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Úvod 

Další setkání Komunitní skupiny pro oblast Hutí a nad Rajskou zahradou se 

uskutečnilo 11. února 2016 od 19 hodin v Minigolfu na Hutích a nekuřácké hospodě 

Yamka ve Splavné ulici.  

Setkání se konalo po čtvrt roce. Tentokrát se nás sešlo šest. 

V úvodu jsme rekapitulovali témata, jež rezonovala v minulé diskusi, od absence 

občanské vybavenosti, přes dopravní situaci až po životní prostředí.  

Většina diskutovaných témat spadá do oblasti dopravy a životního prostředí, tudíž 

byly diskutovány před setkání osobně i přes e-mailovou komunikaci, 

s místostarostkou, Ilonou Pickovou, jejíž působnost se zaměřuje právě na tuto oblast.  

 

Shrnutí diskuse 

Jako prví byly zhodnoceny úspěchy, které řeší místní problémy.  

 Úřadu městské části Praha 14 se po jednáních se společností  ROPID a na 

základě přepravných výzkumů podařilo docílit posilnění městské 

hromadné dopravy v této oblasti. 

 Situace v dopravní ranní a odpolední špičce pracovních dní, která byla 

problematická z hlediska přílišné vytíženosti autobusových linek se 

podařila se společností ROPID vyřešit zkrácením intervalů. „Od 28. února 

2016 bude proto zkrácený interval linek 186 a 202 směrem k lince B (na 

zastávku Rajská zahrada). V ranní špičce se interval zkrátí ze 7,5 na 5 minut, 

v odpolední špičce taky na 5 minut.  Co je důležité pro městskou hromadnou 

dopravu, PID funguje z ekonomických důvodů tak, že jakmile se někde 

dopravní výkony zvýší, jinde musí být poníženy. Proto na linkách 202 (na 

spojích v celé délce trasy, tedy na trase Černý Most – Poliklinika Mazurská) a 

na lince 186 budou prodlouženy intervaly na okrajích dopravních špiček. 

Víkendový provoz zůstane zachován beze změny, až na jednu výjimku, která 

se týká i pracovního dne. Je jí úprava posledního denního spoje od metra linky 

B ve směru do Satalic. Nově už jej nebude zajišťovat linka 186, ale 202. 
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Zároveň bude zrušen poslední denní spoj linky 186 vyjíždějící ze Satalické 

obory.“ (https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/linka-202-pojede-casteji/ 

z 18.2.2016) 

 Druhým diskutovaným tématem byla situace kolem sportovišť a dětských 

hřišť na Hutích. V současné době má ÚMČ připraven projekt dvou 

sportovních ploch v parčíku kolem ulice Splavná, které se rozléhají 

v sousedství dětského hřiště. Realizace má být zahájena v prvním pololetí 

letošního roku.  

 Dlouhodobě v lokalitě absentuje sportovní zázemí přírodního charakteru, 

určeno především pro dospělé návštěvníky. Co se diskuse na toto téma týče, 

zrovna na ploše v Splavné ulici  se zvyknou setkávat obyvatelé či 

návštěvníci zejména za účelem hraní nohejbalu a volejbalu.  

 Možné propojení mezi Yamkou a organizátory Hloubětínské smeče, která se 

konává jako nohejbalový turnaj pro muže i ženy různého věku od roku 2014 v 

Hloubětíně bylo diskutováno během Sítě lokálního partnerství.  

 Mimo těchto návrhů byla diskutována i možnost umístění přenosných malých 

branek a tím pádem variabilních možností využívání sportovní plochy, jak je 

možno vidět v jiných městských částech, například v Praze 7. Ideální by proto 

bylo, aby se jednalo oupravovený travnatý prostor, využitelný na různé 

sportovní, nebo relaxační účely, tudíž i pro cvičení se psy.  

 Jako zázemí pro tyto a další sportovní aktivity by byla vhodná přístavba, 

k Minigolfu a nekuřácké hospodě, jelikož budova patří Městské části. 

