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Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa rozhodnout o využití předem
stanovené části rozpočtu. Sami přitom mohou navrhovat projekty, na než by se daný obnos měl využít.

Moje stopa je unikátním projektem městské části Praha 10, který vychází z principů tzv. participativního rozpočtu (PB). Jedním ze základních smyslů PB (z anglického Participatory
budgeting) je přiblížit samosprávu veřejnosti, a to formou jejího zapojení do rozhodování o využití stanovené části rozpočtu obce. V rámci tohoto pilotního procesu vyzvala radnice
Prahy 10 prostřednictvím projektu Zanech stopu na mapě Prahy 10 své občany, kteří chtějí měnit veřejný prostor v okolí svého bydliště k lepšímu a kteří měli konkrétní nápad, aby
se stali navrhovateli a zapojili se do rozhodování o Praze 10. Jednalo se například o návrhy na vybudování dětských hřišť, úpravy parků, rekonstrukce vybraných objektů a další
úpravy veřejných prostor. Finanční limity na jeden návrh byly stanoveny v rozmezí 50 000 - 1 000 000 Kč.

Role obyvatel je při realizaci “pébéčka” klíčová. Úřad v procesu plní pouze funkci organizátora, odborného konzultanta a realizátora investic. Rozhodující moc je však v rukou
občanů, kteří z podaných návrhů vybírají ty, které radnice uskuteční. Realizovány budou návrhy investiční povahy, jejichž souhrnné náklady nepřekročily částku 5 000 000 Kč, která
je v rozpočtu Prahy 10 pro rok 2015 na tyto investice určena.

Participativní rozpočet



1. Informační kampaň - 16. 9. - 24. 9. 2015
Úřad informoval veřejnost o projektu Moje stopa. Kampaň vyvrcholila veřejnými setkáními, na nichž bylo “pébéčko” (z anglického Participatory Budgeting) představeno.
Přítomní zájemci se zároveň dozvěděli, co je očekáváno od zpracovatelů návrhů a jak byměly návrhy vypadat.
2. Podávání návrhů - 14. 9. - 13. 11. 2015
Občané Prahy 10 mohli své návrhy podávat elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.moje-stopa.cz či v papírové podobě na podatelně úřadu Prahy 10.
3. Posuzování proveditelnosti - technická analýza - 16. 11. 2015 - 15. 1. 2016
Zaměstnanci úřadu posoudili u všech došlých návrhů jejich realizovatelnost. Klíčovým faktorem bylo, zda návrh skutečně spadá do pravomocí Prahy 10. Všechny návrhy
prošly zevrubnou analýzou. S navrhovateli těch, které byly posouzeny jako uskutečnitelné, začal úřad spolupracovat na přípravě jejich prezentace veřejnosti.
4. Veřejná diskuse - prezentace návrhů - 18. 1. - 29. 1. 2016
Všechny proveditelné návrhy byly v období ledna 2016 prezentovány veřejnosti na několika veřejných setkáních. Každý navrhovatel či skupina navrhovatelů měla
možnost veřejně svůj projekt představit obyvatelům Prahy 10 a obhájit jej.
5. Veřejné hlasování - 15. 2. - 22. 2. 2016
Hlasování proběhlo prostřednictvím aplikace D21. Hlasující měli možnost hlasovat až pro 4 návrhy a až proti dvěma návrhům. Vítězné projekty byly po ukončení
hlasování zveřejněny na adrese www.moje-stopa.cz.
6. Realizace projektů - od března 2016
Ihned po vyhlášení vítězných projektů přistoupí radnice k jejich realizaci.
7. Vyhodnocení procesu - březen 2016
Vzhledem k tomu, že podstatou procesu je jeho opakování a zdokonalování, bude provedeno zhodnocení procesu jako celku i jeho jednotlivých fází, k němuž poslouží
nejen poznatky zúčastněných úředníků, ale i všech ostatních aktérů, se kterými budou vedeny rozhovory za účelem získání co nejpřesnější zpětné vazby. Pokud to bude
nutné, dojde k aktualizaci metodiky.
8. Implementace - březen-duben 2016
Na základě vyhodnocení projektu bude stanovena výše finančních prostředků pro realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu v roce 2016 a její zapracování
do návrhu rozpočtu MČ Praha 10.

