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platforma pro informace, n ápady a 
diskuzi za le p ší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným . 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

lJ 
1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? ~ ~\~ '('\\G / 

\CA'co\J~ ~s~~ \J\C lme ~~\d\ J.t~~,~~1i;~~~~o~ 
, 2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezav1'fáte?? · 

~o'fY",~~ SCA..~o~\S~ c...Q'f\~'{Y\ \~\~O-Je'~~ . _ 
~Q\\'o\ s.e \"<\' S'f::::'J~O.n~ o_ ~nQQ~Q ť:.~d\OJ ';;-~' 00 )'c~a.~\~"~.". 

3. Myslíte si, že je duležité }e2dit do centra města automobilem co nejméně? 0 ~ 'Jl" · 
Co by Vás motivovalo využívat raděj i MHD? 

~ ceY\\::.\S CA. G.M..\:.e'{"('\ ~~c.d.Y\ě "%e'td\ ~ . . -
4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 
- I I _, / 
=t.O.é::)..Y\0\ '('r\\ Y\Q-\\0\JQ~O. ' - . 
5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

...._... U Zvonu? _ 

V\~ Č\~~ bb ~Q\CA~' :\c ,AQ'ť\0\Y\ -s.Q ;tJ~· \m \.A~C . \Q"00'CO.'f\S.·~--", o 
~Q yY;\.0\\~ \ě' '(1)(}.\.Qp. f\0...'-I S. ;--.}'\'OS\:. ' \...) Y"T.e.\'0\.~ '?~ 6~eré měs&é c sti se Vám nejlepe jezdi na kole? e byste uvítali rozšíření 1 

sítě cyklostezek? . , 

~e-=t9-\{Y\ ~'e'\Y' ~"'~~ ~~\.JCA., ~C\ ~m 
'-.l\c ;>e..--:rd-A\0-- · 0-.o s~m~'r\o LP~CA o 

7. Jaká je'f)odle Vás hlavní úloha architekta v péci o měsfo? · 

~\~~ 6~0 o. "tQ.~'c-\o ~~s.,/ Go se ~c.e__ 
8. Jaký~e Váš názor na současný stav Americké třídy? t h...td.~u/ k.O'()C:E\X-t?. 

J)Q\Jc:G\ s~cs~ G.A.A..\: 'J SCA'{Y\0~ ce'\\~ 
9. Co je podle Vás největší probl~ plzeňských sídlišť? · 

fu"'<()~ 60-\co noc.iQ))Q~h CA Y\\ c 6\~\)-o . 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, p!'iMovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníku (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako duležité pro město? 

www.skodaplzne.cz www.kruh.info 
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)vfEJ-c40-r J<:-Vw 
7. Jaká ~ podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

Wrc'Cfí{ éfc Ce~) kt~-
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www.skodaplzne.cz 
www.skodaplzne.cz 



v v 

SKODA PLZNE 
platform a p ro informace, nápa d y a 
di skuzi z a lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

-
Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale můžete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

H/ }ir;/.nte"frJtAde fPJ. e 'j/clro Jne'-.rbť il e 12 v~lrt< Jafvtt/W? 1 . do.r! Zdé'ff<f'~ vzck.Fa o.d. 

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

Tc~:z.'-1.-:o f í cr ~ f'rt .Jd vr!ovy ' z tyle {( Loclto f.'w,~ I 1/( to(/{7
1 J'lo(/duyl ko d((e- ZPf:> ftr:P'-: 

3. Myslíte si, že je dŮležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 
Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? ·, 

N f..l () j e_ d-o(orJr'cfcu'( 1-v~rn 1 fvo/ejbu.f' ) ;' oo/.;dď ' Jf<:Jřo,pf J' j>drkou/IIL( ~ - . . 

4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

AJt' &;IRhe t~ P~o~ 'kt' 
5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? 

' Hr.q/r'/114 I že O.ŽÍ?/1 I ! {r OJtorl f (yre -;, . t vdo(/,} /!Jd /1 J~dove 'h? owLtlt.v ~ 
6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 

sítě cyklostezek? 

.4 Sr fSohr '1 I ,f?dtr lc / J./eze ~ Pf t11 t?!o I;_!.J Wé~ · 
7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

f'JeVt 1M? , - v t!JljJefé. f. k k/.slcní~ o l/rva' /fa Ve/ tt!t-1~ ;-A-; . -. 
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

A!eulť[ett / - .. 
9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

ft.:/fo p~rkO v.;J CJt f4 ploc(( I /{1-·(:/f ~ a~._f/ 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníku (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dŮležité pro město? 

