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Účelem tohoto dokumentu je na základě podnětů shromážděným v rámci aktivit 
se zapojením místní veřejnosti v letech 2016-20181 navrhnout konkrétní projekty 
různého měřítka, časové a finanční náročnosti, které přispějí k revitalizaci veřejného 
prostoru sídliště Spořilov II a nejbližšího okolí.

Uvádíme projektové karty jedenácti projektů, které lokalizují řešené území, slovem 
i obrazem dokumentují současný stav a navrhují potřebná opatření. Projekty jsou 
rozčleněny do čtyř kategorií podle odhadovaných investičních nákladů stavby (bez 
DPH):

• mikrozásahy (do 0,5 mil. Kč, zn. <0,5),

• malé projekty (do 2 mil. Kč, zn. <2),

• střední projekty (do 6 mil. Kč, zn. <6),

• velké projekty (nad 6 mil. Kč, nadlimitní zakázka, zn. 6+).

V závislosti na velikosti, typu a obtížnosti projektu se cena za vypracování autori-
zované stavební dokumentace obvykle pohybuje v rozmezí 8-14 % odhadovaných 
investičních nákladů na realizaci. Zhruba 14 % z celkové ceny stavební dokumentace 
představují náklady na přípravu a návrh stavby (studii). U mikrozásahů bude tento 
podíl vyšší. Pro podrobnější informace k výpočtu nákladů na projektovou přípravu 
odkazujeme na kalkulačku ČKA.

1 Zaprvé se jedná o zapojení dospělých obyvatel sídliště do navrhování podoby 
veřejného prostranství nad plánovaným zastřešením Spořilovské spojky formou 
participativních projednání a dotazníkového šetření a žáků ZŠ Jižní prostřednictvím 
workshopů ve školách (2017). Zadruhé o projekt Vize pro Spořilov (2018), do něhož se 
zapojily obě základní a obě střední školy sídlící na Spořilově. Cílem projektu bylo hledat 
spolu se zapojenými žáky a studenty odpověď na otázku, jaký je Spořilov a jaký by měl být 
za 20-30 let, aby zde chtěli žít. V neposlední řadě měli obyvatelé Spořilova možnost přispět 
svými podněty také do tvorby Generelu veřejných prostranství Prahy 4 (2016-2017).

https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky


Projekt přesahuje správní obvod a pravomoci jedné městské části, z tohoto důvodu je 
nutná spolupráce Prahy 4, Prahy 10, Prahy 11 a hl. m. Prahy.

k.ú. Záběhlice  stát  Hl. m. Praha  soukromý vlastník

k.ú. Chodov    Hl. m. Praha  soukromý vlastník

g pozemkové schéma

g řešené území

rekreační potenciál veřejného prostoru podél Chodoveckého potoka01

Praha 4

Praha 10

Praha 11

6+



Zelený veřejný prostor okolo retenčních nádrží R5-7, kterými protéká Chodovecký 
potok, se nachází na pomezí MČ Praha 4, 10 a 11. Dle Metropolitního plánu je toto 
území součástí nezastavitelné, transformační, rekreační lokality 915/Trojmezí se 
strukturou leso-zemědělské krajiny. Řešené území v rámci Trojmezí vymezují ulice 
Senohrabská, Klapálkova, Milínská, U Záběhlického zámku a zástavbou podél ulice 
Choceradská. Mírně zvlněný reliéf, téměř zcela obklopen zástavbou, nabízí pohled 
na trojici propojených nádrží obklopenou vzrostlou zelení částečně přístupnou po 
lávkách z ulice Choceradská, Milínská a dále z ulice U Záběhlického zámku. Vlastní 
území příliš prostupné není s výjimkou několika málo cest zejména v místech lávek a 
břehu nádrží.

Území je z pohledu obyvatel přilehlého sídliště Spořilov minimálně udržované. Re-
kreační potenciál snižuje nepřehlednost a výskyt sociopatologických jevů. V území 
se prokazatelně nalézají zbytky nelegálních nocležišť. Respondenti uváděli lokalitu 
též jako místo aplikace drog. Plnohodnotnému využívání rekreačního potenciálu ne-
přispívá ani minimální přístupnost a prostupnost území, které tak zůstává přínosem 
pouze z pohledu přírodně-krajinářského (zvyšování biologické rozmanitosti, zvyšová-
ní kvality městského prostředí, snižování vlivů tepelného ostrova aj.).

