KRUHY PRO STROMY

PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU ÚMČ PRAHA 5
LOKALITA: PRAHA 5 – BARRANDOV
PŘEDKLADATEL: SPOLEK RODIČŮ V REMÍZKU, Z.S.

Cíl projektu:
Úprava nevhodného povrchu kolem vzrostlých stromů v okolí FZŠ a MŠ Barrandov II,
V Remízku 7/919, Praha 5
Lokalita:
Místo č.1: Chodník mezi školou a ul. Voskovcova
Parc. č. 1798/104, k.ú. Hlubočepy - vlastník: Magistrát hl. m. Prahy
Místo č. 2: Chodník mezi průchody u knihovny
Parc. č. 1798/90, k.ú. Hlubočepy - vlastník: Magistrát hl. m. Prahy

Popis projektu:
Projekt navrhuje úpravu dvou zatravněných kruhů, ve kterých rostou stromy.
Místa jsou v blízkosti ZŠ V Remízku. Kruhy leží uprostřed pěších tras (chodníků),
které přerušují. Důsledkem je, že většina chodců si zkrátí cestu přes kruh mezi
stromy. Tráva je vyšlapaná a zem se splachuje. Tím se obnažují kořeny, po nichž se
dále přechází. Stromům hrozí, že uhynou.
Návrh řešení vychází z projektu Bezpečné cesty do školy 2016 (BCŠ).
Navrhuje úpravu obou kruhů tak, aby byl trávník nahrazen pochozím mlatovým
povrchem, který by propouštěl vodu, umožnil přecházení kruhů a ochránil kořeny
stromů.
Místo č.1 je v chodníku mezi školou a ul. Voskovcova. Chodník je řešen ve
dvou pruzích s pásem zeleně uprostřed. Asi v polovině cesty od školy k ulici je kruh
se stromy. V rámci BCŠ se přechod přes ul. Voskovcova bude rozšiřovat tak, aby
šířkou odpovídal oběma pruhům chodníku včetně zeleného pásu. Už v BCŠ se
uvádí, že střední zelený pás je v tomto místě nevhodný a doporučuje se nahradit jej
mlatovým povrchem. Místem projde např. ráno během hodiny asi 500 dětí jdoucích
do školy. Podle platné cyklokoncepce MČ Praha 5 je touto cestou vedena místní
cyklotrasa III. třídy, jejíž provoz je ve stávající podobě dvou úzkých chodníků
nereálný. Úprava zatravněných kruhů a v budoucnu i zelených pásů mlatovým
povrchem by její provoz umožnila.
Místo č.2 je na cestě z náměstí před školou k aquaparku. Ve vnitrobloku mezi
dvěma průchody je opět kruh se stromy, tady v chodníku bez středního zeleného
pásu. Jde také o místo s velkým pěším provozem. Díky projektu BCŠ byly v nedávno
oba průchody opraveny. Místem také vede cyklotrasa. Prošlapaná cesta zde
prochází v těsné blízkosti kmenů stromů, takže jejich poškození je větší než v místě
č.1. Přes střední zelený pruh tu projde většina procházejících chodců.
Přínos realizace navrženého řešení:
- záchrana vzrostlých stromů před předčasným úhynem
- kultivace prostoru kolem školy
- nastartování procesu, který spolu se změnami realizovanými v rámci BCŠ povede
k celkové úpravě nevyhovujícího stavu chodníků v okolí školy
- ve změně řešení pěších tras tak, aby vyhovovaly i provozu cyklistů v rámci platného
cyklogenerelu
Identifikace cílové skupiny:
Řešená místa se nacházejí v těsné blízkosti školy, ve vnitroblocích
panelových domů, na velmi frekventovaných cestách (do školy, do knihovny,
k aquaparku). Pokud pomineme náhodné chodce, jedná se denně o cca 900 žáků
školy a jejich rodiče, 120 zaměstnanců školy a obyvatele cca 340 bytů v sousedících
panelových domech.
Cílová skupina není žádným způsobem vymezena věkově, svými zájmy apod.
Jedná se o všechny osoby, které se v daných místech pohybují.

Odhadovaná finanční náročnost:
Místo č. 1 – kruh o průměru cca 9 m – plocha cca 65 m2
Místo č. dva – ovál 10 x 12 m – plocha cca 95 m2
Celkem 160 m2
Předpokládané práce – úprava stávajícího terénu, úprava obrubníků, nový mlatový
povrch, ošetření stromů
Odhad nákladů: 150.000,- Kč
Předběžné roční provozní náklady:
Roční provozní náklady budou pouze náklady na úklid veřejného prostranství, což
jsou náklady, které se na prostor vynakládají i v současné době. Náklady se sníží,
protože nebude potřeba údržba trávníků (sekání, odvoz posekané trávy).
Navrhovatel:
Spolek rodičů V Remízku, z.s.
V Remízku 7/919
152 00 Praha 5
Zastoupený předsedkyní:
Ing. arch. Barbora Tesková
Tel: 776 834 969
Email: osvremizku@seznam.cz

V Praze 11.5.2017

Přílohy:
Fotodokumentace současného stavu
Příklady podobných realizací
Cyklokoncepce MČ Praha 5
Bezpečné cesty do školy – přechod ul. Voskovcova

Fotodokumentace současného stavu:

Místo č. 1 - pohled od školy

Místo č. 1 – pohled od ul. Voskovcova

Místo č. 1 – detail obnažení kořenů

Místo č. 1 – dvojice chodníků se středním pásem zeleně

Místo č. 2 – pohled od horního průchodu

Místo č. 2 – pohled od průchodu u knihovny

Místo č. 2 – detail obnažení kořenů

Místo č. 2 – detail obnažení kořenů

Příklady podobných realizací:

Cyklokoncepce MČ Praha 5:

Bezpečné cesty do školy – návrh úprav přechodu ul. Voskovcova:
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