
Zpracování dotazníkuTvoříme náměstí Jiřího Berana

Dotazníková anketa s názvem Tvoříme náměstí Jiřího Berana  probílala v období od 3.9.2020 do 31.10.2020.
Byla  zveřejněna  na  webových  stránkách  projektu  Počítáme  s  vámi  a  propagována  formou  mailingu,
prostřednictvím sociálních  sítí  a  také Čakovických  novin.  Cílem bylo  získat  podněty  ke  zpřesnění  zadání  pro
prvotní studii revitalizace náměstí Jiřího Berana. Byla položena pouze jediná otevřená otázka: Na co bychom při
revitalizaci náměstí Jiřího Berana neměli zapomenout? 

Dotazník vyplnilo celkem  103 respondentů.  Odpovědi mohou sloužit  jako témata, které je nutné reflektovat v
zadání při objednávání studie a nebo mohou posloužit projektantům k inspiraci a zpětné vazbě od občanů v této
počáteční fázi tvorby projektového záměru.

Ke každé relevantní odpovědi bylo přirazené jedno z 29 témat a odpovědi byly zpracovány do tabulky, ve které je
vemi snadné jednotlivá témata filtrovat, tisknout a fultextově prohledávat. Protože doposud nebylo rozhodnuto, zda
bude tato tabulka veřejná, byly data zpracována formou tzv.  Awesome table,   která je dostupná na neveřejné
webové adrese: Náměstí Berana (awesome-table.com). V případě rozhodnutí tuto tabulku zveřejnit, lze ji kdykoliv
snadno zveřejnit jako příspěvek na portále Počítáme s vámi (www.pocitamesvami.cz).

Byla také zpracována Příloha obsahující seznam témat a podnětů. Ke každému tématu jsou uvedeny všechny a
celé podněty občanů, ve kterých se dané téma zmiňuje. Tučným fontem jsou pak vyznačeny ty části, kterých se
dané téma týká. Podněty jsou k tématům přiřazeny obsahově neutrálně. Např. téma Parkování obsahuje podněty
jak  pro  zachování  parkování  v  nezměněné  podobě,  tak  podněty  pro  rozšíření  nebo  zcela  zrušení  možnosti
parkování ve vymezené ploše. 

Z důvodu zachování kontextu jednotlivých podnětů nebyly jejich části separovány k jednotlivým tématům a jsou
řazeny celé. Proto se stejné podněty mohou nacházet  pod různými tématy. 

Podněty nebyly nikterak upravovány, nebyla provedena žádná jazyková korektura. Pouze byly vynechány podněty
bez informační hodnoty k dané anketě.

Jak mohou být podněty občanů dále využity? V této fázi realizace záměru není a nebylo smyslem jakékoliv
zjišťování preferencí občanů či jejich četností. Na jednotlivá témata a podněty je proto nutné nahlížet pouze jako na
inspiraci otázek, které vyvolávají. Např. téma  Trhy –  nutně vyvolají otázky: Chceme mít možnost provozovat na
tomto místě trhy? Ano? Ne? Pokud ano, v jakém rozsahu? Co s trhy souvisí? Doprava, parkování a příjezdová
cesta trhovců? Toalety a zázemí pro návštěvníky? Přívod elektrické energie? Rozpočítávání nákladů na energie?
Přívod vody? Jaké jsou náklady? Jaké budou provozní náklady? Jaká bude role městské části? Jaké jsou přínosy?
Je to chtěné? A tp..

Odpovědi na tyto otázky mohou sloužit  zadavateli  k přesnější specifikaci zadání pro projekční  práce, ale také
projektantům ke kontrole a zpětné vazbě, zda jejich návrhy jsou v uvedených tématech a podnětech odůvodnitelné
a zda de facto vypořádávají podněty a představy občanů. Přičemž vypořádání nemusí v žádném případě znamenat
respektování  návrhů,  pokud  jsou  navrhovány  se  zachováním  vyšších  principů  nebo  zadání  městské  části.
Například  proti  umístění  fontány,  kterou  si  řada  občanů v  podnětech  přeje,  se  mohou vyskytnout  nejrůznější
technická omezení, ale také např. snaha minimalizovat budoucí provozní náklady či upřednostnění principu úspor a
ochrany pitné vody, která bude v budoucích letech vnímána s mnohem vyšší prioritou, než v současné době.

Na závěr je nutné podotknout, že podněty občanů nevzešly ze znalosti finančních možností městské části. Pro
realizovatelnost projektu je kvalitní finanční analýza důležitá a stav finančních prostředků bude mít zásadní vliv na
komplexnost a řešení témat a podnětů a tak i na budoucí vzhled vymezeného území. A právě formulovaná otázka,
na co bychom neměli při revitalizaci náměstí zapomenout, dávala respondentům úplnou volnost v představách,
které  však  nemusí  být  realizovatelné.  Finanční  analýza  by  proto  měla  být  součástí  počáteční  studie,  aby  od
samého počátku vznikala projektová dokumentace udržitelného a realizovatelného projektu. Indentifikovaná témata
pak mohou sloužit k přesnějšímu členění takového dokumentu.

V Praze, dne 26.11.2020

RNDr. Pavel Roušar

http://www.pocitamesvami.cz/
https://awesome-table.com/-MMklndHXrAirzQgAjYk/print


Témata podnětů

Alternativní doprava (3)

Zhodnoceni dopadu revitalizace na ranni dopravni spicku souvisejici se ZS. Podporu pro ulozeni 
alternativnich dopravnich prostredku - kola, kolobezky, atp Tak aby deti mohly vyuzit i jiny zpusob 
dopravy nez auta rodicu. Dopad revitalizace na akce typu Masopust Oziveni namesti prostorem pro 
kavarnu, ci jine obcerstveni

Stromy, lavičky, dostatek odpadkových košů i koše na tříděný odpad, nástěnka s informaci o historii Jiřího 
Berana, osvícení parku, fontana, kvetoucí rostliny. Hlavně ne žádné další dětské hřiště a prostory pro 
ciklisty.

- zvážit projekt podzemního parkoviště pod náměstím (zároveň minimalizovat počet parkovacích stání na 
povrchu) - u sportovní haly naopak parkoviště zvětšit, posunout zastávku autobusu blíž k ZŠ. - v ulici 
Vážské mezi Cukrovarskou a Ostravickou vytvořit sdílenou zónu se zákazem zastavení mimo MHD - 
stojany na kola na náměstí i před školou - minimalizovat zásahy do zeleně na náměstí, pokud to bude 
možné - "uzavřít" náměstí ze severní strany budovou, která by měla nabídnout také služby pro veřejnost a 
občanskou vybavenost, aby byl důvod na náměstí chodit

Alternativní návrh (1)

Dobrý den, Myslím si, že v současné podobě se nejedná o náměstí, ale spíše o park. Náměstí by mělo být
místem pro veškeré dění "na městě" a mělo by být lemováno městotvornými funkcemi (v prvé řadě to bývaly
obchody, pak hospody, restaurace, atd) prostě tím proč by lidé měli chodit "do města=na město". Nyní je 
prostor ze dvou stran ohraničen rodinnými domy a ze dvou stran poměrně frekventovanými komunikacemi. 
Takže myslím, že nikdo nemá důvod do prostoru chodit a myslím si, že ravitalizace tomu moc nepomůže. 
Myslím si, že pravým čakovickým "náměstím" jsou nyní prostory, které se náměstími vůbec 
nejmenují - tedy prostor mezi zámkem a kostelem, a pak prostor okolo Tesca. V těchto místech dokážu
nakoupit hodně sortimentu a nemusím jezdit ani do Globusu, který je za humny. Myslím, že toto by si mělo 
vedení města uvědomit a tyto prostory pozvednout. Pokud přesto plánujete pouhou revitalizaci, navrhuji 
prostor nejprve přejmenovat na Park Jiřího Berana (vím, že pro zjednodušení života vlastníků 
nemovitostí to asi neuděláte). A pokud prostor zůstane náměstím, v rámci projektu by tak alespoň měli 
doplněny prvky a objekty, které náměstí dostanou do úrovně a povahy prostoru, po kterém se jmenují. Např.
altán, knihovna, restaurace, kavárna, herna, dílna, apod. - po vzoru francouzských "Salle de Fetes" Avšak 
myslím si, že by projektu revitalizace měla předcházet hlubší analýza celé městské části a myslím si, že 
svou povahou a důležitostí (frekvencí lidí) by měla dostat možnost revitalizace, humanizace, jiná dříve 
zmíněná místa v rámci městské části Čakovice - prostor mezi kostelem a zámkem má VELKÝ 
POTENCIÁL a zasloužil by si to (klidně i přejmenovat na Náměstí Jiřího Berana). Takže byste vlastně studii 
mohli zpracovat, ale pouze byste změnili lokaci. Ke vší úctě panu Jiřímu Beranovi by si zasloužil důstojnější 
prostor. S pozdravem, ZV, architekt

Analýza (1)

Dobrý den, Myslím si, že v současné podobě se nejedná o náměstí, ale spíše o park. Náměstí by mělo být
místem pro veškeré dění "na městě" a mělo by být lemováno městotvornými funkcemi (v prvé řadě to bývaly
obchody, pak hospody, restaurace, atd) prostě tím proč by lidé měli chodit "do města=na město". Nyní je 
prostor ze dvou stran ohraničen rodinnými domy a ze dvou stran poměrně frekventovanými komunikacemi. 
Takže myslím, že nikdo nemá důvod do prostoru chodit a myslím si, že ravitalizace tomu moc nepomůže. 
Myslím si, že pravým čakovickým "náměstím" jsou nyní prostory, které se náměstími vůbec nejmenují - tedy 
prostor mezi zámkem a kostelem, a pak prostor okolo Tesca. V těchto místech dokážu nakoupit hodně 
sortimentu a nemusím jezdit ani do Globusu, který je za humny. Myslím, že toto by si mělo vedení města 
uvědomit a tyto prostory pozvednout. Pokud přesto plánujete pouhou revitalizaci, navrhuji prostor nejprve 
přejmenovat na Park Jiřího Berana (vím, že pro zjednodušení života vlastníků nemovitostí to asi neuděláte). 
A pokud prostor zůstane náměstím, v rámci projektu by tak alespoň měli doplněny prvky a objekty, které 
náměstí dostanou do úrovně a povahy prostoru, po kterém se jmenují. Např. altán, knihovna, restaurace, 
kavárna, herna, dílna, apod. - po vzoru francouzských "Salle de Fetes" Avšak myslím si, že by projektu 



revitalizace měla předcházet hlubší analýza celé městské části a myslím si, že svou povahou a důležitostí 
(frekvencí lidí) by měla dostat možnost revitalizace, humanizace, jiná dříve zmíněná místa v rámci městské 
části Čakovice - prostor mezi kostelem a zámkem má VELKÝ POTENCIÁL a zasloužil by si to (klidně i 
přejmenovat na Náměstí Jiřího Berana). Takže byste vlastně studii mohli zpracovat, ale pouze byste 
změnili lokaci. Ke vší úctě panu Jiřímu Beranovi by si zasloužil důstojnější prostor. S pozdravem, ZV, 
architekt

Architektonická soutěž (1)

Důležitá je veřejná architektonická soutěž pro možnost získání více názorů na prostor                

Bezbariérovost (1)

Veřejné WC Veřejné pítko (ideálně i pro pejsky) Dostatek košů a pytlíků na psí exkrementy Bezbariérovost 
pro invalidy i kočárky Info tabule o J.Beranovi a historii náměstí Lavičky ideálně i s wifi a nabíječkou Police
s knihami a klavír:0) nebo venkovní posilovna, když je nám. pojmenované po starostovi Sokola...