1/a-veJUa ' ~CIO {/<) _ • . 

1 b Co vám v Plzni chybí? 

Ivove' cb~dlo 1 kolte:- ~cJ'/1 /f/er/t~ - -

www.skodaplzne.cz www.kruh. lnfo 



ŠKODA PLZNĚ 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných mě~ V čem je její potenciál? 

f;~ ~~ ~ 
2. Která čtvrť nebo místt se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

~ /A/ 04t7~ ~ ~ --~ 
3. Myslíte si, že je d~ležité jezcf{t do centra města automobilem co nejméně? ; ~ 

Co by Vás motivovalo využívat raději ťHD? fP~ ~fl_) ~~ 

~ ~~t?ti#/~Jk__,/ ~;&~~~ /! 
4. Jaká budova postavl ná v předchozích deseti letech Vás potěš1la? 

~~~ J- .12~~/ 
S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

1
; ./...... ,#4 ~/ 

U Zvonu? 'f'/6' . tflt:t&0 ~ ~!{ ~ r.. ~H~ ~ ~ 
k_ ! t:G ~ 1/(/ ~~'-hkJ ~ ;eut~i;/ J 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdJ na kole? Kde byste uvítali rozšíření • 

. sítěc~~oste~ek? 11tJc ;i/1 v# Lp.f&-~/1~ _ ~ ~~ ~ ~~ / 
/ # ddt41 v ~~6/h ~~( rw 
7. Jaká je p~dy Vás hlavní úl ha chitekta v péči o město? "" / .. r ~' 
~ r,~/Y ff ~ ~/(z~iu/t_ /~t ve l'f~n:iJ . 

B.Ja~r,l;~or a s a~sn~A_g>erickf .t:~~ ~~ 1 ~č;i ~ · 
1ti:i ~~ /1 ~~ 11~.1!/i:i&<! ~~d{~ ~ 

9. Co je podl~~'iíejvětší pr~~ňsitféh'Sídlist? ~ ~~ /'<'-' ~ 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 



v v 

SKODA PLZNE 
platfor ma pro i nfor mace, n áp a d y a 
d iskuzi za lepší budoucnost P lzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mBžete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? v Cf 
!5 0HU ~tl M; rJ if\vM ODLi'IUJé . f mff-tJC\A/L Tkv( V ?CtP!t.v( p~/!2-oD{ ~u 

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

0J(IQ,1J o v z- B Ut< ovfc \ .1 kvf"Ll ft H~/z~t ve,,qi~{1 lvf&q v1 'vM 111 A 1/Jtv i~ 
3. Myslíte si, že je dBiežité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

Jt( poui/vA~ 111-1~ A /Jf:IIU!S'nv ín sv~J v~L 
4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

"-_ Bo HvftL 
S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? . . _" 
1 

·A/V fJ , G-f,ltR ! ť By lS. YCA P~NO JJ\l J) 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 1_ 

koLEM BDLt vt(k'u lt To FAJtv . (Yl,(LOS t ~Zk!l.. ~ O l\. bo ct~TI'ZA , 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

V pt:'(l ~ ~AD{ o 11\Hf\ADř O STR.oni o P AR..fl.. ř , DOMY JAko HUND[~\WhfJ(-{(fí4u~ 
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J)oe,~ 1 ANt: {2.-t cK.l ftaU ~ L-' 1\tA 1St.IAJJ J(N rfDkLor--iiT 
(V fDW)--1 

~ fRf\vJ J)w~ '/ -
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11. Co vám v Plzni chybí? t bt_U K:fiT~S1 ~(A l) t {([V\Ct, 4 1/,~~V/ 
bf(LA fcyt Jt-Ní A t7 U VA f5u _ 1 

? LZt Ň ro tťb T\Jttv \ JAK() v (Dť ;:;, r t\ t.t s 1 r-o n (;; 1 
www.skodaplzne.cz pL c(V_\ QiílS Í. k y P(é ( ťC~ L 7 UM 

A d l.1 6 ' ~A U 7A 7V u tc G.. . 

www.kruh .info 
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www.kruh.info 
www.kruh.info 
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7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

P~' ,, f~ ~ \1 h /.- .,7 )._ (_ ff // L ( 

8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 
- / . 

1"1 1f.. L /) /:;{'r I~ -y' -1 V Z /; (/ A- t:. t- I; r> jo .:; I) v ';" I} 

9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? --
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

11. Co vám v Plzni chybí? 

S' ír'- ( 'f }U 6 f' Í /:: l (f /{_ 

www.skodaplzne.cz www.kruh .lnfo 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

Ac)~ ~,e ~ j<'t4 ~ /'~d ~ ~-:J ~~ 
2. Která čtvrť nebo míst6 se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

7~1ttt A~~ ,M/4~ - ? 
3. Myslíte si, že je d~ležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

;UuJ-Y~ //#~ / ~ Mk /~ 2--
4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

~~~v tfrNt? z 'L 
.I 

S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 
U Zvonu? 

