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Výstupy z veřejné diskuse o centrálním prostoru Mukařova 
16. 8. 2018 

Poznámka:  
Pořadí jednotlivých námětů je náhodné, v případě, že se nápady opakovaly ve dvou či více pracovních 
skupinách, jsou zde uvedeny pouze jednou. Čísla v pravém sloupci vyjadřují preferenční body, které mohli 
účastníci na konci diskuse přiřadit jednotlivým námětům. 

1. Co by měl centrální prostor obce vyjadřovat? Jak by měl působit na příchozí? 

příjemný, nadčasový, odpočinkový  
zeleň, voda, velké stromy  
prostor pro setkání občanů  
starobylý ráz, respektující kostela hřbitov  
reprezentativní  
radost  2 
chuť tam pobýt  
osvětlení  
relaxace  
centrum společenského setkávání  
posezení k odpočinku – vodní plocha s využitím dešťové vody ze střechy OÚ 4 
setkávání matek s dětmi  
vyhledávání relaxace  
zdroj informací  
zdroj poučení o přírodě  
stání na kola 4 
přírodní ráz parku – méně asfaltu, více stromů  2 
vyznačené parkoviště, vydlážděné  
nedávat parkoviště přímo před OÚ (raději ke kostelu)  

 

2. Co všechno by se mělo v centrální části obce konat: 

a) každodenně 

odpočinek, relax  
setkání  
altánek pro vystoupení umělců – prostor pro setkání 3 
přehledné parkování  
odpočinková zóna s lavičkami a herními prvky pro děti 1 
ptáci, motýli, včely 3 
trvalkové záhony  
přívod elektřiny k nabíjení přístrojů (mobily, notebooky)  
vodní prvek  
promenáda – maminky s dětmi, MŚ  
setkání, sport, ping-pong, pétanque, kuželky 3 
běžný pěší provoz, občanská obslužnost  
relaxační provoz na louce 2 

 
b) jednou nebo několikrát do roka 

variabilní volný prostor pro různé druhy veřejných kulturních akcí 3 
zasadit vánoční stromek 14 
příležitostná setkávání občanů 3 
oslavy (svátky)  
jarmarky  
lampioňák 1 
amfiteátr 2 
rozsvícení vánočního stromu  
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3. Co ze současného stavu je třeba určitě zachovat? 

stromy, travní porost 2 
sousoší  
zpevněné plochy pro parkování a shromažďování lidí  
původní pěšiny (mlatové cestičky) 4 
nástěnky pro místní inzerci  
parkoviště (ne betonové), se stromy (hlohy) 2 

 

4. Co je potřeba určitě odstranit? 

kontejnery  
klece kolem studní  
část porostu  
vysoké napětí  
nefunkční studny a mříže 1 
sběrný dvůr (místo něj parkoviště) 4 
asfaltový povrch 1 
překážky ve výhledu na rybník  
křídlatka  
pokud lavičky, ne v sousedství obytných budov (v minulosti byla pod dubem a velmi se 
neosvědčila) 

 

 

5. Co je potřeba doplnit (a kam to umístit – možno zakreslit do mapy) 

revitalizovat studánku 2 
podium (vyhradit místo) 1 
propojit prostor s rybníkem – naučná stezka 6 
lavičky  
altánek  
pítka pro ptáky 2 
jezírko 1 
herní prvky pro děti a mládež  
parkoviště za kostelem ?  
okrasné, kvetoucí dřeviny 1 
vodní prvek z jedné ze studní 1 
mobiliář – lavičky, koše, stojany na kola, stroje na cvičení 1 

 

Dodatečné podněty: 

• Souhlasím s těmi body jednání a tabulek, které reaguji na potřebu vysoké zeleně, ne dlažby, jak píšu výše. 
Přepokládám, ze František navrhoval nějaká pítka pro ptáky, budky pro různé ptáky, hmyzí hotel. Zeleni 
opravdu nemyslím pouze pruhy trávníku, ale vyšší stromy, keře, a to nejen z důvodu estetického, ale ve 
vedrech by se tím i rapidně snížila teplota na návsi a starší ročníky si mohou sednout a popovídat ve stínu. 

• Je jasné využiti na sousoší, vánoční stromek, lampioňák a obdobné akce pořádané obci. V letních měsících se 
sem můžou přesunout z Louňovic divadelní představení spolku DIPONA apod. 

• Přesunuti kontejneru, rušivých prvku – samozřejmě také ok. Se sběrným dvorem, tam kde je dnes nemam 
problém, je pro obec potřeba mít takové místo. Pokud se nějak upraví, jen dobře.  

• Myslím si, že tato náves by neměla obsahovat dětské prvky, tj. žádné prolézačky – ty jsou před mateřským 
centrem, a tak by to mělo zůstat. 