Hlavním cílem projektu je zhodnotit rekreační potenciál území přesahující hranice 
jedné městské části a v návaznosti na návrh Metropolitního plánu posílit strukturu 
leso-zemědělské krajiny s významným rekreačním využitím s pestrou škálou ploch 
různého využití, a z důvodu vysokého rekreačního významu zemědělské využití 
přednostně směřovat do extenzivních forem, zejména s preferencí travnatých ploch 
a ovocných (krajinných) sadů.

Návrh dále bude řešit:

• zvýšení míry přístupnosti a prostupnosti území (kvalitní cestní síť) a návaznost 
na okolní zastavěné plochy,

• zhodnocení stavu vodních děl a jejich případnou rekonstrukci, včetně revitaliza-
ce břehů vhodných ke každodenní rekreaci,

• funkční návrh a výběr a rozmístění vhodného mobiliáře pro jednotlivé účely (se-
zení, hra, čistota prostředí aj.). Mobiliář k posezení je vhodné vybírat s ohledem 
na potřeby seniorů,

• zhodnocení stavu zeleně, její případné regenerace s ohledem na stav a potenci-
ální využití území a následný plán péče.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g fotodokumentace

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

2848/277 (hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 4), 2848/876 (hl. m. Praha)

g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

revitalizace a rozšíření skateparku při ulici Na Chodovci02
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Na severním okraji sídliště Spořilov II, při ulici Na Chodovci u vstupu do Třešňovky, 
se nachází pozemek určený městským sportům. Centrum původně vybudovala 
MČ Praha 4 jako BMX areál a skatepark. Jedná se o oplocenou asfaltovou plochu s 
dožilými konstrukcemi, povrchy a prvky pro městské sporty a neudržovanou vege-
tací na pozemku i v jeho blízkosti. Oplocení a vstupy na pozemek tento i sousední 
ztratily svou funkci. Životnost překážek umístěných na asfaltových nebo betonových 
rovných plochách, bývá zpravidla 5-6 let. Po uplynutí této doby nastává otázka, zda 
rekonstruovat konstrukce i povrch překážek, nebo postavit skatepark nový. Podklad-
ní plocha bývá většinou dostatečně dobře založena, aby vyhovovala požadavkům na 
postavení skateparku betonového.

Přestože je mezi místními dětmi (již od prvního stupně základní školy) a mládeží 
velký zájem o městské sporty, pozemek není ke svému účelu příliš využíván. Původní 
BMX areál a skate park oproti Základní škole Na Chodovci se potýká s vážnými nedo-
statky, které snižují jeho atraktivitu:

• nedostatečná údržba vybavení parku, konstrukcí i zeleně,

• vybavení, povrchy a konstrukce v areálu na konci své životnosti,

• nepříliš rozmanitý výběr prvků a zaměření pouze na BMX a skateboard,

• výskyt sociopatologických jevů (zejména aplikace drog, konzumace alkoholu).

V posledních patnácti letech výrazně vzrostla obliba městských sportů, přibyly nové 
sporty a rozšířily se řady jejich příznivců i o děti mladšího školního věku. Současným 
trendem v projektování a výstavbě sportovišť je vytváření komplexnějších areálů i 
v rámci extrémních sportů. Součástí skateparků se stávají sportoviště pro parkour, 
workout, tratě pro BMX nebo venkovní posilovny. Cílem je tak maximálně využít 
potenciál místa vhodně umístěného areálu v návaznosti na sportovní centrum u 
Hamerského rybníka a místní základní školy i nedaleké gymnázium.

Návrh bude řešit především:

• rozšíření centra městských sportů i o sousední pozemek 2848/876,

• větší míru otevření a propojení sportovního parku s okolním veřejným prosto-
rem ulice Na Chodovci i Třešňovky,

• možnosti rozšíření nabídky městských sportů (přinejmenším skatepark, BMX, 
parkour, workout) a kvalitu jejich zázemí,

• návrh dílčích funkčních/sportovních ploch dle zaměření jednotlivých sportů, 
včetně odpočinkového zázemí, vstupní zóny, mobiliáře a osvětlení.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g ukázka berlin šumperk