;:e * ~-uL 1 ~ f /(__ ~-vt-~~V ~-~ ~ 
6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření :..v i:{~ 

sítě cyklostezek? 
~- /:u.__h~Je, ,/ ?~~ ~,?~ Á-cJ ,ť/~--~ 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? A?/:?.4 

-fkt-ý t:r .n~a..~/ ·tj'/ I /I ~'dv~' ;U ~ 
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

~/ar ;Pd~ ~hr~ fo/ Co ;nJ./~q ~J-1 ~~~)'~ ~ ~ 
9. Co je podle Vás ~větší problém plzeňských sídlišť? ~ tJ~4- 4-~~ 4 7 

/4~ ~~a ~~>Idu/, ~ 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

Ý~· ~)(~ I Aj~ ~í4- ~ ~· p<;(__A '-~ c:C-r't-?rftY7 -- - . 

11. Co vám v Plzni chybí? 

www.skodaplzne.cz www.kruh.info 
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platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnos t Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rád i, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? , 

H\~TD~\~ -.\/>.,t<) ~~~~fAb~~;{o ~ Yti<b•A:: c'~ /i~otA.1~p,_"biJ í~/.ftlE"-' 
2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

' ~ ~ 

'f-tU:.IJ7 01c:. }::V'{ 
1 

'i)LQ\lk'-l/ 1 ~o~l _ _ . Ut:' -po 'ia . .ot...i" tJ ~})~Z. t~ c;tc-'-' ~\-J'I-17 

3. Myslíte si, že je d~ležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 
Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

f\00 I lloi 1 J'\CE - C..t:t--J" 
1
1C(CI-<L-o"'>11 O~SLu lUS> ';' -Š"Ito~ii{0 o~ol-.,.....-

4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 
,--

1-.)~'1 'tf r) ~ (_tt.1 D IJR 
5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? 

~o 1 "~r t--it:C!UA..\ 1 ~t:' "\ f\.-'7 STA~~ 7 - rto?\IJ~ ut=" ~ 
6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 

sítě cyklostezek? 

C:t L k:;o "E ~ -l !ll> voT 1 T "+-v 1\.:d: .... < ~ oj 1 \l ~ kl --rRJ 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

~U.D"'FJD'j IT ;::-u l..Jt..c-+4-o~' GCNTRA I \\{v "'{~tl'\< "Tl.A~ \:on~:- 'R-~ 
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

~'c ..... ( -i t" 1'-A.T':;L - ~n; !Jil-A "'5~T r~sl,... (sr;-~) -k tJE'Oo \'"'k:> 

9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 1::>0l"~.\J J 
- ,) I r- ,--- ~" 

-nA;.I---=E :r~ u, ť~ iJI <Z GBJ•~ ctt7g, ~r~ 1 c~t vl-A.~'N\ (f).J"~ R.....~ 
I 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

\t- 1:>ÚLtirrE-1 }\l-A ~ N€ ;:,{lo\lr <rc::..t:1 ~ 1'..t..."T--• -e-eu o159{ot>7 <SL-J.?~! 
I I . , . 

11. Co vám v Plzni chybí? 
r-

tl LA.~ ~-h "~Ct( I f é~ I (_ 

'T'C.Oo/J(sL~kJO "Sí' CI{V :bJ (v~f3A.(J6TIC~[.((o) Y\E~T~ 
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ŠKODA PLZNĚ 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň od išuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

iw ]{Jf · cr)a_~Ztltl0 f1 f/j) 
2. Která čtvrť nebo místo se V"" v Plzni nejvíc líbí a proc ... a kam raději nezavítáte?? 

~ (o"" u. ?!);:> 
3. Myslíte si, že je duležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raděj' MHD? 
A / 
'j~O ' J ťčc {IAA . 

