
 

 

Zpráva z veřejného projednání soutěžních návrhů 
revitalizace tzv. Centrálního parku 

 
Proběhlo dne:  12. 9. 2019 od 18.00 hodin  
Místo konání:  Centrální park 
Účast za MČ Praha 14 

 R. Vondra, starosta MČ Praha 14 
 I. Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14 
 J. Lebedová, vedoucí úseku územního rozvoje 
 Zástupci autorů soutěžních návrhů pro centrální park 
 P. George, kancelář starosty 
 Z. Straková, kancelář starosty 

Účast za obyvatele: 32 
 
Cíle a průběh veřejného projednání 

Městská část Praha 14 po proběhlé architektonické soutěži sezvala veřejnost k představení tří 
návrhů architektů na možné řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most. Zástupci MČ 
seznámili veřejnost s cílem záměru a průběhem vlastní architektonické soutěže. 
Na projednání se dostavily autorské týmy všech návrhů a jejich zástupci na místě své projekty 
představili. Lidé měli následně možnost dotazovat se k jednotlivým návrhům, u stolů proběhla 
živá diskuse a všechny přednesené připomínky a konstatování byly zapsány.  
 
Návrh č. 1 – RNDr. Milan Svoboda a autorský kolektiv 

 Zachovat množství vody při realizaci a co nejvíce stávajících dřevin 

 Zachovat přístupy z cest nad rybníkem (severní část) k rybníku – přístup vhodný pro 
všechny věkové kategorie + psy a kočárky 

 Zachovat více propojení z východní části parku na rajský vrch, zachovat propojení 
z cesty kolem rybníka (jižní část) k východní části parku, kde jsou hřiště 

 Nedostatek návrhu – méně parkovacích míst v ulici Pospíchalova 

 Pozitivum – zastínění plánovaných parkovacích míst stromy 

Návrh č. 2 – Ing. arch. Richard Ott a autorský kolektiv  

 Minimalizovat kácení stávajících stromů 

Návrh č. 3- Ing. arch. Lukáš Grasse a autorský kolektiv 

 Nejpřírodnější, nejvíc zelený ploch návrhu (nebylo v zápisu, ale lidi to zmiňovali) 

 Řešení parkovacích stání - velký počet stání, kolmá, stíněná stromy 

 Hřiště pro psy 

 V rohu parku při ulicích Generála Janouška a Ocelkova je plocha hojně využívána 
pejskaři – přírodní forma parku pro procházky 

 Svahem, kde je plánován sad vede plynovodní řad 

 Zachovat co nejvíc stávajících stromů 



 

 

 Ovocný sad s jabloněmi a hrušněmi bude náročný na údržbu, doporučení vybrat 
stromy s menšími nároky na údržbu – višně, třešně, jejichž plody se nemusí sbírat ze 
země 

 

V závěrečné řeči poděkoval starosta Mgr. Vondra veřejnosti za účast a nastínil plánovaný 
harmonogram činností.  
 
Zapsala dne 20. 9. 2019 Zora Straková 
 


