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14. zasedání Komise pro Třeboradice  

14. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 11. 2. 2022  od 18 hodin v Loveckém salonku 

čakovického zámku. 

Přítomní :  

Michaela Šimůnková 

Michaela Kubernatová 

Lucie Slavíková 

Marek Pohnan 

Milan Pražák 

Omluveni : 

Libuše Kurková 

Robert Novák 

Host : 

Petr Novák – radní pro Třeboradice 

 

Program zasedání : 

Obnovení přítoku vody do třeboradického rybníka v rámci plánované generální opravy komunikace 

Schoellerova 

Revitalizace prostoru okolo rybníka – nádrže v Třeboradicích 

 

1.  Obnovení přítoku vody do rybníka – nádrže v Třeboradicích v rámci plánované generální 

opravy komunikace Schoellerova  

Předsedkyně komise Michaela Šimůnková se účastnila před koncem roku 2021 schůzky s paní 

místostarostkou pro životní prostředí Soňou Černou, rybáři , s Ing. Jiřím Karneckim a jeho 

spolupracovníky z MHMP – odbor životního prostředí. Cílem jednání bylo obnovení druhého 

čistícího okénka na hrázi rybníka na základě požadavku některých rybářů, a tím předcházení 

znečištění rybníka, ke kterému v posledních letech dochází . Dle odborného názoru 

přítomných zástupců odboru životního prostředí MHMP ke znečištění třeboradického rybníka 

dochází vzhledem k jeho malému přítoku a tím nedochází k odplavení nečistot z hladiny 

rybníka čistícím okénkem. Obnovení druhého čistícího okénka by nynější situaci nepomohlo. 

Přívodní trubkou do rybníka neteče voda a rybník je zásobován vodou pouze spodními 

prameny. Dle tvrzení rybářů byla pod komunikací Schoellerova  před lety při stavbě 
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přerušena přívodní trubka do rybníka. Z výše uvedený důvodů Komise pro Třeboradice 

navrhuje, aby při generální opravě komunikace Schoellerova byla přívodní trubka do rybníka 

opravena a tím byl přívod vody do rybníka obnoven. 

 

  

2. Revitalizace prostoru okolo rybníka – nádrže v Třeboradicích 

Revitalizace prostoru okolo třeboradického rybníka byl zařazen jako hlavní bod programu 

zasedání komise na základě žádosti paní místostarostky pro životní prostředí Soňi Černé, 

která oslovila Komisi pro Třeboradice prostřednictvím předsedkyně komise. O tomto bodu 

byli  všichni členové komise seznámeni předem elektronicky. Omluvení členové komise se 

elektronicky vyjádřili. Návrhy komise budou předloženy paní projektantce. 

 

Členové komise si nejdříve ujasnili, k jakému účelu by měl prostor sloužit. Zda se bude jednat 

o prostor zaměřený na malé děti a tím zařazení dětských prvků – her, nebo zda prostor bude 

sloužit při pořádání akcí jako centrum pouťových atrakcí, což v posledních letech obnáší 

například parkování na několik dní marigontky, velkého automobilu, kolotoče , střelnice  

nebo zda by se mělo jednat o odpočinkový a relaxační prostor. Vzhledem k tomu, že hřišť pro 

malé děti je v Třeboradicích dostatek, pouťové atrakce jsou zde jednou za rok v rámci 

podzimní akce a do centra se nehodí s přihlédnutím na plánovanou revitalizaci třeboradické 

návsi ,  Komise pro Třeboradice navrhuje : 

 

Koncipovat revitalizaci okolí rybníka – nádrže v Třeboradicíh jako relaxační, pobytovou a 

odpočinkovou zónu v centru Třeboradic, což bude nejlépe korespondovat s plánovanou 

revitalizací třeboradické návsi. 

 

V souvislosti s navrženou relaxační, pobytovou a odpočinkovou zónou v centru Třeboradic 

Komise pro Třeboradice navrhuje zařazení následujících prvků a změn do projektu 

Revitalizace okolí třeboradického rybníka : 

 

 Vhodně upravit prostor okolo čerpací stanice PVK – při komunikaci Schoellerova, aby 

celkový prostor již čerpací stanice PVK  nehyzdila 

 Na březích rybníka zakomponovat 4 až 5 i více sedacích dřevěných schodů pro přímý 

kontakt s vodní hladinou, které by mohly sloužit nejen rybářům, ale v době zamrznutí 

rybníka by mohly sloužit jako sedací schody pro děti, které by je mohly využívat při 

nazouvání bruslí.  