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

2848/2 (hl. m. Praha), 2848/196 (ČR), 2848/320 (hl. m. Praha), 2848/365 (hl. m. Praha, 
svěřeno MČ Praha 4)

g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

koncepce centrální zeleně severní části sídliště Spořilov II03
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Centrální zelený prostor severní části sídliště je od západu prodloužením ulice Zvá-
novická a na východě jej ukončuje školní areál ZŠ Na Chodovci. Severní hranici tvoří 
ulice Měchenická a jižní pak bloky domu ulic Hrusická a Bojanovická. Mírně svažitý 
prostor je rozdělen na dvě hlavní části, jižní podélnou v ose Zvánovické ulice a pak 
severní, klidnější část mezi panelovými domy. Jedná se převážně o základně udržo-
vané travnaté plochy s roztroušenými skupinami jehličnatých i listnatých stromů a 
keřů. Cestní síť s asfaltovým povrchem je doplněna minimem laviček různých druhů 
i stavu, převážně na slunných místech, několika odpadkovými koši většinou bez sáč-
ků na psí exkrementy a množstvím drobných bariér (např. zábradlí).

Parkový prostor je základně udržován a co do kvality a stavu vybavení, povrchů či 
osvětlení dochází na hranici své životnosti. Nevyužívá naplno svůj potenciál a je 
spíše tranzitního charakteru nežli cílovým místem setkávání, her a trávení volného 
času.

Hlavní cíl projektu představuje proměnu zeleného prostoru na plnohodnotný cent-
rální park severní části sídliště Nový Spořilov II. Projekt bude řešit především:

• kvalitativní odlišení klidové zóny vnitrobloků a společné jižní části, včetně na-
pojení na přilehlou základní školu a vytvoření tak důstojného okolí a vstupního 
prostoru,

• zkvalitnění parkové infrastruktury – revize stávající cestní sítě – její trasování a 
stav povrchů, příp. následná oprava stávajících/vybudování nových chodníků,

• obnovu vybavení parku a mobiliáře (výběr s ohledem na všechny věkové kate-
gorie),

• zachování vzrostlých hodnotných dřevin a redukci nevzhledné, zanedbané, a 
především nevhodné zeleně (hustá křoví, jehličnany),

• zkvalitnění a doplnění veřejného osvětlení,

• prověření a v případě zájmu vybudování nových herních prvků pro různé věkové 
kategorie,

• stanovení pravidel pro pohyb psů (a tomu přizpůsobení provozu a vybavení par-
ku),

• následný plán péče.

Navrhované řešení bude počítat s odolností proti vandalismu, brát ohled na bezpeč-
nost obyvatel, přehlednost a čitelnost prostoru a na jednoduchost následné údržby.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g ukázka west8

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

2848/379 (hl. m. Praha)

g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

koncepce centrální zeleně jižní části sídliště Spořilov II04
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Zelený prostor parkového charakteru se nachází u ulice Bělčická a na jihu navazuje 
na ulici Postupická. Západní hranici tvoří areál mateřské školy a východní pak blok 
obytných budov. Prostor kromě vzrostlé, nepříliš udržované zeleně a záhonu trvalek 
nenabízí nic nežli několik laviček nevhodně umístěných především na slunných mís-
tech.

Základně udržovaný zelený prostor rozlohou odpovídá centrálnímu parkovému 
prostoru jižní části Nového Spořilova II. Avšak svým vybavením a údržbou, stavem 
povrchů a osvětlení či nabídkou pro trávení volného času nikoli. Prostranství nevy-
užívá naplno svůj potenciál a je spíše tranzitního charakteru nežli cílovým místem 
setkávání, her a odpočinku.

Hlavní cíl projektu představuje proměnu zeleného prostoru na plnohodnotný cent-
rální park jižní části sídliště Nový Spořilov II. Projekt bude řešit především:

• napojení na přilehlé obytné budovy a mateřskou školu a vytvoření důstojného 
vstupního prostoru školnímu objektu i zázemí k trávení volného času místním 
obyvatelům,

• zkvalitnění parkové infrastruktury – revize stávající cestní sítě – její trasování a 
stav povrchů, příp. následná oprava stávajících/vybudování nových chodníků,

• funkční náplň parku (nabídku aktivit), vč. prověření a v případě zájmu vybudo-
vání nových herních prvků pro různé věkové kategorie (zapojení místních obyva-
tel a MŠ),

• výběr vybavení parku a mobiliáře (výběr s ohledem na všechny věkové katego-
rie uživatelů),

• zachování vzrostlých hodnotných dřevin a redukci nevzhledné, zanedbané, a 
především nevhodné zeleně (druhem a umístěním),

• zkvalitnění a doplnění veřejného osvětlení,

• stanovení pravidel pro pohyb psů (a tomu přizpůsobení provozu a vybavení par-
ku),

• následný plán péče.

