
   
 

Setkání s veřejností k úpravě pásu zeleně na západní části ulic Podléšková a Karafiátová 
 
Datum, čas: 19. října 2022 od 16:30 do 17:30 hodin  
 
Místo: západní část pásu zeleně podél ulic Podléšková a Karafiátová, Praha 10 - Záběhlice 
 
Přítomni:  
Zástupci ÚMČ Praha 10  
Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí  
Michal Hradecký, supervizor investic, odbor životního prostředí 
Iva Hájková, Jana Martínková, Šimona Huitric, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář 
starostky  
 
Projektant: 
Martin Jirák, 4soft, s.r.o. 
 
Veřejnost: 11 místních občanů  
 
Cíl setkání:   
Představit obyvatelům 2 návrhy na úpravu stávajícího povrchu plochy v západní části, sběr podnětů a 
připomínek k těmto návrhům. 
 
Program:  
1. Představení návrhů na úpravu stávajícího asfaltového povrchu západní plochy. 
2. Komentáře a připomínky místních obyvatel k návrhům. 
 
 
1. Představení návrhů  
 
Vedoucí Odboru životního prostředí městské části Praha 10 Martin Pecánek shrnul základní informace 
k důvodům úprav obou ploch: 

 Městská část P10 získala od Magistrátu hlavního města Praha dotaci na úpravu západní a 
východní plochy (zatravnění). 

 Na základě závěrů z prvního setkání s místními obyvateli 29. 8. 2022 se bude z dotace 
financovat jen úprava východní plochy – odstranění asfaltu, vyrovnání povrchu a zatravnění – 
realizace do konce roku 2022. 

 Západní část chtějí místní lidé zachovat nebo upravit na herní plochu – důvod setkání 19. 10. 
2022. 
 

Na minulém setkání 29. 8. 2022 bylo místními obyvateli vzneseno několik podnětů ke stavu zeleně a 
úklidu v oblasti.  Pan Pecánek zrekapituloval jejich řešení:  

 Prořezat keře a nálety, kultivovat je – část prořezů se uskutečnila, s ostatními se čeká na období 
vegetačního klidu, stromy se kácet nebudou. 

 Odstranit 2 lavičky v parku U Zahrádek – lavičky byly odstraněny, někteří občané si stěžují, že 
lavičky byly odstraněny. 

 Nepořádek u kontejnerových stání na separovaný odpad v Chrpové ulici -  podzemní 
kontejnery nejdou v tomto místě umístit z důvodů síťových kabelů, svoz základních komodit je 
5x týdně – je možné uvažovat o navýšení, hlavní příčinou přeplněnosti kontejnerů bude 
separovaný odpad od živnostníků. 



   
 

 Nepořádek v keřích u konečné tramvaje č. 24 a jejich prořezání – keře tvoří hlukovou bariéru, 
není zájem keře vyřezat, bude zajištěn častější úklid místa. 

 Zachovat ve východní části vyšlapanou cestičku a zpevnit ji – cestička bude zachována. 
 

Představení návrhů na úpravu západní plochy: 

 představeny 2 návrhy, 

 finance na rekonstrukci zatím nejsou zajištěné, 

 plocha by měla mít stejný účel využití jako v minulosti – herní plocha, 

 návrhy využívají polyuretanový povrch  

 vyrovnávací vrstva se umístí přímo na stávající asfalt (tím se vyrovnají nerovnosti) potom finální 
celoprobarvený polyuretan, 

 polyuretanový povrch má podobné vlastnosti jako tartan, je skoro bezúdržbový a vodě 
propustný, 

 životnost povrchu je garantována na 15 – 20 let dle používání, 

 je dobré ho alespoň jednou ročně vyčistit tlakovou vodou, shrabat listí, 

 drobné opravy nejsou finančně náročné, 

 povrch je certifikován, má zdravotní atesty, 

 oba návrhy zachovávají průchozí cestičku, 

 návrh č. 1 navrhuje větší rozsah úprav, návrh č. 2 je úspornější. 
 

Návrh č. 1: 

 zahrnuje 2 trampolíny, které jsou navrženy v místě bývalého pískoviště (v tomto místě je 
možné zahloubit trampolínu pod povrch), 

 nosnost trampolíny je 100 kg, 

 bouloviště (max. 40 cm vysoké plastické boule), 

 workoutový prvek – zmenšená verze (vhodný pro děti 2. stupně ZŠ), 

 slack line (chůze po tenkém laně), 

 boxovací pytel s úhelníkem,  

 grafické motivy a hry zapuštěné v povrchu, 

 lavice z polyuretanu pro pohybové aktivity,  

 odhadovaná cena návrhu č. 1 je 1 500 000 Kč, 

 hřiště je navrženo pro děti do 14 let, 

 tento návrh všichni přítomní akceptovali. 
 

Návrh č. 2: 

 návrh umísťuje herní část na menší části stávající plochy, 

 větší část plochy je navržena na zatravnění, 

 místo původního pískoviště se zatravní, 

 návrh obsahuje grafické motivy a hry zapuštěné v povrchu, 

 odhadovaná cena návrhu č. 2 je 750 000 Kč, 

 tento návrh občané nepodporují – moc úzká hrací plocha a málo prvků. 
 
2. Komentáře a připomínky místních obyvatel 
Návrh č. 1 (plusy a mínusy) 

+ využití prostoru, 
+ zakomponování trampolín, 
+ lavice vyměnit za krychle o rozměru 40 x 40 cm, 
+ dobře zvolené herní a cvičební prvky, 



   
 

+ plocha pro děti více věkových kategorií, 
- lavice, obava z využívání nepřizpůsobivými lidmi,  
- chybí koš na odpad, 
- málo herních prvků na zemi, 
- většina přítomných nechce plochu oplotit,  
- pokud nebude oploceno, hrozí znečištění psy, 
- omezené využití pro míčové hry. 

 
Návrh č. 2 (plusy a mínusy) 

+ umístění skákacího panáka, 
- malá herní plocha, 
- hřiště jen pro menší děti (mateřská škola), 
- chybí koš na odpad. 

 
Obecné připomínky: 

- přesunout informační desku z východní části 
 
Závěr 

 Návrh č. 1 bude dopracován o náměty přítomných obyvatel, projektant předloží upravenou 
verzi do 4. 11. 2022 

 vedoucí Odboru životního prostředí ÚMČ P10 Martin Pecánek předloží novému vedení 
městské části návrh č. 1, 

 najít zdroj financování úprav,  
 prověřit na stavebním odboru povolovací proces (úpravy stávající plochy), 
 zajistit prořezání keřů a stromů, 
 upozornění na špatný stav chodníku v parku Mezi Zahrádkami. 

 
Informace jsou uveřejněny na adrese https://strategieprodesitku.cz/blog/setkani-s-verejnosti-na-
tema-uprava-povrchu-zapadni-a-vychodni-casti-stredoveho-pasu-zelene/  
 
Zapsala: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky ÚMČ Praha 10 
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