Bezpečnost (6)

Pro me hlavne bezpecny, hezky vypadajici prostor, kde se budou moc konat pravidelne akce. Je velka 
skoda, ze tu poradne nefunguji ty trhy. Vzdycky je tam par lidi s otevrenym autem. Mozna by vylo lepsi 
kdyby tam 1x mesicne mohly probehnout poradne trhy. Mozna to neni k tematu, ale poradne trhy - pecivo, 
maso, zelenina, varene dobroty, hudba - to by bylo uzasny. + kdyby v Cako, treba zrovna tady, mohly byt 
vodni prvky pro deti, malicke fontanky ze zeme. Mezi kterymi se bude dat probihat. Nebo mlzitko.

Bezpečnost dětí co jdou do/že skoly

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když už
s tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je velmi 
neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například park 
Superkilen.

Prostor pro přirozené "velké" sdružování (slavnosti, ...) - plocha Bezpečnost s ohledem na prostor pro 
školní děti a mládež (dostatečné bezpečné parkování, zeleň, povrchy) Bezpečnost s ohledem na 
bezdomovce v naší MČ (nepodporovat, viz např. ti, co přespávají v parku pod balkonem zámku) 
Dostatečně trvanlivé vybavení, které nebude náchylné na vandalství (skatepark se v tomto směru moc 
nepovedl - koše, lavičky)

Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i mimo 
ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl dětské hřiště, 
lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v Cakovicich dva jiné 
parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností vandalismu. Děkuji FK

Prostor,na kterém by se lidé mohli pravidelně scházet (například o sobotním trhu) Aby tam bylo i vyžití pro 
děti Aby tam bylo bezpečno vzhledem k přilehlým silnicim Dostatek stínu v letních mesicich

Doprava (8)

Vodní prvky, oddělit park více od silnice.

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na 
Facebooku hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti 



nevhodný) nebo jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do 
zeleně. Náměstí je kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí,
především v jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na 
nezbytné minimum, nahradit travnatým povrchem.

Zhodnoceni dopadu revitalizace na ranni dopravni spicku souvisejici se ZS. Podporu pro ulozeni 
alternativnich dopravnich prostredku - kola, kolobezky, atp Tak aby deti mohly vyuzit i jiny zpusob 
dopravy nez auta rodicu. Dopad revitalizace na akce typu Masopust Oziveni namesti prostorem pro 
kavarnu, ci jine obcerstveni

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) bývalým 
vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým rekonstruovaným 
prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po Cukrovarské a vše
stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující drobné občerstvení. 
Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli betonová/asfaltová/ z
dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

Určitě by se měla zachovat parkovací místa. Jistě každý z Vás viděl co se děje, když jsou například 
rodičovské schůzky na ZŠ, při odjezdech a příjezdech dětí ze ŠvP, když jsou ve sportovní hale turnaje apod.
Jinak si náměstí samozřejmě revitalizaci zaslouží, jak parkoviště, tak zeleň.

Na jednu stranu by bylo skvele, aby zelene pribyvalo, a toto centralni misto se spise dopravne zklidnilo a 
stalo se moznym mistem odpocinku. Na druhou stranu nevzhledna plocha namesti mnoho let slouzila k 
poradani pouti, spolecenskych akci aj. a je otazkou, zda ma MC jinou vhodnou plochu pro poradani takovych
akci. Dalsim problemem jsou desitky, ted uz mozna stovky aut, ktera kazde rano a pripadne i 
odpoledne miri k mistnim skolam a je nutne je nekde zaparkovat. V momente, kdy namesti zcela "zmeni
funkci", je otazkou, kde budou auta parkovat. Jsem tedy pro zklidneni, zelenejsi namesti, odhlucneni od 
frekventovanych komunikaci, ale je treba zvazit do jake miry je to vlastne mozne.....

Vodní prvek, květinové záhony, hodně zeleně (veřejný sad?), místo pro relaxaci, prostor pro drobný trh, 
dřevěný prvek pro děti, přírodní malé bludiště. Náměstí pokud možno co nejvíce bez aut.

- zvážit projekt podzemního parkoviště pod náměstím (zároveň minimalizovat počet parkovacích 
stání na povrchu) - u sportovní haly naopak parkoviště zvětšit, posunout zastávku autobusu blíž k 
ZŠ. - v ulici Vážské mezi Cukrovarskou a Ostravickou vytvořit sdílenou zónu se zákazem zastavení 
mimo MHD - stojany na kola na náměstí i před školou - minimalizovat zásahy do zeleně na náměstí, 
pokud to bude možné - "uzavřít" náměstí ze severní strany budovou, která by měla nabídnout také služby 
pro veřejnost a občanskou vybavenost, aby byl důvod na náměstí chodit

Herní prvky pro děti (18)

Stánek s kávou a něčím dobrým. Lavičky. Odpadkové koše. Trávník s květinami. Trávník kde se dá volně 
chodit, nebo si na něj sednout. Parkovací místa ve Vážské ulici. Houpačky či jiná atrakce pro děti.

- vytvorit misto pro komunitni setkani spoluobcanu - lavicky, herni prvky pro deti, Oddechovy prostor, 
stanek s napoji - napriklad kavarna atd. - dobrou inspiraci muze byt - Fruitisimo karavan podvinny mlyn 
Praha 9

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na 
Facebooku hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé 
děti nevhodný) nebo jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl
do zeleně. Náměstí je kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na 
náměstí, především v jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit 
na nezbytné minimum, nahradit travnatým povrchem.

Pro me hlavne bezpecny, hezky vypadajici prostor, kde se budou moc konat pravidelne akce. Je velka 
skoda, ze tu poradne nefunguji ty trhy. Vzdycky je tam par lidi s otevrenym autem. Mozna by vylo lepsi 
kdyby tam 1x mesicne mohly probehnout poradne trhy. Mozna to neni k tematu, ale poradne trhy - pecivo, 
maso, zelenina, varene dobroty, hudba - to by bylo uzasny. + kdyby v Cako, treba zrovna tady, mohly byt 
vodni prvky pro deti, malicke fontanky ze zeme. Mezi kterymi se bude dat probihat. Nebo mlzitko.

- par mensich detskych hernich prvku, idealne z prirodnin, aby nerusily prirodni raz namesti - drobny 
vodni element - mensi kvetnate loucky pro pozorovani hmyzu a potechu oka - ptaci budky a krmitka



Stromy, lavičky, dostatek odpadkových košů i koše na tříděný odpad, nástěnka s informaci o historii Jiřího 
Berana, osvícení parku, fontana, kvetoucí rostliny. Hlavně ne žádné další dětské hřiště a prostory pro 
ciklisty.

Detske hriste

detske hriste stinny kout na sezeni komercni prostor - stanek s kavou

Stříška proti dešti, veřejné WC

- herní prvky i pro starší děti ( stůl na stolní tenis, koš na basket) - WC, možnost umytí rukou - pohodlné
lavičky s oporou zad,

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 
provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky pro 
děti - fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a kulturních 
akcí, - v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním období jako 
kluziště...

Herní prvky pro děti.

Prostor, který by se v zimě přeměnil na veřejné kluziště.

Co zkusit pro děti předmalované hry (ty, co jsme si jako děti malovaly na chodník křídou, jako třeba 
panák, šnek, twister...)

Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i mimo 
ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl dětské hřiště,
lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v Cakovicich dva jiné 
parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností vandalismu. Děkuji FK

Vodní prvek, květinové záhony, hodně zeleně (veřejný sad?), místo pro relaxaci, prostor pro drobný trh, 
dřevěný prvek pro děti, přírodní malé bludiště. Náměstí pokud možno co nejvíce bez aut.

Prostor, na kterém by se lidé mohli pravidelně scházet (například o sobotním trhu) Aby tam bylo i vyžití pro
děti Aby tam bylo bezpečno vzhledem k přilehlým silnicim Dostatek stínu v letních mesicich

Dobrý den, jistě jste obdrželi spoustu podnětů na herní prvky pro děti. :) Já bych kromě nich zařadila
ještě nějaké herní prvky pro seniory, jak je tomu v zahraničí. Šachové kamenné stolky, petang, nebo jiné
prima aktivity, které začlení naše dědečky a babičky do společného relaxu. Děkuji za pozornost, věnovanou 
mému podnětu a přeji prima víkend. Dáda Hronová

Hodiny (1)

Ponechat vzrostlé stromy. Více květin. Hodiny - kdysi u náměstí bývaly - bylo by dobré je tam vrátit.

Hřiště (1)

V prostoru, kde je blízko škola by bylo fajn, kdyby byl prostor využit jako oddechový. Kde si mohou 
popovídat děti, počkat rodiče na školáky, nebo tu během dne posedět s menšími dětmi na svačinu. Příjemné
lavičky, stromy, menší hřiště - úplně stačí dřevěné prvky. Kdyby tu byl i nějaký altánek, nebo místo se 
stínem pro letní měsíce, bylo by to moc fajn. Přimlouvám se za méně betonu a použití více přírodních 
materiálů, inspirací by mohl být kbelský park směrem od hlavní silnice.

Informační cedule (1)

Stromy, lavičky, dostatek odpadkových košů i koše na tříděný odpad, nástěnka s informaci o historii 
Jiřího Berana, osvícení parku, fontana, kvetoucí rostliny. Hlavně ne žádné další dětské hřiště a prostory pro
ciklisty.

Inspirace od jinud (8)



- vytvorit misto pro komunitni setkani spoluobcanu - lavicky, herni prvky pro deti, Oddechovy prostor, stanek 
s napoji - napriklad kavarna atd. - dobrou inspiraci muze byt - Fruitisimo karavan podvinny mlyn Praha 
9

V prostoru, kde je blízko škola by bylo fajn, kdyby byl prostor využit jako oddechový. Kde si mohou 
popovídat děti, počkat rodiče na školáky, nebo tu během dne posedět s menšími dětmi na svačinu. Příjemné
lavičky, stromy, menší hřiště - úplně stačí dřevěné prvky. Kdyby tu byl i nějaký altánek, nebo místo se stínem
pro letní měsíce, bylo by to moc fajn. Přimlouvám se za méně betonu a použití více přírodních materiálů, 
inspirací by mohl být kbelský park směrem od hlavní silnice.