Participativní rozpočet - Fáze

http://www.moje-stopa.cz/
http://www.moje-stopa.cz/


Link na výsledkovou mapu: http://1url.cz/Kttl7
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5 000 000 Kč
33 návrhů
5024 hlasujících
7 vítězných projektů 

Historicky první velké hlasování o 
participativním rozpočtu v ČR.
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Hlasujících

5024
Pohlaví

57% 43%

Praha 10 - Participativní rozpočet

Hlasování o PB se účastnilo více žen než mužů. Zastoupeny byly všechny věkové kategorie.
Největší úspěch však mělo u třicátníků, kteří tvořili celých 38 % hlasujících. Největší procento
hlasujících pocházelo ze Strašnic. Nadstandardní zastoupení - vzhledem k počtu obyvatel - měly
i Malešice, což se promítlo i do výsledků hlasování. Čtvrtina účastníků (27 %) bydlí mimo Prahu
10 a buď zde pracuje, studuje, či tráví volný čas. Nelze si nepovšimnout zastoupení
vysokoškoláků, kteří tvořili celých 54 % hlasujících.

Informace o projektu Moje stopa získávali hlasující nejčastěji od přátel či jiných osob (46 %),
poté od navrhovatelů projektů (17 %). Z propagačních zdrojů se poté nejvíce osvědčily
propagační venkovní plochy a Facebookové stránky Prahy 10.



Výsledky



Výsledky - rozpočet
D21  +  -

1. 19. Metro Strašnická Strašnice 948 000     1204 1279 -75

2. 27. Revitalizace parku Solidarita Strašnice 555 721     795 808 -13

3. 28. Sejdeme se na dvoře Vršovice - Vinohrady 370 000     749 877 -128

4. 46. Revitalizace okolí Botiče Vršovice - Vinohrady 940 700     739 775 -36

5. 39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10 Praha 10 931 700     608 754 -146

6. 25. Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Vršovice - Vinohrady 175 000     605 657 -52

7. 18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Malešice 938 658     572 659 -87

4 859 779 

8. 21. Malešický fitness park Malešice 959 860     549 697 -148

9. 42. Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha Vršovice - Vinohrady 830 000     505 579 -74

10. 26. Osvětlení Jiráskovy aleje Strašnice 800 000     439 481 -42

11. 1. Stezka pro bosou chůzi Zahradní město - Záběhlice 364 800     432 619 -187

12. 32. Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská Malešice 575 000     419 476 -57

13. 11. Revitalizace Jiráskovy aleje Strašnice 100 000     400 416 -16

14. 7. Vybavení Malešického parku pro návštěvníky Malešice 75 490       376 433 -57

15. 24. Revitalizace parčíku U Trati - Na Spádu Strašnice 70 000       294 315 -21

16. 31. Zlepšení prostředí ZŠ Nad Vodovodem Malešice 920 663     290 369 -79

17. 17. Naučná stezka Záběhlicemi Zahradní město - Záběhlice 230 000     289 317 -28

18. 40. Street workout park Sunflower Zahradní město - Záběhlice 700 000     276 350 -74

19. 22. Klidová zóna Eden Vršovice - Vinohrady 425 000     271 336 -65

20. 47. Ovocný sad s lavičkou Jiřího Karena Malešice 340 000     265 320 -55

21. 48. Přístupová cesta k ZŠ Švehlova Zahradní město - Záběhlice 380 000     248 270 -22

22. 30. Úpravy na sáňkovacím vrchu mezi ulicemi Jasmínová a Platanová Zahradní město - Záběhlice 748 000     238 285 -47

23. 41. Rekonstrukce zahrady Domu Um Strašnice 190 000     220 275 -55

24. 20. Zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě Zahradní město - Záběhlice 212 400     204 231 -27

25. 9. Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem Vršovice - Vinohrady 214 997     176 258 -82

26. 33. Revitalizace veřejného prostranství v Tulské ulici Vršovice - Vinohrady 726 000     149 205 -56

27. 4. Oprava cest v parku Jiřího Karena Na Třebešíně Strašnice 826 254     142 170 -28

28. 6. Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová Zahradní město - Záběhlice 500 000     103 136 -33

29. 38. Revitalizace dvoru ve vnitrobloku mezi ulicemi Průběžná – V Olšinách – U Vesny – Na Hroudě Strašnice 950 000     91 249 -158

