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A. Identifikační údaje: 

Název: Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí 
Místo: MČ Praha 11, k.ú. Háje, parc. č. 1161/1, 1161/9, 1161/11, 1161/12 a 

1161/13 

Zpracovatel: ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4, 

IČ: 00231126 

B. Údaje o území: 

Základní údaje o místu: 

Pozemek parc. č. 1161/1 v k.ú. Háje – celková výměra 2 551 m², ostatní plocha, zeleň, vlastník 
hl. m. Praha.  

Pozemek parc. č. 1161/9 v k.ú. Háje – výměra 895 m², ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, vlastník hl. m. Praha.  

Pozemek parc. č. 1161/11 v k.ú. Háje – výměra 50 m², ostatní plocha, zeleň, vlastník 
hl. m. Praha. 

Pozemek parc. č. 1161/12 v k.ú. Háje – výměra 222 m2, ostatní plocha, zeleň, vlastník 
hl. m. Praha. 

Pozemek parc. č. 1161/13 v k.ú. Háje – výměra 66 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vlastník hl. m. Praha. 

Dle územního plánu s. ú. hl. m. Prahy se pozemky nacházejí ve funkční ploše OB – čistě obytné, 
kde hlavním funkčním využitím může být mj. zařízení pro neorganizovaný sport. 
V připravovaném Metropolitním plánu jsou součástí lokality č. 546 a jsou součástí „parku  
ve volné zástavbě“.  

Údaje o stávajícím využití: 

Řešené území se nachází jižně od komunikace Mírového hnutí a na východ od komunikace 
Dubnova. Řešené území je v bezprostřední blízkosti bytových domů Hekrova č. p. 812 a 813. 
Na pozemku parc. č.  1161/9 v k.ú. Háje se nacházejí dvě stávající hřiště s travnatým povrchem, 

dříve s antukovým povrchem. Mezi oběma hřišti je výškový rozdíl cca 50 cm – východní hřiště 
je položeno výše. Na východním i západním hřišti se nachází ocelové sloupky pro síť  
na volejbal. Obě hřiště jsou oplocena. Východní hřiště je oploceno částečně, z jižní strany bez 
oplocení. Západní hřiště je oploceno celé, na jižní straně s průchodem. Hřiště obklopují stromy, 

trávník a keře. Hřiště nejsou osvětlena a nejsou přístupná pěšími komunikacemi. Hřiště jsou 
nyní využívána pro venčení psů. Obě hřiště jsou ohraničena betonovými obrubníky. V řešeném 
území se dále nachází pískoviště a hřiště s živičným povrchem. Z hřiště vedou dva úzké 
dlážděné chodníky zarostlé trávníkem (jeden k západnímu hřišti a druhý ke vstupu do bytového 
domu Hekrova č. p. 812). V řešeném území a jeho bezprostřední blízkosti jsou vedeny 
inženýrské sítě – dešťová a splašková kanalizace, plynovodní potrubí NTL, vodovod, elektrické 
vedení NN, sdělovací vedení, anténní rozvody (zdroj MISYS).   

Údaje o stávajícím stavu: 

Dříve antukový povrch hřišť prorostl trávou. Oplocení je zkorodované, místy nakloněné  
a prorostlé stromy a keři. Ocelové sloupky pro síť na volejbal jsou také zkorodované. Hřiště 
jsou zanesena listím ze stromů a keřů. Betonové obrubníky jsou již téměř zarostlé a zarovnané 
s okolním terénem. Pískoviště a hřiště s živičným povrchem jsou v havarijním stavu. Dlážděné 
chodníky jsou zarostlé trávníkem. Živičný povrch hřiště je narušený a prorůstá trávou. Mezi 
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severní stranou obou hřišť a chodníkem vedoucím podél ulice Mírového hnutí vzrůstá zapojený 
porost dřevin, který zde funguje jako izolační zeleň a zachycuje prach, zplodiny a hluk 
z automobilové dopravy. Při jižní straně západního hřiště se nachází dvě slivoně (rod Prunus), 

skupina vrb (Salix sp.) a mladé topoly (Populus sp.). Některé dřeviny prorůstají oplocením  
a zasahují do prostoru hřišť.  

C. Údaje o záměru: 

Důvod:  

Důvodem návrhu je současný zdevastovaný stavebně technický stav hřišť a blízkého okolí.  

Účel: 

Účelem záměru je zregenerovat sportovní plochy a obnovit tak jejich původní účel, aby mohly 

sloužit ke sportovnímu vyžití mládeže a dospělých. Hřiště budou zpřístupněna veřejnosti a bude 
revitalizováno jejich okolí. 

Nové využití: 

Východní hřiště bude využito pro volejbal a nohejbal, bude oploceno a ve večerních a nočních 
hodinách uzamčeno. Západní hřiště bude využito pro workout, stolní tenis a pétanque, hřiště 
bude částečně oploceno vyjma jižní strany. Na obě hřiště bude volný přístup v režimu 
návštěvního řádu.  

