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 � Pietní a odpočinkové místo - Kaplička Malešice

 � Síť pouličních pítek - pítko P 

 � Fitness park Malešice

 � Grilovací zóna Gutovka

 � Břehy Botiče - kolonáda

 � Nový park Skalka

 � Sportovně - relaxační zóna na pozemku 

ZŠ V rybníčkách

 � Dobudování pietního místa obětem 

Čs. národního povstání a obětem 2. světové války 

v parku Ivana Jilemnického

 � Revitalizace pozemku nad ulicí Ke Skalkám

 � Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného 

pohybu pro starší děti

 � Dětské mraveniště

 � Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská

 � Desítkové knihobudky

Není to lehké...

Co nevyšlo
 � Revitalizace okolí Botiče

 � Bezpečné uložení jízdních kol

Inspirace odjinud

MOJE STOPA - 5. ročník 
 � Jak na to? 

 � Harmonogram

Úvodní slovo
Co je participativní rozpočet a jeho historie  
v Praze 10

Galerie zrealizovaných návrhů
 � Metro Strašnická
 � Rekonstrukce dětského hřiště Pod Rapidem
 � Sejdeme se na dvoře
 � PIKNIŠTĚ - piknikový plácek s ohništěm 

v Malešickém lesíku
 � Plocha k aktivnímu odpočinku pro starší 

generaci v Průběžné ulici
 � Renovace schodiště u tramvajové zastávky 

Solidarita
 � Přístupová cesta k ZŠ Švehlova
 � Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím
 � Revitalizace parku Solidarita
 � Hmyzí hotely
 � Pítka v parku u ulice V Olšinách
 � Stůl v parku
 � Bosonohá stezka

Svou stopu zanechávají i naše děti
 � Workoutové hřiště v parku Heroldovy sady
 � Prostranství před ZŠ Jakutská
 � Herní sestava v Heroldových sadech

Další projekty máme rozpracované
 � Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových 

zastávkách Kubánské nám. a Radošovická
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Vážení občané Prahy 10,

u  příležitosti vyhlášení 5. ročníku projektu Moje stopa se k  Vám 

dostává tato brožura. Jedná se o  průvodce celým projektem 

a  inspiraci v případě, že budete mít zájem zapojit se a zanechat 

tak svou stopu na mapě naší městské části.

Praha 10 stála v  roce 2015 u  zrodu participativního rozpočtu 

v  podmínkách České republiky. Za pět let tento způsob 

zapojení veřejnosti vyzkoušely desítky dalších měst a  obcí, 

ale málokde se jej podařilo plnohodnotně rozjet a  udržet. Je to 

pravděpodobně způsobeno tím, že celý proces přináší řadu úskalí 

a vyžaduje mnoho úsilí na straně politiků a úředníků a trpělivosti 

a  odhodlání  na straně občanů. My jsme pevně rozhodnuti Vás 

i nadále zapojovat do rozhodování a Vaše nápady realizovat, byť 

se často jedná o běh na dlouhou trať.

Všem z Vás, kteří jste se doposud zapojili, patří z naší strany velký dík. 

Zároveň věříme, že si projekt Moje stopa získá další příznivce.

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., politický garant

Bc. Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu

Bc. Martin Pecánek, technický garant 

ÚVODNÍ SLOVO

MOJE
STOPA

PRAHA IO
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Participativní rozpočet 
a jeho historie v Praze 10

Radnice uvolní 
část ropočtu

Lidé přijdou s nápady, 
co vylepšit

Prodebatují je 
se soudedy

Návrhy odevzdají 
písemně

A budou o nich 
hlasovat

Výsledek bude 
sloužit všem

Participativní rozpočet je jedním z  nástrojů přímé demokracie, 

prostřednictvím něhož mohou obyvatelé samosprávných celků 

rozhodovat o  tom, jak bude využita část obecního rozpočtu. 

V prostředí České republiky se zpravidla jedná o model, v němž 

občané podávají návrhy, z  jejichž realizace má mít užitek široká 

veřejnost. O jednotlivých návrzích se veřejně diskutuje, a poté si 

občané hlasováním vybírají ty projekty, které by chtěli uskutečnit. 