4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

VJ/( -

U Zvonu? I -- - / / 
5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské 99lerie na místě ~a~ 

Oť 11°1 q(o tl'fvtliA 
1 
J o: k jO ~{P C{ 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 

7. Jaká je podle Vás hla~í úlo9a a'fhitekta v ~čif mě~? -... 

q btAc/~ 1111 {? b-- f-1r(J) t 'ť 0 ~ 
8. Jaký Je Vá~ "JI;;;~~~!') d UA A;;;~~ třídy? 
9. Co je podle Vás největšť~o;m ~~kých sídlišť? 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníku (bý~a~Ýf..Q_ kasáren)? Vníryáte t~to, mí.sto ~ko d,y lež~té pro /ěsto? 

J 19'1-e · Kfl'Q 2'0Vtf/ovq P/Z'ť4 _ ofo/JA f'Vttťfilter . 
11. co vám v Plzni chybl;/ ; ; bez~e~eJ. 

www.skodaplzne.cz www.kruh.lnfo 
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d iskuzi z a lepší budoucnos t Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

S ~t9Lo{ ~v~ iAt:. ~ ~ h:, v- otc, r tÁ-""' r f <JJ1 ~V) \r o bL CA '-' f~( fv. ~ 
2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

~o e-~ \ 1'.:,<.'?-o v ~ 'i ( ťJ dv:. ~~ ~ \fl\/\,: Lť_ 
3. Myslíte si, že je duležité jezdit do centra města authmobilem co nejméně? A~ 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? . /' 

cevwr ())' )\ ·~ 
4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

vf i( \L . "i~ f vo ~ ~9=>o\-e S~~~ 
S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? · A n ' · '1-. . -... ~ 
.c...o... ll\ o l> ~ ( ~ Cvl '-O 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 

l~ L -~-oct\N\ 'P b l1,vf~ .J..-r.r i-._ l 'Ů) lt_ 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

~ ~ t' \-~ ~~q r t->-k \i cl~ ~u~' CLlt5( 
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

sLt.:; t1 ro~ v-_cLr~t ~~M11 ~(~v- ( lL. t-t-vf 1{\hl_ ~ ? c.,~L CM~ 
9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

·-~~~o~v-~~t.t/ 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníku (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo ) ako duležité pro město? 

!, ~(_~ ~(~ kvL ~ \"JLAc) 0'<71 ~ bť( lu_~ 
11. Co vám v Plzni chybí? 

s 4- (!._ d u v Q:\c../ !vr-~v-o ( ~ k I tv ~ c-1 ve, ~ 

www.skodaplzne.cz www.kruh.info 



ŠKODA PLZNĚ 
platforma pro i nformace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. ' 

Děkujeme! 

I 

1. Co podle Vás 'Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

ffl -. - -~ r ' - ~ cL~_" , .. -
3. Myslíte si, že je d~ležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

~ -~~~---~ l~t 
4. Jaká budova postavĚmá v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 
U Zvonu? 

6. V které městské části se '!Já nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

11. Co vám v Plzni chybí? 

www.skodaplzne.cz www.kruh .info 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

