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ÚVOD 
 
Mládež a mladí lidé jsou bezesporu velmi důležitou cílovou skupinou diskuse o budoucnosti města. Ve 
snaze nabídnout „náctiletým“ vlastní prostor bylo připraveno diskusní setkání pro studenty středních 
škol a žáky základních škol. Celé setkání bylo založeno na aktivitě samotných studentů, kteří do jisté 
míry simulovali postup řešení veřejných záležitostí ve městě. Setkání proběhlo v úterý 15. prosince 
2015 od 17:00 do 19:00 v prostorách KLUBu s.r.o. a zúčastnilo se jej 28 „náctiletých“. Mládež byla 
zvána na tuto akci různými formami ve spolupráci s místními organizacemi, které se mládeži věnují. 
Organizačně bylo setkání rozděleno do dvou částí. 
 
V první části byly nejprve diskutovány všechny oblasti důležité pro rozvoj města a na závěr si každý 
zvolil své prioritní oblasti. Při této práci účastníci v podstatě částečně simulovali práci zastupitelů 
města. Diskutující byli rozděleni do celkem 4 diskusních skupin (cca 6–8 lidí u jednoho stolu). Každá 
diskusní skupina představovala jakési malé zastupitelstvo města. Na začátku si zvolili svého „starostu“, 
který jejich jednání vedl a také zapisovatele, který nápady a podněty zapisoval  
do připraveného formuláře. Na konci této diskusní části dostal každý diskutující samolepky různé barvy 
a nalepil je k těm oblastem, které vnímá jako nejdůležitější.  
Pro druhou část diskuse si studenti sedli k diskusnímu stolu označenému názvem oblasti, kterou 
označili jako prioritní, a jejich úkolem bylo danou oblast analyzovat. V tuto chvíli tak simulovali práci 
expertů, kteří mají za úkol hledat řešení nejrůznějších problémů v dané oblasti. U každého diskusního 
stolu tak museli nejprve analyzovat současnou situaci, což znamenalo určit „Co je v dané oblasti 
v pořádku?“ a „Co je naopak třeba zlepšit?“. V druhém kroku pak měli možnost navrhnout případná 
řešení.  
 
Program diskusního setkání byl následující: 

I. 17:00 Zahájení a úvodní slovo  
II. 17.15 První kolo diskuse – určení priorit  
III. 18:00 Přestávka  
IV. 18:10 Druhé kolo diskuse – analýza priorit  
V. 18:50 Prezentace výstupů + diskuse  
VI. 19:00 Závěrečné slovo  

 
Setkání zahájil starosta města Ondřej Lochman, který se také velmi zajímal o výstupy z jednotlivých 
diskusních kol a snažil se motivovat mladé lidi, aby nejen upozorňovali na problémy, ale snažili se je  
i řešit (v rámci svých možností). 
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HLAVNÍ ZÁVĚRY Z DISKUSE 
 
Předtím než se podíváme, jak vidí budoucnost města zástupci mladé generace, nabízíme přehledovou 
tabulku i oblastmi, které diskutující určili jako prioritní i počet mladých lidí, kteří v druhém kole 
diskutovali jednotlivé oblasti. Každý mohl nalepit jednu žlutou samolepku k oblasti, kterou je třeba 
řešit prioritně a dotyčný se oblastí chce také zabývat v dalším diskusním kole, a tři modré samolepky 
k dalším oblastem, které je třeba také řešit1. 
 

 
Je pochopitelné, že mladí lidé se prioritně zajímají o podmínky ve městě pro mládež a toto téma 
dominovalo druhé čísti diskuse. Významná část diskutujících hovořila o potřebě místa, kde by mladí 
lidé mohli trávit volný čas. Mladí zkrátka postrádají prostor, kde by mohli trávit volný čas ve všední 
den po vyučování, či během víkendu (pracovně si místo nazvali „café club“). Přáli by si místo, které 
mohou navštěvovat bez nutnosti být někde organizováni. Zkrátka volně přístupné místo, kde by byly 
např. k dispozici různé hry, wi-fi připojení, možnost koupit si drobné občerstvení atd. Absence 
takového prostoru nutí mladé lidi chodit do kaváren či restaurací nebo vyhledávat jiná (často riziková) 
místa. Druhým velmi často zmiňovaným opatřením je výstavba workoutového hřiště, tedy jakési 
venkovní posilovny (možnost cvičit na hrazdách atd.). Sami diskutující uvedli i jedno z možných míst – 
v blízkosti 2. ZŠ. Vedení města tento nápad vítá a již o podobném hřišti uvažují. Mladí lidé dostali 
přímou nabídku zapojit se do přemýšlení, kde by toto hřiště mělo být a jak by mělo vypadat. Dále 
představitelé mládeže uváděli celou řadu dalších aktivit a zařízení, které by ve městě uvítali (např. 
kluziště, in-line dráhy a cyklostezky do okolí, více festivalů pro mladé, …). 
Cestovní ruch je pro mladé lidi jedním z důležitých faktorů rozvoje Mnichova Hradiště. Mladí lidé 
přitom neuvažovali pouze o městě jako bráně do Českého ráje, ale zaměřili se i na turistická lákadla 
uvnitř města a okolí (zámek, náměstí, pořádání zajímavých poutí, okolí Jizery atd.). Zároveň uvažovali 
o nezbytné turistické infrastruktuře a to například o propagaci města, informačních cedulích po městě, 
umístění autobusového nádraží, rekonstrukci vlakového nádraží apod. 
Dalším řešeným tématem mladých lidí z Mnichova Hradiště byla příroda, životní prostředí a čistota. 
Diskutující se zabývali problémy a možnými řešením při nakládání s odpady (koše na odpadky, třídění 