Ja bych velmi uvítala brouzdaliště. Opravdu jen s mělkou vodou, takové jako mají v Říčanech u Prahy v
parku Václava Havla (mohu poslat foto). Myslím že i na údržbu by to bylo nenáročné, a pokud se pěkně 
udělá, bude vypadat dobře i bez vody a kraje mohou sloužit jako lavičky. Pokud by se vedlo od sochy směr k
hlavní, mohla by to byt i 3 člená kaskáda. Ale to jen navrh, samozřejmě aby byl prostor i pro další 
komponenty. Pak nechat určitě vzrostlé stromy. JS

vykácet nevzhledné dřeviny osadit novou zelení (luční kvítí apod) - podobně jako Husův park, nové 
stromy nové chodníčky, lavičky zrušit asfaltové chodníky projekt nového a lepšího parkování

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když už s 
tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je velmi 
neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například 
park Superkilen.

Vytvořit nějakou zajímavou formu sezení se stolky, aby bylo kde si důstojně sníst jídlo, zakoupené venku - 
např. pro pracující v době polední pauzy, pro školáky a gymnazisty... Relaxační prostor s odolnými 
houpacími sítěmi, jako jsou např. v Botanické zahradě Troja https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?
idc=27145 Zajímavý vodní prvek, ideálně s možností "smočit nohu" v horkých letních dnech. Úžasná 
inspirace např. na Invalidovně, Futurama Business Park https://www.prazskekasny.cz/vodni-prvky-
ve-futurama-business-park/ Nebo fontány na Roztylech https://www.prazskekasny.cz/fontana-na-
roztylskem-namesti/

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 
provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky pro 
děti - fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a kulturních 
akcí, - v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním období jako 
kluziště...

Klidova cast, prijemne posezeni. Moznost prostoru pro kavarnu? Jako je treba vedle OC Krakow - 
drevena moderni stavba, v lete se tam chodi vecer na grilovani a pivo apod. Deti kolem behaji, vsichni 
posedavaji venku...

Komunikace (1)

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na Facebooku 
hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti nevhodný) nebo
jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do zeleně. Náměstí je 
kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí, především v 
jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na nezbytné 
minimum, nahradit travnatým povrchem.

Komunitní setkávání (16)

- vytvorit misto pro komunitni setkani spoluobcanu - lavicky, herni prvky pro deti, Oddechovy prostor, 
stanek s napoji - napriklad kavarna atd. - dobrou inspiraci muze byt - Fruitisimo karavan podvinny mlyn 
Praha 9

Místa, kde se mohou scházet děti ze základní školy.

- lavicky - “pesi zona” - kavarna (klidne pojizdna/stanek) - vytvorit prostor ktery by plnil funkci namesti - 



setkavani lidi, odpocinova zona...

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na Facebooku 
hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti nevhodný) nebo
jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do zeleně. Náměstí je 
kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí, především v jižní 
části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na nezbytné minimum, 
nahradit travnatým povrchem.

Pro me hlavne bezpecny, hezky vypadajici prostor, kde se budou moc konat pravidelne akce. Je velka 
skoda, ze tu poradne nefunguji ty trhy. Vzdycky je tam par lidi s otevrenym autem. Mozna by vylo lepsi 
kdyby tam 1x mesicne mohly probehnout poradne trhy. Mozna to neni k tematu, ale poradne trhy - pecivo, 
maso, zelenina, varene dobroty, hudba - to by bylo uzasny. + kdyby v Cako, treba zrovna tady, mohly byt 
vodni prvky pro deti, malicke fontanky ze zeme. Mezi kterymi se bude dat probihat. Nebo mlzitko.

Zhodnoceni dopadu revitalizace na ranni dopravni spicku souvisejici se ZS. Podporu pro ulozeni 
alternativnich dopravnich prostredku - kola, kolobezky, atp Tak aby deti mohly vyuzit i jiny zpusob dopravy 
nez auta rodicu. Dopad revitalizace na akce typu Masopust Oziveni namesti prostorem pro kavarnu, ci 
jine obcerstveni

- zelen, stromy, zahony lucnich kvetin - lavicky ve stinu - fontanka nebo mala kasna - plocha pro trhy nebo 
pro kulturni akce

Místo pro setkávání lidí - fontána, socha, květinové záhony, dostatečné osvětlení.

Dobrý den, jelikož je náměstí jedním ze středobodů Čakovic a konají se na něm různé trhy a festivaly, je 
třeba s tím při plánování počítat. Přivítal bych velký, sjednocený a otevřený prostor, který by mohl být 
vydlážděn třeba moderní dlažbou (tak, jak je to třeba nově v prostředí okolo Národního muzea). Uprostřed 
náměstí by mohla dominovat fontána, která prostor dostatečně oživí. Děkuji za možnost přispět k diskuzi 
ohledně tak důležitého prostoru, kterým náměstí J. Berana pro nás občany Čakovic zcela jistě je. S 
pozdravem PS

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek - 
instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a moznost
poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat 
potrebny pocet parkovacich mist

Moznost poradat trhy, spolecenske a kulturni akce. Idealne, aby upravy fungovaly pro vice ucelu-podium
jako sekundarni sezeni... Moznost vyuzit jako prodejni stanek.. Aj. Vice zelene:nove stromy, kerove patro 
klidne vynechat - evokuje pocit neprehlednosti mista, nizkoudrzbove zahony Zrusit parkovaci mista Vhodny 
mobiliar, vice odpadkovych kosu, pitko Zkusit se lepe vyporadat s terenem, barierovost mista, zda by se dalo
lepe resit pomoci ramp napr. Petanque?

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když už s 
tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je velmi 
neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například park 
Superkilen.

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 
provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky pro děti
- fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a kulturních 
akcí, - v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním období jako 
kluziště...

Prostor pro přirozené "velké" sdružování (slavnosti, ...) - plocha Bezpečnost s ohledem na prostor pro 
školní děti a mládež (dostatečné bezpečné parkování, zeleň, povrchy) Bezpečnost s ohledem na 
bezdomovce v naší MČ (nepodporovat, viz např. ti, co přespávají v parku pod balkonem zámku) Dostatečně
trvanlivé vybavení, které nebude náchylné na vandalství (skatepark se v tomto směru moc nepovedl - koše, 
lavičky)

zachování části parkovacích míst menší jeviště a hlediště/posezení pro případné kulturní akce prostor 
pro relaxaci hodně zeleně

Prostor,na kterém by se lidé mohli pravidelně scházet (například o sobotním trhu) Aby tam bylo i vyžití 
pro děti Aby tam bylo bezpečno vzhledem k přilehlým silnicim Dostatek stínu v letních mesicich



Návrh (23)

Centrální uzavřené prostranství, lavičky, zeleň, příjemné obchůdky/kavárna okolo, možná i toalety. 
Rozhodně bych zde zavedla pěší zónu a omezila auta a jejich parkování (hodiny)

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na 
Facebooku hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti 
nevhodný) nebo jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do 
zeleně. Náměstí je kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na 
náměstí, především v jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit 
na nezbytné minimum, nahradit travnatým povrchem.

- par mensich detskych hernich prvku, idealne z prirodnin, aby nerusily prirodni raz namesti - drobny vodni 
element - mensi kvetnate loucky pro pozorovani hmyzu a potechu oka - ptaci budky a krmitka

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) bývalým 
vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým rekonstruovaným 
prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po Cukrovarské a vše
stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující drobné občerstvení. 
Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli betonová/asfaltová/ z
dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

Dobrý den, jelikož je náměstí jedním ze středobodů Čakovic a konají se na něm různé trhy a festivaly, je 
třeba s tím při plánování počítat. Přivítal bych velký, sjednocený a otevřený prostor, který by mohl být 
vydlážděn třeba moderní dlažbou (tak, jak je to třeba nově v prostředí okolo Národního muzea). Uprostřed 
náměstí by mohla dominovat fontána, která prostor dostatečně oživí. Děkuji za možnost přispět k diskuzi 
ohledně tak důležitého prostoru, kterým náměstí J. Berana pro nás občany Čakovic zcela jistě je. S 
pozdravem PS

Namesti by melo mit svoji dominantu, nemela by to byt jen prazdna, vydlazdena plocha. Za par let 
budou v Cakovicich modre zony, je proto vhodne uvazovat o podzemnich garazich pod namestim. Aby lide 
na namesti chodili, musi zde byt nejake obchody - napr. kavarna, cukrarna, lekarna, kadernictvi atd.

Ja bych velmi uvítala brouzdaliště. Opravdu jen s mělkou vodou, takové jako mají v Říčanech u Prahy v 
parku Václava Havla (mohu poslat foto). Myslím že i na údržbu by to bylo nenáročné, a pokud se pěkně 
udělá, bude vypadat dobře i bez vody a kraje mohou sloužit jako lavičky. Pokud by se vedlo od sochy směr k
hlavní, mohla by to byt i 3 člená kaskáda. Ale to jen navrh, samozřejmě aby byl prostor i pro další 
komponenty. Pak nechat určitě vzrostlé stromy. JS

Dobrý den, myslím, že základem krásného náměstí jsou rozhodně vodní prvky a květinové záhony 
(případně velké betonové truhlíky). Moc pěkné jsou např. tryskajici proudy vody z kanálu vedoucím pod 
železnou rohoží. Myslím si, že by bylo moc pěkné uzavřít střed náměstí a odstranit stávající parkoviště, 
místa pro auta potom vymezit po obvodu náměstí. Zároveň by bylo moc pěkné vybudovat zde pár 
dřevěných stánků pro prodejce na farmarskych trzích, které by tim dostaly hned malebnejsi nádech. A 
rozhodně by stálo za uvážení nahradit asfalt jiným povrchem, dlažba (kostky) by však asi ale byla tou více 
nákladnější formou  Shrnutí : - vodní prvky (trysky z vodních žlabů, fontána) - květinové záhony, velké 🤔
betonové truhliky - parkovací stání po obvodu - dřevěné stánky pro farmářské trhy - jiný povrch, ne asfalt 
Děkuji za zvážení i mých návrhů a budu se těšit na proměnu našeho náměstí. S pozdravem PR

Při návrzích bych doporučil se držet třech bodů - průchodnost, pohodlí, stín. Zpevněnou plochu 
současného parkoviště ponechat stejnému využití jako doposud - víceúčelová plocha (? povrch ?). Zeleň 
omladit, ošetřit starší stromy, ale ponechat je. Prověřit ponechání asfaltu v parkové části, pochozí 
chodníky nezpevněné?. Revitalizace + dovýsadba "živého plotu" okolo parku jako přirozeného 
ohraničení parku. Školní část náměstí ponechat tak, jak je.

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když už s 
tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je velmi 
neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například park 
Superkilen.

- herní prvky i pro starší děti ( stůl na stolní tenis, koš na basket) - WC, možnost umytí rukou - pohodlné 
lavičky s oporou zad,

Vytvořit nějakou zajímavou formu sezení se stolky, aby bylo kde si důstojně sníst jídlo, zakoupené 
venku - např. pro pracující v době polední pauzy, pro školáky a gymnazisty... Relaxační prostor s odolnými



houpacími sítěmi, jako jsou např. v Botanické zahradě Troja https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?
idc=27145 Zajímavý vodní prvek, ideálně s možností "smočit nohu" v horkých letních dnech. Úžasná 
inspirace např. na Invalidovně, Futurama Business Park https://www.prazskekasny.cz/vodni-prvky-ve-
futurama-business-park/ Nebo fontány na Roztylech https://www.prazskekasny.cz/fontana-na-roztylskem-
namesti/

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 
provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky pro děti
- fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a kulturních akcí, - 
v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním období jako 
kluziště...