30. 8. Krytý stolní tenis v Gutovce Strašnice 180 000     52 277 -225

31. 35. Originální síťové lavičky - ul. Topolová u zastávky MHD Zahradní město - Záběhlice 90 000       -14 111 -125

32. 36. Umístění houpací lavice u zastávky Topolová Zahradní město - Záběhlice 120 000     -66 97 -163

33. 14. Revitalizace kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Kamelova, Mattioliho–pohádková zahrádka Zahradní město - Záběhlice 460 000     -142 66 -208



SWOT analýza
SWOT analýza graficky znázorňuje podporu jednotlivým projektům (rozdělení kvartálů dle barev) a umožňuje odhalit míru polarizace, kterou
jednotlivé projekty vzbuzují (poměr plusových a minusových hlasů). V pravém horním kvartálu jsou zobrazeny nejsilnější preference, v levém
horním kvartálu slabé preference (bez zájmu). Spodní dva kvartály vyjadřují odmítanémožnosti (vlevo) a kontroverznímožnosti (vpravo).

Silné  +  -
1 19. Metro Strašnická 1279 -75

2 27. Revitalizace parku Solidarita 808 -13

4 46. Revitalizace okolí Botiče 775 -36

6 25. Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí 657 -52

9 42. Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha 579 -74

Kontroverzní
3 28. Sejdeme se na dvoře 877 -128

5 39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10 754 -146

7 18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice 659 -87

8 21. Malešický fitness park 697 -148

11 1. Stezka pro bosou chůzi 619 -187

Slabší
10 26. Osvětlení Jiráskovy aleje 481 -42

12 32. Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská 476 -57

13 11. Revitalizace Jiráskovy aleje 416 -16

14 7. Vybavení Malešického parku pro návštěvníky 433 -57

Slabé
15 24. Revitalizace parčíku U Trati - Na Spádu 315 -21

16 31. Zlepšení prostředí ZŠ Nad Vodovodem 369 -79

17 17. Naučná stezka Záběhlicemi 317 -28

18 40. Street workout park Sunflower 350 -74

19 22. Klidová zóna Eden 336 -65

20 47. Ovocný sad s lavičkou Jiřího Karena 320 -55

21 48. Přístupová cesta k ZŠ Švehlova 270 -22

22 30. Úpravy na sáňkovacím vrchu mezi ulicemi Jasmínová a Platanová 285 -47

23 41. Rekonstrukce zahrady Domu Um 275 -55

24 20. Zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě 231 -27

25 9. Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem 258 -82

26 33. Revitalizace veřejného prostranství v Tulské ulici 205 -56

27 4. Oprava cest v parku Jiřího Karena Na Třebešíně 170 -28

28 6. Revitalizace ulice Šafránová a její napojení k parku Malinová Chrpová 136 -33

Problematické
29 38. Revitalizace dvoru ve vnitrobloku mezi ulicemi Průběžná – V Olšinách – U Vesny – Na Hroudě 249 -158

30 8. Krytý stolní tenis v Gutovce 277 -225

31 35. Originální síťové lavičky - ul. Topolová u zastávky MHD 111 -125

32 36. Umístění houpací lavice u zastávky Topolová 97 -163

33 14. Revitalizace kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Kamelova, Mattioliho–pohádková zahrádka 66 -208



Výsledky - dle pohlaví

Projekt metro Strašnická vyhrál na plné čáře jak u žen tak umužů, avšak pořadí na následujících pozicích je velmi rozdílné dle pohlaví.
Ženy nadprůměrně zaujalo zvýšení bezpečnosti na zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí a také Stezka pro bosou chůzi, která
se v souhrnném pořadí do prvních deseti nedostala. Muži by si naopak přáli revitalizaci okolí Botiče, Kapličku Malešice či Gočárovy
schody. Nejzajímavější je propad třetího projektu v pořadí - Sejdeme se na dvoře, který nezaujal ani muže, ani ženy. Vysvětlením
může být dobrovolnost zadání údaje o pohlaví a forma pouliční kampaně pro podporu tohoto projektu.



Výsledky - dle věku

Projekt metro Strašnická vyhrál u všech věkových kategorií, avšak pořadí na následujících pozicích je velmi rozdílné u mladší, střední i starší
generace. Mladí lidé by v prvních pěti projektech rádi viděli Malešický fitness park a Street workout park Sunflower, naopak starší lidé by je
nezařadili ani do prvních deseti. U nich se zvýšené oblibě naopak těší Kaplička Malešice a Gočárovy schody. Lidé od 30 do 50 let by uvítali
například revitalizaci dětského hřiště na ZŠ Hostýnská. Zajímavý je opět propad třetího projektu v celkovém pořadí - Sejdeme se na dvoře.