                                                           
1 každý mohl nalepit všechny tři samolepky k jedné oblasti (pokud ji vnímal jako velmi důležitou), nebo je libovolně 
rozdělit mezi více oblastí.  
2 toto téma bylo diskutováno u dvou stolů  

Prioritní oblast žlutá samolepka 
(zájem o hlubší 

diskusi) 

modré 
samolepky 

(nižší priorita) 

Počet 
diskutujících 
dané téma  

v II. kole 

PŘÍRODA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ČISTOTA 3 16 4 

PODMÍNKY VE MĚSTĚ PRO MLÁDEŽ 
(NAPŘ. SPORT, KULTURA, SPOLKY) 

10 15 112 

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ 4 11 5 

CESTOVNÍ RUCH 5 9 6 

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ VE MĚSTĚ 1 9 - 

ATMOSFÉRA VE MĚSTĚ 1 8 - 

ŠKOLY, VZDĚLÁVÁNÍ 2 6 - 

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ 1 5 - 

ZDRAVOTNICTVÍ A POMOC LIDEM, KTEŘÍ 
JI POTŘEBUJÍ (SENIOŘI, POSTIŽENÍ ATD.) 

0 2 - 

JINÉ: 0 3 - 



-4- 

 

odpadu atd.), oprav a údržby zelených ploch a parků (např. lesopark), ale také hlukem (zejména 
produkovaným průmyslovými areály ve městě a blízkou dálnicí). 
Velký zájem mezi mladými lidmi vzbudilo i téma bezpečnosti ve městě. Často v této souvislosti volali 
po lepší práci městské policie, nedostatečném osvětlení, problémech s bezpečností dopravy či obavách 
při pohybu v lesoparku. 
Další témata již mladé lidi nezaujala natolik, aby v dostatečném počtu diskutovali i v druhém kole.   
 
 V průběhu diskusního fóra měli zástupci nastupující generace možnost vybrat si vizi rozvoje města 
(ze 7 nabídnutých). Zastoupená mládež si nejčastěji přála Mnichovo hradiště v roce 2026 jako město 
s bohatým společenským a spolkovým životem, otevřené turistům (jako výchozí bod do Českého 
ráje) s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí a podnikatelských šancí. 
Na závěr setkání dostal každý účastník kartičku, na kterou mohl uvést až tři možné priority rozvoje. 
Nechtěli jsme omezit uvažování přítomných pouze do roviny obecných priorit, a proto měl každý 
možnost uvést i specifičtější podnět (na úrovni opatření či konkrétní aktivity). Zkrátka cílem bylo dát 
každému možnost sám za sebe (a anonymně) říci, co je třeba dělat. Je potěšující, že mezi všemi podněty 
nedominují návrhy zaměřené na sport, kulturu a volný čas (ty skončily až na druhé místě), ale zlepšení 
vzhledu města a veřejných prostranství. Více podnětů také směřovalo do oblasti komunitního života 
a možností pro setkávání mladých.  
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VÝSTUPY Z DISKUSNÍHO FÓRA 
 
Níže předkládáme výstupy z diskuse s mládeží tříděnou dle jednotlivých témat. Pokud bylo dané téma 
diskutováno v prvním i druhém kole diskuse, jsou všechny výstupy prezentovány společně. 
 

