
Náměty k plácku - Prokopovo a sousedé 
Září 2017 

Nic je taky něco! – Radka Špičáková, Prokopovo  

  

 



 

 

 

 

 

 



Co bychom nechtěli (a co chtěli) – Ivan Havel, Prokopovo  

Nechtěli bychom moderní oplocené hřiště. Jedno takové už máme nad 

přejezdem, jsme za něj rádi, pro malé děti je skvělé, ale myslíme, že na 

začátek Prokopského údolí se hodí spíše něco co s místem splyne, nebude 

na sebe příliš upozorňovat, bude používat materiály blízké okolí (vápenec!). 

Zachovat prostor, nezastavět jej atrakcemi.  Lidé se schází také „jen tak“. 

Kmeny stromů, velké kameny, jednoduché lavice, stoly. Nekomplikované, 

jednoduché na údržbu – ideálně nepotřebující údržbu. Vyčistit svah 

k potoku. Chtěli bychom zachovat ohniště a pokud to není problém tak 

využít i stávající letité trubkové herní prvky. Zachovat ping-pongový stůl? 

Chybí veřejné záchodky a koše. 

Kamenné bloky – Ivan Havel, Prokopovo  

 

Velké kamenné bloky vápence z místních  lomů (Řeporyje, Slivenec)    

Zapojit sochaře. Kamenný blok jako stůl k jídlu. Lavice k sezení. Na lezení pro děti. Ty si 

můžou třeba stavět z prken lávky mezi kameny, opevnit se atd. 

Inspirace Opatřilka, Červený lom 

 

     

 

 



Kameny přes potok – Ivan Havel   

 

Cesta přes hladinu, když bude hodně vody, zmizí, později se zas objeví.   

Cesty by mohli být dvě, abychom mohli přejít různými cestami tam i zpět. 

Jedna z cest by mohla vést přímo po výškovém stupni (malém jezu), který je 

poblíž proti proudu. Tedy jestli to není příliž nebezpečné, pod jezem bývá tůň. 

Když už se bude moci přejít na druhou stranu potoka, stálo by za to upravit 

břehy oba. A dojít by se mohlo i pár metrů dál proti proudu? 

 

    

     

 



 

Hřiště na Pétanque – Marie Fulínová   

Nejen děti, i starší obyvatelé by měli mít příležitost si hrát.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Dřevěné prvky – Jan Kuděj  

Placek by mel zustat mistem setkavani jako dosud - nemel by se zmenit v klasicke detske hriste se vsemi omezenimi, spis 
zustat volnou plochou s hracimi prvky (pokud mozno prirodnimi - opracovane klady, velky kamen, provaz na splhani, 
…nenarocnymi na udrzbu) s misty na sezeni i pro dospele.Take by melo zustat zachovane ohniste, ne nutne na stejnem 
miste. 
Placek by mel by zustat neoploceny, pristupny ze vsech stran, tak jako doted. 
Prioritou by mel byt pravidelny a dostatecny svoz odpadu, seceni travy v primerene mire - spis mene vzrostla louka nez 
golfovy travnik. 
 
Dalsi potrebne upravy:  
 



- vycisteni, zpevneni (?) brehu nad potokem, jeho zpristupneni za pouziti prirodnich materialu (drevene nebo kamenne 
schody?) 
 
- vysazeni stromu tak a v takovem mnozstvi, aby nebranily v hraci plose aby zaroven do budoucna vytvorily prirozeny stin v 
dobe horka 
 
 
 

   
 

   
 
 



   
 

 
 
 

Dopravní řešení v okolí – Jan Kuděj  

 
 
- vyreseni parkovani v pasu okolo placku - parkovaci zona pouze pro rezidenty? 
Smerovat navstevniky k zaparkovani v ulici smerem k byvalemu nadrazi? 
 