VRŠOVICE-VINOHRADY

28. Sejdeme se na dvoře Vršovice - Vinohrady 325

46. Revitalizace okolí Botiče Vršovice - Vinohrady 321

42. Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha Vršovice - Vinohrady 245

25. Zvýšení bezpečnosti Radošovická a Kubánské Vršovice - Vinohrady 170

22. Klidová zóna Eden Vršovice - Vinohrady 161

19. Metro Strašnická Strašnice 138

39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10 Praha 10 136

9. Úprava prostoru před budovou Husova sboru Vršovice - Vinohrady 76

33. Revitalizace veřejného prostranství v Tulské ulici Vršovice - Vinohrady 63

27. Revitalizace parku Solidarita Strašnice 48

STRAŠNICE

19. Metro Strašnická Strašnice 753

27. Revitalizace parku Solidarita Strašnice 589

26. Osvětlení Jiráskovy aleje Strašnice 364

11. Revitalizace Jiráskovy aleje Strašnice 332

25. Zvýšení bezpečnosti Radošovická a Kubánské Vršovice - Vinohrady 302

24. Revitalizace parčíku U Trati - Na Spádu Strašnice 188

39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10 Praha 10 187

32. Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská Malešice 156

46. Revitalizace okolí Botiče Vršovice - Vinohrady 109

41. Rekonstrukce zahrady Domu Um Strašnice 89

ZAHRADNÍ MĚSTO - ZÁBĚHLICE

48. Přístupová cesta k ZŠ Švehlova Zahradní město - Záběhlice 214

30. Úpravy na sáňkovacím vrchu Zahradní město - Záběhlice 190

40. Street workout park Sunflower Zahradní město - Záběhlice 171

1. Stezka pro bosou chůzi Zahradní město - Záběhlice 154

17. Naučná stezka Záběhlicemi Zahradní město - Záběhlice 138

19. Metro Strašnická Strašnice 116

6. Revitalizace ulice Šafránová Zahradní město - Záběhlice 101

39. Bezpečné uložení kol na Praze 10 Praha 10 95

20. Naučná stezka Zahrada ve městě Zahradní město - Záběhlice 90

46. Revitalizace okolí Botiče Vršovice - Vinohrady 84

MALEŠICE

18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Malešice 312

21. Malešický fitness park Malešice 288

7. Vybavení Malešického parku pro návštěvníky Malešice 211

31. Zlepšení prostředí ZŠ Nad Vodovodem Malešice 185

32. Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská Malešice 151

47. Ovocný sad s lavičkou Jiřího Karena Malešice 139

19. Metro Strašnická Strašnice 88

41. Rekonstrukce zahrady Domu Um Strašnice 76

27. Revitalizace parku Solidarita Strašnice 72

39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10 Praha 10 69

MIMO PRAHU 10 

28. Sejdeme se na dvoře Vršovice - Vinohrady 377

42. Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha Vršovice - Vinohrady 195

46. Revitalizace okolí Botiče Vršovice - Vinohrady 189

1. Stezka pro bosou chůzi Zahradní město - Záběhlice 184

18. Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice Malešice 144

21. Malešický fitness park Malešice 121

39. Bezpečné uložení jízdních kol na Praze 10 Praha 10 121

19. Metro Strašnická Strašnice 109

9. Úprava prostoru před budovou Husova sboru Vršovice - Vinohrady 94

32. Revitalizace dětského hřiště na ZŠ Hostýnská Malešice 80

Lidé hlasovali velmi lokálně - na prvních čtyřech místech v každé čtvrti se umístily projekty z dané čtvrti 
městské části Praha 10, a následovali projekty z přilehlých čtvrtí. Projekty Strašnická a Bezpečné 
uložení jízdních kol jsou jediné, kterým se podařilo dostat do první desítky v každé čtvrti Prahy 10. 