Jedná se o  proces, jemuž předchází rozhodnutí místní 

samosprávy, která závazně vyčlení konkrétní část z rozpočtu obce 

pro participativní rozpočet. V Praze 10 zastupitelstvo v roce 2015 

rozhodlo, že pro tuto formu zapojení obyvatel do rozhodování 

bude ročně vyhrazena částka 5 000 000 Kč. Současné politické 

vedení v  tomto trendu pokračuje, čímž si naše městská část 

udržuje pozici lídra mezi obcemi, které své občany zapojují do 

rozvoje obce prostřednictvím participativního rozpočtu.

Během prvních čtyř ročníků bylo na návrh a z rozhodnutí občanů 

zrealizováno již 16 projektů za takřka 8 milionů korun a  dalších 

15 jich je v realizaci. Do hlasování se za tu dobu zapojilo celkem 

14 366 hlasujících, a to od dětí školou povinných až po seniory. 

Více informací o  participativním rozpočtu se můžete dočíst 

v metodické příručce společnosti Agora CE, o. p. s., na jejímž 

vzniku se podíleli i zaměstnanci MČ Praha 10. Veškeré informace 

o projektu Moje stopa naleznete na www.mojestopa.cz.

https://www.participativni-rozpocet.cz/wp-content/uploads/2017/05/Metodika_Participativni_rozpocet_AGORA_CE.pdf


8 9

PROJEKT MOJE STOPA MĚNÍ 
MAPU PRAHY 10 

Metro Strašnická

Navrhovatel: o. s. Útulné Strašnice, Libor A. Engelthaler
Lokalita: Strašnice / okolí metra Strašnická
Náklady na realizaci: 948 000 Kč

Záměrem autora bylo komplexní přetvoření okolí metra 
Strašnická v  prostor s  posezením v  kultivovaném prostředí. 
Přes limity dané vlastnictvím pozemků Dopravním podnikem, 
bylo okolí metra osazeno kvalitními estetickými a ergonomicky 
tvarovanými lavičkami a novými odpadkovými koši. Betonové 
skruže zdobí nová zeleň a na travnatém pásu u plotu Strašnické 
školy je instalováno dřevěné odpočinkové pódium. Renovací 
prošlo i schodiště směrem k ulici Mrštíkova.

PŘEDTÍM

Díky občanům, kteří se zapojili, jsme mohli změnit 
podobu mnoha míst na Desítce podle přání veřejnosti.
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Rekonstrukce dětského hřiště Pod 
Rapidem

Navrhovatel: Martina Kazárová
Lokalita: Vršovice / Park Pod Rapidem
Náklady na realizaci: 977 025 Kč

Hřiště autorka navrhla vedle stávající sestavy prolézaček, 
a  to s  cílem využít prázdné prostranství s  nevyhovujícím 
asfaltovým povrchem a  dopřát tak dětem větší prostor 
ke hrám. Nová plocha, tematicky zaměřená na vesmír, je 
vybudována z kvalitní pryže a dominují na ní tři zapuštěné 
trampolíny, dětmi hojně využívanými.

PŘEDTÍM
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Sejdeme se na dvoře

Navrhovatel: Zuzana Vránová
Lokalita: Vršovice / vnitroblok ulic Krasnojarská a Užocká
Náklady na realizaci: 499 786 Kč

Návrh řeší úpravu a  vybavení vnitrobloku mezi ulicemi 
Vršovická, Užocká, Bajkalská a Krasnojarská tak, aby prostor 
mohl sloužit k aktivnějšímu trávení volného času a setkávání 
sousedů. Do zahrady vnitrobloku byla umístěna pergola, 
zapuštěná trampolína a vybudováno menší venkovní fitness 
pro všechny generace.

