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I.  PÁR SLOV ÚVODEM 
 
Ve čtvrtek 10. prosince 2009 proběhlo od 18.00 hod v KD Barikádníků Veřejné setkání ke Strategii  
pro veřejné prostory v Praze 10. Hlavním cílem setkání bylo diskutovat Strategii pro veřejné prostory  
v Praze 10. Pracovní verze tohoto dokumentu byla zveřejněna v novinách Praha 10 (č. 22)  
z 30. listopadu 2009. Každý z návštěvníků veřejného setkání se tak mohl dopředu seznámit  
se záměrem MČ Praha 10 při nakládání s veřejnými prostory na svém správním území. V průběhu 
diskuse ale nebyly sledovány pouze podněty či návrhy k textu Strategie, ale diskutující byli motivováni 
k širšímu zamyšlení se nad současnou i budoucí situací související s veřejnými prostory v Praze 10. 
Setkání se zúčastnilo přibližně 40 obyvatel Prahy 10 a dále zastupitelé a úředníci ÚMČ Praha 10. 
Celkově tak společně diskutovalo cca 55 účastníků. Program veřejného setkání byl následující:  
 

18.00  Zahájení a úvodní slovo 
  

18.15  Prezentace pracovní verze  
 

18.30 Ukázka úspěšných příkladů ze zahraničí 
 

18.40  Úspěšné příklady z České republiky 
 

18.50 Přestávka 
 

19.05  Diskuse na téma „Jak by měly vypadat veřejné prostory v Praze 10?“ 
 

19.50  Závěrečné slovo a vysvětlení dalšího postupu 
 
Veřejné setkání bylo připraveno jako jedna z více aktivit uskutečněných v rámci přípravy Strategie  
pro veřejné prostory v Praze 10. Názor samotných obyvatel Prahy 10 je při diskusi a plánování 
budoucích úprav veřejných prostor v Praze 10 velmi důležitým, ale nikoliv jediným pohledem  
na veřejné prostory v této části Prahy. Vedle diskuse s občany Prahy 10 proběhla i odborná diskuse  
se širokým spektrem odborníků z různých profesních směrů (architekti, urbanisté, dopravní inženýři, 
krajináři, památkáři, odborníci na kulturu atd.) a také diskuse s představiteli městské části Praha 10. 
Postupně tak pod rukama zpracovatelů Strategie vzniká pestrá mozaika názorů veřejnosti, odborníků  
i volených představitelů města. Po pečlivém zvážení a diskusi z této mozaiky vzniká dokument,  
který má na příštích 10 let určovat nakládání s veřejnými prostory v Praze 10. Zpracovateli je v tomto 
případě tým složený ze zástupců tří českých neziskových organizací (Agora CE o.p.s., Partnerství 
o.p.s., Ústav pro ekopolitiku o.p.s.) a Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 10.  
Na následujících stránkách Vám předkládáme výstupy z veřejného setkání, tak jak byly zaznamenány 
samotnými diskutujícími do připravených formulářů. V této fázi jsme se nepokoušeli o žádná shrnutí  
či doporučení pro Strategii, protože ta by měla být učiněna zpracovatelským týmem v průběhu  
ledna 2010.         

 
 
 
 
 

foto: Agora CE 
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II. PRVNÍ ČÁST VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ 
 
V průběhu první části veřejného setkání byla účastníkům nejprve představena samotná Strategie  
pro veřejné prostory, a to prostřednictvím vedoucího Odboru územního rozvoje Ing. arch. K. Kubiše. 
K. Kubiš se zaměřil nejen na samotnou Strategii, ale i na význam a funkci veřejných prostor ve městě. 
Dále představila Ing. P. Šilberská z Partnerství o.p.s. příklad dobré praxe při nakládání s veřejnými 
prostory z dánské Kodaně. Na závěr tohoto prezentačního bloku se M. Valentová z Ústavu  
pro ekopolitiku zamyslela nad rolí chodce a pěší dopravy ve městě a to včetně negativních i pozitivních 
případů z ČR.  