Navrhované řešení bude počítat s odolností proti vandalismu, brát ohled na bezpeč-
nost obyvatel, přehlednost a čitelnost prostoru a na jednoduchost následné údržby.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g ukázka west8

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha a Tech-
nickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

2848/380 (hl. m. Praha), 2848/385 (hl. m. Praha), 2848/387 (hl. m. Praha) 

g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

revitalizace Postupické ulice05
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Ulice Postupická se nachází při jižním okraji sídliště Spořilov II a díky umístění po-
bočky Městské knihovny a zejména Gymnázia Postupická představuje velmi rušnou 
obousměrnou vnitrosídlištní komunikaci zakončenou smyčkou kolem ostrůvku s 
nádobami na tříděný odpad. Chodníky po obou stranách komunikace slouží téměř v 
celé délce ulice pro parkující auta i potřeby pěších zároveň.

Ulice Postupická je hlavní přístupovou komunikací místního gymnázia a městské 
knihovny. Stav jejích povrchů ani pravidla provozu či šíře prostorů pro pěší (chodní-
ky či shromažďovací prostor před budovou školní jídelny) však neodpovídají jejímu 
významu. Uliční prostor se podřizuje dopravní funkci a příliš nezohledňuje okolní 
rezidenční zástavbu ani veřejné funkce občanské vybavenosti (knihovna, škola).

Cílem návrhu je zvýšení kvality, obytného a reprezentativního charakteru uličního 
prostoru, zvýšení bezpečnosti provozu zejména pro chodce a cyklisty a snížení nega-
tivních vlivů IAD na obyvatele. Návrh bude zpracován v návaznosti na okolní veřejná 
prostranství a jejich provoz. Návrh bude vycházet z idey obytné ulice, která je navr-
žena jako prostor sociální interakce s ohledem na zájmy chodců a cyklistů. Mohou 
sem vjíždět i motorová vozidla (neodděleně od cyklistické a pěší dopravy), ale pouze 
omezenou rychlostí, s ohledem na pěší. V případě gymnázia je potřeba prověřit 
možnosti zřízení stání K+R.

Návrh bude dále řešit:

• podrobné prostorové a funkční řešení parteru, vč. širšího kontextu (úpravy par-
teru okolní zástavby) a osazení mobiliářem,

• revizi rozmístění a podobu stání kontejnerů na tříděný dopad a nádob na směs-
ný odpad v celé ulici,

• vstupní prostor na pozemky gymnázia, městské knihovny a před budovou školní 
jídelny jako důstojné místo vstupu a místo vyšší kumulace osob,

• omezení prostorových bariér (např. zábradlí, obrubníky, sloupků aj.),

• výměnu a sjednocení povrchů, vč. úprav pro osoby s omezenou schopností po-
hybu a orientace,

• možnosti rozmístění vzrostlých stromů,

• dopravního řešení v ulici, specifikaci povrchů a prostorového vymezení parkova-
cích stání bez použití vymezovacích sloupků.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g ukázka hlavatí architekti

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

Projekt nevyžaduje stavební povolení, pakliže jsou dodrženy podmínky § 103 183/2006 
Sb. Stavební zákon.

2848/876 (hl. m. Praha)

g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

psí hřiště Na Chodovci/Ke Spořilovu06
<0,5



Na pozemku hlavního města Praha na hranici MČ Praha 4 a Praha 10 se nachází v 
rámci neudržované zeleně Třešňovky psí hřiště. Z důvodu bujné neudržované zeleně 
a chybějící informaci či vstupu není dostatečně využito potenciálu návštěvnosti ta-
kového hřiště.