Podmínky ve městě pro mládež (např. sport, kultura, spolky) 
 

• nová tělocvična pro 2. ZŠ a GMH, která by se dala použít i pro veřejnost 

• vytvoření ledové plochy pro bruslení 

• hrazdy/workoutové hřiště v blízkosti sportovních míst / úprava veřejných hřišť / více dětských hřišť 
 

• nedostatečné využití volnočasového centra 

• místo pro mládež v centru města a lepší přístup do volnočasového centra, více festivalů, lepší 
organizační podmínky pro organizátory akcí, více kaváren (např. internetová), kluziště v zimě velice 
chceme, více filmů v letním kině, obnovit filmová překvapení v kině 

• sportovní kroužky pro děti 

• posezení s přáteli o víkendu 
 

Co je v pořádku? Co je třeba změnit? Návrh řešení 

Víkendové akce 
(DDM, Skauti, 
diskotéky, 
koncerty…) 

Přestavět prostory v blízkosti 
centra na mládežnický klub 
 
Chybí prostory, kde by mohli 
studenti, kteří čekají na 
autobus/vlak, trávit čas 
 
 
Výstavba provizorního kluziště na 
novém náměstí 
 
Nedostatečné vnitřní sportovní 
prostory pro GMH a 2. ZŠ 
 
 
 
Úprava povrchu běžecké dráhy u 
2. ZŠ 
 
 
 
Více festivalů pro mládež (No 
Waves) 
Více prostor pro rekreační účely a 
volnočasové aktivity –  
 
Více cyklostezek 

Vybrat určité prostory a předělat je za 
pomoci dobrovolníků na „café-klub“ + 
herní místnost 
Lepší přístup k volnočasovým centrům, 
prostor, který je stále otevřen, je zde 
volná wi-fi, případně automaty na jídlo 
a pití 
 
Přestavba náměstí – možnost výstavby 
kluziště 
 
Využití prostor stávajících skleníků u 2. 
ZŠ a vystavět zde sportovní halu pro 
GMH a 2. ZŠ a sportovní aktivity 
zájmových kroužků (tribuna pro 
fanoušky) 
 
 
 
V blízkosti 2. ZŠ využít nevyužité místo – 
workoutové hřiště 
 
Podpora u města 
 
in-line dráha, lepší využití „dopravního 
hřiště“ v prostoru bývalého letního kina 
 
Výstavba cyklostezek v okolí hlavních 
silnic 
 

 
Nabídky 
zájmových kurzů 
Sport (tenis, 
fotbal…) 
Kino 

 
Letní kino na 
Vostrově 
 
Knihovna a klavír 
na náměstí 
 
Základní 
umělecká škola 
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Příroda, životní prostředí, čistota 
 

• revitalizace všech parků, úprava lesoparku – stezky, chodníky 

• více zeleně, úprava parků a lesoparku + úklid, zapuštěné kontejnery na třídění odpadu, den proti 
světelnému znečištění (větší propagace!!!) 

• vyčistit park + povodí Jizery (vytvořit pláž pro rodiny), výměna převlékacích kabinek 

• zpevnění cest v parku 
 

• málo odpadkových košů, košů na psí exkrementy 

• málo frekventovaný vývoz kontejnerů tříděného odpadu 

• nepořádek na a v okolí školního hřiště 2. ZŠ 
 

Co je v pořádku? Co je třeba změnit? Návrh řešení 

Budky v parcích Úprava parků – zpevnit cesty 
(lesopark) 

Zapojení dobrovolníků 

Stromy na 
náměstí 

Nedostatek zeleně v Jiráskově ulici  

Alej za zámkem Úklid, odpadky Více kontejnerů na tříděný odpad, 
úklidové akce 

Udržování 
trávníků 

Černé skládky  

Úklid města Den proti světelnému znečistění Propagace 

 Květinová slavnost  

 Nedostatek odpadkových košů  

 Oprava parku: vysázení nové 
zeleně 

 

 Zpřístupnit alej a výstup na Horku Postavit lávku nad dálnicí 

 Hluk dálnice  

 Nadměrný hluk kovošrotu v ulici 
Obránců Míru 

Pryč 

 Úprava květináčů na námětí  

 Zpřístupnit park u gymplu  

 Park pro psy  

 Zlepšit ŽP v oblasti ulice Jaselská a 
Lidická 

Prostor pro ohniště 
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Cestovní ruch 

 

• nevyužití potenciálu brány do Českého ráje 

• lépe využít blízkosti Českého ráje, zámek 
 

• oprava nádraží ČD 

• neupravené podzámčí 

• více ukazatelů pro turisty 
 

Co je v pořádku? Co je třeba změnit? Návrh řešení 

Počet restaurací Reklama před Plauditem - výloha Domluva s majitelem Plauditu 
 

Úroveň zámku Propagace města  Zvýšit propagaci historických památek 
města. Omezit billboardy, přidat 
výraznou informační ceduli, změnit 
polohu infocentra 
 

Sousedská akce 
Zažít Hradiště 
jinak 

Poloha autobusového nádraží. 
 