Výsledky - dle čtvrtí



1. místo

Metro Strašnická
Projekt: 19 - Strašnice - 948.000 Kč 

Útulné Strašnice o.s., Libor A. Engelthaler

Navrhovatel se zabývá komplexním přetvořením prostoru u metra

Strašnická v prostor pro posezení v kultivovaném prostředí. Řeší osazení

okolí metra kvalitním a pravidelně udržovaným městským mobiliářem,

nahrazení nevyhovujících a nevhodně umístěných reklamních laviček u

zastávek MHD za moderní, estetické a ergonomicky vhodné lavičky. Dále

nabízí vytvoření prostoru pro soukromou inzerci místních obyvatel.

Projekt Metro Strašnická je suverénním vítězem historicky prvního velkého

hlasování o PB na Praze 10, a v České republice celkově. Největší podporu

získal u obyvatel Strašnic, nicméně silnou podporu měl napříč celou Prahou

10, věkovými kategoriemi i u žen a mužů. Zvýšenou podporu získal hlavně u

lidí kteří na Praze 10 bydlí, tedy od těch, kteří veřejných prostor Prahy 10

využívají nejčastěji ze všech hlasujících.



2. místo

Revitalizace parku Solidarita
Projekt: 27 - Strašnice - 555.721 Kč 

David Kašpar

Navrhovaná opatření se týkají odstranění křovin kolem laviček, opravy

mobiliáře a dřevěného mola. Dále také umístění houpačky, herního prvku a

zvýšení bezpečnosti pohybu chodců před strašnickým divadlem.

Druhé místo v hlasování patří projektu Revitalizace parku Solidarita.

Obdržel sice až třetí nejvyšší počet plusových hlasů, avšak jen nepatrný

zlomek hlasujících mu udělil minusový hlas - nikomu tento projekt vyloženě

nevadil, a tak se díky své konsensualitě umístil druhý. Podporu získal

nejvíce u Strašnických, u žen a střední generace. Stejně jako pro metro

Strašnická pro něj hlasovali nadprůměrně lidé bydlící na Praze 10.



3. místo
Sejdeme se na dvoře

Projekt: 28 - Vršovice-Vinohrady - 370.000 Kč 
Zuzana Vránová

Návrh řeší úpravu a vybavení vnitrobloku mezi ulicemi Vršovická, Užocká,

Bajkalská a Krasnojarská tak, aby prostor mohl sloužit k trávení volného času

a setkávání sousedů. Do zahrady vnitrobloku by byl umístěn vzdušný,

multifunkční altán s odnímatelnými či posuvnými tabulemi, tak aby se daly

kombinovat a díky tomu mohly být využity pro letní projekci kina, pořádání

výstav, workshopů, atd. Místo v rohu zahrady by bylo vybudováno menší

venkovní fitness pro všechny generace.

Zřejmě největším překvapením hlasování je třetí místo projektu Sejdeme se

na dvoře, který je důkazem toho, že když se chce, všechno jde. „Až si příště

budete říkat, že něco nemá smysl ani zkoušet, protože nemáte šanci, tak si

vzpomeňte. Jde to.“ Nápaditou a velmi aktivní kampaní navrhovatelka

projektu ukázala, že dobrý nápad, zapojení přátel, sousedů i chodců na

uliciobí s tabletem a odhodlání věnovat svůj čas a energii pro zlepšení okolí

má smysl. Pro tento návrh se vyslovili nejvíce lidé z Vršovic či Vinohrad a ti,

kteří bydlí mimo Prahu 10. Nutno podotknout, že velká část hlasujících pro

tento projekt poskytla jen tuto doplňující informaci, což souvisí s osobní

proaktivní kampaní na ulici, pro kterou není zima ideálním obdobím.



4. místo

Revitalizace okolí Botiče
Projekt: 46 - Vršovice-Vinohrady - 940.700 Kč 

Lukáš Sellner 

Předkládaným návrhem je revitalizace zanedbané části Botiče, s využitím

potenciálu vody ve městě, zlepšení veřejného prostoru pražského Gymnázia

Přípotoční, zlepšení veřejného prostoru, který budou využívat nejen „skejťáci“,

ale i středoškoláci, maminky s dětmi a všichni obyvatelé Prahy 10. Návrh

obsahuje úpravy území u Botiče v blízkosti gymnázia, včetně vybudování

skateparku a prostoru pro setkávání a trávení volného času.

Revitalizace okolí Botiče je čtvrtým projektem, který bude díky realizován.

Podporu získal zejména u obyvatel Vršovic či Vinohrad a u těch, kteří bydlí v

sousední městské části. Zároveň se pro něj vyslovili hlavně muži a občané

mladší 30 let.