 
 
 
 

III. DISKUSE U KULATÝCH STOLŮ   
 
Nejdůležitější částí veřejného setkání však pochopitelně byla samotná diskuse obyvatel Prahy 10  
o budoucnosti veřejných prostor v jejich městské části. Diskuse se odehrávala u jednotlivých 
diskusních stolů. Každý diskusní stůl se zabýval různým typem veřejných prostor. Výběr veřejného 
prostoru k diskusi byl na každém z účastníků veřejného setkání. Před začátkem veřejného setkání  
si každý mohl vybrat téma, resp. veřejný prostor, o kterém chtěl hovořit v druhé části veřejného 
setkání (po přestávce). Svoji volbu pak vyjádřil umístěním samolepky pod název vybraného typu 
veřejného prostoru. Seznam veřejných prostor navržených k diskusi obsahoval celkem 8 typů 
veřejných prostor. Podle počtu samolepek byl pro každou lokalitu připraven příslušný počet diskusních 
stolů.  

 
Celkově bylo nalepeno 38 samolepek 
a pro diskusi bylo na začátku 
vyčleněno celkem 6 diskusních stolů. 
Témata, o kterých chtěli účastníci 
diskutovat i počet přidělených 
samolepek je uveden v následující 
tabulce. V průběhu samotné diskuse 
se počty diskutujících a složení 
jednotlivých diskusních stolů 
postupně měnilo. Někteří 
z přítomných si na začátku veřejného 

setkání nevybrali téma pro diskusi 
v druhé části večera a poté si sedli ke stolům dle svého uvážení, několik lidí se již druhé části 
veřejného setkání účastnit nechtělo a  opustilo sál. Na druhou stranu se do diskuse zapojili i přítomní 
zastupitelé MČ Prahy 10 a pracovníci Úřadu městské části Praha 10.  

Foto: Petra Šilberská                     foto: Agora CE 

foto: Agora CE 
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Tab. III.1.  

* počet lidí diskutujících dané téma je jen přibližný, neboť někteří účastníci diskuse (zejména 
představitelé MČ Praha 10) průběžně mezi jednotlivými stoly přecházeli 

V průběhu diskuse měl každý diskusní stůl dva velké úkoly. Nejprve dostal k dispozici formulář,  
do kterého mohl provést hodnocení současného stavu daného typu veřejných prostor  
(pozitiva - Co je v pořádku a negativa - Co je třeba změnit) a dále se zamyslet nad budoucností 
daného typu veřejných prostor (Jak by měly vypadat veřejné prostory v budoucnu) i uvést nástroje 
vedoucí k dosažení cílového stavu (Jak cílového stavu dosáhnout). Druhý úkol představoval možnost 
navrhnout vlastní úpravu, doplnění či změnu textu Strategie.  

Foto: Petra Šilberská   

 

 

Typ veřejného prostoru Počet samolepek 
Počet 

připravených 
stolů 

Počet lidí 
diskutujících 
dané téma* 

Veřejný prostor v sídlištní zástavbě 6 1 6 

Veřejný prostor ve vilové zástavbě  2 
Veřejný prostor v blokové zástavbě 3 

1 
5 

Městské parky 8 1 10 
Náměstí 2 
Ulice 6 

1 
10 

Veřejná zeleň 9 2 8 

Dopravní uzly 2 xxx xxx 

celkem 38 6 39 

Foto: Petra Šilberská                     foto: Agora CE 

Foto: Petra Šilberská                                                                      Foto: Petra Šilberská    
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V následujícím přehledu uvádíme všechny poznámky, které diskutující občané k jednotlivým typům 
veřejných prostor uvedli1. V přehledu jsou také uvedeny konkrétní návrhy a připomínky ke konkrétním 
místům a lokalitám v Praze 10.   