3. Myslíte si, že je d~ležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? AIVO 1t/ ,~ .. ) 
C~-by Vás motivovalo využívat raděj~ MHD? -~ /11'-<., ~ f1Hl) -~ ~~ 
~~~~- tl 

4. Jaká. budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? _ . . ~- _ ~ . . ~ 
~~ ~ ,.M;\A.' ~ ~~ ~ /1'- tlk-/./_:_..AAh~ ~ a~~ (/ V 
( ~~-~ ~'d ~) 4e ~:·-;;:;JJif7~' o<nw; /4_, ci~ ) 

S. Vnímáte jako přínos planovanou budovu Západočeské galerie na místě ( l)ú..., ťJ~ 
UZvon~? AJ~ . ~.kt', ~ ~ ~~ ~ ~~,61/.._/U!ii-'.,-. 
~~ .. ~~''~"~fr;~~~ ~;~'7 ~~·- · 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 

~/fvH~ ,~ 
7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

~~ 
9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

{'JL._I ~~I~ 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

11'-~ ~~5. Vl'1t4~ ft;~ t::::f_!b~ ~/~o_'~ 
11. Co vám v Plzni chybí? ( ~ · ~ ~ ~) 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás P~zeň odlišuje od jiných Qlě~!? V Šem je ~jí potenciál? j) ...ty:-1 ťJt::;-7 (;?.E/rY ,J.i to ;p (/f t.f) v-t;- 'V'& I-fl f?t?C- Né L t ',81 ...-HA-- 1-?--Le- t'E.N ~ A-
11 

; / 
..[e )1! t,;?bÍ .f~.JMIO (1-1 Jtt( J),~it_ .. * f:.l~Ot(lO P~ IA/Tre21&<e~ ~ 70/e-Vt:.-J~L. fo'E ?-!.])! n 

2. Ktera čtvrt nebo místo srvám v Plzni nejv~ líbí a proč ... a Jtam raději nezavíťte?? ~.Vé.t I 

. ifírW>N1-~ fiLt/ 1/?f 'c:·-"n/~ NAf cJ!J~EC.# w: ' if>kr~Aif/j'1 t:.Pc,trké , 1/&A/tJ ~.,Iflt/ C4 
3. Myslíte si, že je d~ležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? tJ(} ?-Pf TC- L · 

Co bL Vás..!!lotivovalo vy.užívat raději MHD? . 
(/;{. Zl l~ / Jf (./'f ve · V' CE--A/T,P<- ~t>C • I 

Ř-lfJ>§'iJ A/er- }/Jt]) '(f;_?;j )!f7 ~0~€~ ť. 11/r.J?. f1~ f/ITEvi/J_ Y..Z:!I,tpf oiJf-tC) 
4. Jaká budova J ostavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? k. ~~Í? 

1/Jh'l- Jr J;ť'JC;H:,-E:vci C1x- b k-~ ?oQr;tt.-EA.»f/ ~ ()t;4-ZE . 

S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 
U Zvonu? 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? . ......... 

k .: o Lt: 11 ?2::-1::-7 1- <rn-11 i:.:P é. !{o o c;f: L-v..rl L <~~·· o/ . {lf..C; r ~ . 
7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? / 

~~z//,1-~!f,.·r Ml2HOJV !E . lt/4 P.e.fv-,f- hl V l/ t..r -r~-.1'.._?' I !'fl/~ 
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? / 

v'~'el1 r.rlbf<fvtf #-ffrýtfiVA--- /iE. ~Jih t/é2:.fJt Jtt<./7_A. /v~ 1-?ti:t-+--
1 ?> / -~ "' I'A-

9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? /
7 7>e V 

1 Ů)A/ 
jE: l/ÚiJéc ._f!oVr~ 1-2::-0t-01/-;tf.J/(IJ'T v-ItO ? J0;JQ:/h ~é#- Ýt'~UV}- '--

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovan·á na místo parkoviště v 
sadech ·Pětatřicátník~ (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

I!Z,G;Ti 1 Y~ ~ ..)tr f'}J_-AJ! fo' l "'ót-:e/.... ,. f7tJitt.O ,ť/ ~ a;/T ~E,VJ"'hl/1-r 
11. Co vám v Plzni chybí? kf't--IU.'(_., r,f-I:::C·P')' /7~/IÚ{;, ýZJ/~ 

J4.r1 ~t.-ru_,~ A/éo!Jectt~~ , ,fl> v ?i:e-./)/fí0~71/ó"'7fÁ/; / 
ePr-t:JZJeý~ /{- 7t:-Lt ť Tt/:, ?e't::..P i};).J);zv/ , 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mťižete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

0oVIw1~J : w.J:J,n~ 1 .flq1JM-<_} Sve7-vv0/l.f (' ''i~Jk l n:J.Jof."OJ. :kv . - -

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

ÍlikJ prť.~t/1 ~~ ~~oh~ /}~~ 
3. Myslíte si, že je dťiležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? {;~~ . _ _ 7 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

vtzo~ p-s~? t-u$o Je~ IAv Ý~ f ~ wvV::.. 
4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

% aJo/AM~J W1e, '--' Vtúpo1-l1;r f Oo...J ~ 

S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 
U Zvonu? 

f&,o ( 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 

