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LOKALITA: PRAHA 5 – BARRANDOV 
 

PŘEDKLADATEL: SPOLEK RODIČŮ V REMÍZKU, Z.S. 
 

 



Cíl projektu:  
Vybudování ukazatele času – orloje na Trnkově náměstí na Barrandově 
 
Lokalita: 
Trnkovo nám. parc. č. 1798/4, k.ú. Hlubočepy - vlastník: Magistrát hl. m. Prahy 
 

 
 

 



Popis projektu: 
  Projekt navrhuje umístění ukazatele času – orloje na Trnkově náměstí na 
Barrandově. 
 Přestože Trnkovo náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí, na umístění hodin se 
zapomnělo. Přitom se jedná o velmi praktickou záležitost. Pro děti, které si zde hrají. 
Pro hosty v předzahrádkách restaurací. I pro všechny kolemjdoucí.  
 Hledali jsme místo, které je vidět z co největšího území. Nejen z Trnkova 
náměstí, ale i z okolí. Jako nejlepší se nám jeví poslední podesta schodiště před 
plochou Trnkova náměstí. 
 Obyčejné hodiny by ale byly v tomto místě, na hlavní komunikační ose, 
nedůstojné. Proto vznikla představa orloje. S ciferníky obrácenými do různých 
světových stran. S případnými filmovými motivy. Prostě objekt – socha, který by se 
měl svou kvalitou vyrovnat ostatním sochám od význačných výtvarníků, které jsou na 
barrandovském sídlišti umístěny (Němý film, Kameraman, Pegas, Obelisk ….) 
 Předložený návrh je pouze skicou nápadu pro ilustraci daného záměru. 
 
Přínos realizace navrženého řešení: 
- získání přehledu o čase pro všechny, kdo se pohybují na Trnkově náměstí a v okolí 
- zajímavý výtvarný objekt, časem třeba i místo setkávání („Sejdeme se u orloje“) 
 
Identifikace cílové skupiny: 
  Cílová skupina není žádným způsobem vymezena věkově, svými zájmy apod. 
Jedná se o všechny osoby, které se v daném místě pohybují. 
 
Odhadovaná finanční náročnost: 
Odhad nákladů: 1.000.000,- Kč 
 
Předběžné roční provozní náklady: 
Roční provozní náklady budou náklady na předpokládanou spotřebu elektřiny a 
údržbu max. 2 x za rok 
 
Navrhovatel: 
Spolek rodičů V Remízku, z.s. 
V Remízku 7/919 
152 00   Praha 5 
 
Zastoupený předsedkyní: 
Kateřina Bejčková 
Tel: 604 528 799 
Email: osvremizku@seznam.cz 
 
 
V Praze 25. 4. 2018 
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Přílohy: 
Fotodokumentace současného stavu 
Návrh řešení 
 
Fotodokumentace současného stavu: 

 
pohled od konečné tramvaje 
 

 
pohled od hřiště na místo pro orloj 



 

 
pohled z Trnkova nám. 
 
Návrh řešeni: 
 

 



 
skica řešení 
 

 
skica řešení 



 
zákres do fotografie 



 
zákres do fotografie 
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