 

Typ veřejného prostoru: SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBA 

    
Hodnocení současného stavu:  

Co je v pořádku                                                                  Co je třeba změnit 
Zlepšování fasád  Nedostatečné parkování 

Výstavba dětských hřišť  Absence drobné architektury 
(trafiky, kavárny, klubovny) 

Gutovka, Hamerák - jednoznačný přínos Více areálů jako Hamerák, Gutovka, Ladronka 
 

 Separace psů 
 

 Prostory pro neziskové org. 
 

 Zelené plochy jsou většinou průchozí,  
nikoliv pobytové, volná místa určená k zástavbě  
se musejí dočasně vybavit k pobytu obyvatel  
(viz budoucí centrum Malešic) 

 Veřejný prostor na sídlišti Vinice je v pořádku,  
starý kus parčíku je potřeba dotáhnout na úroveň 
nového sídliště, zkulturnit přilehlé pozemky,  
chybí volnočasové zázemí pro děti 13-17 let 

 
Jak cílového stavu dosáhnout? 

(Co dělat?) 
Jak by měly vypadat veřejné prostory 

v budoucnu: 
Připravit podmínky pro drobné investory Lemování zelení, pěší propojení mezi centry 

Zpřístupnit nebytové prostory  Pěší osa definovat: zeleň, odpočinková místa, 
občerstvení 

Malešický park – centrální pobytový prostor 
(kavárna, klubovny, půjčovna in-line) 

Změny povrchů pěších tahů 

Keře jsou nevhodný druh zeleně!! (Nedá se 
čistit, nedá se hlídat) 

Různorodý povrch chodníků, přístupnost, 
bezbariérovost, různá šířka, užší, širší pro příjezd 
domů i pro příjezd pohotovostních vozidel 

Občanská dovybavenost  

Vylepšit okolí nové výstavby  

Zvýhodnit investory (EU, Obec)  

Další poznámky: Podrobnosti vysvětlím osobně Ing Arch Zuzana Rákosníková – 
z.rakosnikova@seznam.cz 

 

                                                 
1  V zájmu zachování autenticity předkládáme doslovný přepis uváděných námětů  
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Typ veřejného prostoru: VILOVÁ A BLOKOVÁ ZÁSTAVBA 

    
Hodnocení současného stavu:  

Co je v pořádku                                                                  Co je třeba změnit 
 Nedávat malé směsné popelnice všude, kde už jiné 

popelnice jsou 

 
Jak cílového stavu dosáhnout? 

(Co dělat?) 
Jak by měly vypadat veřejné prostory 

v budoucnu: 
Vytvořit modré zóny ve Vršovicích a zpoplatnit 
vjezdy do města 

Zamezit parkování lidem pracujícím v centru 

Vézt cyklostezku na chodníku nebo mezi 
chodníkem a parkujícími auty 

Bezpečné cyklostezky 

Postavit zklidňující prvky napříč 
Černokosteleckou 

Zklidnit automobilovou dopravu v obytných částech 

Další poznámky: Chceme, aby měsíc před schválením konkrétních změn MČ P10 upozornila  
    na plánovanou změnu a pozvala občany s připomínkami 

Typ veřejného prostoru: MĚSTSKÉ PARKY 

    
Hodnocení současného stavu:  

Co je v pořádku                                                                  Co je třeba změnit 
Stav údržby současných parků Změnit v územním plánu hl. m. Prahy možnost 

zástavby plochy parku v trojúhelníku Ruská,  
Nad Primaskou a Pod Rapidem 

Dostatečné množství  
odpadkových košů v parcích 

Zachovat současný stav zeleně, dle možnosti 
rozšiřovat 

Dostatečné množství  
laviček v parcích 

Zachovat současný stav ‚TROJMEZÍ‘ a nepovolit 
změnu využití 

 Součástí parků by měla být hřiště, sportoviště  
pro mládež 

 Přidat do ulic koše na odpadky 

 Zřizování veřejných záchodů 

 Zkulturnění pozemků pod Svobodnou Evropou 

 
Jak cílového stavu dosáhnout? 