 
 

Přesunutí autobusového nádraží: 1) 
k železničnímu nádraží, 2) k Družbě + v 
blízkosti náměstí by byla zastávka 

Akce města a jiné 
(No Waves) 

Reklama by neměla narušovat 
jádro města, parkovací místa, 
omezení billboardů 
 

Lepší rozmístění parkovacích míst 

Sobotní trhy Zaplnit mezery v informačním 
programu 
 

 

Facebook města + 
internetové 
stránky 

Zlepšit prostředí Jizery Více upravit břeh Jizery 

 Horší stav a propagace Anenské a 
Jakubské pouti než dříve.  
 

Lepší kvalita poutě zvýší zájem o město. 

 Stav železničního nádraží a parku 
v okolí, málo míst k procházení. 

 
 
 
Přidat odpadkové koše do parku, více 
míst k procházení v přírodě. 
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Bezpečnost ve městě 

 

• zlepšení osvětlení ve městě, více přechodů, rychlostní omezení v koncích města 

• neosvětlené přechody 
 

• rozšířit policejní sbor 

• v noci se necítíme bezpečně, nízká přítomnost policistů 
 

• lesopark nad stadionem plný pochybných individuí 
 

Co je v pořádku? Co je třeba změnit? Návrh řešení 

 Neosvětlené okolí nádraží, 
podloubí 

Chování lidí z velké části vychází ze 
stavu prostředí, ve kterém žijí – lepší 
prostředí – větší bezpečnost 

 Mnoho nevyužitých chátrajících 
míst  

 

 Pokud už policie je venku, nic jí 
nezajímá, nic neřeší 

Častější pěší pochůzky 

 Lesopark nad stadionem Prořezat stromy, nové lavičky, vyřešení 
problému jeskyně, osvětlení 

 Neosvětlené přechody  

 Nedostatečné osvětlení –
Přestavlky, Mírová, Podzámčí atd. 

 

 
 

Pracovní uplatnění ve městě 
 

• vývěska na brigády, zviditelnění zájmových aktivit (aerobik, dumping, florbal) 

• je tu minimum brigád pro studenty 

• více brigád (placených) prospěšných městu  
 
 

Atmosféra ve městě 
 

• oživit dění ve městě (víkendy) 

• přesunutí vánočního jarmarku zpět na zámek 

• výzdoba během celého roku (Velikonoce…) 
 

• vytvoření nedělního klidu (nesekat trávu, neřezat motorovou pilou/cirkulárkou ) po dobu celého 
dne  

• zrenovovat podloubí 
 

Školy, vzdělávání 
 

• klubovny – na volné hodiny, prodávání zdravějšího jídla v kioskách, více meziškolních akcí  
(ne sportovních) 

• kapacita mateřských školek 

• sloučená jídelna (8–20 let) 

• úprava fasády ZUŠ 
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Doprava a parkování 

 

• parkoviště v Poříčské ulici před panelákem č. 25 a 26, úprava vlakového nádraží, více parkovacích 
míst během akcí na náměstí 

• nepřehledná křižovatka u polikliniky 

• nevyužívaná „chátrající“ zastávka za zámkem 
 

• přesunutí autobusového nádraží 

• přesunutí autobusové stanice z náměstí (např. k nádraží) – víc místa/čistější atd. 
 
 

Zdravotnictví a pomoc lidem, kteří ji potřebují 

• není bezbariérový přístup, více akcí pro seniory 
 

 
Jiné 

• zeď pro graffiti, více piknikových akcí, dobrovolnické akce pro bezdomovce 

• využít prostory bývalé prádelny/čistírny 
 
 
 
VIZE ROZVOJE MNICHOVA HRADIŠTĚ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIORITY ROZVOJE OČIMA MLÁDEŽE 

Na závěr večera uváděli zástupci mládeže na prázdné kartičky až tři své priority dalšího rozvoje města.  