Nový stav: 

Na východním hřišti (východní část pozemku parc. č. 1161/9 v k.ú. Háje), které má být využito 
pro volejbal a nohejbal, se navrhuje propustný povrch z umělé trávy ve dvou barevných 
odstínech. Samotné hřiště bude v barvě terakoty s bílým lemováním pro volejbal (rozměry 

hřiště 9 x 18 m, útočná čára od středové čáry 3 m) a žlutým lemováním pro nohejbal (rozměry 
hřiště 9 x 18 m, podávací pole je vymezeno obdélníkem, který je 6,5 m od středové čáry a 4,5 
m od postranní čáry). Volná zóna okolo hřiště bude v modré barvě, případně zelené. Hřiště bude 
vybaveno novými ocelovými sloupky pro síť na volejbal a nohejbal a dvěma lavičkami  
s opěradly. Před vstupem budou umístěny koš a 4 stojany na kola. Vše bude pevně zakotveno 
v zemi. Stávající oplocení bude nahrazeno novým pletivovým plotem o výšce 4 m. Na oplocení 
bude návštěvní řád na ceduli do 0,6 m². 

Na západním hřišti (západní část pozemku parc. č. 1161/9 v k.ú. Háje) je navržena plocha  
pro workoutové hřiště o rozměrech 8 x 11 m. Povrch workoutového hřiště budou tvořit gumové 

dlaždice v červené barvě. Workoutové cvičiště bude složeno z jednotlivých navzájem 
spojených prvků ukotvených k zemi. Těmito prvky jsou bradla, protahovací stolice, ručkovadla, 
šikmá stolice, žebřiny, triceps deep (polobradla), hrazdy, crossfit hrazda, řidítka, přízemní koule 
a poledance tyč. Prvky určené pro cvičení budou barevně odlišeny od nosné konstrukce - 

cvičební prvky červené a nerezové hrazdy, nosná konstrukce tmavě šedá a zinkovaný povrch. 
Cvičiště je možné doplnit o další prvky (fa LLAMARO s.r.o.). Vedle workoutového hřiště jsou 
navrženy tři betonové stoly na stolní tenis (fa SPORT CLUB s.r.o.). Stoly jsou od sebe vzdáleny 
3,5 m a leží na dlážděné ploše o rozměrech 10 x 15 m. V severovýchodní části je vymezena 
plocha pro pétanque (rozměry hřiště 2,75 x 15 m). Plocha pro pétanque a ostatní plochy okolo 
workoutového hřiště a dlážděného povrchu pro stolní tenis budou tvořeny mlatovým povrchem. 
Západní hřiště bude vhodně doplněno čtyřmi lavičkami bez opěradel. Před vstupem budou 

umístěny 4 stojany na kola a koš. Vše bude pevně zakotveno v zemi. Stávající oplocení bude 
nahrazeno novým pletivovým plotem o výšce 4 m. Oplocení bude částečné,  
na jižní straně bude oplocení odstraněno. Na oplocení bude návštěvní řád na ceduli do 0,6 m². 
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Pískoviště a hřiště s živičným povrchem budou odstraněny a místo nich bude vyset trávník. 
Dlážděné chodníky, které vedou k západnímu hřišti a k bytovému domu budou odstraněny. 
Před realizací budou odstraněny stávající ocelové prvky (oplocení a 4 sloupky) a betonové 
obrubníky.  

Ke hřištím je potřeba přivést pěší komunikaci. Stávající chodník na pozemku parc. č. 1161/13 
v k.ú. Háje bude prodloužen k oběma hřištím. Šířka chodníku bude 2,9 m a bude mít živičný 
povrch. Prodloužení chodníku je navrženo i v Prověřovací studii a zadávacích podkladech  

pro parkoviště v ulici Hekrova z ledna 2016, kterou vypracoval odbor územního rozvoje ÚMČ 
Praha 11. Chodník bude propojen s již stávajícím chodníkem, který vede k zadním vchodům 
bytových domů Hekrova č. p. 812 a 813 (šířka 1 m, živičný povrch).  

Záměr vyžaduje doplnění veřejného osvětlení v místech nového chodníku. 

Vzhledem k tomu, že zapojený porost dřevin mezi severní stranou obou hřišť a ulicí Mírového 
hnutí funguje jako izolační zeleň a zachycuje prach, zplodiny a hluk z automobilové dopravy, 
je nutné tento porost v maximální možné míře zachovat. Je navrženo pouze odstranění 
samovolně vzrostlých jedinců, kteří zasahují do prostoru navrhovaných sportovních ploch. 
Zbývající dřeviny v této části budou zachovány, případně bude proveden jejich odborný ořez 
tak, aby nebyla narušena celistvost porostu.  