v' u- /ll 4-- V' (A, / 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

l{;f!AM ~MMCVV.of ~~Cv V~ n'(~ ~ ~<:!ln ~ t.td_.t_ ;t.AIVo(.ci- (Xtc,llo~ 
9 C • dl V' • v v• bl' I v k' h 'dl" v'? nf a)~ - b~"i. CU....fr . o Je po e as ne]vetsl pro em p zens yc Sl 1st. 1' ' · 

/Vť.llt~ I~ f1t1..ť:X.J fav •v-~.-v ~· l ?-t '- f./~ / ~ i1j'/ y ~ aJze lh . ,·l;ofaCA ·. 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníkť! (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dťiležité pro město? 

/ttd~( 'Pi~ardo ruf>o d~·e__ . Sp'.J~ 0~ .(/ s fť's-t-11r '({'·k~ 
11. Co vám v Plzni chybí? 

VdJu/ ~ v CRMI'Lv../1 ~oste.~ 

www.skodaplzne.cz www.kruh.info 



ŠKODA PLZNĚ 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

/Jtr~:bLt~'i/ o.i;_oL/ (~Ol ~~ Lff.J'I) 1 ~R!Jf v CCMTl:>( 
2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

MLf 1J .( ~t-!1 .rr-1A4HII- ~TZ<J~~ 
3. Myslíte si, že je duležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

/..III' . l...eU i.lll' /11(J) 
I 

4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 
I V 

.:lloT1tL J.JI/ Jti..!Tll 7o3611- J-/-o"f4l.Ct ..:Dif>Lolttlf' (-?/f!dJů Ia~ ... ) 
5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? 

/./&' 
6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 

sítě cyklostezek? 

ZoLg-Wc_ --7 ~73 .ú/'k. 'f 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 
...... 

1t--o ~ .11( o DI.C jpYpv/z.,t;T ?U .J)o 1>~ · 
9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

~li '2.0; 1/}11 í.J/ 
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníku (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako duležité pro město? 

f./!f/1~.f.L)J1 fa- ..JP' P((7iJS
1 

I n"n ,h't.:Pro rf/.[7/ffl~r. 
11 . Co vám v Pfzni chybí? 

www..skodaolzne.cz 
www.sKodapltne.cz 



ŠKODA PLZNĚ 
platforma pro informace, nápady a 
d iskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mBžete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

ff'~ďtiJrť i fT Ai-~Aicfv I '[IP~ Pkf{)/tv C{ ~~(/. ~-~~k~ I 
2. Která čtvrť ~ebo místo se Vám v ~I zni nejvíc líbí a proč .. . a kam raději nezavítáte?? 

·1na~ MWa ~ /YNPrJ4. ~Ll a+. 
3. Myslíte si, že je dBiežité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motiVovalo využívat raději MHD? 

~ w& ~ fiA-t;-~ ·~ fŽtrM;~~---- /ifiP; ~ ~k-JŘd' 014~?:?1~. 
4. Jaká budova tf>ostavená v předchozích deseti le~ch Vás potěšila? ~O (J 

/)u# Á1v .r ~a-v'~ · · 
5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? 

11b1 4ttt~ '~r/l- ~ /7~ /n1A . o22d'a~ ?rm~;tS!r---: 
6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítcfl i rozšíření 

sítě cyklostezek? 

Jak-- rdtJI~ 1 
íJ?1A ' f.)z11~ I Afbt fA/lji?WJtl ~~ : 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

J6t;r ~~ /ra f'1?tt/a/r ~ ~r;t--- ~ tJ&h{;M/' tPdÍ-ťd. ~~~ 
8. ~ký je Váš názor na současný stav Americké třídy? ,t:l ,;yn~d?t;; ~ /Jr'~~~ . 
·?rz< fJ b11 4- bp'l pi!t-/ o9PM t0 1'#/Pr 

9. Co je podl e Vás největší problém plzeňských sídfišť? 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech PětatřicátníkB (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dBiežité pro město? 

11. Co vám v Plzni chybí? 
1 

~M~h ~j6r~-rnJ1~ 

www.skodaplzne.cz www.kruh.info 
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SKODA PLZNE 
platfor ma pro informace, n ápady a 
diskuzi z a lep ší budoucnos t Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale m~žete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co pa;;~zeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

2. Která čtvrť neb? mí;!9 se Várry v Plzni ~e~íc)íbí a proč ?/a, kary radě:i n_eza~táte?? 

3x::?o( fJ{/ / (i!) irt-t A 1 '7/1 ;)~Wt 3e f é2J.Ct ffťí /1 t11 c, h1. 
3. Myslíte si, že je d~ležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás mot;J·v valo využZ' at raději MHD? "----
