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Protokol



Závěry a shrnutí jsou přehledem výstupů z

participativního osobního workshopu, kterého se

zúčastnila veřejnost z oblasti Strašín v Říčanech.

Po představení cílů setkání, postupu a principů

tvorby strategického plánu účastníci vyjmenovali

rizika a potenciál, který vidí pro budoucnost Říčan.

Facilitátorský tým poté zmíněná rizika a potenciál

seskupil do tematických okruhů, ze kterých poté

účastníci vybrali tři prioritní rizika a tři prioritní

témata pro potenciál. Účastníci se zároveň vyjádřili,

co pro ně Říčany znamenají. V druhé polovině

setkání proběhla facilitovaná diskuse, během níž se

účastníci dále vyjádřili k prioritním rizikům a

potenciálu a navrhli případná řešení. Výsledky

diskuse a příspěvků jsou v tomto dokumentu

zaznamenané anonymně. Sebraná data nelze číst

jako konečný, směrodatný návod pro další postup

při tvorbě strategického plánu. Jde o podpůrné

informace, které byly sebrány ve spolupráci s

malým, nikoliv reprezentativním vzorkem lidí a data

tak mají pouze orientační charakter.



Počet účastníků: 14

Bydliště: Říčany, Strašín



Co se Vám vybaví, když se řekne Říčany?

● Doprava

● Postupná devastace lesů a přírody 

● Kamarádi 

● Příroda 

● Domov

● Lesy 

● Rekreační oblast 

● Noclehárna 

● Doprava

● Parkování 

● Klidné město

● Bezpečí 

● Bydlení blízko Prahy

● Vysoká daň

● Parkovací zóny 



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

● Doprava (špatná atmosféra, lidi se nadávají)

● Infrastruktura

● Úklid

● Finance

● Kanalizace a voda

● Parkování

● Komunikace s MěÚ

● Služby

● Školy 

● Zdravotnictví 



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „Co mě trápí teď a bude možná i za dvacet let, že tu není dostatečná obslužnost a servis, služby 

pro lidi.“  (NEDOSTATEČNÁ INFRASTRUKTURA)

● „Doprava je problém. Někam se dostat ve špičce ráno nebo navečer, třeba do Prahy a z Prahy, je 

nemožné, chybí tu ten vnější pražský okruh. Nikdo se nikam nedostane, všichni si jen nadávají.“

● „Je tu trend nejezdit autem, ale z Říčan a do Říčan se odsud nemůžeme pořádně jinak 

dostat.“ (PROBLÉM JE AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA)

● „Periferie jsou tu špatně obsluhované, nefunguje návazná doprava do naší lokality – Strašín.“

● „Místní linky tu jsou, ale jsou nedostatečné, fungují pro děti, jako závoz do škol, ale večerní spojení 

není a taky o víkendech a prázdninách.“ 

● „Já chci do kina do Říčan, to mám jít pěšky přes les? Po deváté hodině nic nejezdí.“

● „Na to, že jsme součástí Říčan, jsme až moc (dopravně) odříznutí.“

(NEDOSTATEČNÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA)



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „Na jednu stranu tu je klid, ale jsme odříznuti od Říčan, jsme jaksi mimo.“ 

● „Tady to vždycky byla rekreační oblast, ale teď se za vším musí do Říčan, není tu hospoda, 

kulturní sál, sportoviště, už je to jenom satelit, už to není vesnice.”