Prostor pro přirozené "velké" sdružování (slavnosti, ...) - plocha Bezpečnost s ohledem na prostor pro školní 
děti a mládež (dostatečné bezpečné parkování, zeleň, povrchy) Bezpečnost s ohledem na bezdomovce v 
naší MČ (nepodporovat, viz např. ti, co přespávají v parku pod balkonem zámku) Dostatečně trvanlivé 
vybavení, které nebude náchylné na vandalství (skatepark se v tomto směru moc nepovedl - koše, 
lavičky)

Na jednu stranu by bylo skvele, aby zelene pribyvalo, a toto centralni misto se spise dopravne zklidnilo a 
stalo se moznym mistem odpocinku. Na druhou stranu nevzhledna plocha namesti mnoho let slouzila k 
poradani pouti, spolecenskych akci aj. a je otazkou, zda ma MC jinou vhodnou plochu pro poradani takovych
akci. Dalsim problemem jsou desitky, ted uz mozna stovky aut, ktera kazde rano a pripadne i odpoledne miri
k mistnim skolam a je nutne je nekde zaparkovat. V momente, kdy namesti zcela "zmeni funkci", je 
otazkou, kde budou auta parkovat. Jsem tedy pro zklidneni, zelenejsi namesti, odhlucneni od 
frekventovanych komunikaci, ale je treba zvazit do jake miry je to vlastne mozne.....

- pražská mozaika místo asfaltových cest - kontejnerová kavárna - umělecký prvek (socha) - dostatek 
zeleně - stromy, trvalky - vodní prvek - zachování prostoru pro parkování a pořádání trhů

Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i 
mimo ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl dětské 
hřiště, lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v Cakovicich 
dva jiné parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností vandalismu. 
Děkuji FK

Dobrý den, Myslím si, že v současné podobě se nejedná o náměstí, ale spíše o park. Náměstí by mělo být 
místem pro veškeré dění "na městě" a mělo by být lemováno městotvornými funkcemi (v prvé řadě to bývaly
obchody, pak hospody, restaurace, atd) prostě tím proč by lidé měli chodit "do města=na město". Nyní je 
prostor ze dvou stran ohraničen rodinnými domy a ze dvou stran poměrně frekventovanými komunikacemi. 
Takže myslím, že nikdo nemá důvod do prostoru chodit a myslím si, že ravitalizace tomu moc nepomůže. 
Myslím si, že pravým čakovickým "náměstím" jsou nyní prostory, které se náměstími vůbec nejmenují - 
tedy prostor mezi zámkem a kostelem, a pak prostor okolo Tesca. V těchto místech dokážu nakoupit 
hodně sortimentu a nemusím jezdit ani do Globusu, který je za humny. Myslím, že toto by si mělo vedení 
města uvědomit a tyto prostory pozvednout. Pokud přesto plánujete pouhou revitalizaci, navrhuji prostor 
nejprve přejmenovat na Park Jiřího Berana (vím, že pro zjednodušení života vlastníků nemovitostí to asi 
neuděláte). A pokud prostor zůstane náměstím, v rámci projektu by tak alespoň měli doplněny prvky a 
objekty, které náměstí dostanou do úrovně a povahy prostoru, po kterém se jmenují. Např. altán, knihovna, 
restaurace, kavárna, herna, dílna, apod. - po vzoru francouzských "Salle de Fetes" Avšak myslím si, že by 
projektu revitalizace měla předcházet hlubší analýza celé městské části a myslím si, že svou povahou 
a důležitostí (frekvencí lidí) by měla dostat možnost revitalizace, humanizace, jiná dříve zmíněná místa v 
rámci městské části Čakovice - prostor mezi kostelem a zámkem má VELKÝ POTENCIÁL a zasloužil by 
si to (klidně i přejmenovat na Náměstí Jiřího Berana). Takže byste vlastně studii mohli zpracovat, ale 
pouze byste změnili lokaci. Ke vší úctě panu Jiřímu Beranovi by si zasloužil důstojnější prostor. S 
pozdravem, ZV, architekt

- zvážit projekt podzemního parkoviště pod náměstím (zároveň minimalizovat počet parkovacích stání na 
povrchu) - u sportovní haly naopak parkoviště zvětšit, posunout zastávku autobusu blíž k ZŠ. - v ulici 
Vážské mezi Cukrovarskou a Ostravickou vytvořit sdílenou zónu se zákazem zastavení mimo MHD - 
stojany na kola na náměstí i před školou - minimalizovat zásahy do zeleně na náměstí, pokud to bude 
možné - "uzavřít" náměstí ze severní strany budovou, která by měla nabídnout také služby pro veřejnost a 
občanskou vybavenost, aby byl důvod na náměstí chodit

- Stromy - travní plochy - nějaký povrch, kterým proniká voda do půdy - tj. dlažební kostky nebo něco s 
mezerami - nepoužívat Roundup a podobná svinstva

Osobně bych zájmovou oblast rozšířil o "trojúhelník" před pizzerií. Aby náměstí žilo, že třena něm 
vytvořit prostory pro služby, které by fungovaly i přes den - pošta, kadeřnictví, cukrárna, pekárna, komunitní 
centrum apod. Asi by k tomu mohla sloužit nízká, lehká budova, osobně mi sedí podél ulice s trafikou. 
Náměstí mám dvě na kolmé osy - na školu a schodiště s popelnicemi:-). Mohla by se ale asi více zdůraznit 
diagonála "na roh" proti pizzerii. Zeleň bych zachoval, ale není nutné dodržet rigidní rozdělení na zelenou a 
prázdnou polovinu, jak je tomu dnes.

Veřejné WC Veřejné pítko (ideálně i pro pejsky) Dostatek košů a pytlíků na psí exkrementy Bezbariérovost 
pro invalidy i kočárky Info tabule o J.Beranovi a historii náměstí Lavičky ideálně i s wifi a nabíječkou 



Police s knihami a klavír:0) nebo venkovní posilovna, když je nám. pojmenované po starostovi Sokola...

Dobrý den, jistě jste obdrželi spoustu podnětů na herní prvky pro děti. :) Já bych kromě nich zařadila ještě 
nějaké herní prvky pro seniory, jak je tomu v zahraničí. Šachové kamenné stolky, petang, nebo jiné 
prima aktivity, které začlení naše dědečky a babičky do společného relaxu. Děkuji za pozornost, 
věnovanou mému podnětu a přeji prima víkend. DH

Občerstvení (15)

Stánek s kávou a něčím dobrým. Lavičky. Odpadkové koše. Trávník s květinami. Trávník kde se dá volně 
chodit, nebo si na něj sednout. Parkovací místa ve Vážské ulici. Houpačky či jiná atrakce pro děti.

- vytvorit misto pro komunitni setkani spoluobcanu - lavicky, herni prvky pro deti, Oddechovy prostor, stanek 
s napoji - napriklad kavarna atd. - dobrou inspiraci muze byt - Fruitisimo karavan podvinny mlyn Praha 9

bylo by hezké, kdyby náměstí sloužilo jako náměstí, střed města, který Čakovicím chybí průchod pro pěší, 
lavičky, zeleň, ale také možnost si zde dát kávu či zmrzlinu

- lavicky - “pesi zona” - kavarna (klidne pojizdna/stanek) - vytvorit prostor ktery by plnil funkci namesti - 
setkavani lidi, odpocinova zona...

Centrální uzavřené prostranství, lavičky, zeleň, příjemné obchůdky/kavárna okolo, možná i toalety. 
Rozhodně bych zde zavedla pěší zónu a omezila auta a jejich parkování (hodiny)

Pro me hlavne bezpecny, hezky vypadajici prostor, kde se budou moc konat pravidelne akce. Je velka 
skoda, ze tu poradne nefunguji ty trhy. Vzdycky je tam par lidi s otevrenym autem. Mozna by vylo lepsi 
kdyby tam 1x mesicne mohly probehnout poradne trhy. Mozna to neni k tematu, ale poradne trhy - pecivo, 
maso, zelenina, varene dobroty, hudba - to by bylo uzasny. + kdyby v Cako, treba zrovna tady, mohly byt 
vodni prvky pro deti, malicke fontanky ze zeme. Mezi kterymi se bude dat probihat. Nebo mlzitko.

Zhodnoceni dopadu revitalizace na ranni dopravni spicku souvisejici se ZS. Podporu pro ulozeni 
alternativnich dopravnich prostredku - kola, kolobezky, atp Tak aby deti mohly vyuzit i jiny zpusob dopravy 
nez auta rodicu. Dopad revitalizace na akce typu Masopust Oziveni namesti prostorem pro kavarnu, ci jine 
obcerstveni

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) bývalým 
vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým rekonstruovaným 
prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po Cukrovarské a vše
stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující drobné 
občerstvení. Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli 
betonová/asfaltová/ z dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

Namesti by melo mit svoji dominantu, nemela by to byt jen prazdna, vydlazdena plocha. Za par let budou v 
Cakovicich modre zony, je proto vhodne uvazovat o podzemnich garazich pod namestim. Aby lide na 
namesti chodili, musi zde byt nejake obchody - napr. kavarna, cukrarna, lekarna, kadernictvi atd.

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek - 
instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a 
moznost poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat 
potrebny pocet parkovacich mist

Kvetoucí záhony. Kavárnička s posezením uvnitř i venku.

detske hriste stinny kout na sezeni komercni prostor - stanek s kavou

- pražská mozaika místo asfaltových cest - kontejnerová kavárna - umělecký prvek (socha) - dostatek 
zeleně - stromy, trvalky - vodní prvek - zachování prostoru pro parkování a pořádání trhů

Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i mimo 
ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl dětské hřiště, 
lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v Cakovicich dva jiné
parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností vandalismu. Děkuji FK

Klidova cast, prijemne posezeni. Moznost prostoru pro kavarnu? Jako je treba vedle OC Krakow - 
drevena moderni stavba, v lete se tam chodi vecer na grilovani a pivo apod. Deti kolem behaji, vsichni 
posedavaji venku...



Odpočinek (23)

Stánek s kávou a něčím dobrým. Lavičky. Odpadkové koše. Trávník s květinami. Trávník kde se dá volně 
chodit, nebo si na něj sednout. Parkovací místa ve Vážské ulici. Houpačky či jiná atrakce pro děti.