-  retarder nebo jine reseni zpomaleni (i pro cyklisty) umisteny v obou smerech 
oblouku   ulice 
 
-  vyreseni casteho prujezdu aut Prokopskym udolim - umisteni kamery kontrolujici 
SPZ aut na zacatek Prokopaku? 

 

Jeviště - Láďa Karda  

 

Plácek by mohl sloužit i jako divadlo. Jako jeviště stačí prkenné pódium, možná i 

s malým přístřeškem. Hlediště netřeba budovat, nějaké lavice se přisunou a 

kmeny/herní prvky k posazení postačí. 

 



 

   

 

Vodní hrátky na svahu – Ivan Havel  

Přivést vodu na svah nad potokem – jsou různé možnosti: 

- (příliš?) technicky: potrubím napájeným dále proti proudu  
- hezky: otevřeným dřevěným korýtkem nad zemí – to by ale asi dlouho 

nevydrželo  
- odolně: kamenným „náhonem“ – kousek proti proudu je jez, tak by se snad 

pár desítek centimetrů spádu našlo 
- ručně: vykopat ve svahu studnu, propojit jí potrubím s potokem a na poklop 

postavit starou manuální pumpu tak jak ji ještě občas na vesnicích vidíme (a 
Hlubočepy snad ještě jsou trochu vesnice) 
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Jan Kremer, Prokopovo  

 

Návrhy k parcele 1282/1 a 1282/6 

Zcela souhlasím s ideovými návrhy, které za Prokopovo vypracovala ing. Radka 
Špičáková. Nutné je však vyřešit celou plochu obou uvedených parcel. 

Velmi důležitý je však také kontext místa. Především dopravní situace ulice K Dalejím a 
ulice Hlubočepské od zastávky autobusu ke křižovatce u viaduktu. Dochází zde k souběhu dvou extrémně frekventovaných 
cyklostezek a bez účelného usměrnění cyklodopravy je zde, v zatáčce kolem plácku, situace značně nebezpečná, především 
pro rodiny s dětmi. Nezbytné je odpovídající značení v obou směrech (především z kopce). Největším problémem je však 
nárůst automobilové dopravy – za poslední čtyři roky až geometrickou řadou. Pokud má být tato část údolí a plácek především 
využívány pro rekreaci, bude nutná její regulace. Zde se MČ nevyhne jednání s Ministerstvem vnitra ČR, které spravuje 
vojenský objekt dále v údolí. Právě ten generuje stále rostoucí a často zbytečnou dopravu. Přitom v drtivé většině jde o auta 
mimopražských značek. Jejich provoz v podstatě blokuje přes velkou část dne cyklostezku. Dříve zaměstnanci dojížděli do 
práce v autech v jediný a předem daný čas, nebo společně v autobuse. Dnes proudí do objektu po celý den! Bezpodmínečné 
je také zamezení průjezdům jak Prokopským údolím (ul. Prokopské údolí), tak směrem na Jinonice (ul. Na Placích). Oběma 
směry si mnoho aut denně zkracuje cestu. Tyto trasy podporuje také používání GPS navigací, které aktuální značení ignorují. 
Jednoduchým a levným řešením je umístění ocelových zábran za vojenský objekt (https://mapy.cz/s/23t6l ) a za domy u 
Dívčích hradů ( https://mapy.cz/s/23t60 ). Tyto zábrany by měly být uzamykatelné mechanicky či lépe elektronicky, aby tak 
umožnily případný průjezd vozidlům IZS. Více než nutné je pak doplnění značení (tj. zákaz vjezdu) do západního ramena 
cesty při počátku ulice Na Placích (https://mapy.cz/s/23t6Z ). Jeho absence absurdně legalizuje vjezd do zákazu vjezdu a 
průjezdy rezervací do Jinonic. Větší kontroly Policie ČR a Městské policie Praha jsou také nezbytné. Především při akcích v 
podniku "Cvičák" k němu zákazem vjezdu proudí mnoho vozidel. Vjezdy do rezervace ze všech směrů také podnikají pražští 
pejskaři. Nečinnost policistů, kteří, ač místem často projíždějí, vozidla nekontrolují, nahrává ničení chráněné přírody. 