● „Teď jsou tu dva satelity a nic víc.“ (CHYBÍ MÍSTNÍ INFRASTRUKTURA) 

● „Funguje tu sice malý místní klub, ale lidi se neznají.“ 

● „Hřiště se uzavřelo, něco se nechalo pro psy, ale zrušil se fotbal, hasiči, je to tu už jen satelit a 

noclehárna.“ „To, aby měli lidi kam tady jít, by měla vyřešit výstavba nového velkého sportoviště.“

● „Je tu jen hřiště pro děti, ale potřebují sportoviště a něco, kde se budou scházet vevnitř.“ 

● „Hospoda se prodala, tam měl být sál. Dřív tu bylo divadlo, dvě restaurace, vodní nádrž, hasiči, to je 

všechno teď zrušený a víceméně to zlikvidovali Říčany.“

● „Bylo to dáno evolucí, spadli jsme pod Říčany, protože to tu nikdo nechtěl vzít do vlastních 

rukou. Bylo tu míň lidí, teď jich tu přibylo spousta a my, co to pamatujeme dřív, tak nám ten 

vesnický život schází.“ (CHYBÍ KOMUNITNÍ ŽIVOT A PROSTOR PRO NĚJ)



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „Máme pocit, že nefunguje komunikace s městem, máme nějaký nápad, ale město nás bere jako 

periferii, která je až na druhém místě za Říčanami.“

● „Když se dělají schůze v Říčanech, tak myslíte, že tam budeme? Nejedeme tam, jsme slabší, nás je 

míň a naše otázky jsou pro ně okrajové.“ 

● „Osadní výbor, to nevím, jestli za něj do Říčan někdo chodí, to moc nefunguje. Potřebovali 

bychom někoho s kompetencemi na úřadě, který bude prosazovat zájmy vesnic na okraji.“

● „Byly by dobré schůze, veřejná projednání i na vesnicích, Všechno se děje v Labuti v centru, 

musíme tam dojíždět, je nás míň, nejsme tolik slyšet.“ (KOMUNIKACE S MĚSTEM) 

● „Je důležitý i zájem místních obyvatel, my máme dávat podněty, ale ty zapadnou, taky protože za 

tím stojí pár lidí.“

● „Je to deset let zpátky, to tu byla ještě hospoda, pan Kořen tu byl, naslouchal.“

● „Komunitní setkání, kde by nám někdo naslouchal, jsem ale za posledních 10 let nezažil. Město 

má jiné priority.“

● „Naproti tu byla klubovna pro mládež, daly se pronajmout obecní prostory na cokoliv, hospoda, 

obchod, pro děti, ale to se všechno prodalo .“ (ABSENCE KOMUNITNÍCH PROSTOR A SETKÁNÍ)



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „A co se týká dopravy, plánovali obchvat Říčan, to se zrušilo, pod Strašínem to vyvést až 

někam… , to ale taky usnulo, uskuteční se nebo ne?“ „Je to zrušeno.“

● „Zajímal by mě kruhák na výjezdu na Vojkov, je to jako v Pacově, hrajou tam každý den ruskou 

ruletu, jsou tam smrťáky.“  

● „Uvažuje se, že na Tehově bude spojka od dálnice, asi to zasáhne i nás, Ptám se, jestli město, 

oslovilo náš osadní výbor? Ne. No, něco si plánují, ale nás neosloví.“ (KRIZOVÉ DOPRAVNÍ 

ÚSEKY, PROJEKTY, NEKOMUNIKACE)  

● „Říčany se pořád zametají (údržba), ale tady to vůbec nefunguje. Viděla jsem čistící vůz jednou 

asi před patnácti lety, to byl úklid po zimě”

● „Už dávno tu nebyl velkoobjemový kontejner na odpad. To, co tu bylo, je zrušeno. Lidi tam házeli 

všechno možný.“

● „Třeba v Pacově to funguje. Tam ano, ale u nás to nejde, byla tam třeba obří větev.“ 

● „Ale můžeme to dovézt do sběrného dvora, ten funguje perfektně. Když to tu bylo, cizí lidi tam 

naházeli odpad i kolem, místní nikdo.“

● „Jednou za čas by bylo fajn ten kontejner přistavit i tak.“ (ÚKLID, ČISTĚNÍ SILNIC)



