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Projekt „Revitalizace sídlištních vnitrobloků“ přihlásila MČ Praha 13 do Operačního programu EU Praha – Konkurenceschopnost, v oblasti
životního prostředí – Revitalizace a ochrana území. Díky úspěšně získané dotaci je zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků.
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z programů v České republice, který využívá prostředky Evropského fondu
pro regionální rozvoj v období let 2007 – 2013. OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Program je zaměřen také na zvýšení
kvality ochrany životního prostředí obyvatel. Revitalizace sídlištních vnitrobloků je dílčí součástí dlouhodobě plánovaných a pokračujících
rekonstrukcí veřejných prostranství a zelených ploch ve správě odboru životního prostředí. Je v souladu s koncepcí rozvoje městské části
v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Rekonstrukce se týkají výsadeb, zpevněných ploch, parčíků, dětských hřišť i sportovišť v rámci
celé Městské části Praha 13. Rekonstruované vnitrobloky se nachází při ulicích V Hůrkách – Nové Butovice; Amforová, Bellušova, Bronzová –
Lužiny; Heranova, Chalabalova – Stodůlky.
Celý projekt podle dispozic EU splňuje environmentální kritéria:
 trvale udržitelný rozvoj
 mnohem kvalitnější místo k životu obyvatel panelových domů
 zvýšení hodnoty lokality z pohledu atraktivity – kvalitní parkové a sadové úpravy včetně estetické drobné architektury
 širší nabídka sportovního vyžití a dalších možností pro trávení volného času mládeže
 nové odpočinkové plochy i pro starší obyvatele vnitrobloků
 funkční plochy s různým vybavením pro sportovní vyžití a kvalitní dětská hřiště, která odpovídají věkovým skupinám dětí
 z toho plynoucí snížení kriminality a vandalizmu mládeže
Rozpočet EU
MČ Praha 13
Objednatel:
Zhotovitel:

45 mil. Kč, z toho dotace EU, ČR, HMP 38,6 mil. Kč
15 mil Kč
MČ Praha 13, OŽP, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o., oblast Praha, Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Autoři projektů:
Weiss&Wild s.r.o. – vnitroblok Heranova
Zahradní architektura Kurz s.r.o., MOBA Studio – vnitroblok Bellušova
Vemto CZ s.r.o. – vnitroblok Amforová
Stavby Koláček s.r.o. - vnitroblok Bronzová, Chalabalova, V Hůrkách

Vnitroblok V Hůrkách – Nové Butovice

Vnitroblok V Hůrkách – Nové Butovice

původní stav

původní stav

Návrh rekonstrukce vycházel z původní koncepce vnitrobloku, dispozice nebyla nijak změněna. Předmětem obnovy bylo
sportovní hřiště, které dostalo nový umělý povrch, basketové koše, branky a menší skateboardová rampa. Okolo hřiště je
vybudována malá okružní dráha pro „inlajny“. Dále bylo kompletně zrekonstruováno dětské hřiště pro nejmenší děti. Staré
zanořené pískoviště je přebudováno do tvaru keramické šlápoty. Herní prvky jsou nahrazeny moderními. Dominantou
dětského hřiště jsou dvě keramické mozaiky. Prostor doplňuje odpočinková vyhlídka směrem k Prokopskému údolí
s lavičkami. V celém vnitrobloku proběhla rekonstrukce výsadeb.