Dostatek zeleně, míst k sezení, odpadkové koše

- vytvorit misto pro komunitni setkani spoluobcanu - lavicky, herni prvky pro deti, Oddechovy prostor, 
stanek s napoji - napriklad kavarna atd. - dobrou inspiraci muze byt - Fruitisimo karavan podvinny mlyn 
Praha 9

V prostoru, kde je blízko škola by bylo fajn, kdyby byl prostor využit jako oddechový. Kde si mohou 
popovídat děti, počkat rodiče na školáky, nebo tu během dne posedět s menšími dětmi na svačinu. 
Příjemné lavičky, stromy, menší hřiště - úplně stačí dřevěné prvky. Kdyby tu byl i nějaký altánek, nebo 
místo se stínem pro letní měsíce, bylo by to moc fajn. Přimlouvám se za méně betonu a použití více 
přírodních materiálů, inspirací by mohl být kbelský park směrem od hlavní silnice.

bylo by hezké, kdyby náměstí sloužilo jako náměstí, střed města, který Čakovicím chybí průchod pro pěší, 
lavičky, zeleň, ale také možnost si zde dát kávu či zmrzlinu

- lavicky - “pesi zona” - kavarna (klidne pojizdna/stanek) - vytvorit prostor ktery by plnil funkci namesti - 
setkavani lidi, odpocinova zona...

Centrální uzavřené prostranství, lavičky, zeleň, příjemné obchůdky/kavárna okolo, možná i toalety. 
Rozhodně bych zde zavedla pěší zónu a omezila auta a jejich parkování (hodiny)

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na Facebooku 
hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti 
nevhodný) nebo jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do 
zeleně. Náměstí je kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí,
především v jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na 
nezbytné minimum, nahradit travnatým povrchem.

Nové lavičky, okrasné květiny, případně pítko.

- zelen, stromy, zahony lucnich kvetin - lavicky ve stinu - fontanka nebo mala kasna - plocha pro trhy nebo 
pro kulturni akce

Lavičky Stromy Fontána Zeleň

Ja bych velmi uvítala brouzdaliště. Opravdu jen s mělkou vodou, takové jako mají v Říčanech u Prahy v 
parku Václava Havla (mohu poslat foto). Myslím že i na údržbu by to bylo nenáročné, a pokud se pěkně 
udělá, bude vypadat dobře i bez vody a kraje mohou sloužit jako lavičky. Pokud by se vedlo od sochy 
směr k hlavní, mohla by to byt i 3 člená kaskáda. Ale to jen navrh, samozřejmě aby byl prostor i pro další 
komponenty. Pak nechat určitě vzrostlé stromy. JS

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek -
instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a moznost 
poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat potrebny pocet 
parkovacich mist

vykácet nevzhledné dřeviny osadit novou zelení (luční kvítí apod) - podobně jako Husův park, nové stromy 
nové chodníčky, lavičky zrušit asfaltové chodníky projekt nového a lepšího parkování

- herní prvky i pro starší děti ( stůl na stolní tenis, koš na basket) - WC, možnost umytí rukou - pohodlné 
lavičky s oporou zad,

Vytvořit nějakou zajímavou formu sezení se stolky, aby bylo kde si důstojně sníst jídlo, zakoupené 
venku - např. pro pracující v době polední pauzy, pro školáky a gymnazisty... Relaxační prostor s 
odolnými houpacími sítěmi, jako jsou např. v Botanické zahradě Troja https://www.metro.cz/me-
hlidac.aspx?idc=27145 Zajímavý vodní prvek, ideálně s možností "smočit nohu" v horkých letních dnech. 
Úžasná inspirace např. na Invalidovně, Futurama Business Park https://www.prazskekasny.cz/vodni-prvky-
ve-futurama-business-park/ Nebo fontány na Roztylech https://www.prazskekasny.cz/fontana-na-roztylskem-
namesti/

Prostor pro přirozené "velké" sdružování (slavnosti, ...) - plocha Bezpečnost s ohledem na prostor pro školní 
děti a mládež (dostatečné bezpečné parkování, zeleň, povrchy) Bezpečnost s ohledem na bezdomovce v 
naší MČ (nepodporovat, viz např. ti, co přespávají v parku pod balkonem zámku) Dostatečně trvanlivé 
vybavení, které nebude náchylné na vandalství (skatepark se v tomto směru moc nepovedl - koše, 
lavičky)

stromy, lavicky, fontanu/vodni prvek

zachování části parkovacích míst menší jeviště a hlediště/posezení pro případné kulturní akce prostor pro 
relaxaci hodně zeleně



Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i mimo 
ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl dětské hřiště, 
lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v Cakovicich dva jiné
parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností vandalismu. Děkuji FK

Vodní prvek, květinové záhony, hodně zeleně (veřejný sad?), místo pro relaxaci, prostor pro drobný trh, 
dřevěný prvek pro děti, přírodní malé bludiště. Náměstí pokud možno co nejvíce bez aut.

Klidova cast, prijemne posezeni. Moznost prostoru pro kavarnu? Jako je treba vedle OC Krakow - 
drevena moderni stavba, v lete se tam chodi vecer na grilovani a pivo apod. Deti kolem behaji, vsichni 
posedavaji venku...

Veřejné WC Veřejné pítko (ideálně i pro pejsky) Dostatek košů a pytlíků na psí exkrementy Bezbariérovost 
pro invalidy i kočárky Info tabule o J.Beranovi a historii náměstí Lavičky ideálně i s wifi a nabíječkou Police s 
knihami a klavír:0) nebo venkovní posilovna, když je nám. pojmenované po starostovi Sokola...

Osvětlení (2)

Stromy, lavičky, dostatek odpadkových košů i koše na tříděný odpad, nástěnka s informaci o historii Jiřího 
Berana, osvícení parku, fontana, kvetoucí rostliny. Hlavně ne žádné další dětské hřiště a prostory pro 
ciklisty.

Místo pro setkávání lidí - fontána, socha, květinové záhony, dostatečné osvětlení.

Parková úprava (39)

Stánek s kávou a něčím dobrým. Lavičky. Odpadkové koše. Trávník s květinami. Trávník kde se dá volně 
chodit, nebo si na něj sednout. Parkovací místa ve Vážské ulici. Houpačky či jiná atrakce pro děti.

Dostatek zeleně, míst k sezení, odpadkové koše

V prostoru, kde je blízko škola by bylo fajn, kdyby byl prostor využit jako oddechový. Kde si mohou 
popovídat děti, počkat rodiče na školáky, nebo tu během dne posedět s menšími dětmi na svačinu. Příjemné
lavičky, stromy, menší hřiště - úplně stačí dřevěné prvky. Kdyby tu byl i nějaký altánek, nebo místo se stínem
pro letní měsíce, bylo by to moc fajn. Přimlouvám se za méně betonu a použití více přírodních materiálů, 
inspirací by mohl být kbelský park směrem od hlavní silnice.

bylo by hezké, kdyby náměstí sloužilo jako náměstí, střed města, který Čakovicím chybí průchod pro pěší, 
lavičky, zeleň, ale také možnost si zde dát kávu či zmrzlinu

Centrální uzavřené prostranství, lavičky, zeleň, příjemné obchůdky/kavárna okolo, možná i toalety. 
Rozhodně bych zde zavedla pěší zónu a omezila auta a jejich parkování (hodiny)

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, 
aby byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve 
spodní (severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem.
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na Facebooku 
hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti nevhodný) nebo
jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do zeleně. Náměstí je 
kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí, především v jižní 
části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na nezbytné minimum, 
nahradit travnatým povrchem.

Ponechat vzrostlé stromy. Více květin. Hodiny - kdysi u náměstí bývaly - bylo by dobré je tam vrátit.

- par mensich detskych hernich prvku, idealne z prirodnin, aby nerusily prirodni raz namesti - drobny vodni 
element - mensi kvetnate loucky pro pozorovani hmyzu a potechu oka - ptaci budky a krmitka

Zachování zeleně a třeba i její rozšíření.

Stromy, lavičky, dostatek odpadkových košů i koše na tříděný odpad, nástěnka s informaci o historii 
Jiřího Berana, osvícení parku, fontana, kvetoucí rostliny. Hlavně ne žádné další dětské hřiště a prostory 
pro ciklisty.

Nové lavičky, okrasné květiny, případně pítko.

- zelen, stromy, zahony lucnich kvetin - lavicky ve stinu - fontanka nebo mala kasna - plocha pro trhy 
nebo pro kulturni akce

Lavičky Stromy Fontána Zeleň

Zachovani zelene....spise parkova uprava, mene asfaltu, zachovat par parkovacich mist

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 



náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie 
zapojena i plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi)
bývalým vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým 
rekonstruovaným prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po 
Cukrovarské a vše stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující 
drobné občerstvení. Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli 
betonová/asfaltová/ z dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

stin... je treba vysadit vzrostle stromy, ktere poskytnou stin

Místo pro setkávání lidí - fontána, socha, květinové záhony, dostatečné osvětlení.

Ja bych velmi uvítala brouzdaliště. Opravdu jen s mělkou vodou, takové jako mají v Říčanech u Prahy v 
parku Václava Havla (mohu poslat foto). Myslím že i na údržbu by to bylo nenáročné, a pokud se pěkně 
udělá, bude vypadat dobře i bez vody a kraje mohou sloužit jako lavičky. Pokud by se vedlo od sochy směr k
hlavní, mohla by to byt i 3 člená kaskáda. Ale to jen navrh, samozřejmě aby byl prostor i pro další 
komponenty. Pak nechat určitě vzrostlé stromy. JS

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek
- instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a moznost 
poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat potrebny pocet 
parkovacich mist

Kvetoucí záhony. Kavárnička s posezením uvnitř i venku.

na zeleň a vodní prvky

Určitě by se měla zachovat parkovací místa. Jistě každý z Vás viděl co se děje, když jsou například 
rodičovské schůzky na ZŠ, při odjezdech a příjezdech dětí ze ŠvP, když jsou ve sportovní hale turnaje apod.
Jinak si náměstí samozřejmě revitalizaci zaslouží, jak parkoviště, tak zeleň.

Dobrý den, myslím, že základem krásného náměstí jsou rozhodně vodní prvky a květinové záhony 
(případně velké betonové truhlíky). Moc pěkné jsou např. tryskajici proudy vody z kanálu vedoucím pod 
železnou rohoží. Myslím si, že by bylo moc pěkné uzavřít střed náměstí a odstranit stávající parkoviště, 
místa pro auta potom vymezit po obvodu náměstí. Zároveň by bylo moc pěkné vybudovat zde pár 
dřevěných stánků pro prodejce na farmarskych trzích, které by tim dostaly hned malebnejsi nádech. A 
rozhodně by stálo za uvážení nahradit asfalt jiným povrchem, dlažba (kostky) by však asi ale byla tou více 
nákladnější formou  Shrnutí : - vodní prvky (trysky z vodních žlabů, fontána) - květinové záhony, velké 🤔
betonové truhliky - parkovací stání po obvodu - dřevěné stánky pro farmářské trhy - jiný povrch, ne asfalt 
Děkuji za zvážení i mých návrhů a budu se těšit na proměnu našeho náměstí. S pozdravem PR

Při návrzích bych doporučil se držet třech bodů - průchodnost, pohodlí, stín. Zpevněnou plochu 
současného parkoviště ponechat stejnému využití jako doposud - víceúčelová plocha (? povrch ?). Zeleň 
omladit, ošetřit starší stromy, ale ponechat je. Prověřit ponechání asfaltu v parkové části, pochozí 
chodníky nezpevněné?. Revitalizace + dovýsadba "živého plotu" okolo parku jako přirozeného 
ohraničení parku. Školní část náměstí ponechat tak, jak je.