PŘEDTÍM
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PIKNIŠTĚ - piknikový plácek 
s ohništěm v Malešickém lesíku

Navrhovatel: 01/14 ZO ČSOP „Natura quo vadis?“ 
Lokalita: Malešice / Malešický les
Náklady na realizaci: 238 120 Kč

Autoři chtěli prostřednictvím tohoto návrhu zkultivovat 
prostor louky s  tehdy pololegálním ohništěm v  místním 
hojně navštěvovaném lese. Přáli si proměnu tohoto místa 
v  oblíbený odpočinkový lesní plácek zařazený do sítě 
městských piknikových míst. Místo chtěli oživit legálním 
otevřeným ohništěm s roštem, lavičkami, stolem a několika 
herně-naučnými prvky pro děti. 

PŘEDTÍM
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Plocha k aktivnímu odpočinku pro 
starší generaci v Průběžné ulici

Navrhovatel: Karel Vančura
Lokalita: Strašnice / ul. Průběžná
Náklady na realizaci: 472 328 Kč

Autor nebyl spokojen s podobou prostranství mezi paneláky 
v  blízkosti zastávky Na Hroudě. Smyslem jeho návrhu byla 
revitalizace tohoto místa, spočívající ve výměně zchátralých 
laviček, opravě a  nátěru opěrných zídek a  osazení plochy 
mobilními kontejnery pro zeleň. Na přilehlém trávníku si přál 
umístit několik venkovních fitness prvků pro seniory, čímž 
došlo ke zvýšení možností, jak celý prostor využívat.

PŘEDTÍM
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Renovace schodiště u tramvajové 
zastávky Solidarita

Navrhovatel: Tereza Babková
Lokalita: Strašnice / schodiště mezi ulicemi Ve Stínu  
    a Černokostelecká
Náklady na realizaci: 218 350 Kč

Cílem návrhu byla renovace chátrajícího betonového 
venkovního schodiště, které slouží jako spojka mezi 
ulicemi Černokostelecká a  Ve Stínu u  tramvajové zastávky 
Solidarita. Schody byly ve špatném stavu a místy pro chodce 
nebezpečné. Autorka tedy navrhla komplexní opravu 
schodiště, včetně zábradlí. Nově instalovanými kolejnicemi 
z  kvalitního a  odolného materiálu se schodiště stalo 
schůdným i pro rodiče s kočárky.

PŘEDTÍM
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Přístupová cesta k ZŠ Švehlova

Navrhovatel: Simona Krausová
Lokalita: Zahradní město / ZŠ Švehlova
Náklady na realizaci: 380 000 Kč

Autorka se se svým návrhem soustředila na nezpevněný 
travnatý prostor u  základní školy, v  němž byla pouze 
vyšlapaná cesta od žáků a  rodičů, kteří si tudy krátili cestu 
k hlavnímu vchodu do školy. Tato cesta byla při nepříznivém 
počasí téměř neschůdná a  nebezpečná. Smyslem návrhu 
bylo vybudování zpevněné cesty ve vyšlapané trase a celková 
úprava prostoru, včetně revitalizace křovin.

PŘEDTÍM
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Vyhlášení Jiráskovy aleje památným 
stromořadím

Navrhovatel: RND. Barbora Brázdová
Lokalita: Strašnice / park mezi ul. Brigádníků a V Olšinách
Náklady na realizaci: 524 841 Kč

Autorka si kladla za cíl zvýšení ochrany Jiráskovy aleje před 
lidskou činností zasahující do životního prostoru stromu 
v  koruně i  v  kořenové zóně. Alej vede od staré školy v  ulici 
V  Olšinách u  metra Strašnická až k  ulici Novostrašnická 
a denně jí projde mnoho místních obyvatel. Renomovanou 
arboristickou firmou byl zpracován podrobný komplexní 
plán péče, zahrnující prořez rizikových větví i celých stromů 
a výsadbu stromů nových. Do celkové revitalizace byl zahrnut 
i repas mobiliáře.