Jednou provždy by měla být v souvislosti s řešením dotčených parcel vyřešena situace komunikace mezi ulicemi Slivenecká 
a Hlubočepská (https://mapy.cz/s/1YXEF ). Ta by měla být buď prohlášena za komunikaci a udržována, nebo – jak si všichni 
místní přejí – fyzicky uzavřena pro auta a využívána pro turisty, procházky a v zimě především o tolik žádané sáňkování. 

Dříve či později bude muset MČ či hl. m. Praha řešit dopravu návštěvníků údolí (běžci, turisté, pejskaři, rodiny). Ideální by byla 
masivní podpora MHD, vlaků a cykloturistiky – jak budování tras a zahuštění spojů, tak osvěta, informovanost a propagace. 
Budování záchytného parkoviště by se mělo dít v krajním případě a zcela mimo hranice přírodního parku. Ideálně u výškové 
zástavy Barrandova, odkud by pak vedla např. naučná stezka do údolí. 

V celém přírodním parku i v rezervaci samozřejmě chybí odpadkové koše vhodného designu, o které se bude správa 
pravidelně starat. 

Jan Kremer, Prokopovo 

tel. 777038981 

E-mail: honza.kremer@centrum.cz 

https://mapy.cz/s/23t6l
https://mapy.cz/s/23t60
https://mapy.cz/s/23t6Z
https://mapy.cz/s/1YXEF
tel:777%20038%20981
mailto:honza.kremer@centrum.cz


Plácek a ostatní řešené lokality – Eva Velková  

 

 nejcennější  v  Prokopském údolí je prostředí  bez jakéhokoliv  zasahování,  

 ponechané přirozenému vývoji 

 plácek je místo, kde se spontánně a pravidelně setkává, posedává, hraje, povídá, občerstvuje většina 
obyvatel Hlubočep, všech věkových kategorií 

 potřebujeme tu jen jednoduché úpravy a vybavení z přírodních materiálů, nejlépe z místních zdrojů (dřevo, 
klády, špalky, kameny) na posezení, ohniště, přírodní a přirozené hry pro děti 

 klády, trámy, špalky můžeme sami při užívání a klábosení se sousedy ohlazovat, srovnat a poskládat, měnit 
jejich polohu, upravovat a doplňovat podle situace a potřeb 

 nezpevněné plochy jsou žádoucí, trávník můžeme udržovat  

 stávající stromy (bezcenné) ponechat pro lezení dětí, nové (kvůli stínu) dosazovat tak jak se dohodneme, 
nejlépe vybírat z místních nebo ovocných druhů  – není vhodné zde tvořit umělý park 

 odpadkové koše a WC jsou jediné vítané městské vybavení 

 potřebné je koncepční  řešení úprav celého prostoru podél potoka,  zcelit území které je k dispozici,  
jednotlivosti se dají vkládat postupně a dodatečně podle momentální situace a inspirace 

 

Eva Velková 

Pod Žvahovem 56 

152 00 Praha 5 

 

Poznámky k plácku – Martin Fujak  

 

komunitni zahradniceni - spis formou vysadit nejaky dva tři nenarocny ovocny stromy, křaky. 

prirodni hraci prvky v potoce  

prirodni hraci prvky    

letni kino  

Ve finale asi nejaky kompromis jakoze hraci prvky pro deti na kterych se da sedet, a ktery nebudou na sobe nahnacany, aby 

porad fungovala ta plackova shromazdovaci funkce 

 

Poznámky k projektu  revitalizace plácku – Josef  a  Helena  Cuhrovi  

 

Než  se budeme zabývat  konkrétními podněty  na úpravu  místa,  je nutné si připomenout  důvody, které vedly ke 

směně a argumentaci,  která byla použita.  