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „Co se týká komunikace s městem, tak na webu bylo kdysi diskusní fórum, bylo tam třeba 60 

zpráv, město na ne reagovalo. Samozřejmě, byly tam sprosťárny, ale město nastavilo jakási pravidla 

a teď jsou tam 3 hlasy za půl roku, je to tam mrtvý. Změnila se pravidla a uslo to.“

● „A facebook mi přijde málo oficiální.“

● „Já mám v mobilu aplikaci Říčany a vadí mi, že mi chodí třeba 3 stejné zprávy, přemýšlím, že si 

to vymažu, už mě to rozčiluje.“

● „Takové aplikace jsou dobré pro mladší lidi, ne pro starší, ti nemají ani počítač.“

● „Komunikace se staršími chybí, oni se tu třeba stěhují na stáří a mají přece taky mít možnost se 

vyjádřit. S něčím jsou nespokojení, ale neví, kam a jak to komunikovat. Je třeba brát v potaz 

generační rozdíly. Ta vyjádření od těch lidí chybí.“ 

● „Ale trend je komunikace přes sociální sítě. A dá se i zajít na osadní výbor a tam to můžou 

přeposlat. Zprostředkovat to může osadní výbor.„ (ZPŮSOB KOMUNIKACE OSADA-MĚSTO A 

PŘENOS INFORMACÍ)



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „K parkování, jsme 4 dospělí bydlící na Strašíně, jezdíme autem nezávisle na sobě, všechny další 

auta zvýhodnění přes aplikaci nefungují, když má manželka dvě auta, ale jedno je používané 

synem, nejde to.“ „Jde to, jen je třeba doložit rodinný vztah.“

● „A co situace, kdy nový systém parkování ucpává třeba Černokosteleckou ulici. Lidi zaparkují a jdou 

na vlak, a my tam pak nemůžeme zaparkovat ani na chvíli u obchodu. Kdyby se postavil 

parkovací dům u nádraží, tak by se to vyřešilo. Ale ty peníze už jsou pryč, zmizely v těch 

parkovacích zónách.“   

● „Parkovací dům je jednoduché řešení nejen na auta, ale i na kola.“ (PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ) 



Jaká jsou podle Vás rizika/překážky pro budoucí rozvoj města?

Co by mohlo ještě bránit dobrému vývoji Říčan?

● „Existuje plán, jak se bude rozšiřovat školství?“ 

● „No, měla se tu stavět škola, ale to je pozastaveno, kvůli financím.“ (ŠKOLSTVÍ)

● „Je tu hodně lidí, kteří nemají kanalizaci a vodu, do roku 2040 by bylo dobré, aby děti měly pitnou 

vodu. Navíc, aby nám nechtěli zrušit vývozy, a co my pak s tím?“  (KANALIZACE, VODA)

● „Je tu potřeba místa k setkávání, potom by tu byla větší iniciativa lidí, aby se tu o to sami starali.“

● “Potřebujeme velkou hospodu” 

● To by měl vyřešit ten sportovní areál, kde je v plánu i hospoda. My se nemáme kde sejít , i pro volby 

do osadního výboru musíme pronajmout Altán v Pacově.” (POTŘEBA KOMUNITNÍHO CENTRA)



Jaký je podle Vás potenciál pro budoucí rozvoj města?

● Poloha

● Příroda

● Historie

● Budoucnost dětí

● Komunita

● Lesy



Jaký je podle Vás potenciál pro budoucí rozvoj města?

V čem byste chtěli žít za 15.20 let? Co by mohlo dál v Říčanech rozvíjet?