PŘEDTÍM
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Revitalizace parku Solidarita

Navrhovatel: David Kašpar
Lokalita: Strašnice / Park Na Solidaritě
Náklady na realizaci: 508 919 Kč

Navrhovaná opatření se týkala pročištění celého parku, 
opravy mobiliáře a  rozšíření jeho využití instalací nových 
prvků. V  oblasti údržby zeleně došlo ke zmlazení keřových 
porostů a  přesazení části nových výsadeb stromů. Novým 
prvkem v  parku jsou pískovcové bloky určené k  sezení. 
Pro zvýšení možností využití parku bylo součástí návrhu 
i vybudování dřevěného mola a umístění houpačky a herního 
prvku. Bohužel nemohl být realizován navržený přechod ke 
Strašnickému divadlu z  důvodu nesouhlasu příslušného 
orgánu státní správy.
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Hmyzí hotely

Navrhovatel: 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Lokalita: celkem 12 míst v  parcích a plochách zeleně 
    po celém území Prahy 10
Náklady na realizaci: 103 000 Kč

V  rámci tohoto návrhu bylo instalováno dvanáct „hmyzích 
hotelů“ v  parcích a  na zelených plochách po celé Praze 10. 
Autoři tímto počinem chtěli podpořit přirozený výskyt 
hmyzu v  městské zeleni, protože hmyz je důležitý pro 
koloběh přírody a  ekologické vztahy v  ní. Cílem instalace 
není jen poskytnutí bezpečného úkrytu těmto živočichům, 
ale také ukázka, že si mohou občané takový „hotel“ sami 
postavit na své zahradě. 
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Pítka v parku u ulice V Olšinách

Navrhovatel: Josef Macháček
Lokalita: Strašnice / park mezi ul. Brigádníků a V Olšinách
Náklady na realizaci: 250 000 Kč

Tento park, známý jako Jiráskova alej, je především určen 
k odpočinku, relaxaci, sportování a k venčení psů. Místními 
obyvateli je velmi využíván a  s  ohledem na všechny tyto 
aktivity autor navrhl umístit do prostoru parku pítka 
k občerstvení návštěvníků a tím jim zpříjemnit pobyt v tomto 
místě.
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Stůl v parku

Navrhovatel: Pavel Moravec
Lokalita: Vršovice / park u Vršovického nádraží
Náklady na realizaci: 292 000 Kč

Vybudováním posezení se stolem a  stolem na ping-pong 
chtěl autor oživit park naproti nádraží Vršovice. Pro protažení 
těla rozšířil instalaci o  jednoduchou sestavu pro balanční 
cvičení. Nový mobiliář slouží nejen obyvatelům z  okolní 
zástavby, ale také studentům z nedaleké školy a cestujícím, 
čekajícím na vlak.
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Bosonohá stezka 

Navrhovatel: Jan Mach
Lokalita: Vršovice / vnitroblok ulic V Olšinách x Na Stezce x  
     Na Hroudě
Náklady na realizaci: 447 000 Kč

U chůze na boso jsou prokázány blahodárné účinky na celé 
tělo a bosonohá chůze získává stále více příznivců i v Praze 10.  
Stezka pro bosonohou chůzi vznikla vedle dětského hřiště 
v  poměrně velkém vnitrobloku. Skládá se z  několika polí 
naplněných například pískem, rašelinou, šiškami či kamínky 
pro různorodé stimuly plosek nohou. Celý prostor je 
vybudován z přírodních materiálů a oplocen plotem vizuálně 
korespondujícím s plotem hřiště.

PŘEDTÍM
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SVOU STOPU  
ZANECHÁVAJÍ I NAŠE DĚTI

Workoutové hřiště v parku 
Heroldovy sady

Prostranství před ZŠ Jakutská

Herní sestava v Heroldových sadech

Navrhovatel: školní parlament ZŠ Karla Čapka
Lokalita: Vršovice / Heroldovy sady
Náklady na realizaci: 489 929 Kč

Dětem ze ZŠ Karla Čapka vadila absence možnosti 
adekvátního fyzického vyžití v blízkosti školy, což starší děti 
řešily využíváním dětských hřišť, která nejsou určena pro 
jejich věkovou skupinu. Navrhly proto instalaci workoutové 
zóny s ping-pongovým stolem, která byla podle jejich návrhu 
vybudována v severozápadní části parku.