Jakýchkoli volných prostor se v hutích dlouhodobě nedostává, tudíž je 

prostor pro nové realizace značně omezený, neboť ani v prostoru Panorama 

Kyje nejsou jakékoli prostory určené pro občanskou vybavenost. . 

 Diskuse související s plány rozvoje nejenom tohoto území úzce souvisí a 

odvíjí se jak od politické vůle, tak od majetkových poměrů, z čehož 

mnohdy vyplývají několikaleté prodlevy v případech změn, které byly 

leckdy plánovány, nebo slibovány i před dvaceti lety. Příklady, které byly i 

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/linka-202-pojede-casteji/
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během setkání diskutovány, jsou například dětská hřiště. Konkrétně hřiště 

v Splavné ulici a jeho revitalizace, která závisí na financích firmy Ekospol. 

Dalším tématam bylo hřiště v, které je diskutován Jamské ulici. Zde není 

projekt ani zadán, tudíž není možné určit, kdy a v jaké podobě by mohlo 

stát.Situace je závilsá rovněž na finančích firmy Ekospolu.  

 V bytové zástavbě Panorama Kyje s přibývajícími stavebními etapami narůstá 

počet obyvatel, o to problematičtější je absence jakékoliv vývěsky, nebo 

informační tabule. Infmormovanost obyvatel o dění na Praze 14 je tedy značně 

omezená.  

 Diskutována byla i zimní údržba v této oblasti. Jako problematická a 

neupravovaná byla zmíněna cesta v Panorama Kyje. Podle účastníků je cesta 

zejména pro lidi se zhoršenou mobilitou dokonce nebezpečná.  

 Dalším bodem diskuse bylo působení Městské policie při zástavbě Panorama 

Kyje, kdy se zde sice začala objevovat, ale jenom jednou v týdnu. Působení 

Městské policie zde není postačující a situace v této lokalitě není bezpečná 

a přehledná z  hlediska tamní dopravní situace. 

 Diskuse se také věnovala zeleni nad podzemím Bílý kůň.Je prý zřejmé, že 

k úpravě prostranství dojde, jelikož je území ve správě ÚMČ a tento zásah 

je v plánech rozpočtu.  

 Byl vznesen požadavek na obnovu uličních cedulí, které chybí v ulicích 

Lipnická a Vodňanská, nyní jsou označení napsaná jen fixem. 

 

Plány na nejbližší období 

 Co se rozvoje lokality týče, byla projevena snaha o spolupráci se Stop 

Zevlingem, která se zatím nezdařila, tudíž Yamka a Minigolf na Hutích bude 

usilovat o snahu spolupracovat alespoň s Prahou 14 kulturní.  

 Byl také projeven zájem o úklidovou akci na Hutích, která by mohla být 

součástí celorepublikové kampaně Chceme tu mít čisto!!!, jež se koná i 

v čtvrtích v Praze 14.  
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 V rámci diskuse o plánech na nejbližší 

období jsme věnovali prostor 

Vlastivědným a přírodovědným 

vycházkám po Praze 14, jež jsou 

plánovány od dubna každou druhou 

neděli v měsíci.  

  

 

 

 

 

 

Závěr 

Setkání Komunitní skupiny pro oblast Hutě bylo v rámci projektu (Po)známe se? 

Participativní komunitní rozvoj uspořádáno podruhé a naposled, o čemž byli 

přítomní informováni. Byly jim předány kontakty na obyvatele, se kterými jsme 

v rámci naší činnosti byli nejintenzivněji v kontaktu. Taky jsme se dohodli na tom, že 

prozatím může jako komunikační platforma sloužit skupina, vytvořená na sociální 

síti Facebook po minulém setkání, kde je možné vzájemně se informovat o dění, 

zprostředkovat informace zjištěné na radnici i organizovat setkání mimo online 

prostor.  