Psí hřiště, tedy vymezený prostor k volnému pohybu psů a jejich cvičení, před-
stavuje ideální řešení pro pohyb psů v rámci veřejného prostoru, a to zejména na 
sportovně rekreačních plochách. Toto hřiště se nalézá na místě veřejně přístupném, 
dostupném v docházkové vzdálenosti pro celý sídlištní soubor a nerušícím v případě 
hluku klid v rámci vnitrobloků. Hřiště není vhodně udržováno ani označeno. Přes-
tože vykazuje znaky základní údržby (vysekaná tráva v okolí prvků) za okolní bujnou 
vegetací není ani pro kolemjdoucí patrné či pohodlně přístupné. Vybavení hřiště 
(lavička, odpadkový koš bez sáčků na psí exkrementy a několik dřevěných prvků) je 
na konci své životnosti.

Hlavním cílem je zpřístupnit pohodlně pro každodenní využívání psí hřiště, opravit 
stávající a doplnit nový vhodný mobiliář a prvky pro cvičení psů, nastavit plán údrž-
by zeleně v koordinaci se správou a údržbou Třešňovky a v neposlední řadě vytvořit 
důstojný vstup a informační systém, který by upozornil na jeho existenci.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g ukázka Praha 7 Brno

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

Projekt nevyžaduje stavební povolení, pakliže jsou dodrženy podmínky § 103 183/2006 
Sb. Stavební zákon.

2848/678 (hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 4)

g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

revitalizace veřejného prostranství východně od OC Centrum Spořilov07
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Pozemek východně od OC Centrum tvoří z velké části plocha parkoviště osázená 
stromy a obklopená travnatým pásem s keři a stromy. V rámci pochozích ploch je 
zde situováno i malé dětské hřiště a několik laviček.

Veřejné prostranství, které by mohlo sloužit lidem ke krátkému zastavení či odpočin-
ku a využívat situování místní cukrárny k zadnímu vstupu, se více podobá parkovišti 
obklopenému zelení s několika chodníky, které vedou lidi do centra a ven.

Cílem by mělo být navrhnout drobné zásahy, které zvýší pobytovou kvalitu prostoru 
v okolí obchodního centra. Především se jedná o:

• zastínění dětského hřiště, které je v horkých letních měsících nevyužívané, 

• doplnění zábradlí ke schůdkům s ohledem na stárnoucí generace obyvatel sídli-
ště, 

• doplnění laviček do stínu (výběr vhodný pro seniory),

• úpravu keřového patra tak, aby se zvýšila přehlednost prostoru, a tedy i jeho 
bezpečnost. 

Návrh řeší hlavní aktuální problémy tohoto veřejného prostranství, dlouhodobě je 
však třeba řešit koncepci celého prostoru kolem OC Centrum.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g současný stav



g pozemky

g řešené území

g fotodokumentace

doplnění venkovní terasy před pobočku městské knihovny Spořilov

Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

Projekt nevyžaduje stavební povolení, pakliže jsou dodrženy podmínky § 103 183/2006 
Sb. Stavební zákon.

2848/385 (hl. m. Praha)
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Pobočka městské knihovny je součástí rekonstruované nízkopodlažní budovy bývalé 
samoobsluhy typické pro sídlištní zástavbu (nyní v soukromém vlastnictví). Do veřej-
ného prostoru jsou interiéry otevřeny prosklenými výkladci, a to zejména do ulice 
Postupická. Chodník před objektem se směrem k ulici Postupická svažuje, přístup z 
ulice Struhařovská je pozvolnější. Vstup do objektu je řešen dvoukřídlými dveřmi, 
které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Knihovnu obklopuje ze dvou stran 
více než 420 m2 terasy s asfaltovým povrchem.

Přestože objekt prošel zhruba před 15 lety rekonstrukcí (ateliér Atrea), jednalo se o 
rekonstrukci vlastního objektu bez návaznosti na veřejný prostor. Vstupní prostory 
knihovny představují slunci exponované a dožilé asfaltové plochy bez jakéhokoli 
zastínění navazující na travnatý pás u Postupické ulice.