Navrhovatel: školní parlament ZŠ Jakutská
Lokalita: Vršovice / Brázdův park
Náklady na realizaci: 600 000 Kč

V trojúhelníkovém prostoru parčíku před školou si děti přejí 
instalovat několik sestav k  posezení, knihovničku a  nové 
odpadkové koše. Vzhledem k tomu, že jim vadí neuspořádaně 
nádoby na odpad stojící u hrany parku a nepořádek kolem 
nich, zapracovaly do svého návrhu i vybudování zídky kolem 
stání pro kontejnery. Jelikož po ukončení hlasování bylo 
úřadu doručeno oznámení správcem teplovodních rozvodů 
o zahájení rekonstrukce teplovodu v celé délce ulice Jakutská, 
což, s  ohledem na manipulační pásmo, obnáší značné 
zásahy i do prostoru parku, byla realizace tohoto návrhu, po 
konzultaci s dětmi, odložena a bude zahájena po ukončení 
rekonstrukce teplovodu. 

Navrhovatel: školní parlament ZŠ Karla Čapka
Lokalita: Vršovice / Heroldovy sady
Náklady na realizaci: 300 000 Kč

Tímto návrhem chtěly děti rozšířit možnosti k trávení volného 
času v Heroldových sadech o možnost hry v šachy a Člověče 
nezlob se. Prostor pro prostor pro hru v šachy je vyhrazen 
v severní části parku. Úřad vyjednal se správcem parku systém 
na uložení herních figurek, nyní poptává vhodný úložný box 
pro venkovní použití. Na jaře 2020 bude realizace pokračovat 
vybudováním samotné herní plochy a umístěním šachových 
stolků.
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DALŠÍ PROJEKTY MÁME 
ROZPRACOVANÉ

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajo-
vých zast. Kubánské nám. a Radošovická 
Lokalita: Strašnice / zastávka Radošovická a Vršovice / 
   zastávka Kubánské nám.
Náklady na realizaci: 175 000 Kč

Pietní a odpočinkové místo - Kaplička 
Malešice
Lokalita: Malešice / ul. Rektorská
Náklady na realizaci: 939 000 Kč

Síť pouličních pítek - pítko P
Lokalita: 5 míst na území Prahy 10
Náklady na realizaci: 490 000 Kč

Fitness park Malešice
Lokalita: Malešice / Malešický park
Náklady na realizaci: 996 000 Kč

Grilovací zóna Gutovka
Lokalita: Strašnice / před vstupem do areálu Gutovka
Náklady na realizaci: 1 000 000 Kč

Břehy Botiče - kolonáda
Lokalita: Vršovice / ul. K Botiči
Náklady na realizaci: 969 950 Kč

Nový park Skalka
Lokalita: Strašnice / mezi ulicemi Žernovská a Nedvězská
Náklady na realizaci: 1 000 000 Kč

Sportovně - relaxační zóna na pozemku 
ZŠ V rybníčkách
Lokalita: Strašnice / areál ZŠ V Rybníčkách
Náklady na realizaci: 995 000 Kč

Dobudování pietního místa obětem  
Čs. nár. povstání a obětem 2. světové války 
v parku Ivana Jilemnického
Lokalita: Strašnice / park Ivana Jilemnického
Náklady na realizaci: 330 000 Kč

Revitalizace pozemku nad ulicí 
Ke Skalkám
Lokalita: Záběhlice / mezi ul. Před Skalkami II. a Ryšánkova
Náklady na realizaci: 1 000 000 Kč

Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného 
pohybu pro starší děti
Lokalita: Záběhlice / ul. Třezalková 
Náklady na realizaci: 998 000 Kč

Dětské mraveniště
Lokalita: Bohdalecký les - Lesní hřiště Pod Sychrovem II. 
Náklady na realizaci: 988 000 Kč

Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská
Lokalita: Strašnice / spojnice mezi ulicí Na Vinici a Hřibská 
Náklady na realizaci: 200 000 Kč