Moznost poradat trhy, spolecenske a kulturni akce. Idealne, aby upravy fungovaly pro vice ucelu-podium 
jako sekundarni sezeni... Moznost vyuzit jako prodejni stanek.. Aj. Vice zelene:nove stromy, kerove patro 
klidne vynechat - evokuje pocit neprehlednosti mista, nizkoudrzbove zahony Zrusit parkovaci mista 
Vhodny mobiliar, vice odpadkovych kosu, pitko Zkusit se lepe vyporadat s terenem, barierovost mista, zda 
by se dalo lepe resit pomoci ramp napr. Petanque?

vykácet nevzhledné dřeviny osadit novou zelení (luční kvítí apod) - podobně jako Husův park, nové 
stromy nové chodníčky, lavičky zrušit asfaltové chodníky projekt nového a lepšího parkování

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 
provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky 
pro děti - fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a 
kulturních akcí, - v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním 
období jako kluziště...

Prostor pro přirozené "velké" sdružování (slavnosti, ...) - plocha Bezpečnost s ohledem na prostor pro školní 
děti a mládež (dostatečné bezpečné parkování, zeleň, povrchy) Bezpečnost s ohledem na bezdomovce v 
naší MČ (nepodporovat, viz např. ti, co přespávají v parku pod balkonem zámku) Dostatečně trvanlivé 
vybavení, které nebude náchylné na vandalství (skatepark se v tomto směru moc nepovedl - koše, lavičky)

Na jednu stranu by bylo skvele, aby zelene pribyvalo, a toto centralni misto se spise dopravne 
zklidnilo a stalo se moznym mistem odpocinku. Na druhou stranu nevzhledna plocha namesti mnoho let 
slouzila k poradani pouti, spolecenskych akci aj. a je otazkou, zda ma MC jinou vhodnou plochu pro 
poradani takovych akci. Dalsim problemem jsou desitky, ted uz mozna stovky aut, ktera kazde rano a 
pripadne i odpoledne miri k mistnim skolam a je nutne je nekde zaparkovat. V momente, kdy namesti zcela 
"zmeni funkci", je otazkou, kde budou auta parkovat. Jsem tedy pro zklidneni, zelenejsi namesti, odhlucneni 



od frekventovanych komunikaci, ale je treba zvazit do jake miry je to vlastne mozne.....

stromy, lavicky, fontanu/vodni prvek

zachování části parkovacích míst menší jeviště a hlediště/posezení pro případné kulturní akce prostor pro 
relaxaci hodně zeleně

na do země zabudované kontejnery na tříděný odpad. lavičky. nechat vzrostlé stromy. vytvořit zázemí pro 
konání trhů

- pražská mozaika místo asfaltových cest - kontejnerová kavárna - umělecký prvek (socha) - dostatek zeleně
- stromy, trvalky - vodní prvek - zachování prostoru pro parkování a pořádání trhů

Vodní prvek, květinové záhony, hodně zeleně (veřejný sad?), místo pro relaxaci, prostor pro drobný trh, 
dřevěný prvek pro děti, přírodní malé bludiště. Náměstí pokud možno co nejvíce bez aut.

- zvážit projekt podzemního parkoviště pod náměstím (zároveň minimalizovat počet parkovacích stání na 
povrchu) - u sportovní haly naopak parkoviště zvětšit, posunout zastávku autobusu blíž k ZŠ. - v ulici Vážské
mezi Cukrovarskou a Ostravickou vytvořit sdílenou zónu se zákazem zastavení mimo MHD - stojany na kola
na náměstí i před školou - minimalizovat zásahy do zeleně na náměstí, pokud to bude možné - "uzavřít" 
náměstí ze severní strany budovou, která by měla nabídnout také služby pro veřejnost a občanskou 
vybavenost, aby byl důvod na náměstí chodit

Prostor, na kterém by se lidé mohli pravidelně scházet (například o sobotním trhu) Aby tam bylo i vyžití pro 
děti Aby tam bylo bezpečno vzhledem k přilehlým silnicim Dostatek stínu v letních mesicich

Dostatek zeleně a její skladba navržena tak, aby odolala i nastávajícím sušším obdobím

- Stromy - travní plochy - nějaký povrch, kterým proniká voda do půdy - tj. dlažební kostky nebo něco s
mezerami - nepoužívat Roundup a podobná svinstva

Osobně bych zájmovou oblast rozšířil o "trojúhelník" před pizzerií. Aby náměstí žilo, že třena něm vytvořit 
prostory pro služby, které by fungovaly i přes den - pošta, kadeřnictví, cukrárna, pekárna, komunitní centrum
apod. Asi by k tomu mohla sloužit nízká, lehká budova, osobně mi sedí podél ulice s trafikou. Náměstí mám 
dvě na kolmé osy - na školu a schodiště s popelnicemi:-). Mohla by se ale asi více zdůraznit diagonála "na 
roh" proti pizzerii. Zeleň bych zachoval, ale není nutné dodržet rigidní rozdělení na zelenou a prázdnou 
polovinu, jak je tomu dnes.

Parkování (18)

Stánek s kávou a něčím dobrým. Lavičky. Odpadkové koše. Trávník s květinami. Trávník kde se dá volně 
chodit, nebo si na něj sednout. Parkovací místa ve Vážské ulici. Houpačky či jiná atrakce pro děti.

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na 
Facebooku hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti 
nevhodný) nebo jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do 
zeleně. Náměstí je kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí,
především v jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na 
nezbytné minimum, nahradit travnatým povrchem.

Zachovani zelene....spise parkova uprava, mene asfaltu, zachovat par parkovacich mist

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) bývalým 
vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým rekonstruovaným 
prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po Cukrovarské a vše
stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující drobné občerstvení. 
Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli betonová/asfaltová/ z
dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

Na místa pro krátkodobé parkování - když člověk potřebuje někde něco vyzvednou, zajít do obchodu, atd.

Namesti by melo mit svoji dominantu, nemela by to byt jen prazdna, vydlazdena plocha. Za par let budou v 
Cakovicich modre zony, je proto vhodne uvazovat o podzemnich garazich pod namestim. Aby lide na 
namesti chodili, musi zde byt nejake obchody - napr. kavarna, cukrarna, lekarna, kadernictvi atd.

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek - 
instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a moznost 



poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat potrebny 
pocet parkovacich mist

Určitě by se měla zachovat parkovací místa. Jistě každý z Vás viděl co se děje, když jsou například 
rodičovské schůzky na ZŠ, při odjezdech a příjezdech dětí ze ŠvP, když jsou ve sportovní hale turnaje apod.
Jinak si náměstí samozřejmě revitalizaci zaslouží, jak parkoviště, tak zeleň.

Dobrý den, myslím, že základem krásného náměstí jsou rozhodně vodní prvky a květinové záhony 
(případně velké betonové truhlíky). Moc pěkné jsou např. tryskajici proudy vody z kanálu vedoucím pod 
železnou rohoží. Myslím si, že by bylo moc pěkné uzavřít střed náměstí a odstranit stávající parkoviště, 
místa pro auta potom vymezit po obvodu náměstí. Zároveň by bylo moc pěkné vybudovat zde pár 
dřevěných stánků pro prodejce na farmarskych trzích, které by tim dostaly hned malebnejsi nádech. A 
rozhodně by stálo za uvážení nahradit asfalt jiným povrchem, dlažba (kostky) by však asi ale byla tou více 
nákladnější formou  Shrnutí : - vodní prvky (trysky z vodních žlabů, fontána) - květinové záhony, velké 🤔
betonové truhliky - parkovací stání po obvodu - dřevěné stánky pro farmářské trhy - jiný povrch, ne asfalt 
Děkuji za zvážení i mých návrhů a budu se těšit na proměnu našeho náměstí. S pozdravem PR

Aby v tomto prostoru mohli trávit čas žáci základní školy při čekání na odpoledni vyučovaní, nebo autobus. 
Rozhodně nerušit parkovací místa.

Moznost poradat trhy, spolecenske a kulturni akce. Idealne, aby upravy fungovaly pro vice ucelu-podium 
jako sekundarni sezeni... Moznost vyuzit jako prodejni stanek.. Aj. Vice zelene:nove stromy, kerove patro 
klidne vynechat - evokuje pocit neprehlednosti mista, nizkoudrzbove zahony Zrusit parkovaci mista 
Vhodny mobiliar, vice odpadkovych kosu, pitko Zkusit se lepe vyporadat s terenem, barierovost mista, zda 
by se dalo lepe resit pomoci ramp napr. Petanque?

vykácet nevzhledné dřeviny osadit novou zelení (luční kvítí apod) - podobně jako Husův park, nové stromy 
nové chodníčky, lavičky zrušit asfaltové chodníky projekt nového a lepšího parkování

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když už s 
tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je velmi 
neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například park 
Superkilen.

Parkovací místa pro ZŠ

zachování části parkovacích míst menší jeviště a hlediště/posezení pro případné kulturní akce prostor pro
relaxaci hodně zeleně

- pražská mozaika místo asfaltových cest - kontejnerová kavárna - umělecký prvek (socha) - dostatek zeleně
- stromy, trvalky - vodní prvek - zachování prostoru pro parkování a pořádání trhů

Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i 
mimo ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl 
dětské hřiště, lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v 
Cakovicich dva jiné parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností 
vandalismu. Děkuji FK

- zvážit projekt podzemního parkoviště pod náměstím (zároveň minimalizovat počet parkovacích stání na
povrchu) - u sportovní haly naopak parkoviště zvětšit, posunout zastávku autobusu blíž k ZŠ. - v ulici Vážské
mezi Cukrovarskou a Ostravickou vytvořit sdílenou zónu se zákazem zastavení mimo MHD - stojany na kola
na náměstí i před školou - minimalizovat zásahy do zeleně na náměstí, pokud to bude možné - "uzavřít" 
náměstí ze severní strany budovou, která by měla nabídnout také služby pro veřejnost a občanskou 
vybavenost, aby byl důvod na náměstí chodit

Pěší doprava (2)

bylo by hezké, kdyby náměstí sloužilo jako náměstí, střed města, který Čakovicím chybí průchod pro pěší, 
lavičky, zeleň, ale také možnost si zde dát kávu či zmrzlinu

- lavicky - “pesi zona” - kavarna (klidne pojizdna/stanek) - vytvorit prostor ktery by plnil funkci namesti - 
setkavani lidi, odpocinova zona...

Senioři (1)

Dobrý den, jistě jste obdrželi spoustu podnětů na herní prvky pro děti. :) Já bych kromě nich zařadila ještě 



nějaké herní prvky pro seniory, jak je tomu v zahraničí. Šachové kamenné stolky, petang, nebo jiné 
prima aktivity, které začlení naše dědečky a babičky do společného relaxu. Děkuji za pozornost, 
věnovanou mému podnětu a přeji prima víkend. DH

Služby (3)

Namesti by melo mit svoji dominantu, nemela by to byt jen prazdna, vydlazdena plocha. Za par let budou v 
Cakovicich modre zony, je proto vhodne uvazovat o podzemnich garazich pod namestim. Aby lide na 
namesti chodili, musi zde byt nejake obchody - napr. kavarna, cukrarna, lekarna, kadernictvi atd.