Cílem návrhu je drobným zásahem vyřešit možnosti posezení a stínění terasy a vý-
měnu povrchů tak, aby se zvýšila pobytová kvalita a reprezentativnost předprostoru 
knihovny, kde se setkávají všechny generace místních obyvatel a studenti. Návrh by 
měl prověřit možnosti výsadby vzrostlé zeleně a měl by být koordinován s projek-
tem revitalizace Postupické ulice a navazujících prostor.Pozemek východně od OC 
Centrum tvoří z velké části plocha parkoviště osázená stromy a obklopená travna-
tým pásem s keři a stromy. V rámci pochozích ploch je zde situováno i malé dětské 
hřiště a několik laviček.

g zdůvodnění

g návrh opatření

g ukázka

Open Air Library / KARO Architekten

All Colors Sidewalk / Zoom Urbanismo Arqui-
tetura e Design + LAO Engenharia & Design

g současný stav



Projekt s ohledem na vlastnictví pozemků je potřeba koordinovat s hl. m. Praha.

Projekt nevyžaduje stavební povolení, pakliže jsou dodrženy podmínky § 103 183/2006 
Sb. Stavební zákon.

2848/378 (hl. m. Praha, svěřeno MČ Praha 4)

Předprostor ubytovny je tvořen prostory ulice Hlavní a Choratická. Tyto prostory před-
stavují především chodníky s doprovodným pruhem zeleně (travnatý pruh) a dále pak 
dvě plochy s nádobami na tříděný odpad. 

Přestože se jedná převážně o průchozí prostory, není vhodné vstupní prostory objektu 
lemovat tříděným odpadem.

Projekt řeší revitalizaci prostoru před ubytovnou na pozemku p. č. 2848/378 (ve správě 
městské části) a sdružení nádob na tříděný odpad do jednoho místa a jejich nové umís-
tění či zastínění.

g zdůvodnění

g pozemky

g řešené území

g návrh opatření

revitalizace prostoru před ubytovnou

g fotodokumentace

g současný stav
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Na Novém Spořilově se vyskytují lavičky několika typů, povětšinou starší s betonovými 
nohami a prkenným sedákem a opěrkou na záda. Tento nejstarší typ byl na několika 
místech nahrazen novějšími lavičkami s kovovou kostrou a opět prkenným sedákem a 
opěrkou pro záda, případně lavičkami pouze se sedákem nebo lavičkami „zdarma“ (pře-
vážně u zastávek MHD). Lavičky jsou rozmístěny většinou nahodile podél hlavních cest 
či na dětských hřištích a u zastávek městské dopravy, v rámci vnitrobloků téměř nikoli. 
Nachází se povětšinou na slunných místech a nejednou představují spíše bariéru v 
prostoru (př. autobusová zastávka Hlavní u ulice Na Chodovci – nekoncepčně umístěné 
lavičky „zdarma“ brání výstupu či nástupu u autobusu).

Ve veřejném prostoru sídliště se nachází omezené množství laviček, povětšinou umístě-
ných na nevhodných místech, ať již z pohledu uživatele či kolemjdoucích, a převážně na 
sklonku své životnosti.

Projekt prověří rozmístění stávajících laviček v rámci sídliště a dle potřeby a funkcí 
prostoru a okolních objektů jejich doplnění či nové umístění. Projekt zohlední potřebu 
sezení na slunci i ve stínu. Projekt dále navrhne odstranění nepříliš vhodně umístěných 
(zejména na slunci) a málo využívaných laviček na konci životnosti a vybere nový typ 
laviček vhodných i pro seniory, tzn. s výše posazeným sedákem a opěrkami nejen pro 
záda, ale též pro ruce.

Projekt nevyžaduje stavební povolení, pakliže jsou dodrženy podmínky § 103 183/2006 
Sb. Stavební zákon.

g zdůvodnění

g návrh opatření

lavičky pro nový Spořilov

g ukázka laviček 
        pro seniory

g fotodokumentace

g současný stav
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Ve veřejném prostoru sídliště Nový Spořilov II se nachází množství drobných schůdků, 
ale též velké množství větších či menších schodišť o více než třech stupních, kterými si 
člověk může zkrátit cestu. Velké množství z nich však nemá zábradlí či chybí pojezd pro 
bezbariérový přístup, což stěžuje pohyb především seniorům a kočárkům. 

Projekt řeší zmapování překonávání výškových rozdílů na sídlišti Spořilov pomocí scho-
dišť (o více než třech stupních) a jejich případné doplnění o zábradlí či pojezd pro ko-
čárky.

Projekt nevyžaduje stavební povolení, pakliže jsou dodrženy podmínky § 103 183/2006 
Sb. Stavební zákon.

g současný stav 
        a zdůvodnění

g návrh opatření

schody bez bariér

g fotodokumentace
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