Desítkové knihobudky
Lokalita: : 5 míst po celé Praze 10
Náklady na realizaci: 490 000 Kč

https://mojestopa.cz/zvyseni-bezpecnosti-chodcu-na-tramvajovych-zastavkach/
https://mojestopa.cz/zvyseni-bezpecnosti-chodcu-na-tramvajovych-zastavkach/
https://mojestopa.cz/pietni-a-odpocinkove-misto-kaplicka-malesice/
https://mojestopa.cz/pietni-a-odpocinkove-misto-kaplicka-malesice/
https://mojestopa.cz/sit-poulicnich-pitek-pitko-p-od-ep-studia/
https://mojestopa.cz/sit-poulicnich-pitek-pitko-p-od-ep-studia/
https://mojestopa.cz/fitness-park-malesice/
https://mojestopa.cz/grilovaci-zona-gutovka/
https://mojestopa.cz/brehy-botice-kolonada/
https://mojestopa.cz/novy-park-skalka/
https://mojestopa.cz/sportovne-relaxacni-zona-na-pozemku-zs-v-rybnickach/
https://mojestopa.cz/sportovne-relaxacni-zona-na-pozemku-zs-v-rybnickach/
https://mojestopa.cz/dobudovani-pietniho-mista-obetem-ceskeho-narodniho-povstani-a-obetem-2-svetove-valky-v-parku-ivana-jilemnickeho/
https://mojestopa.cz/dobudovani-pietniho-mista-obetem-ceskeho-narodniho-povstani-a-obetem-2-svetove-valky-v-parku-ivana-jilemnickeho/
https://mojestopa.cz/dobudovani-pietniho-mista-obetem-ceskeho-narodniho-povstani-a-obetem-2-svetove-valky-v-parku-ivana-jilemnickeho/
https://mojestopa.cz/revitalizace-pozemku-nad-ul-ke-skalkam/
https://mojestopa.cz/revitalizace-pozemku-nad-ul-ke-skalkam/
https://mojestopa.cz/parkourove-hriste-hriste-plne-prirozeneho-pohybu-pro-starsi-deti/
https://mojestopa.cz/parkourove-hriste-hriste-plne-prirozeneho-pohybu-pro-starsi-deti/
https://mojestopa.cz/detske-mraveniste/
https://mojestopa.cz/opravme-zchatrale-schody-u-ms-hribska/
https://mojestopa.cz/desitkove-knihobudky/
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Participativní rozpočet je procesem o mnoha proměnných. 
Krom vylepšení prostor podle přání obyvatel a dobrého pocitu 
pro občany, kteří se prostřednictvím něho zapojili a ovlivnili 
tak místo, v němž žijí, s sebou nese i mnohá rizika a zádrhele. 
A to především při samotných realizacích vítězných návrhů. 
Jak se ukázalo, snad nejkomplikovanějším je návrh Zvýšení 
bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Kubánské 
náměstí a Radošovická, který získal velkou podporu v prvním 
ročníku projektu Moje stopa. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o  úpravy na zastávkách MHD Radošovická a  Kubánské 
náměstí, tedy v  místech s  vysokým pohybem občanů 
Prahy  10, byl (a  nadále je) pod drobnohledem veřejnosti. 
Návrh řeší přístupové trasy k zastávkám, včetně odstranění 
bariér a na Radošovické i úpravy přilehlé zeleně. 

Městská část byla v  tomto případě povinna požádat 
o vyjádření mnoho orgánů veřejné správy a několik dalších 
případných účastníků stavebního řízení. Na základě 
obdržených vyjádření se ukázalo, že vybudovat v  těchto 
místech plnohodnotné přechody pro chodce tak, jak autor 
zamýšlel, nelze. Důvodem byl především konflikt mezi 
bezpečnostními parametry a prostorovými dispozicemi. 

Nabízela se ale možnost vytvořit v daných místech takzvaná 
místa pro přecházení. Pro jejich vybudování městská část 
zajistila zpracování projektové dokumentace a  získání 
potřebných souhlasů a povolení, což byl, díky složité a měnící 
se legislativě, proces náročný na čas i na úsilí garanta projektu 

a  jeho kolegů. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  pozemky 
ve správě TSK, vyjednal garant projektu s  touto organizací 
zařazení realizace míst pro přecházení do plánu staveb TSK 
a potažmo do rozpočtu pro rok 2020. 