5. místo

Bezpečné uložení jízdních kol 
na Praze 10

Projekt: 39 - Celá Praha 10 - 931.700 Kč 
Michal Louda

Předmětem návrhu je vybudování sítě cykloboxů pro možnost

uzamčení kola ve strategických bodech: Metro Skalka a Strašnická,

Kubánské náměstí, Nádraží Strašnice, Nádraží Vršovice, ÚMČ Praha 10,

OC Eden a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Projekt vybudování sítě cykloboxů na strategických místech Prahy 10

těžil z toho, že oslovil občany napříč Prahou 10. Jako jediný z 33

projektů byl geograficky rozmístěn napříč celou městskou částí. I přes

relativně vysokou míru kontroverze, vyjádřenou velkým počtem

minusových hlasů, se umístil na 5. místě. Kromě zmiňované celoplošné

podpory jej nadprůměrně podpořila také kategorie do 30 let.



6. místo

Zvýšení bezpečnosti chodců na 
tramvajových zastávkách Radošovická 

a Kubánské náměstí
Projekt: 25 - Strašnice, Vršovice - 175.000 Kč 

Milan Sedmihradský

Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské náměstí.

Návrh řeší především bezpečnost, včetně odstranění bariér a úpravy

přilehlé zeleně.

Rozdíl mezi projekty na 6. až 8. místě byl pouhých 56 hlasů. Roli zde

sehrály minusové hlasy, a to ve prospěch konsensuálních projektů které

se sebou nepřináší přílišnou kontroverzi a nevzbuzují u žádné signifikantní

části společnosti odmítavý postoj. Jednoduše řečeno tedy nepolarizují.

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců na zastávkách Radošovická a

Kubánské náměstí, které obdrželo osmý nejvyšší počet plusových hlasů,

dostalo při započtení minusových hlasů až na místo šesté. Hlasovali pro

něj zejména Strašničtí a Vršovičtí, na jejichž území se zastávky nacházejí,

lidé střední a starší generace a vysokoškolsky vzdělaní.



7. místo

Pietní a odpočinkové místo 
Kaplička Malešice

Projekt: 18 - Malešice - 938.658 Kč
ZO ČSOP Natura, quo vadis ?, Tomáš Klouček, David 

Mateásko

Předmětem tohoto návrhu je kultivace nejbližšího okolí výklenkové kapličky

v Rektorské ulici. Cílem je vytvoření upraveného místa vhodného k posezení,

odpočinku a poznávání, které vytvoří důstojný rámec významné nemovité

kulturní památkyMalešic a památce bojů a obětí bitvy u Štěrbohol.

Díky velmi silné podpoře v Malešicích a u obyvatel starších 50 a zejména 70

let se kultivace okolí Kapličky Malešice dostala na poslední “vítězné místo”.

Poměrně silnou roli zde sehrála nízká míra odporu a tudíž větší

konsensualita oproti osmému v pořadí.



8. - 10. místo

Malešický fitness park je
prvním z navrhovaných
projektů, který skončil těsně
pod pomyslnou čarou a
nevešel se do limitu 5
milionů Kč, které byly na
pilotní ročník “pébéčka”
městskou částí vyčleněny. Ač
obdržel vyšší počet
plusových hlasů než
předchozí dva projekty na
šestém a sedmém místě,
velká část populace, a to
hlavně lidé nad 50 let a
obyvatelé jiných čtvrtí, se
vyslovili proti němu, a nebyl
tudíž dostatečně konsen-
suální. Podporu obdržel
naopak od obyvatel Malešic
a mladých lidí do třiceti let.

Projekt Gočárovy schody na
náměstí Svatopluka Čecha
skončil na 9. pozici. S
podporou u obyvatel Vršovic
či Vinohrad a starších lidí nad
50 let nedosáhl dostatečné
podpory, aby byl realizován,
stejně jako všechny další
projekty za ním.

Projekt Osvětlení Jiráskovy
aleje uzavírá pomyslnou TOP
10 nejúspěšnějších projektů
v hlasování. Nadprůměrnou
podporu získal u
Strašnických a u lidí žijících
na Praze 10.



11. - 15. místo



16. - 20. místo



21. - 25. místo



26. - 30. místo



31. - 33. místo



Projekty, které zanechají stopu na mapě Prahy 10
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