• Naproti tomu starší ročníky nebo i my (když už máme větší děti) se nemáme kde scházet s přáteli, rodiči 
spolužáků apod. Můžeme si sednout v hospodě, ale od jara do podzimu porad vysedávat v hospodě nejde a 
jinde si nepopovídáš. Líbilo by se mi řešeni, kdy se do trávníku zakomponuje obyčejný pruh písku na 
pétanque, stolky se šachovnicí nahoře (existuji i žulové, nezničitelné varianty), menší hrací plocha na dámu 
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na zemi, venkovní stolní tenis a růžné jiné (mohu pro inspiraci dohledat na netu, co přesně myslím, něco 
malinko jsem přidala do příloh), 2 sloupy na plátno k projektoru na letní kino. Máme všichni doma deky či 
židličky (viz. letní kino ZUS Říčany), nemusí se řešit drahý amfiteátr. 

• Místo pro odpočinuti před kostelem (?)- jelikož bydlím v blízkosti, vím a bohužel i slyším, jak toto místo 
funguje nyní po večerech a nocích . Stoji tam zaparkovaná auta, která mají puštěná na plné pecky 
autorádia, pije, křičí, slaví a bůhví co ještě se dělá až do rána…. 

 

 
 

1. Vyznačené parkování před úřadem a poštou, ať už tam auta nestojí různě poházené po silnici. 1) jsem pro 
nahradit maximum asfaltu (např. před poštou, ale možná kvůli vsaku vody i u kostela) mlatovým povrchem 
(asfalt je při vedrech prý nejhorší materiál co se týče přehřívání a vzniku tepelných ostrovů ve městech, 
mlatový povrch se tak nepřehřívá, a navíc umožňuje vsakování dešťové vody do země) 

2. cestičky v zeleném parku ponechat mlatové (ze stejného důvodu jako v bodu 1 - vsak vody, ..) 
3. sběrný dvůr z centra obce přemístit na okraj někam do průmyslové zóny, kde nebude nikomu vadit a bude 

se do něj hlavně dobře zajíždět, dosavadní prostor sběrného dvora využít jinak.... workoutový prostor, 
květinová zahrada s lavičkami... cokoliv, co zapadne do funkce návsi. 

4. před poštu umístit minimalistické parkoviště jen pro několik málo (cca 3) aut pro invalidy, větší parkoviště 
pro ostatní auta umístit za kostel. 

5. do prostoru před poštu, kde je nyní asfaltová plocha (a snad tam v budoucnu nebude), zasadit nějaký aspoň 
jeden strom, co časem vyroste a bude dávat stín 

6. obnovit maximum zdrojů vody, které se v prostoru nachází – studny, studánka (potok je otázka – bude 
možné odkrýt potok, až bude pro každého v obci/obcích dostupná kanalizace? - možná by bylo vhodné s 
touto variantou počítat?) Kromě toho, že je škoda tyto zdroje nevyužít, může být průšvih pro okolní studny je 
nechat zanedbané. Vodu valící se při vydatných deštích od kostela na zaklecenou studnu vyřešit nějakým 
vsakem... (vynikající nápad na využití dešťovky ze střechy úřadu byl na setkání již dostatečně vyzdvižen...) 

7. Na posezení využít kromě laviček i místní kámen? Velký těžký kus kamene nikdo neukradne? 
8. Pracovat se světlem a nechat vyniknout, co je krásné – pomoci si třeba i slabším světlem mířícím vzhůru, 

které nebude v noci rušit zvířenu, osvětlujícím kmen stromu a zespodu listnatou korunu, zeď kostela (to už 
možná je, to nevím) apod... 
 
 

 
Kdyby se našly nějaké zajímavé artefakty z místní žuly...a tak. Třeba pěkné patníky, sloupky, koryta, mlýnský 
kámen...leckdy se to prostě rozmlátilo a naházelo do základů.. 
 
 
 
Myslím, že by to nebyl špatný nápad do čtyřlístku. Každý lístek zeleň s lavičkami a pro děti něco na hraní. Křížem 
cesty tak akorát na kočárky, jedna k poste tam kde je. Jen nápad…... 
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Návrh prostorového uspořádání 
Žlutá: Dřevěné prvky = sousoší, lavičky, altánek se sezením. 
Zelená: stromy = větší kulaté jsou duby, menší u jezírka jsou vrby, u sousoší by to mohla být lípa jako národní strom. 
Červená: Workoutové venkovní hřiště pro mladé. Myslím, že když to tu bude tak se zlepší dnešní situace s drogami a 
mladí si půjdou radši zacvičit, než aby někde vysedávali. Navíc to bude posilka zadarmo :)  
Modrá: Jezírko se sezením. Kameny kolem dubového kruhu + jeden vztyčený kámen uprostřed.  
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Výstupy skupinové práce (včetně zákresů do mapy) 
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