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16. zasedání Komise pro Třeboradice  

16. zasedání Komise pro Třeboradice se konalo dne 23.6. 2022  od 18 hodin na radnici MČ Praha-

Čakovice 

Přítomny:  

Michaela Šimůnková 

Michaela Kubernatová 

 

Omluveni : 

Lucie Slavíková 

Marek Pohnan 

Milan Pražák 

Robert Novák 

Nepřítomná : 

Libuše Kurková 

Hosté : 

Soňa Černá – místostarostka pro životní prostředí, Ing. Eva Dlouhá – vedoucí odboru životního 

prostředí a majetkoprávního 

Program zasedání :  

Prezentace revitalizace prostoru u rybníka v Třeboradicích 

První fáze projektu by měla být zrealizována v létě 2022 

1. Fáze  

 Jedná se o  investici ve výši 1,8 milionu korun 

 Komunikaci Slaviborské nám. bude lemovat přerušený záhon – směs cibulovin, 

trvalek a keřů, tak aby nebránily dobrým výhledům při výjezdu na přilehlé 

komunikace 

 PVK stavba – dřevěný obklad z vysušených dubových prken s lavičkou  
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 Dřevěné schody z dubu na pozinkované konstrukci – kontakt s hladinou rybníka – 

navrženy jsou tak, aby při jejich instalaci nemuselo dojít k vypuštění rybníka. Jedná se 

o dvoje schody – protilehlé břehy při komunikaci Schoellerova. 

  Nová výsadba stromů 

 Chodník podél rybníka z čedičového kamene 

 Lavičky 

 V části při Slaviborském náměstí sezení z čediče 

 Propojující cesta k autobusové zastávce  – žulová dlažba 

 Propojující cesta z Fatimy -   žulová dlažba 

 2xPobytové schody 

 Vodní rostliny 

 Cyklostojany 

 Odpadkové koše 

2. fáze  

 Před kostelem záhon 

 U Fatimy další květinové záhony 

 Nový a širší chodník u Fatimy 

 Strom, který nyní vyrůstá z asfaltového chodníku při komunikaci Schoellerova bude 

ponechán. Od stromu povede lávka přes roh rybníka končící na břehu. Asfaltový 

chodník bude v těchto místech nahrazen dřevěnou teráskou se zábradlím. 

Návrh přítomných členů komise :  Zařadit  koše na psí exkrementy  

S projektem je možné se seznámit na : https://cakovice-zitra.cz/projekty?treboradicka-naves 

 

Kuličková dráha 

V rámci Participativního rozpočtu 2022 je navržena u rybníka také kuličková dráha. Komise pro 

Třeboradice navrhla Radě MČ Praha-Čakovice, aby projekt Kuličková dráha byl z tohoto programu 

vyřazen.  

Odůvodnění : 

Na 14. zasedání Komise pro Třeboradice bylo navrženo:  

 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. Z tohoto důvodu nebyl 

návrh kuličkové dráhy členky komise  paní Libuše Kůrkové komisí přijat. Následně 

byla kuličková dráha podána předkladatelkou jako projekt do Participativního 

rozpočtu 2022.  

 Komise pro Třeboradice se domnívá, že projekt z Participativního rozpočtu nemůže 

zasahovat již  do probíhajícího  projektu MČ Praha-Čakovice. 

 Na 15. zasedání komise vznikly obavy, že pokud součástí kuličkové dráhy bude i  hra 

s vodou, okolí dráhy bude rozbahněné a děti by mohly lehce sklouznout do rybníka, 

protože  jediný zdroj vody pro tuto hru je pouze v rybníku. A proto by bylo vhodné 

https://cakovice-zitra.cz/projekty?treboradicka-naves
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najít pro kuličkovou dráhu jiné místo v Třeboradicích například u Finské stezky, a  

nebo v Relaxparku u potoka, pokud se projekt Kuličková dráha stane vítězným 

projektem v Třeboradicích.  

Projekt Kuličková dráha je navržen na břehu, kde se nachází Fatima při komunikaci 

Schoellerova.  

Zápis provedla:  Michaela Šimůnková 
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