 Zařadit koše na psí exkrementy a pouliční odpadkové koše 

 Začlenit do projektu cyklostojany vzhledem k tomu, že Třeboradicemi vede páteřní 

cyklostezka 

 Vyšlapanou cestu, kterou chodci využívají jako zkratku na konečnou autobusu 

nahradit chodníkem z nášlapných kamenů v trávě ( Chodci přicházejí asfaltovou 

spojovací cestou mezi komunikací Schoellerova a Slaviborské nám.) 
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 Zařadit dřevěné bytelné parkové lavičky s opěradly, na kterých se nebude držet 

dlouho voda po dešti – vhodná povrchová úprava, vhodná volba materiálu a 

vyhovující způsob výroby odpovídající požadavku 

 Vhodně zakomponovat na březích rybníka i dřevěné lehátka  

 V prostoru, který lemuje spojovací asfaltová cesta mezi komunikací Schoellerova a 

Slaviborské nám. – blíže ke Slaviborskému náměstí zařadit pevné kamenné ohniště 

s posezením za účelem komunitního setkávání lidí. Zakomponovat i příslušenství 

k ohništi  například vhodný  stolek u kterého by mohli lidé stát při konzumaci . 

Zařazení ohniště uskutečnit pouze na základě souhlasu obyvatel - majitelů přilehlých 

rodinných domů. ( V případě ohniště, které bylo navrženo v projektu zahrady za 

knihovnou, Komise pro Třeboradice nesouhlasila, protože ohniště bylo navrženo 

v blízkosti bytových domů a jejich balkonů. Nyní navržené ohniště komisí je 

v otevřeném prostoru a jeho návštěvníci a ani případný kouř z ohniště by neměli být 

obtěžující ). 

 Zařadit pouze dřeviny okrasné, vhodné k místním klimatickým podmínkám a 

charakteru návsi 

 Podél spojovací asfaltové cesty mezi komunikací Schoellerova a Slaviborské nám. 

zakomponovat několik trvalkových záhonů, mezi záhony vytvořit chodníky 

z nášlapných kamenů v trávě , aby návštěvníci mohli k rybníku přicházet  i mezi 

záhony – může být zařazeno i do projektu Revitalizace třeboradické návsi 

 Ostatní případné trvalkové záhony projektovat tak, aby nebyly umístěny na 

frekventovaných místech 

 Vyřešit nevzhledné betonové květináče – odstranění. Prozatím ponechat pouze  

jeden a to ve vyústění spojovací asfaltové cesty se Slaviborským náměstí – důvod – 

bezpečnost procházejících chodců a sedících lidí před projíždějícími řidiči – blízkost 

komunikace. Betonový květináč lze nahradit i ozdobnými kameny. 

 Ochránit smrk u kostelní věže před venčením psů například nízkým dřevěným 

plůtkem – smrk ve spodní části začíná reznout 

 Vyřešit chodník, který vede podél Fatimy, domu Arcidiecéze až ke komunikaci 

Schoellerova – možné zařadit do projektu Revitalizace třeboradické návsi 

 Vyřešit chodník  s prorůstajícím stromem u rybníka při komunikaci Schoellerova a 

změnit tento prostor například v terasu – možné zařadit do projektu Revitalizace 

třeboradické návsi. 

 

3. Diskuze  

V rámci diskuze byly vzneseny obavy některých členů komise, že pokud jako součást  

podzimní akce spolku budou i nadále umístěny pouťové atrakce u rybníka, mohlo by dojít ke 

zničení budoucí revitalizované plochy, a proto komise prosí MČ Praha-Čakovice a Státní 

správu, aby při povolování záboru vzaly tyto obavy v potaz. Vzhledem k tomu, že pouťové 

atrakce jsou oblíbené, komise je přesvědčena , že pořádající spolek ve spolupráci s městkou 

částí najdou jistě řešení náhradních ploch v blízkosti náměstí.   

 

Zápis provedla : Michaela Šimůnková 
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Členové Komise pro Třeboradice, kteří byli přítomní na zasedání, zkontrolovali zápis 

elektronicky. 

 