Původní částka pro předpokládané náklady na realizaci ve 
výši 170 tisíc korun pokryla pouze náklady na zpracování 
projektové dokumentace a  bylo dohodnuto, že náklady 
na  samotnou realizaci (ve výši cca 1 milionu korun) bude 
hradit TSK. Ve druhé polovině roku 2019 byla garantem 
předána kompletní dokumentace a  s  realizací počítá TSK 
během roku 2020. 

Není to tak lehké, jak to na první 
pohled vypadá

VIZUALIZACE STAVU U ZASTÁVKY KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
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Občas se stane, že se i při nejlepší vůli dílo nepodaří. 
I v projektu Moje stopa musela padnout rozhodnutí, která 
udělila stop dvěma návrhům.

Předmětem tohoto návrhu byla celková revitalizace 
zanedbaného pozemku u Botiče. Obsahoval úpravy území 
u potoka v blízkosti gymnázia, včetně vybudování skateparku 
a prostoru pro setkávání a trávení volného času. V roce 2017 
bylo zadáno zpracování projektové dokumentace skateparku 
a  krycího rozpočtu na realizaci. Na základě podkladů 
od projektanta bylo zjištěno, že náklady na samotnou realizaci 
cca trojnásobně překračující předpokládanou částku. 
Z tohoto důvodu bylo od vybudování skateparku upuštěno. 

V  rámci tohoto návrhu byly na třech místech Prahy 10 
umístěny cykloboxy pro možnost bezpečnějšího uložení 
jízdních kol. Během několika týdnů bylo zjištěno, že boxy jsou 
v drtivé většině využívány jiným způsobem, než ke kterému 
byly určeny, což do jisté míry způsobovalo bezpečnostní 
riziko a zvyšovaly se náklady na provoz a údržbu boxů. Rada 
MČ Praha 10 tedy v  roce 2019 rozhodla o zpoplatnění jejich 
využívání, což ale neodradilo vandaly od zanášení boxů 
odpadky. Po půl roce byl zpoplatněný provoz vyhodnocen 
jako vysoce ztrátový a bylo rozhodnuto o odstranění boxů.

CO NEVYŠLO

Revitalizace okolí Botiče

Bezpečné uložení jízdních kol

https://mojestopa.cz/revitalizace-okoli-botice/
https://mojestopa.cz/bezpecne-ulozeni-jizdnich-kol/
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INSPIRACE ODJINUD

„Nápad jsem zahlédla na internetu, pochází z Ameriky, líbil se mi protože vlastě pro tyto děti 
tady nic není. Buduji si svoje prostředí, svoje město, krásnější Znojmo.“

Znojmo

Realizováno v roce 2019
493 329,-Kč

Houpačka pro děti 
na vozíku

Praha 6

Park Jaroslava Meda
„Projekt řeší úpravu veřejné zeleně v Thákurově ulici v prostoru před Katolickou 
teologickou fakultou Univerzity Karlovy, který není možno ve stávajícím stavu 
plnohodnotně využívat. Záměrem je revitalizace tohoto místa včetně doplnění prvků 
městského mobiliáře. Studenti navrhují tento prostor věnovat památce zesnulého doc. 
Jaroslava Meda, který na zmíněné fakultě dlouhodobě působil.“

Realizováno v roce 2019
850 000,- Kč

„Záměrem projektu je poskytnout sportovní vyžití na čerstvém vzduchu pro všechny věkové 
kategorie. Volný čas zde mohou trávit rodiny s dětmi, senioři i mládež. Jde o nenáročnou 
rekreační aktivitu. Minigolf byl zařazen jako součást jiné, již rozpracované investiční akce města 
Říčany – projekt úpravy okolí rybníku Marvánek - existuje již projekt. Na realizaci však zatím 
město neuvolnilo finanční prostředky z rozpočtu.“