Dvě slivoně (rod Prunus), které se nachází při jižní straně západního hřiště, zůstanou zachovány 
a odborně ošetřeny zdravotním řezem korun. U skupiny vrb (Salix sp.) a mladých topolů 
(Populus sp.) bude proveden zdravotní řez a dřeviny budou zachovány. V případě jedné z vrb, 

která roste ve značném náklonu nad řešenou plochou, je možné uvažovat o jejím pokácení. 
Jelikož při jižní straně západního hřiště není navrženo oplocení, budou tyto dřeviny oddělovat 

prostor hřiště a prostor, který je užíván obyvateli přilehlých bytových domů.  

Současně bude upravena veškerá zeleň v řešeném území s ohledem na bezpečnost užívání 
v rámci nového využití.  

Poznámky: 

Při zpracování projektu a při realizaci je třeba se řídit souvisejícími platnými předpisy. 
 

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba ověřit přesnou polohu a stav inženýrských 
sítí.  

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba zjistit stávající skladbu souvrství zpevněné 
plochy (tloušťka, stav), aby mohl být stanoven rozsah bouracích prací a následně rozsah 
stavebních prací. 

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba provést průzkum zdravotního stavu okolních 
dřevin tak, aby bylo možné navrhnout a zrealizovat jejich případnou úpravu či odstranění 
z  důvodu budoucí bezpečnosti osob. Veškeré úpravy či odstranění dřevin musí provést 
výhradně zahradnická firma nebo odborně způsobilá osoba.  
 

V souvislosti s realizací by bylo vhodné zvážit kompletní údržbu zeleně v řešeném území. 
 

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba provést polohopisné a výškopisné zaměření 
stávající plochy a hranic pozemků. Okraje stávající plochy nemusí odpovídat hranicím 
pozemků. 
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Přílohy: 

1) ortofotomapa s vyznačením řešeného území 1 : 350 

2) stávající stav s vyznačením inženýrských sítí 1 : 350 

3) navrhovaný stav - kompozice 1 : 350 

4) navrhovaný stav 1 : 350 

5) fotodokumentace stávajícího stavu, listopad 2016 

6) příklady mobiliáře 
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Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí 

Mobiliář – 6 x lavička, 2 x koš na odpadky, 1 x koš na psí exkrementy, 8 x cyklostojan, 2 x cedule 

s návštěvním řádem a informacemi, 3 x betonový stůl na stolní tenis, 1 x sestava pro workout 

Parková lavička PAGODA – www.pontte.cz 

Více info na http://www.pontte.cz/////lavicky/lavicky-

drevene.aspx?Prod=1233 

 

Poznámka:  

nutno založit pro lavičku betonový základ k ukotvení 

Venkovní lavička Trombone – www.pontte.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Více info na http://www.pontte.cz//lavicky/opory-pro-

stani.aspx?Prod=1568 

 

Poznámka:  

nutno založit pro lavičku betonový základ k ukotvení 

Venkovní odpadkový koš Dino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Více info na http://www.parkove-lavicky.cz/Venkovni-

odpadkovy-kos-Dino,86.html 

Koš DINO na psí exkrementy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více info na http://www.betonove-lavicky.cz/kos-dino-na-

psi-exkrementy 
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Cyklostojany – dle předlohy MHMP, již 
realizované na území MČ Praha 11 

Osová vzdálenost jednotlivých stojanů bude  
80 - 90cm. Stojany budou pod povrchem 

komunikace obetonovány. Hloubka zapuštění do 
země je 50 cm. Vyčnívající část stojanu bude 
vysoká 85 cm od povrchu komunikace. Při 
umístění bude stávající povrch vyříznut v rozsahu 

přečnívajícím půdorys stojanu na každou stranu o 

30 cm, skladby komunikace budou vybourány na 
úroveň – 30 cm. Budou provedeny ověřovací 
sondy k vyloučení porušení podzemních 
inženýrských sítí. Po provedení výkopových 
prací bude stojan osazen a obetonován do úrovně 
– 30 cm. Upozorňujeme na nutnost zabezpečení 
výkopu proti pádu! Skladby komunikace budou 
nahrazeny ve složení 20 cm betonové lože - PB I 

(C20/25), 4 cm štěrkodrť frakce 0/4, zámková 
dlažba betonová šedá tl 6 cm. V případě osazení 
do stávající živičné vrstvy bude povrch zámkové 
dlažby proveden tak, aby plynule navazoval na 
stávající povrch.  
 

 

Betonový stůl na stolní tenis 

 
 

 

 

 

 
Více info na http://www.sportclub.cz/cz/betonovy-stul-na-

stolni-tenis-betonove-nohy-bez-sitky-1438.html  

WORKOUT City 013 

 
 

 

 

 

 

 

Více info na http://www.work4out.com/cz/produkty-

workout/workout-kategorie/workout-city-edition-

1/item/13-workout-city-013.html 

 

 


