
O N L I N E   P R E Z E N T A C E –

P Ř I J A T É   N Á V R H Y

4. ročník  Participativního rozpočtu Městské části Praha 15



S E Z N A M   P Ř I J A T Ý C H   N Á V R H Ů

1) Doplnění zábavních prvků pro menší děti na hřiště Na Groši

2) Doplnění dalšího ping-pongového stolu na Košíku

3) Zastínění pískovišť Tesaříkova

4) Revitalizace hřiště Neapolská

5) Knihobudka pro Košík

6) Venkovní sezení

7) Obnova místa na ping-pong v ulici Boloňská (u ZŠ Křimická)



Návrh č. 1 

Doplnění zábavních prvků pro menší děti na hřiště Na Groši



O návrhu
• Popis návrhu:

• Navrhuji vytvoření herního zákoutí pro děti předškolního věku tím, že se na nevyužívanou 
asfaltovou plochu vytvoří malované hry na chodník a na trávník se usadí tabule na malování 
křídami.

• Jedná se o klidnou lokalitu u hřiště U Mašinky, která je hojně navštěvována rodiči s malými 
dětmi kvůli oblíbenému pískovišti a chybí zde další vyžití pro tuto skupinu dětí. 

• Malované hry na chodník jsou v posledních letech oblíbeným způsobem jak oživit zanedbaná 
zákoutí ve městech a umožnit tak dětem rozvíjet hravou formou pohybové a sociální 
dovednosti. 

• Tabule na malování křídou by byla zábavnou obměnou dětmi milovaného malování na 
chodník, které je v této lokalitě obtížné z důvodu nepříliš vhodného povrchu.

• Místo realizace návrhu: Parcelní číslo: 491/2, obec: Praha, katastrální území: Hostivař

• Navrhovatelka: Klára Krybusová

• Rozpočet: 63 116 Kč



Návrh č. 2 

Doplnění dalšího pingpongového stolu na Košíku



O návrhu
• Popis návrhu:

• Momentálně je velký zájem o nový pingpongový stůl na sídlišti 
Košík. Na základě této skutečnosti by bylo vhodné přidat další stůl v 
této lokalitě.

• Místo realizace návrhu: pozemek parc.č. 1818/166 v k.ú. Hostivař

• Navrhovatelka: Emilia Uhlschmidová

• Rozpočet: 77 000 Kč



Návrh č. 3

Zastínění pískovišť Tesaříkova



O návrhu

• Popis návrhu:

• Cílem návrhu „Zastínění pískovišť Tesaříkova“ je instalovat 
posuvné zastínění na dvě pískoviště na dětském hřišti v ulici 
Tesaříkova (u lékárny). Realizace tohoto návrhu zpříjemní a 
prodlouží dobu využití pískovišť. 

• Místo realizace návrhu: 1818/90 k.ú. Hostivař

• Navrhovatelka: Zuzana Musilová

• Rozpočet: 98 340 Kč



Návrh č. 4

Revitalizace hřiště Neapolská



O návrhu
• Popis návrhu:

• Prosíme o pomoc hlasováním pro společný návrh sousedů z Horních Měcholup.

• Hřiště, které bychom rádi revitalizovali (především z důvodu finančního omezení na jeden 
projekt) tak, že navrhujeme odstranění drnů z prasklin asfaltové plochy, upravení plochy 
nástřikem proti lišejníkům, nátěrem stávající konstrukce, která brání přeletu míčků do 
zahrad lidí z vilek (na obrázku za stromy a keři), je hojně užíváno sousedy z přilehlých 
panelových domů. 

• Jedná se o jednu z mála ploch vhodných k míčovým hrám, k ježdění na odrážedle, bruslích 
nebo učení se jezdit na kole pro menší děti.

• Hřiště má multifunkční a multigenerační využití.

• Plácek si v posledních letech oblíbili i žongléři, kteří zde trénují své výstupy.

• Plocha není příliš rozhlehlá, ale dostačující a hlavně nenahraditelná.

• Místo realizace návrhu: viz příloha s katastrální mapou

• Navrhovatelka: Štěpánka Koubová Černá

• Rozpočet: 91 960 Kč



Návrh č. 5

Knihobudka pro Košík



O návrhu
• Popis návrhu:

• Knihy, které už jsme přečetli, knihy, které jsme nikdy neotevřeli a knihy, které naše děti už nebaví. Všechny 
mohou skončit v krabici ve sklepě nebo v kontejneru na papír. Mohou se vyměňovat přes facebookové skupiny. 
Ale mohou také zamířit do knihobudky, kde si je další čtenáři sami vyberou, na lavičce přečtou, na pár týdnů 
půjčí, nebo odnesou navždy. 