- zvážit projekt podzemního parkoviště pod náměstím (zároveň minimalizovat počet parkovacích stání na 
povrchu) - u sportovní haly naopak parkoviště zvětšit, posunout zastávku autobusu blíž k ZŠ. - v ulici Vážské
mezi Cukrovarskou a Ostravickou vytvořit sdílenou zónu se zákazem zastavení mimo MHD - stojany na kola
na náměstí i před školou - minimalizovat zásahy do zeleně na náměstí, pokud to bude možné - "uzavřít" 
náměstí ze severní strany budovou, která by měla nabídnout také služby pro veřejnost a občanskou 
vybavenost, aby byl důvod na náměstí chodit

Osobně bych zájmovou oblast rozšířil o "trojúhelník" před pizzerií. Aby náměstí žilo, že třena něm vytvořit
prostory pro služby, které by fungovaly i přes den - pošta, kadeřnictví, cukrárna, pekárna, komunitní 
centrum apod. Asi by k tomu mohla sloužit nízká, lehká budova, osobně mi sedí podél ulice s 
trafikou. Náměstí mám dvě na kolmé osy - na školu a schodiště s popelnicemi:-). Mohla by se ale asi více 
zdůraznit diagonála "na roh" proti pizzerii. Zeleň bych zachoval, ale není nutné dodržet rigidní rozdělení na 
zelenou a prázdnou polovinu, jak je tomu dnes.

Sportoviště (1)

Veřejné WC Veřejné pítko (ideálně i pro pejsky) Dostatek košů a pytlíků na psí exkrementy Bezbariérovost 
pro invalidy i kočárky Info tabule o J.Beranovi a historii náměstí Lavičky ideálně i s wifi a nabíječkou Police s 
knihami a klavír:0) nebo venkovní posilovna, když je nám. pojmenované po starostovi Sokola...

Škola (13)

Místa, kde se mohou scházet děti ze základní školy.

Zachovat vzrostou zeleň, doplnit o nové stromy a keře v jižní části, doplnit keře u ulice Cukrovarská, aby 
byla spodní část náměstí opticky od silnice oddělená. Zachovat plochu pro setkávání občanů ve spodní 
(severní) části náměstí, jen povrch alespoň opravit, ideálně nahradit světlým asfaltem nebo betonem. 
Minimálně na části plochy pak zrušit parkování a na zem nakreslit např. bruslařskou dráhu (na Facebooku 
hledají maminky vhodné místo pro učení malých dětí na bruslích, skatepark je pro malé děti nevhodný) nebo
jiný dekorativně-funkční prvek. Doplnit lavičky a alespoň jeden pevný piknikový stůl do zeleně. Náměstí je 
kousek od školy, ať slouží i dětem o přestávkách. Opravit zbytek komunikací na náměstí, především v 
jižní části náměstí. Cesty (především tu zbytečně širokou centrální v jižní části) zúžit na nezbytné minimum, 
nahradit travnatým povrchem.

Zhodnoceni dopadu revitalizace na ranni dopravni spicku souvisejici se ZS. Podporu pro ulozeni 
alternativnich dopravnich prostredku - kola, kolobezky, atp Tak aby deti mohly vyuzit i jiny zpusob dopravy 
nez auta rodicu. Dopad revitalizace na akce typu Masopust Oziveni namesti prostorem pro kavarnu, ci jine 
obcerstveni

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) 
bývalým vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým 
rekonstruovaným prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po 
Cukrovarské a vše stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující 
drobné občerstvení. Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli 
betonová/asfaltová/ z dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

Bezpečnost dětí co jdou do/že skoly

Na mládež (2.stupeň), která zde tráví čas před odpoledkou.



Určitě by se měla zachovat parkovací místa. Jistě každý z Vás viděl co se děje, když jsou například 
rodičovské schůzky na ZŠ, při odjezdech a příjezdech dětí ze ŠvP, když jsou ve sportovní hale turnaje apod.
Jinak si náměstí samozřejmě revitalizaci zaslouží, jak parkoviště, tak zeleň.

Aby v tomto prostoru mohli trávit čas žáci základní školy při čekání na odpoledni vyučovaní, nebo 
autobus. Rozhodně nerušit parkovací místa.

Při návrzích bych doporučil se držet třech bodů - průchodnost, pohodlí, stín. Zpevněnou plochu současného 
parkoviště ponechat stejnému využití jako doposud - víceúčelová plocha (? povrch ?). Zeleň omladit, ošetřit 
starší stromy, ale ponechat je. Prověřit ponechání asfaltu v parkové části, pochozí chodníky nezpevněné?. 
Revitalizace + dovýsadba "živého plotu" okolo parku jako přirozeného ohraničení parku. Školní část 
náměstí ponechat tak, jak je.

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když 
už s tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je 
velmi neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například park 
Superkilen.

Vytvořit nějakou zajímavou formu sezení se stolky, aby bylo kde si důstojně sníst jídlo, zakoupené 
venku - např. pro pracující v době polední pauzy, pro školáky a gymnazisty... Relaxační prostor s 
odolnými houpacími sítěmi, jako jsou např. v Botanické zahradě Troja https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?
idc=27145 Zajímavý vodní prvek, ideálně s možností "smočit nohu" v horkých letních dnech. Úžasná 
inspirace např. na Invalidovně, Futurama Business Park https://www.prazskekasny.cz/vodni-prvky-ve-
futurama-business-park/ Nebo fontány na Roztylech https://www.prazskekasny.cz/fontana-na-roztylskem-
namesti/

Prostor pro přirozené "velké" sdružování (slavnosti, ...) - plocha Bezpečnost s ohledem na prostor pro 
školní děti a mládež (dostatečné bezpečné parkování, zeleň, povrchy) Bezpečnost s ohledem na 
bezdomovce v naší MČ (nepodporovat, viz např. ti, co přespávají v parku pod balkonem zámku) Dostatečně
trvanlivé vybavení, které nebude náchylné na vandalství (skatepark se v tomto směru moc nepovedl - koše, 
lavičky)

Parkovací místa pro ZŠ

Trhy (12)

Pro me hlavne bezpecny, hezky vypadajici prostor, kde se budou moc konat pravidelne akce. Je velka 
skoda, ze tu poradne nefunguji ty trhy. Vzdycky je tam par lidi s otevrenym autem. Mozna by vylo lepsi 
kdyby tam 1x mesicne mohly probehnout poradne trhy. Mozna to neni k tematu, ale poradne trhy - pecivo, 
maso, zelenina, varene dobroty, hudba - to by bylo uzasny. + kdyby v Cako, treba zrovna tady, mohly byt 
vodni prvky pro deti, malicke fontanky ze zeme. Mezi kterymi se bude dat probihat. Nebo mlzitko.

- zelen, stromy, zahony lucnich kvetin - lavicky ve stinu - fontanka nebo mala kasna - plocha pro trhy nebo 
pro kulturni akce

Dobrý den, jelikož je náměstí jedním ze středobodů Čakovic a konají se na něm různé trhy a festivaly, je 
třeba s tím při plánování počítat. Přivítal bych velký, sjednocený a otevřený prostor, který by mohl být 
vydlážděn třeba moderní dlažbou (tak, jak je to třeba nově v prostředí okolo Národního muzea). Uprostřed 
náměstí by mohla dominovat fontána, která prostor dostatečně oživí. Děkuji za možnost přispět k diskuzi 
ohledně tak důležitého prostoru, kterým náměstí J. Berana pro nás občany Čakovic zcela jistě je. S 
pozdravem PS

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek - 
instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a moznost 
poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat potrebny 
pocet parkovacich mist

Dobrý den, myslím, že základem krásného náměstí jsou rozhodně vodní prvky a květinové záhony 
(případně velké betonové truhlíky). Moc pěkné jsou např. tryskajici proudy vody z kanálu vedoucím pod 
železnou rohoží. Myslím si, že by bylo moc pěkné uzavřít střed náměstí a odstranit stávající parkoviště, 
místa pro auta potom vymezit po obvodu náměstí. Zároveň by bylo moc pěkné vybudovat zde pár 
dřevěných stánků pro prodejce na farmarskych trzích, které by tim dostaly hned malebnejsi nádech. A 
rozhodně by stálo za uvážení nahradit asfalt jiným povrchem, dlažba (kostky) by však asi ale byla tou více 
nákladnější formou  Shrnutí : - vodní prvky (trysky z vodních žlabů, fontána) - květinové záhony, velké 🤔
betonové truhliky - parkovací stání po obvodu - dřevěné stánky pro farmářské trhy - jiný povrch, ne asfalt 
Děkuji za zvážení i mých návrhů a budu se těšit na proměnu našeho náměstí. S pozdravem PR

Moznost poradat trhy, spolecenske a kulturni akce. Idealne, aby upravy fungovaly pro vice ucelu-podium 
jako sekundarni sezeni... Moznost vyuzit jako prodejni stanek.. Aj. Vice zelene:nove stromy, kerove patro 
klidne vynechat - evokuje pocit neprehlednosti mista, nizkoudrzbove zahony Zrusit parkovaci mista Vhodny 



mobiliar, vice odpadkovych kosu, pitko Zkusit se lepe vyporadat s terenem, barierovost mista, zda by se dalo
lepe resit pomoci ramp napr. Petanque?

Jelikož je park v sousedství základní školy, mělo by se dbát na bytelný mobiliář, který by měl být bez 
údržbový. Mládež se zde schází za účelem užívání tabákových výrobků, tak jim dejme možnost, když už s 
tím nic městská policie nedělá a umístěte zde dostatek košů a popelníků. Parkovací plocha je velmi 
neorganizovaná a krom farmářských trhů a kinobusu není nijak využívaná. Možnost víkendových food 
festivalů by toto místo určitě oživilo. Inspirace pro návrhu parku v centru Čakovic může být například park 
Superkilen.

na do země zabudované kontejnery na tříděný odpad. lavičky. nechat vzrostlé stromy. vytvořit zázemí pro 
konání trhů

- pražská mozaika místo asfaltových cest - kontejnerová kavárna - umělecký prvek (socha) - dostatek zeleně
- stromy, trvalky - vodní prvek - zachování prostoru pro parkování a pořádání trhů

Vodní prvek, květinové záhony, hodně zeleně (veřejný sad?), místo pro relaxaci, prostor pro drobný trh, 
dřevěný prvek pro děti, přírodní malé bludiště. Náměstí pokud možno co nejvíce bez aut.

Prostor,na kterém by se lidé mohli pravidelně scházet (například o sobotním trhu) Aby tam bylo i vyžití 
pro děti Aby tam bylo bezpečno vzhledem k přilehlým silnicim Dostatek stínu v letních mesicich

Prostor pro tržiště, které se koná každou středu. Již mnoho let využívané pro nákup regionálních 
produktů.

Vodní prvky (21)

Vodní prvky, oddělit park více od silnice.

