
   
 

Setkání s veřejností k představení rekonstrukce Základní školy V Olšinách a přilehlého 

okolí – téma: Komunitní zahrada na Barče 

 

Datum, čas: 20. ledna 2022 od 19:15 do 20:00 hodin  

Místo: Kulturní dům Barikádníků 

 

Přítomni:  

Zástupci Rady MČ Praha 10  

MgA. David Kašpar, místostarosta 

Renata Chmelová, starostka 

Mgr. Michal Kočí, radní   

 

Zástupci ÚMČ Praha 10  

Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí 

Iva Hájková, Jana Martínková, Šimona Huitric, oddělení strategického rozvoje a participace, 

kancelář starostky 

 

Zástupce Kulturního domu Barikádníků 

Bc. Pavla Čejková 

 

Občané 

cca 15 občanů 

 

Cíl setkání:  

Informovat o záboru zpevněné plochy u Kulturního domu Barikádníků pro staveniště 

rekonstruované Základní školy V Olšinách, diskuse k budoucnosti komunitní zahrady a 

možnosti jejího přesunu na jiné místo.  

 

 

1. Shrnutí informací ke komunitní zahradě 

 Do 03/2022 by měl být znám zhotovitel stavby – rekonstrukce Základní školy 

V Olšinách.  

 Městská část bude vést jednání se zhotovitelem, zda pro zařízení staveniště potřebuje 

celou plochu u kulturního domu nebo je možné ponechat dočasně komunitní zahradu na 

současném místě, bude plocha firmou oplocena? Pokusit se o dohodu na ponechání 

zahrady. 

 Celá plocha má rozlohu 2200 m2 – dostatečně velká plocha, je možné že zařízení 

staveniště celou plochu nebude potřebovat. 

 Městská část bude informovat zahradníky o výsledcích jednání. 

 Dočasný přesun truhlíků k budově kulturního domu není možný (boční vstup do 

kulturního domu je využíván pro závoz vybavení vystupujících). 

 Komunitní zahrada na Barče zahrnuje nyní 22 truhlíků, registrováno je 10 zájemců. 



   
 

 Zatím 6 zahradníků vyjádřilo zájem pokračovat v pěstování na současném místě i při 

zahájení rekonstrukce – zpočátku jen přípravné práce. 

 Sezóna komunitní zahrady začíná v květnu. 

 Komunitní zahradníci budou nápomocni při výběru jiného místa pro budoucí přesun 

zahrady. 

 Během diskuse byla zmíněna tato místa pro možné využití pro komunitní zahradu:  

o Vnitroblok Mrštíkova – Saratovská; parcelní číslo 1019/1, k.ú. Strašnice; nutno 

prověřit reakci místních obyvatel, prověřit přívod vody, pozor výškový rozdíl 

terénu. 

o Park Solidarita, jižní část – toto místo není vhodné. 

o Green point, Dvouletky 529/42, prostor za dětským hřiště – místo vytipované 

městskou částí pro možnost umístění komunitní zahrady, místo je vzdálené od 

zahrady na Barče, pro některé zahradníky přijatelné. 

o Malešice, u Základní školy Hostýnská – zatím jen plán na umístění komunitní 

zahrady.  

o Vnitroblok za Strašnickým divadlem – prostor se vzrostlými stromy – jiný 

charakter komunitní zahrady než nyní.  

o Prostor Litevská – zanedbané území – prověřit, zda za úřad zahrada zde možná, 

zahradníci prohlédnou prostor. 

o Prověřit místo nedaleko supermarketu Billa v ulici V Olšinách – prověří vedoucí 

Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10 Martin Pecánek 

o Prostor před Gutovkou – za skate parkem.  

 

 Zájem o zahradničení mají obyvatelé z bytových domů – při výběru nového místa 

k tomuto přihlédnout. 

 Vlastníkem současných truhlíků je Kulturní dům Barikádníků, pokud by komunitní 

zahrada pokračovala na jiném místě, tak jim truhlíky budou ponechány.  

 Pokud by se komunitní zahrada úplně rušila, o truhlíky má zájem Základní škola 

Solidarita – využití pro výuku žáků i družinu. 

 Dřevěný domek je ve vlastnictví Kulturního domu Barikádníků – při přesunu zahrady 

zůstane Kulturnímu domu Barikádníků. 

 Nyní je komunitní zahrada pod Kulturním domem Barikádníků, při přesunu se zahrada 

osamostatní. 

 Pokud vznikne spolek z důvodu založení komunitní zahrady na jiném místě, není možné 

žádat v roce 2022 o dotace v dotačním programu Prahy 10 s ohledem na časový 

harmonogram.  

 Nutno zohlednit čas nutný pro přemístění truhlíků. 

 Zatím není zpracován projekt na rekonstrukci Základní školy V Olšinách v takovém 

detailu, aby řešil venkovní prostor školy a případné umístění školních pěstebních 

truhlíků. 

 Již nyní se rozběhne proces hledání náhradních prostor pro komunitní zahradu. 

 



   
 

2. další postup: 

 Vedení městské části prověří možnost ponechat zahradu na současném místě. 

 Komunitní zahradníci budou aktivně prověřovat náhradní lokality.  

 Vedoucí Odboru životního prostředí Martin Pecánek vytipuje vhodné lokality z pozice 

městské části. 

 Uskuteční se společná schůzka zahradníků a vedoucího Martina Pecánka – diskuse 

k návrhům na místa kam zahradu přemístit. 

 Ke spolupráci může být osloven spolek Bieno. 

 Koordinaci s komunitními zahradníky při vyhledávání vhodných lokalit zajistí 

koordinátorka sousedských aktivit ÚMČ Praha 10 Karolína Tykalová. 

 

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

ÚMČ Praha 10 

 

 

 