Říčany

Realizováno v roce 2019
Kategorie „Velké projekty do 2 milion korun“

Minigolfové hřiště na 
Marvánku

Praha 14

Odpočinek v divočině
„Na hranici sídliště Černý Most a parku U Čenku
se nachází zarostlé a zanedbané území, kterému se říká Divočina. Příspěvková organizace Praha 14 

kulturní, která nově toto území spravuje, se ho rozhodla vyčistit a vytvořit zde cestičky a nové 
pobytové plochy. Na základě projektu Odpočinek v přírodě se bude dál rozvíjet potenciál tohoto 
místa a vytvoří se zde další zázemí pro trávení volného času (lavičky, hrací prvky, hřiště pro 
pétanque).
V pátek 18. a sobotu 19. května 2018 se uskutečnila realizace projektu Odpočinek v Divočině. 
Dobrovolníci pod dohledem architektů sestavili nové lavičky, špunty v trávě a pétanque hřiště.“

Realizováno v roce 2019
197 800,- Kč
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JAK NA TO?
Mám nápad na vylepšení prostor v Praze 10 a myslím 
si, že se náklady na něj vejdou do rozmezí 350 tisíc 
až  dva  miliony korun. Prověřím si, zda pozemek, 
jehož se týká, lze pro projekt Moje stopa využít 
a  zda  je   v  souladu  s  pravidly projektu, která najdu na 
www.mojetopa.cz. Také tomu mohu využít infolinku 
702 187 288, či e-mailovou adresu mojestopa@
praha10.cz. Jsou to kontakty na koordinátorku projektu 
Moje stopa a ta mi poradí.

Mám jasno o tom, že můj nápad lze v daném místě 
zrealizovat, jak by měl vypadat výsledek a  mám 
i  představu o  výši nákladů na realizaci. Na webu 
mojestopa.cz, či přes podatelnu úřadu mohu tedy svůj 
návrh zaregistrovat, a to do 31. 5. 2020. Formulář k podání 
návrhu poštou mi poskytne koordinátorka, a  budu-
li potřebovat, pomůže mi s  jeho vyplněním. Čím dřív 

návrh podám, tím dřív jej radnice zveřejní na FB Moje 
stopa, kde o  něm mohou diskutovat mí spoluobčané. 
Víc hlav víc ví a  já získám zpětnou vazbu k  tomu, zda 
můj nápad všeobecně vyhovuje a  nebudí kontroverzi. 
Také si můžu ke svému návrhu vytvořit vlastní FB profil 
a sbírat fanoušky, kteří můj nápad podpoří. 

Je mi přidělen technický garant, který se mnou 
konzultuje výsledky technické analýzy, a já mám šanci 
svůj nápad dotvořit tak, aby byl co nejlépe realizovatelný. 
Analýza poběží až do září 2020 a po celou dobu mohu 
veřejnost informovat své sousedy a  přátele o  svém 
návrhu.

Můj návrh je připraven k  představení veřejnosti 
ve finální podobě. Spolu s  lidmi z  úřadu připravím 
krátkou videoprezentaci, která bude zveřejněna na 
webu a FB Moje stopa a mohu ji pro prezentaci svého 
nápadu využít i já. S koordinátorkou budu konzultovat 
podklady pro propagační tiskoviny k  hlasování, které 
zpracuje a vydá úřad.

V rámci hlasování propaguji svůj návrh tak, aby získal 
co největší podporu. Hlasování proběhne elektronicky 
v  listopadu 2020 a  bude se jej moci zúčastnit každý 
obyvatel Prahy 10. 

Získá-li můj návrh v hlasování podporu dostatečnou na 
to, aby se se svými náklady vešel do pěti milionů, o něž 
v  projektu jde, mám vyhráno a  úřad se mnou bude 
konzultovat přípravu a  samotnou 
realizaci návrhu, kterým zanechám 
stopu na mapě Prahy 10.

5. ročník

http://www.mojetopa.cz
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                   17. 2.   start 
konzultujte s námi svůj návrh

      do 31. 5.    navrhování
do konce května podávejte své návrhy 

na webu či přes podatelnu úřadu

               do září   analýza 
od června do začátku září 

hodnotíme možnosti realizace návrhu a vylepšujeme jej

 listopad   hlasování 
rozhodnete o tom, 

který návrh zanechá stopu na mapě Prahy 10 

Po celou dobu jsme vám k dispozici na
mojestopa@praha10.cz a infolince 702 187 288.

5. ročník

mojestopa.cz praha10.cz