Pro me hlavne bezpecny, hezky vypadajici prostor, kde se budou moc konat pravidelne akce. Je velka 
skoda, ze tu poradne nefunguji ty trhy. Vzdycky je tam par lidi s otevrenym autem. Mozna by vylo lepsi 
kdyby tam 1x mesicne mohly probehnout poradne trhy. Mozna to neni k tematu, ale poradne trhy - pecivo, 
maso, zelenina, varene dobroty, hudba - to by bylo uzasny. + kdyby v Cako, treba zrovna tady, mohly byt 
vodni prvky pro deti, malicke fontanky ze zeme. Mezi kterymi se bude dat probihat. Nebo mlzitko.

- par mensich detskych hernich prvku, idealne z prirodnin, aby nerusily prirodni raz namesti - drobny vodni 
element - mensi kvetnate loucky pro pozorovani hmyzu a potechu oka - ptaci budky a krmitka

Stromy, lavičky, dostatek odpadkových košů i koše na tříděný odpad, nástěnka s informaci o historii Jiřího 
Berana, osvícení parku, fontana, kvetoucí rostliny. Hlavně ne žádné další dětské hřiště a prostory pro 
ciklisty.

Nové lavičky, okrasné květiny, případně pítko.

- zelen, stromy, zahony lucnich kvetin - lavicky ve stinu - fontanka nebo mala kasna - plocha pro trhy nebo 
pro kulturni akce

Lavičky Stromy Fontána Zeleň

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) bývalým 
vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým rekonstruovaným 
prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po Cukrovarské a vše
stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující drobné občerstvení. 
Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli betonová/asfaltová/ 
z dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

Místo pro setkávání lidí - fontána, socha, květinové záhony, dostatečné osvětlení.

Dobrý den, jelikož je náměstí jedním ze středobodů Čakovic a konají se na něm různé trhy a festivaly, je 
třeba s tím při plánování počítat. Přivítal bych velký, sjednocený a otevřený prostor, který by mohl být 
vydlážděn třeba moderní dlažbou (tak, jak je to třeba nově v prostředí okolo Národního muzea). Uprostřed 
náměstí by mohla dominovat fontána, která prostor dostatečně oživí. Děkuji za možnost přispět k 
diskuzi ohledně tak důležitého prostoru, kterým náměstí J. Berana pro nás občany Čakovic zcela jistě je. S 
pozdravem PS

Ja bych velmi uvítala brouzdaliště. Opravdu jen s mělkou vodou, takové jako mají v Říčanech u Prahy v 
parku Václava Havla (mohu poslat foto). Myslím že i na údržbu by to bylo nenáročné, a pokud se pěkně 
udělá, bude vypadat dobře i bez vody a kraje mohou sloužit jako lavičky. Pokud by se vedlo od sochy směr k
hlavní, mohla by to byt i 3 člená kaskáda. Ale to jen navrh, samozřejmě aby byl prostor i pro další 
komponenty. Pak nechat určitě vzrostlé stromy. JS

na zeleň a vodní prvky



Dobrý den, myslím, že základem krásného náměstí jsou rozhodně vodní prvky a květinové záhony 
(případně velké betonové truhlíky). Moc pěkné jsou např. tryskajici proudy vody z kanálu vedoucím pod 
železnou rohoží. Myslím si, že by bylo moc pěkné uzavřít střed náměstí a odstranit stávající parkoviště, 
místa pro auta potom vymezit po obvodu náměstí. Zároveň by bylo moc pěkné vybudovat zde pár 
dřevěných stánků pro prodejce na farmarskych trzích, které by tim dostaly hned malebnejsi nádech. A 
rozhodně by stálo za uvážení nahradit asfalt jiným povrchem, dlažba (kostky) by však asi ale byla tou více 
nákladnější formou  Shrnutí : - vodní prvky (trysky z vodních žlabů, fontána) - květinové záhony, velké 🤔
betonové truhliky - parkovací stání po obvodu - dřevěné stánky pro farmářské trhy - jiný povrch, ne asfalt 
Děkuji za zvážení i mých návrhů a budu se těšit na proměnu našeho náměstí. S pozdravem PR

Moznost poradat trhy, spolecenske a kulturni akce. Idealne, aby upravy fungovaly pro vice ucelu-podium 
jako sekundarni sezeni... Moznost vyuzit jako prodejni stanek.. Aj. Vice zelene:nove stromy, kerove patro 
klidne vynechat - evokuje pocit neprehlednosti mista, nizkoudrzbove zahony Zrusit parkovaci mista Vhodny 
mobiliar, vice odpadkovych kosu, pitko Zkusit se lepe vyporadat s terenem, barierovost mista, zda by se 
dalo lepe resit pomoci ramp napr. Petanque?

- herní prvky i pro starší děti ( stůl na stolní tenis, koš na basket) - WC, možnost umytí rukou - pohodlné 
lavičky s oporou zad,

Vytvořit nějakou zajímavou formu sezení se stolky, aby bylo kde si důstojně sníst jídlo, zakoupené venku - 
např. pro pracující v době polední pauzy, pro školáky a gymnazisty... Relaxační prostor s odolnými 
houpacími sítěmi, jako jsou např. v Botanické zahradě Troja https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?
idc=27145 Zajímavý vodní prvek, ideálně s možností "smočit nohu" v horkých letních dnech. Úžasná 
inspirace např. na Invalidovně, Futurama Business Park https://www.prazskekasny.cz/vodni-prvky-ve-
futurama-business-park/ Nebo fontány na Roztylech https://www.prazskekasny.cz/fontana-na-roztylskem-
namesti/

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 
provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky pro 
děti - fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a kulturních
akcí, - v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním období jako 
kluziště...

stromy, lavicky, fontanu/vodni prvek

- pražská mozaika místo asfaltových cest - kontejnerová kavárna - umělecký prvek (socha) - dostatek zeleně
- stromy, trvalky - vodní prvek - zachování prostoru pro parkování a pořádání trhů

Vodní prvek, květinové záhony, hodně zeleně (veřejný sad?), místo pro relaxaci, prostor pro drobný trh, 
dřevěný prvek pro děti, přírodní malé bludiště. Náměstí pokud možno co nejvíce bez aut.

Veřejné WC Veřejné pítko (ideálně i pro pejsky) Dostatek košů a pytlíků na psí exkrementy 
Bezbariérovost pro invalidy i kočárky Info tabule o J.Beranovi a historii náměstí Lavičky ideálně i s wifi a 
nabíječkou Police s knihami a klavír:0) nebo venkovní posilovna, když je nám. pojmenované po starostovi 
Sokola...

WC (7)

Přesunout parkování dále od školy, průjezdné, aby neblokovalo dopravu, a zároveň nebylo uprostřed 
náměstí. Představuji si to tak, že současné by se přesunulo otočením na náměstí o -90°, podél toho 
pneuservisu, co tam teď je. Zbytek by mohla být odpočinková zóna, upravené prostředí s možností 
posezení, méně asfaltu a více okrasné zelené, nejen tráva a keře. S radostí vítám, že je do studie zapojena i
plocha podél školy, která by zasloužila úpravu, např zrušit již nepotřebný zpevněný plac před (asi) bývalým 
vchodem, a zde citelně chybí lavičky. Realizace stylově korespondující s nedalekým rekonstruovaným 
prostorem mezi kostelem a novou školou, fajn by bylo zahrnout i propoj obou náměstí po Cukrovarské a vše
stylově sjednotit. Na náměstí by podle mě neměla chybět kavárna/cukrárna poskytující drobné občerstvení. 
Líbí se mi náměstí s dominantním prvkem ve středu, socha, fontána,... tedy opět nikoli betonová/asfaltová/ z
dlažby holá plocha (jako je tomu i nyní). V blízkosti by měly být veřejné WC.

nezapomenout prosim: - ponechat vzrostle stromy - ponechat dostatek zelene - instalovat mnoho lavicek - 
instalovat mnoho odpadkovych kosu - instalovat i kose s pytliky pro pejskare - zbudovat verejne wc - zridit 
vhodny prostor pro kavarnu/cajovnu/cukrarnu s venkovnim posezenim - ponechat kus prostoru a moznost 
poradani farmarskych trhu, pivniho festivalu, posviceni, jinych slavnosti a setkani - ponechat potrebny pocet 
parkovacich mist

Stříška proti dešti, veřejné WC

- herní prvky i pro starší děti ( stůl na stolní tenis, koš na basket) - WC, možnost umytí rukou - pohodlné 
lavičky s oporou zad,

- stávající asfaltové plochy nahradit dlažbou, viz ulice Otavská a náměstí 25.března, - zatravněné plochy 
ponechat, - vyřezat a odstranit všechny keře, - vyřezat spodní větve jehličnatých stromů a prosvětlit, 



provzdušnit prostranství kolem školy a v horní části náměstí, - toalety? viz Husův park, - vodní prvky pro 
děti - fontána/y (trvale), vodní mlha (sezóně), - prostor připravit pro využití obecních, školních a kulturních 
akcí, - v době mimo konání akcí je možné využít spodní část náměstí jako parkoviště, v zimním období jako 
kluziště...

Zrušení parkovacích míst před pneuservisem (ze strany náměstí kde vede slepá ulice), na kterých (i mimo 
ně) stojí polorozpadlá auta která náměstí doposud neustále hyzdí. Na náměstí bych rád viděl dětské hřiště, 
lavičky a základní veřejné služby (záchod, kavárna). Na procházky v přírodě máme již v Cakovicich dva jiné
parky. Zároveň bych preferoval nainstalování videokamer pro snížení možností vandalismu. Děkuji FK

Veřejné WC Veřejné pítko (ideálně i pro pejsky) Dostatek košů a pytlíků na psí exkrementy Bezbariérovost 
pro invalidy i kočárky Info tabule o J.Beranovi a historii náměstí Lavičky ideálně i s wifi a nabíječkou Police s 
knihami a klavír:0) nebo venkovní posilovna, když je nám. pojmenované po starostovi Sokola...

Zastínění (3)

V prostoru, kde je blízko škola by bylo fajn, kdyby byl prostor využit jako oddechový. Kde si mohou 
popovídat děti, počkat rodiče na školáky, nebo tu během dne posedět s menšími dětmi na svačinu. Příjemné
lavičky, stromy, menší hřiště - úplně stačí dřevěné prvky. Kdyby tu byl i nějaký altánek, nebo místo se 
stínem pro letní měsíce, bylo by to moc fajn. Přimlouvám se za méně betonu a použití více přírodních 
materiálů, inspirací by mohl být kbelský park směrem od hlavní silnice.

Při návrzích bych doporučil se držet třech bodů - průchodnost, pohodlí, stín. Zpevněnou plochu současného
parkoviště ponechat stejnému využití jako doposud - víceúčelová plocha (? povrch ?). Zeleň omladit, ošetřit 
starší stromy, ale ponechat je. Prověřit ponechání asfaltu v parkové části, pochozí chodníky nezpevněné?. 
Revitalizace + dovýsadba "živého plotu" okolo parku jako přirozeného ohraničení parku. Školní část náměstí
ponechat tak, jak je.

Prostor,na kterém by se lidé mohli pravidelně scházet (například o sobotním trhu) Aby tam bylo i vyžití pro 
děti Aby tam bylo bezpečno vzhledem k přilehlým silnicim Dostatek stínu v letních mesicich
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