází 3. mateřská škola, jejíž provoz je ve dvou komplexech, a to v čp. 594 a
odloučené pracoviště v čp. 690.
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Třetí mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 byla postavena v roce 1974 jako pavilonová
stavba, propojená spojovací chodbou, s velkou zahradou.
Obrázky 103 – 104 Mateřská škola JH, Vajgar 594

Zdroj: autorka (15.3.2022)
Třetí mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 – odloučené pracoviště Vajgar 690/III byla
postavena v r. 1984 jako pavilonová stavba s prostornou zahradou.
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Obrázek 105 Třetí mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 – odloučené pracoviště Vajgar
690/III

Zdroj: autorka (15.2.2022)
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5. UMĚLECKÁ DÍLA NA SÍDLIŠTI VAJGAR
Dle zadání bylo provedeno vyhledání a zdokumentování uměleckých předmětů na sídlišti Vajgar.
Některá díla vznikala již v 70. a 80. letech minulého století v duchu dodržování pravidla investic do
uměleckých děl při výstavbě residenčních čtvrtí (sídlišť). Zdokumentovaná umělecká díla vykazují
charakteristické rysy sochařské tvorby v době, ve které vznikaly.

5.1.

Sousoší s názvem „Mateřství“ u centrálního veřejného prostranství

V rohové části zelené plochy centrálního veřejného prostranství se nachází pískovcové sousoší
s názvem „Mateřství“, představující matku a otce s dítětem od Jiřího Prachaře. Je usazené na betonové
podezdívce. Doba realizace je odhadována na období 1978 až 1979. Na sousoší je viditelná biologická
koroze a znečištění.
Obrázek 106 - 107 Sousoší u centrálního veřejného prostranství s názvem „Mateřství“

Zdroj: autorka (16.2.2022)
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5.2.

Plastika před zdravotním střediskem na sídlišti Vajgar

V roce 1981 byla umístěna před zdravotnické středisko na sídlišti Vajgar plastika s názvem „Milenci“
od sochaře Bohumila Dobiáše ml. Figurální plastika je zhotovena z glazované hlíny.
Obrázek 106 Plastika před zdravotním střediskem na sídlišti Vajgar s názvem „Milenci“

Zdroj: autorka (24.2.2022)

5.3.

Plastika (socha/sousoší) před základní školou (čp. 692)

Na vydlážděné ploše před 5. základní školou (čp. 692) se tyčí monolit se slunečními hodinami doplněný
na jižní a severní straně dvěma do půlkruhu točených keramických zvonů s bílými kamennými srdci.
Autorem je Miroslav Páral, který dílo vytvořil v roce 1985. Sluneční hodiny byly cílem vandalů
(rozlámané zvony, posprejovaný monolit apod.). Sluneční hodiny prošly obdobím restaurování. I přesto
jsou vidět stopy vandalů.
Obrázek 107 Monolit se slunečními hodinami na sídlišti Vajgar

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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6. VODNÍ PRVKY NA SÍDLIŠTI VAJGAR
Vyhledávací studie se zaměřila i na zmapování vodních prvků na sídlišti Vajgar. Bohužel se ve
vymezeném území nachází pouze jeden vodní prvek v podobě pítka; to je umístěno v části nově
založeného parku nedaleko knihovny a workoutového hřiště.
Obrázek 108 Pítko v Parku Vajgar

Zdroj: autorka (23.2.2022)
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