/ ........._ ......... / '"\ 

(r'Jzh# -e. Cet.5 e 5dl~ 
1 

/€Jzu.U11/a ceVr.q 
4. Jaká budova postay :ná v p~dchozích deseti letech Vás potěšila? 

1<:1 Dflt1t C{J [) /1(} 2 
S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření ~ 
sítě cyklostezek? / 1 / r / 1 f ř"'" .-

V!Q 3/ovOttt.~c/li. v CťhrJ-ftA. , ez exf9Juj,c, 11q 5el:?ť Mf~ hctvct2cr · 
7. Jaká je podle Vf' ?lavní úl~ha.frchitekta v péči ? město? I 

o/!7/ef h0 kot, CL hOt. b(,{_d~t/tchtP7 . 
8. Jaký je v;;;;;;;;-;u: s;:, ;·~:~rické třídy? 

9. Co je podle V"."f největší ?roblém plzo/lských s~lišť? 

~(/ pfchtJotr/; 3/u ?&?. fťlt~cf- ' -
10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátník~ (býva7:' c;J%ár~)? Vnímáte toto místo jako d~ležité pro město? 

/ liJ \.,' ----< 1!7 
VC2tť/ J t.tt 1 tf e toezr -e ;e tJ 

ll.CovámvPizn~ 1;;:/ qrr;L/e{/ (hA~{;) 
www.skodaplzne.cz www.kruh .info 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápa d y a 
diskuzi z a lep ší budoucnost P l zně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mBžete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

U€.131 1 ):fi-';( rJ t::,L;c I I ( l.'fttV/ OJ 1 ~ Lt/V v_ ~ . ) 
2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

}!./.. I ( - ) ~ 7~~ (TliJUft!!} f4f~fj-I 1'6LéW I ')ÍITo ?R.o #JPit~t:. ?~7JU;ItlU?) 
3. Myslíte si, že je dBiežité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

~vl.l~l á:l/'t; '7f?}~V~J I 
4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

-IJo /kL t9Aiéé::~O 
S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 

U Zvonu? 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 71"' 

O' Lt tf 1::: u 
7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

1J.+fLt'Jij-/ frlUL-If!) ri/A/f<Zw~bJO { S~rtv],~ /J-
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

1o~L--~17 oť~ r ex»-t3 
9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

.::Jtft...ťO'A"'t 1 

1>olroJ>L ~ho ")frn. ~ll.o 
trvor W'/árV L/2; I 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech PětatřicátníkB (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dBiežité pro město? 

o/Aifl{ov,Y!f + 'iirtJ~OflV'IJ- .4-VtO 
11. Co vám v Plzni chybí? 

111(:/ 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mťlžete se vyjádřit jen k Vámi vybraným . 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 
0 1J I - I - I I I 
~'-y' ~.(;ll<.l-1 1 2.. e.~~ I lt/o, t1et;-r'r

1 
A/4 VSl t"fl'7íOfLlC/(_'fcH v~c;-0 1L 

2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

~f3oesuq 1 
f'Ot é. 

3. Myslíte si, že je dťiležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? .A!VO .._ 
Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? (.jl, C 1 4LE Pť t <; ro 

- \ I ltrr ' ( r I EA...,reLt"l VE~> ll I 
V~lll. l v " 1'1. S P"4:'?lltvďl o~toL-t--IC\{ ofJc.1 r1 1nO,l.o A..Lt ť U.PLttF: ,, 7 ,. n...... - t:: Lo v '7 7 

f1 Le Mo t~' P.IJ.Eo/\4NtA - '-1..vtVt<..f=l\,_,- 1 / 
4. Ja~á, budova postavena 'f předchozích oeseti letech Vás potěšila? '= .::I) /Civ € I ) 

24 Dtt-A'.- f'10tf--.4.' ~íEet.' R_f'<.o~flW.<.Ct_ Jrtl.q) tV~Ptt. V ) 
S. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě Rs;lt'1ctf _ 

U Zvonu? NEC~t-
AM 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 'SLDCIAV1 

t/;l4.Jt 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? 

kott-C.tf>CA---t I 
8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? 

l{.pt'TA4>íeorA ,zvv..'~r... of(4rr1 ?:vD011- /f'f "l 
9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídlišť? 

"t;~v!Íl 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníkťl (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dťiležité pro město? 

tvEV t11"j 

11. Co vám · - chybí? 

www.skodaplzne.cz www.kruh.info 



v v 