(Co dělat?) 
Jak by měly vypadat veřejné prostory 

v budoucnu: 
Zachování současného stavu v plném rozsahu 
parku v trojúhelníku Ruská, Nad Primaskou  
a Pod Rapidem 

Harmonický vztah a poměr zeleně k zástavbě 

Nepovolit zástavbu současných zelených ploch Výstavba parkovacích domů 
Zachovat současný stav pro zeleň  
Vystavět kromě dětských hřišť i sportoviště  
pro mládež 

 

Rozmístit více košů na odpadky  
Výstavba veřejných WC  
Nový park  
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Další poznámky: Pravidelné kontroly, dodržování technologie spalování v Krematoriu Strašnice,   
   zvážit zrušení spalování v souvislosti s výstavbou traumacentra a ponechat  
   krematorium pouze jako místo posledního rozloučení.  

 

Typ veřejného prostoru: NÁMĚSTÍ A ULICE 

    
Hodnocení současného stavu:  

Co je v pořádku                                                                  Co je třeba změnit 
Dostatek nádob na tř. odpad Neomezovat charakter ulice na „dopravní“ (ulice 

nerovná se silnice) 
Popelnice v domech Stav chodníků – dlažba, nečistoty, neschůdnost, 

parkující vozidla 
 Nečistota na chodnících vedle nádob na tříděný 

odpad 
 Nedostatek odp. košů 

 Chybí policejní monitoring stanovišť na tříděný 
odpad 

 Chybějící chodník okolo starého německého hřbitova 

 Nemožnost parkovat na volných parkovacích 
plochách (Vršovice) 

 Informování občanů poskytujících připomínky 

 Akceptovat roli veřejného prostoru jako místa 
vzdělání 

 Úklid chodníků neprobíhá souběžně s blokovým 
čištěním komunikací 

 Betonové ohrady lemující silnice 

 Odstraňování a sankcionování černého výlepu 

 Zlepšení průjezdnosti úpravou signalizačního řízení 

 Organizovat častěji shromáždění občanů 
jednotlivých lokalit a akceptovat jejich možnost  
se vyjádřit 

 
Jak cílového stavu dosáhnout? 

(Co dělat?) 
Jak by měly vypadat veřejné prostory 

v budoucnu: 
Rozptýlení dopravy Doprava není dominantní 
Vytvořit oplocená kontejn. stání Chodníky jsou schůdné, rovné, bez bariér a uklizené 
Lepší rozmístění nádob na tř. odpad  
podle frekvence užívání (počtu obyvatel) 

Kontejnery v civilizovaném stavu 

Městská policie by měla monitorovat stanoviště 
nádob na tř. odpad + zajištění úklidu 

Odpadkové koše k dispozici 

Uvolnit parkovací plochy institucí veřejnosti Policie postihuje nepořádek 
Poskytnout systémové řešení parkování Budovy/ prostory jsou dostupné pro pěší 
Možnost se podílet na změnách svého prostředí Dostatek parkovacích míst 
MČ Praha 10 poskytuje konkrétní informace MČ Praha 10 kontaktuje obyvatele s konkrétními 

projekty změn 
Zapojení Prahy 10 do „Agendy 21“ Jasná a adresná zpětná vazba 
Uklízet chodníky i silnice souběžně a pravidelně Veřejný prostor jako místo vzdělání 
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Další poznámky:1) Betonové ohrady lemující silnice; 2) Odstranění betonových bloků; 3) Odstranění 
a sankciování černého výlepu; 4) Odstraňovat a sankcionovat neleg. Výlep;  
5) Zlepšení průjezdnosti úpravou signalizačního zařízení; 6) Organizovat častější 
shromáždění občanů jednotlivých lokalit a jejich možnost se vyjádřit; 7) Čištění  
a péče o veřejný prostor – musí být jasně dána zodpovědnost; 8) Optimální 
průjezdnost a schůdnost komunikací; 9) Občané mají možnost se vyjadřovat 
k vývoji jejich lokalit.  

