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ZÁPIS  
Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ 

ohledně úpravy pergoly a jejího okolí 
 

Termín:              úterý 17. května 2022 od 17:30 

Místo setkání:              zpevněné prostranství „pod pergolou“ 

Účastníci:                     Ing. arch. Kristýna Jirsová, koordinátorka Zdravé Prahy 11 

                                      … a cca 24 místních obyvatel 

Za vedení MČ:              Mgr. Jakub Lepš, M. A., místostarosta pro životní prostředí 

 

ÚVOD: 

Veřejné setkání k úpravám prostranství pod pergolou Mendelova vzešlo jako reakce na situaci, kdy v rámci 
posuzování statikem v průběhu jara 2022 byl stav dřevěné konstrukce určen k odstranění, ke kterému 
neprodleně došlo. Železobetonové sloupy však překvapivě vyšly jako plně funkční a dále využitelné. S ohledem 
na tuto skutečnost jsme dospěli k závěru, že je ten pravý čas na to, aby místní obyvatelé vyjádřili svůj názor, 
zda máme pergolu plně obnovit, úplně zrušit a nahradit něčím jiným, nebo obnovit pouze částečně a ve zbytku 
doplnit jinou funkci. 

PRŮBĚH SETKÁNÍ: 

I toto veřejné setkání proběhlo formou participace doporučovanou Národní sítí Zdravých měst ČR, jíž je městská 
část Praha 11 členem (pro aktivity v rámci našeho členství používáme označení Zdravá Praha 11).  

prostranství                     

„pod pergolou“ 
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Klíčové bylo zejména následující: 

• rozhodnout o budoucnosti pergoly  
• vyhodnotit stávající stav místa jako celku  

• probrat další možnosti úprav, oprav a nového využití.  

Kromě těchto oblastí padaly i další nápady, přičemž vše bylo důsledně zapisováno. O preferencích jednotlivých 
témat a návrhů pak bylo hlasováno s tím, že nejvíce preferované požadavky budou zapracovány do zadání 
úpravy prostranství.  

PODNĚTY: 

K otázce pergoly: 

Nadpoloviční počet hlasů získala kompromisní varianta – tedy požadavek na odstranění části pergoly (západní 
část) a obnova ve východní části nad vodním prvkem. Zastínění by nemělo být tvořeno plnohodnotným 
zastřešením, ale prostupnou konstrukcí.  

K možnostem posezení: 

Obdobně jako u pergoly, nadpoloviční většinu hlasů účastníků dostal návrh na přemístění laviček (k pěší cestě 
podél aleje). Ty jsou dnes v zákrytu u zídky příliš daleko od pěší cesty, což přispívá k tomu, že jsou místo 
k relaxování využívány osobami bez domova nebo k posezení s alkoholem. Následkem toho je hluk a 
nepořádek, účastníci setkání obojí považují za značně obtěžující. Opěrná zídka, která v severní části vymezuje 
prostor pergoly, by měla po opravě eliminovat možnost posezení.  

Ke stávajícímu vodnímu prvku: 

Úplně všichni účastníci se shodli na tom, že si přejí vodní prvek zachovat. Protože nelze tok vody vypínat a 
zapínat podle potřeby, docházelo dlouhodobě k velkým ztrátám, proto je momentálně od přívodu vody odpojen. 
Na setkání padl návrh, aby byla prověřena možnost doplnění mechanického ovládání, aby se mohli návštěvníci 
osvěžit podle svých potřeb. Další velmi podporovaný nápad se týkal oživení prvku jako takového – aby byl 
„barevný“ a na kamenné sedáky byla doplněna nejlépe dřevěná sedátka, aby se u fontánky dalo pohodlně sedět.  

K novým funkcím a využitím: 

Každý mohl na setkání navrhnout, co by si na prostranství přál doplnit. Zmiňovány byly zejména prvky pro sport 
(např. workout, fitness stroje, prolézací pyramida, hřiště na petanque, parkour, prvky pro větší děti, houpací 
lavička nebo stůl na ping-pong) nebo zeleň (např. barevná výsadba, rosárium, záhony za pergolou). Výraznou 
většinou hlasů byl podpořen požadavek na vytvoření relaxační zóny, také všechny návrhy týkající se zeleně. Ze 
sportovních prvků získalo podporu jen umístění fitness strojů a ping-pongového stolu. Všichni zásadně odmítli 
vytvoření jakýchkoliv prvků pro skateboarding, naopak se shodli na tom, že vše by mělo být provedeno ve 
standardu antivandal a že by nová funkce měla umožňovat jen tišší aktivity.  

Další podněty: 

• přidání zásobníku na sáčky na psí exkrementy 
• navrácení venkovních hodin, které byly na lampě u schodů před prodejnou Tesca (pozn. Ověřeno v rámci 

úřadu po skončení veřejného setkání: Sloup s hodinami a reklamními plochami byl soukromý, městská část 

vlastníkovi pouze pronajala svůj pozemek. Jelikož byl pronájem ukončen, vlastník sloup bez náhrady odstranil.) 
• umístění bezpečnostních kamer monitorujících prostranství 

• upravit výsadbu v zeleném pásu nad Tescem a doplnit o trvalky 
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• přidat barvy na vodní prvek, sloupy apod. 

• obnovit vistárie péčí o zbývající výhonky 
• doplnit odpadkové koše 

• doplnit nájezd pro kočárky u schodů v rámci opěrné zídky za pergolou 
 
 

ZÁVĚR VČ. NÁVRHU DALŠÍHO POSTUPU: 

I tentokrát byly požadavky z veřejného setkání poměrně jednoznačné – východní část pergoly by měla být 
obnovena, západní část odstraněna a volné prostranství po ní upraveno tak, aby zde bylo možné umístit ping-
pongový stůl a fitness prvky (s ohledem na potřebné dopadové a nekolizní plochy). Ve vhodných pozicích je 
žádané doplnění zeleně, zejména vytvoření záhonu za pergolou v koordinaci s dokončením opěrné zdi. Mobiliář 
(lavičky, koše) by měl být přemístěn, vodní prvek upraven tak, aby bylo možné ho spustit jen podle potřeby 
(úpravy je nutné konzultovat s autorem díla). Prostranství pod pergolou by mělo získat klidový charakter 
umožňující relaxaci zejména pro obyvatele z přilehlých bytových domů.  

 

Tyto závěry budou nyní předloženy vedení městské části k odsouhlasení dalšího postupu, který by znamenal 
přípravu a realizaci úprav prostranství podle uvedených požadavků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zapsala:                               Ing. arch. Kristýna Jirsová, 18. května 2022 