• V Praze 15 už máme dvě, ale na Košíku žádnou. A přitom je tu místo, kde se potkávají dospělí i děti. Při cvičení, 
hraní, grilování nebo cestě na nákup a do restaurace. 

• Proto navrhujeme ve spolupráci s projektem KnihoBudka zřídit jednu u hřiště a cvičebních prvků v ulici 
Chudenická.

• Smyslem knihobudky bude v první řadě zvyšovat zájem o knihy a podporovat tak čtenářství pro všechny. 
Bude mít zcela praktickou funkci, zároveň však nechceme opominout její design a proto navrhujeme aby 
připravenou knihobudku následně výtvarně dopracovali žáci místní ZUŠ nebo základní školy.

• Na knihobudku (kontrola poškození a kvality knih) budou dohlížet sami občané (snad…).

• Místo realizace návrhu: U grilovacího místa na hřišti Chudenická - Na Košíku. Blízko chodníku, aby byla 
budka dostupná kolemjdoucím.

• 50°02'44.1"N 14°30'59.9"E Pozemek pro knihobudku má p. č. 1818/153 k. ú. Hostivař

• Navrhovatelka: Markéta Schaeferová

• Rozpočet: 49 500 Kč



Návrh č. 6

Venkovní sezení



O návrhu
• Popis návrhu:

• Návrh počítá s doplněním modulárního sedací setu do parku Plískava.

• Jedná se o velice kvalitní a zajímavé místo pro rozšíření aktivního trávení volného času. Součástí parku 
Plískava je nyní dětské hřiště, fitpark a také městský mobiliář (lavičky, koše).Hodně dětí si zde chodí hrát 
právě na Rákosníkovo hřiště. Je zde také vysoká průchodnost směrem k MČ Trhanovské náměstí a nebo do 
nedaleké ZUŠ.
Nejenom v letních měsících chtěji obyvatelé trávit svůj volný čas venku. V parku se mohou zastavit a posedět 
s přáteli nebo s rodinou. Odpolední piknik skvěle oživí pracovní týden a pomůže zrelaxovat v tak složité 
době. Travnatá plocha vedle Rákosníkova hřiště přímo vybízí k piknikům a k dalším volnočasovým 
aktivitám jako je frisbee nebo petang. Navržený sedací set tak prakticky oživuje veřejný prostor a podporuje 
možnosti setkávání lidí.

• Místo realizace návrhu: Území je ve vlastnictví hl. m. Prahy a správě MČ Prahy 15. Navržené pozemky: KÚ 
Hostivař – p.č. 367/1

• Navrhovatel: Lukáš Pertl

• Rozpočet: 97 350 Kč



Návrh č. 7

Obnova místa na ping-pong v ulici Boloňská (u ZŠ Křimická)



O návrhu

• Popis návrhu:

• Stávající ping-pongový stůl betonové konstrukce s dělenou deskou má rozpraskanou a degradovanou hrací desku, 
kovové prvky jsou zkorodované. Plocha okolo stolu je nerovná, nehomogenní, prašná, udupaná, z části zarostlá 
plazivými keři.

• ping-pongový stůl - stávající (stará) betonová konstrukce s korozí kovových prvků, velikost 1/2 stolu cca 157x135cm, 
hrací deska je rozpraskaná, posprejovaná, degradovaná, bez středové sítky. Okolní mobiliář (lavičky) starší, ale 
zachovalý. Plocha okolo stolu nerovná, prašná, udupaná, z části zarostlá plazivými keři, jeden nově vysazený strom s 
dřevěnou podpěrou.

• Preferovaná varianta realizace: náhrada ping-pongového stolu novým, betonovým s pevnou středovou sítkou, 
zpevnění/zhutnění okolní plochy okolo ping-pongového stolu do vzdálenosti cca 150cm vhodným způsobem, např. 
zřízením mlatového povrchu. Mlatové povrchy umožňují vsakování vody. Vyžadují minimální údržbu.

• Místo realizace návrhu: parcela č. 523/288, k.ú. Horní Měcholupy (na místě stávajícího ping-pongového
stolu), hl.m. Praha, svěřená správa MČ Praha 15

• Navrhovatel : Radek Běla

• Rozpočet: 58.069 Kč