Vnitroblok Amforová – Lužiny

Vnitroblok Amforová – Lužiny

Vnitroblok Amforová – Lužiny

Vnitroblok Amforová – Lužiny

původní stav

původní stav

Vnitroblok Amforová dostal velice originální a komplexní řešení. Cílem revitalizace zde bylo vytvoření městského parku.
Nevzhledné betonové plochy byly nahrazeny parkovými úpravami a byla kompletně rekonstruována hřiště. Revitalizace
navazuje na dětská hřiště a jedno sportoviště opravená v nedávné době. Dětská hřiště i sportoviště jsou dnes zasazena do
moderního parku s originálními prvky drobné architektury. Je zde vybudováno nové odpočívadlo s pergolou a herními
prvky pro nejmenší děti. Dále bylo předmětem rozsáhlé rekonstrukce staré kaskádové sportoviště. Povrch je vyrovnán, jsou
odstraněny betonové předěly a vznikly dvě nové herní plochy. Jedna víceúčelová s pryžovým povrchem pro kolektivní
míčové hry a druhá na trénink jízdy na kolečkových bruslích s asfaltovým povrchem. Komplex je doplněn horolezeckou
stěnou a odhlučněn směrem k zástavbě. Mezi dvěma novými dětskými hřišti se nacházela nevzhledná plocha s pískovišti a
rozbitým mobiliářem. Plochu dnes nahrazuje malebná parková úprava s originálními lavičkami, vstupními branami a
drobnými herními prvky pro nejmenší. Některé dřeviny byly nahrazeny novými vhodnějšími druhy.

Vnitroblok Bellušova – Lužiny

Vnitroblok Bellušova – Lužiny

Vnitroblok Bellušova – Lužiny

původní stav

původní stav

Návrh revitalizace vychází z původní koncepce vnitrobloku. Navazuje na dětské hřiště obnovené v nedávné době. Jižní tvář
vnitrobloku je sjednocena parkovou úpravou a působí harmonicky. Rekonstrukce proběhla na dvou sportovištích. Horní
sportoviště je opatřeno pryžovým povrchem, novým sportovním vybavením, je osvětleno, dostalo pestré barvy a na
betonových tribunách jsou sedáky. Spodní sportoviště má nový asfaltový povrch a je také nově osvětleno. Přibylo nové
hřiště na petanque. V okolí vznikla parková úprava s lavičkami, trvalkovými záhony a keřovými skupinami. Ve vnitrobloku
vznikl moderní městský park s obnovenou centrální alejí, který potěší obyvatele rozkvétajícími trvalkami a příjemnými
zákoutími k odpočinku.

Vnitroblok Bronzová – Lužiny

Vnitroblok Bronzová – Lužiny

původní stav

původní stav

Návrh vychází z původní koncepce vnitrobloku, ale ráz je dnes také zcela originální. Dětská hřiště a sportoviště jsou
ponechána na původních místech. Původní mlatové sportoviště je zcela zrekonstruováno a opatřeno umělým povrchem a
pletivem proti padání míče k domům. Novou tvář dostala také dvě dětská hřiště pro nejmenší. Původně byla obehnána
nevzhlednými betonovými monolity. Staré betony nahradily veselé keramické a dřevěné herní prvky. Děti se zde mohou
cítit příjemně a získávají nové podněty ke svým hrám. Prostor je pomyslně zakončen třemi keramickými maskami ve
veselých barvách.

Vnitroblok Hearanova - Stodůlky

Vnitroblok Hearanova - Stodůlky

původní stav

původní stav

Původní řešení zdejší zeleně je zcela nahrazeno novou koncepcí. Mlatový plácek na míčové hry nahrazuje moderní
sportoviště, které je přesunuto na jižní výstup z bloku mimo domy, aby míčové hry nerušily zdejší obyvatele. Dětské hřiště
je rozšířeno, dostává nový oblý tvar a vybavení moderními herní prvky. Projekt je navržen s ohledem na ochranu zdejších
vzrostlých stromů. Většina dřevin byla ponechána a celý prostor je doplněn novými výsadbami.

Vnitroblok Chalabalova – Stodůlky

Vnitroblok Chalabalova – Stodůlky

Vnitroblok Chalabalova – Stodůlky

původní stav

původní stav

Terén nemá charakter klasického vnitrobloku a je dosti členitý. Velké sportoviště je kompletně zrekonstruováno. Je opatřeno
novým povrchem a od domů je odhlučněno dřevenou stěnou. Je vybudována nová maltová plocha na míčové hry. Dvě
dětská hřiště pro nejmenší se rozjasnila veselými barvami a jsou vybavena keramikou a moderními herními prvky. Celkově
je rekonstruován dlouhý a nevzhledný pás zeleně za domy v ulici Chalabalova. Jedná se o obnovu asi 800 m² keřových
skupin a vznikly zde záhony pokryvných růží na úkor betonu a mlatu. Modernizace se zde dotkla cestní sítě, drobného
mobiliáře a oblast se celkově koncepčně sjednotila.