SKODA PLZI\JE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnos t Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mBžete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. 

Děkujeme! 

2. Která čtvrť nebo mí;;to se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 'f}r-
H&fi=.!E ~- U k.Jlil-i ~<.AM r {<"fiJA.JťK/\( t?AD . (') V.t:"(}/f . 

3. Myslíte si, že je dBiežité jezdit do centra města automobilem co nejméně? SA H oz~ nli ·1 

Co by Vás motivovalo využívat ra~ěji MHD? V ~t.J ~VAt,.,_ A RA'P 1 

-zAffR-pp/ n-~6~-e; -.... -zo~tr~iif'ii/ri:ol:rti~+o -

4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? / 
B O' ~ ~ L. ':zx D /o.) A I .-- z. 'n:::.J.:'C.. rl I e,ť;;l "Z.íJ ts., ,...., 

5. Vnímáte jako přínos plánovanou budovu Západočeské galerie na místě 
U Zvonu? A tJ O 

6. V které městské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 
sítě cyklostezek? 

~ URC3 . '((..Dr..>c.fff' c. S, 
,. / 

7. Jaká je podle Vás hlavní úloha architekta v péči o město? H '-1 DA
1
r--lf V.: ó f-t &rt.~t c...il. 

s;{Av/Ft3#Jtc.-# AIL'n\IIT! :JA-~fi t "f,.. u Tllt"J l'o p~A.Vt!:l ~.,o ct5 "?- ) 
~---;"o1 <H n&'~>'I"O "' '='--

8. Jaký je Váš názor na současný stav Americké třídy? PR u s- v c H .1 

}'::..D'G: 2<.-f~'T).\C.....,. pěkl' :z drJ,;.., ..... IJAN!.)Jf;n s~ -rě?lc.-

9. Co je podle Vás největší problém plzeňských sídli~ť? r ) 
'tJfp~(-t<-eOlllť1J'f' 1 tv{2- ;, PA0tJA . C? g i~~ GE Pta u #fJ.Vhitfi'IJ t KY 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech PětatřicátníkB (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako dBiežité pro město? 

~8\n'H 

11. Co vám v Plzni chybí? 
/ ~),._( ' 

V i c-e: V EJ t c.t.f z.ó p.; 

www.skodaplzne.cz www.kruh .info 
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SKODA PLZNE 
platforma pro informace, nápady a 
diskuzi za lepší budoucnost Plzně 

Oslavy Dne architektury Plzeň 2.10.2011 

ANKETA 

Anketa se pokouší mapovat vnímání města Plzně jeho obyvateli a inspirovat k zamyšlení 
nad urbanismem města, architekturou a veřejným prostorem v širším kontextu. Bude 
v nejbližších dnech zpracována a zveřejněna na www.skodaplzne.cz. 

Budeme rádi, když vyplníte všechny otázky, ale mužete se vyjádřit jen k Vámi vybraným. 
Anketa je anonymní. ' 

Děkujeme! 

1. Co podle Vás Plzeň odlišuje od jiných měst? V čem je její potenciál? 

V~ i (vYJ-v~ po {o ~ fr~- [V1Jor~ 
2. Která čtvrť nebo místo se Vám v Plzni nejvíc líbí a proč ... a kam raději nezavítáte?? 

Vie~ ~sh.. se--S'~~~r~~ ~s~v~~ '~-- 'P.e.-h-o~ 1 locJo~,. 
3. Myslíte si, že je duležité jezdit do centra města automobilem co nejméně? 

Co by Vás motivovalo využívat raději MHD? 

4. Jaká budova postavená v předchozích deseti letech Vás potěšila? 

l:t-va._lo h. ,)~"" W~y ~$~Vctce }f~cil ...-(};hv~~ fuytt ~ 
S. Vnímáte jako přínos plánpv~nou budovu Zá~~doceské galerié na /míst v 

U Zvonu? 

4 .ck tÁru Atvo. 
6. V které mlstské části se Vám nejlépe jezdí na kole? Kde byste uvítali rozšíření 

rítě cyklostezek? 

ll ((21 s+e-~e-~ ~r. rJ ])'Uu~rqve.eJ'D~ ·u~ 151oU{{hfcÁ -: 
7. Jaká je podle Vás hldvní úloha architekta v péči o město? 

~OhG e f Ch-e:' -!v otl' ~ dob rez} ~~ ~rO ((JC h t'Lo /;I) rl D ko~erc. ( 
8. Jaký je Vás názor na současný stav Americké t f ídy? I /--

C)w~1/(W) h.,.óVQ... r ~(~ 
1 

h ecJw~ {(lfrl !Je_)~ f ptovoo ~ · 
9. Co je podle Vás největší proJ ém plzeňských sídlišť? 

10. Jakou funkci by podle Vás měla plnit budova, plánovaná na místo parkoviště v 
sadech Pětatřicátníku (bývalých kasáren)? Vnímáte toto místo jako duležité pro město? 

11. Co vám v Plzni chybí? 

Wv-~' r-es~tttee s clt(,(J kt.Wt roct v~;ros+-r"' ( .r.J,~ 
1 

~-!~~.~~ í/VÍh ~/-h.ctní~.o ro'Jr~ f roj 4.-h ,·o 1-7 i[Qn 1'or'1 / ~!r 
/ www&ruh.lnfo 
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