Důvodem  pro odmítnutí  výstavby na pozemku  bylo jeho  umístění v ochranném pásmu rezervace a v území 

přírodního parku.   Těžiště argumentace pro podporu směny bylo v celoměstském významu místa, bylo 

zdůrazňováno, že se jedná  o vstupní bránu do Prokopského údolí  a že místo  používají všichni návštěvníci, nikoli 

pouze  obyvatelé Hlubočep.  Z tohoto důvodu je tedy směna veřejným zájmem  a je legitimním a obhajitelným  

výkonem samosprávy.  Všechny ostatní důvody, jako například  shromaždiště občanů, komunitní prostor nebo místo 

pro pořádání místních  slavností , jsou  podružné a charakter  veřejného zájmu nemají.   

Veřejný zájem je tedy  klíčový v celé věci a je třeba jej  nezpochybnitelně zakotvit  i v návrhu  architektury místa.  

V čem se tedy veřejný zájem má konkrétně  projevit: 

1)  přístupnost: 



Plácek musí být přístupný pro všechny věkové kategorie, včetně  hendikepovaných návštěvníků.   Místo musí 

umožnit odpočinek  mladým i starým.  Mladým stačí kláda, či kámen, staří dají jistě přednost lavičkám. 

2) místo odpočinku: 

Plácek musí umožnit  přípravu občerstvení . Kromě ohniště zde musí být  nějaké vhodné stolky. 

3) zázemí: 

V celém území Prokopského údolí není jediné veřejné WC.  Proto musí být na plácku. Taktéž zde musí být odpadkové 

koše. 

4) informace o území: 

Mluvíme-li o plácku jako o vstupní bráně  do území, pak zde musí  nutně být  přehledná informace o  možnostech 

dalšího putování.   Nic takového  v celém  Prokopském údolí není.  Stávající tabulky s obrázky zkamenělin  nepodávají 

komplexní  informaci o území.     Měla by zde být velká tabule  s mapou a obrázky  charakterizujícími  zajímavá místa. 

Taková tabule zaujme  děti i rodiče.  Inspiraci je možno hledat v pražské ZOO.  

5) něco pozitivního pro cyklisty: 

Kromě  upozornění,  že má  jezdit  ohleduplně zde  cyklista najde  stojan na kolo a stojan s nářadím. Inspirace  je na 

Rašínově nábřeží.  

6) Sepětí s přírodou Prokopského údolí: 

Volby materiálů a výtvarné  pojetí  musí  navazovat na  charakter Prokopského údolí.  Tedy jednoduchost,  

z materiálů především  dřevo a kámen. Přístup k vodě.   Hračky pro děti ze dřeva,  především motivy zvířat, možná  

by nebyly marné  variace na téma trilobit, prehistorická fauna a flóra.  Inspiraci je možno hledat  na dětských hřištích 

na Letné.  

7) přehlednost: 

Jak z důvodu bezpečnosti, tak z důvodu úklidu.  Vyhnout se  volně položeným malým předmětům. Místo nebude 

oploceno.  Drobné předměty se stanou  nebezpečnou hračkou v rukách opilců a blbů všeho druhu, kteří se  kupodivu 

vyskytují i v Hlubočepích. 

8) nadčasovost: 

Většina z nás  se dnes dívá na místo očima  rodičů malých dětí. Jiný pohled  budeme  mít za 3 roky, jiný za 10 let.  

Musíme se  na  plácek dívat především  očima  nezaujatého návštěvníka.  Důvodem pro směnu i revitalizaci místa byl  

totiž veřejný zájem. 

Shrnuto: 

- Jednoduchost 

- Sepětí s přírodou 

- Otevřenost 

- Nadčasovost 

- Veřejný zájem 

 

Josef  a  Helena  Cuhrovi 

 