 

Typ veřejného prostoru: VEŘEJNÁ ZELEŇ 

    
Hodnocení současného stavu:  

Co je v pořádku                   Co je třeba změnit 
 Sekání trávy a péče o zeleň 

 
 Kontrola a údržba vysázených stromů 

 Nutná revitalizace neudržovaných zelených ploch 

 Druhy (typy) zeleně – konkrétní osoba zodpovědná za úsek 

 Koncepce výsadby stromů (ne živelná výsadba) 

 Kontrola ÚMČ Praha 10 při výsadbě a údržbě (zapojení městské policie) 

 Strategie živých rostlin a plotů 

 Dětská hřiště (koncepce údržby a kontrola pořádku) 

 Strategie, estetičnost stromů při výsadbě 

 Dětská hřiště, uzavírání, správce 

 Údržba chodníků (sociálně slabí občané) 

 Sekání trávy a péče o zeleň 
 

 
Jak cílového stavu dosáhnout? 

(Co dělat?) 
Jak by měly vypadat veřejné prostory 

v budoucnu: 
Zodpovědnost a kontrola konkrétní osoby  
za konkrétní úsek 

 

Zapojení FY IRONEX, MP P10 do kontroly  
Zapojení občanů do záležitostí P10  

Další poznámky:   
Dále měl každý diskutující možnost uvést konkrétní podněty, návrhy či úpravy textu Strategie  
pro veřejné prostory. Tyto své poznámky mohl zaznamenat do druhého formuláře. Na tomto formuláři 
do levé části nejprve uvedl, jakého bodu/části/opatření se daná připomínka týká a do pravé části  
pak mohl uvést svůj vlastní text. Tuto možnost ale nakonec téměř nikdo nevyužil a získali jsme  
pouze jednu připomínku:  
     
Jakého bodu/části/opatření apod.  

se připomínka týká 
Návrh na změnu 

 
Definice některých ulic jako „dopravních“ 
a jiných jako „obytných“ 

Rád bych, aby byly všechny „obytné“ a zároveň sloužily 
dopravě – nesouhlasím s tím, že někteří lidé budou 
odsouzeni žít v ulici, jejíž funkce bude hlavně dopravní 
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IV. ZÁVĚR 

 
Setkání lze hodnotit jako úspěšné. Diskutovat přišlo dostatečné množství obyvatel Prahy 10  
a pro konečné úpravy textu Strategie pro veřejné prostory v Praze 10 jsme získali velké množství 
podnětů a inspirace. Veškeré výstupy z veřejného setkání nyní posoudí Zpracovatelský tým.  
Na základě těchto podnětů i připomínek od odborníků mimo MČ Praha 10 a představitelů MČ Praha 10 
bude v průběhu ledna 2010 připravena konečná verze tohoto rozvojového dokumentu.  
Přínos Veřejného setkání lze ale hodnotit i z jiného pohledu. Veřejné setkání opět ukázalo, jak velký 
zájem o své okolí obyvatelé Prahy 10 mají. Na základě jejich podnětu byl prodloužen termín 
připomínkování Strategie pro veřejné prostory v Praze 10, a to do 15. ledna 2010. Navíc v roce 2008 
zahájila MČ Praha 10 dlouhodobý projekt s názvem Společně měníme Prahu 10. Od posledního 
veřejného setkání ale uplynul více než rok a účastníci veřejného setkání opakovaně vyjadřovali přání 
aktivnějšího postupu v tomto projektu a většího zapojení veřejnosti. Strategie pro veřejné prostory 
předpokládá, že okamžitě po schválení tohoto dokumentu v Zastupitelstvu MČ Praha 10 by měly být 
zahájeny práce na tzv. Generelu veřejných prostor. Strategie také počítá s tím, že obyvatelé  Prahy 10 
budou zapojeni do přípravy Generelu, a to nejspíše formou místních menších veřejných setkání 
v jednotlivých lokalitách.          

 

 

 

  

 
 


