
   
 

Setkání s veřejností k proměně dětského hřiště Sobotecká 

 

Datum, čas: 12. ledna 2022 od 14:00 do 15:00 hodin  

Místo: dětské hřiště Sobotecká, Praha 10 - Vinohrady 

 

Přítomni:  

Zástupci Rady MČ Praha 10  

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka 

Mgr. Michal Kočí, radní   

Renata Chmelová, starostka 

 

Zástupci společnosti CDN77 

Jana Juríková 

 

Zástupci ÚMČ Praha 10  

Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí 

Iva Hájková, Jana Martínková, Vladimíra Špetová, Šimona Huitric, oddělení strategického 

rozvoje a participace, kancelář starostky 

 

Ateliér zahradní architektury Partero 

Ing. arch. Jakub Finger 

Ing. arch. Kristina Baturko 

Ing. arch. Paulina Zavacká 

 

Občané: 

cca 15 občanů 

 

Cíl setkání:  

Informovat o návrhu nové podoby dětského hřiště, představit návrh veřejnosti a diskutovat o 

něm.  

 

Program:  

1. Základní shrnutí informací k rekonstrukci hřiště 

2. Diskuse, náměty veřejnosti, další postup 

  

1. Základní shrnutí informací k rekonstrukci 

 Městská část P10 byla oslovena soukromou společností CDN77 s nabídkou na 

rekonstrukci hřiště. Společnost hřiště zrekonstruuje na vlastní náklady a po dokončení 

hřiště předá zpět do správy městské části Praha 10. Péče o hřiště bude následně 

zajišťovat městská část Praha 10. Předání hřiště k provedení rekonstrukce bude řešeno 

samostatným smluvním vztahem. 

 Městská část Praha 10 bude ve všech fázích o projektu informována a může ho, 

s ohledem na následnou údržbu, připomínkovat 



   
 

 Podobná spolupráce soukromé firmy, veřejné správy a místní komunity je v Praze 

ojedinělá. 

 Společnost CDN77 má v blízkosti dětského hřiště kanceláře, firemní školku a její 

zaměstnanci v okolí bydlí. 

 Společnost CDN77 si zjistila anketním šetřením potřeby uživatelů hřiště a ty jsou 

zohledněny v návrhu.  

 Městská část Praha 10 spravuje bezmála 100 hřišť a sportovišť, zná potřeby obyvatel 

s ohledem na věk. Toto hřiště patří svou rozlohou mezi větší hřiště a po rekonstrukci jej 

bude možné označit jako multifunkční pro věkovou skupinu od předškolního věku až 

po mladší školní věk. 

 Současný stav hřiště Sobotecká je uspokojivý, městská část o něj pečuje. Kdyby nepřišla 

nabídka soukromé společnosti, zůstalo by hřiště, tak jak je v současném stavu. Hřiště 

nyní poskytuje dětem dostatek prostoru pro hry. Po rekonstrukci navíc i pestrou možnost 

výběru volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny. 

 Společnost CDN77 zadala zakázku na zpracování návrhu a realizaci rekonstrukce hřiště 

Sobotecká Ateliéru zahradní architektury Partero, který má s navrhováním hřišť a parků 

zkušenosti. 

 Partero připravilo vizualizaci prvotního návrhu rekonstrukce, která je k náhledu na  

facebooku městské části Praha 10 a na webové stránce www.praha10.cz/strategie. 

 Úpravy hřiště by měly být jednoduššího charakteru (jedná se o rekonstrukci, ne 

výstavbu nového hřiště), aby nebylo nutné zahajovat komplikované a zdlouhavé 

schvalovací řízení stavebním úřadem. 

 Důvodem pro spolupráci městské části Praha 10 a soukromého investora je také to, že 

soukromá společnost dokáže celý proces od návrhu až po realizaci zajistit v krátkém 

časovém horizontu (není vázána výběrovým řízením na dodávky služeb) a tak je 

přípravná fáze rekonstrukce výrazně kratší.  

 Cílem je upravit a otevřít dětské hřiště Sobotecká během několika měsíců a předat ho 

do užívání. Následně je možné vyhodnotit jeho stav, složení herních prvků, zázemí a 

případně ho doplnit o další komponenty 

 Projektanti očekávají zpětnou vazbu od místních obyvatel, připomínky promítnou do 

návrhu nebo okomentují proč tomu tak není. 

 

2. Diskuse, náměty veřejnosti, další postup 

 Všechny podněty a dotazy, které přítomní občané přednesli, jsou součástí samostatné 

přílohy tohoto zápisu včetně komentáře vedoucího Odboru životního prostředí Úřadu 

městské části Praha 10 a projektantů ze společnosti Partero. 

 Další postup: 

Do konce 01/2022 je možné zaslat připomínky jako komentář na facebook nebo na mail: 

strategie@praha10.cz  

02 – 03/2022 zpracovaní projektové dokumentace a nutné povolovací procesy 

04/2022 v ideálním případě zahájení rekonstrukce 

04 – 06/2022 rekonstrukce hřiště 

mailto:strategie@praha10.cz


   
 

07 -08/2022 otevření hřiště pro veřejnost 

Veškeré informace a harmonogram budou zveřejněny na facebooku Praha 10.  

Verze projektu k realizaci bude zveřejněna na FB MČ Praha 10 a na webu 

www.praha10.cz/strategie. 

Připomínky veřejnosti ohledně hřiště je možné směřovat přímo na 1. místostarostku Janu 

Komrskovou (jana.komrskova@praha10.cz). 

 

 

 

Zapsala: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky 

ÚMČ Praha 10 

 

 

 