Všechny získané podněty jsme zpracovali tím způsobem, že jsme je nejprve sloučili dle podobnosti do 

jednotlivých tematických oblastí. Poté jsme se snažili vypočítat „skóre důležitosti“ každé tematické 

oblasti. A to tak, že každý podnět, který pod danou tematickou oblast spadal a byl uveden na prvním 

místě, získal 3 body. Podnět uvedený na druhém místě získal 2 body a podnět na třetím místě získal 1 

bod. Celkem 22 zástupců mladé generace uvedlo tyto priority: 

 
 
 
 

Vize Počet samolepek 

turistické centrum – výchozí bodem do Českého ráje 6 

město s kvalitním bydlením a službami obyvatelům  1 

město s bohatým společenským a spolkovým životem 13 

město pracovních příležitostí a podnikatelských šancí 4 

vyhlášené průmyslové centrum 0 

město otevřené pro nové obyvatele   3 

svébytné a nezávislé město 0 

Jiné 0 
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Vzhled města a veřejných prostranství (35 bodů) 

zámek a okolí (7 bodů) 

• oprava okolí zámku 

• využití zámku a okolí MH 

• historické jádro + zámek 
 
Masarykovo náměstí + přesun nádraží (7 bodů) 

• kluziště na novém zrekonstruovaném náměstí 

• úprava náměstí – přesunutí autobusových zastávek 

• náměstí a autobusové nádraží – změna 

• přesun autobusových zastávek 
 
lesopark (10 bodů) 

• lesopark 

• zbezpečnit lesopark nad stadionem 

• zbezpečnit lesopark nad stadionem 

• upravení lesoparku 

• lesopark - více čistit 

• zvýšení bezpečnosti v lesoparku – zpřístupnění veřejnosti 
 
další (11 bodů) 

• nestavěla bych žádné budovy na poli za zámkem v Hněvousicích, protože je to de facto 
jediný prostor v MH pro důstojnou procházku v přírodě a zároveň si myslím, že pokud už 
něco v tomto prostoru realizovat, tak něco, co rozvine sportovní aktivity, které jsou zde již 
provozovány – vyasfaltovat cestu na poli – prostor pro skateboard, in-line brusle - teď se 
jezdí po silnici a parkovišti  

• cesty a chodníky – např. zlepšit (zpevnit) cestu v lesoparku, ale zachovat přírodní ráz 

• zlepšit stav Benešovky – bývalé čistírny 

• historické vlakové nádraží – rekonstrukce 

• estetika - jak města obecně, tak náměstí apod. 

 
 
Sport, kulturu a volný čas (29 bodů) 

kultura (10 bodů) 

• více kulturních akcí 

• více kulturních akcí 

• filmové překvapení 

• kulturní vyžití 
 
workoutové hřiště (8 bodů) 

• hrazdy - workoutová hřiště 

• workoutové hřiště (hrazdy) 

• workoutové hřiště    

• volnočasová místa – workoutové hřiště 
 
kluziště (2 body) 

• kluziště 

• kluziště 
 
další (9 bodů) 
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• lepší sportovní zázemí 

• nová tělocvična a rekreační prostor u kurtů 

• tělocvična pro 2. ZŠ a GMH (veřejnost) 

• výstavba nové sportovní haly 

• promyšlení sportovních možností 

• více prostor pro rekreační využití 

• lepší využití prostor pro rekreační účely 

 
Komunitní život (18 bodů) 

• akce města - No ways, Zažít město jinak… zachovat, zlepšit 

• akce související s historií města 

• kulturní akce – vytvoření pravidelné akce ve městě (vit. Neckyáda - Mohelnice) 

• realizace více tradicí 

• atmosféra města – otevřenost k novým věcem 

• dále pořádat akce typu jarmarky 

• více akcí a festivalů pro mládež 

 
Setkávání mladých (10 bodů) 

• volnočasová centra pro starší 

• míso pro trávení času pro mladé lidi (bezplatné) 

• klub pro mládež 

• prostor, kde mohou studenti trávit volný čas po škole (aby si tam nemuseli nic kupovat) 

• rozšířit kavárny, místa, kde by se dal trávit čas třeba než přijede autobus 

 
Životní prostředí, zeleň, odpady (9 bodů) 

• koše na tříděný odpad 

• více zeleně 

• parky-koše 

• úklid Hradiště a jeho okolí 

• čistota a víkendové akce 
 

 
Školství (6 bodů) 

• přidat další jídelnu 

• zvětšit kapacitu škol 

• kapacita školek, škol a jídelen 

 
Cestovní ruch (6 bodů) 

• "Cajk“ – v podhradí kazí vzhled v okolí zámku 

• zlepšení vzhledu podzámčí – zvýšení cestovního ruchu 

• turismus 

 
Bezpečnost (3 body) 

• co nejméně "tmavých" míst 

• bezpečí a co nejméně "tmavých" koutů města 

 
Různé (5 bodů) 

• zprostředkování brigád pro mladé, např. když jsou nějaké akce 

• životní úroveň 
 