● „Aby tu bylo bezpečné žít pro naše děti, aby měly kde trávit volný čas.“ 

● „Nemuset vše řešit v Říčanech. Ideálně neodjíždět vůbec ze Strašína. V Pacově to tak je, mají 

fotbalové hřiště i nafukovací halu.“

● „Proč vůbec jezdit či chodit do Říčan, my to můžeme mít taky.“

● Pro mě výhled na další léta, že spadneme pod Prahu a ta nás spolkne,“

● „Mohli bychom tu mít přípojku na vlak, ale vážně. Přípojka na vlak by byla dobrá tady, koleje do 

Strašína - odbočka z Říčan. Nebo třeba i moře.“ 

● „Osadní výbor nakoupí 20 samořiditelných google aut a to vše vyřeší, myslím to vážně.“ 



Jaký je podle Vás potenciál pro budoucí rozvoj města?

V čem byste chtěli žít za 15.20 let? Co by mohlo dál v Říčanech rozvíjet?

● „Chtěli jsme bydlet v klidné vesnici a stále chceme, ale to, že jsme pod Říčanama nic neznamená, 

ano, dali nám popelnice a přípojky na kanalizaci, ale jinak pro nás neudělali nic,“

● „V Pacově to dobře funguje, oni tam mají ve vedení města půlku osadního výboru, ale i tak, oni 

dobře komunikují mezi sebou.“

● „Chceme bydlet ve vesnici a zůstat ve vesnici pro klid. Ale to, že jsme pod Říčany a oni nám zvýšili 

daně, prakticky nám všechno vzali a udělali pro nás strašně málo.“

● „Aby byly naše projekty v Řiďte Říčany, projekty, pro které můžeme hlasovat, ale žádné se 

netýkají nás. A pokud něco navrhneme, tak nás přehlasují, je nás daleko míň. Je tu 550 voličů, s 

dětmi a vším asi 900.“



Jaký je podle Vás potenciál pro budoucí rozvoj města?

V čem byste chtěli žít za 15.20 let? Co by mohlo dál v Říčanech rozvíjet?

● „Zachovat do budoucna lesy, neničit, nechat přírodu, chceme les a ne lesopark, co se tu tvoří . 

Žádné asfaltky, osvětlení, ne – lesoparkům. Žádné, tak to vydláždíme a uděláme z toho Stromovku.“ 

● „Vydláždí to tady a už to není pěší zóna, jakmile je to vydlážděno, hned tam vjedou a musíte počítat, 

že se tam objeví třeba motorka.“ 

● Strašín by měl mít v roce XY kvalitu života srovnatelnou s městem, ale měl by mít stále 

vesnický ráz a architekturu. Ne, to co je teď, bytové domy s plochou střechou a rozšiřování 

zástavby do polí.

● „Dopravní spojení do Říčan by mělo jezdit co půl hodiny, spojení auty bylo být bez kolon a 

pěšky či na kole by se také mělo dát hladce dostat do města. Cyklostezka sice je, ale není 

osvětlená a zpevněná. Mělo by to být tak, aby i děti večer v zimě mohly bezpečně přijet na kole 

z nádraží. Cyklostezka kultivovaná, abych se nezacákal blátem, když jedu do práce na kole.“



Jaký je podle Vás potenciál pro budoucí rozvoj města?

Co oblast sociálních služeb? 

● „Nic tu není.“  

● „Pečovatelský dům pro důchodce by tu byl ideální, vzhledem i k blízkosti té přírody, ale není tu 

na stavbu asi prostor.“ 

Jaký je ten potenciál? 

● „Příbuzní říkali, že takhle krásné město ještě neviděli, město vypadá moc pěkně. Jen ten standard 

udržet.“ 

● „ Je tu nízká kriminalita.“     „Nejsem si jistý, tuhle ty gangy zmlátili mladýho.“

● „Potenciál je v rázu vesnice, teď se lidi neznají, tak, aby se měli setkávat a pak je na iniciativě 

lidí, co budou dělat, prosazovat.“ 

● „Měla by tu být ta hospoda, vesnice je trochu rozpůlená, osadní výbor se nemá kde sejít, je potřeba 

tu vybudovat ten sportovní areál, kde je v plánu hospoda.“



info@participationfactory.com

Participation Factory, sro.

mailto:info@participationfactory.com

