Pořadové číslo projektu:

14

Název projektu:

Revitalizace kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Kamelova,
Mattioliho – pohádková zahrádka s dřevěnými barevnými plastikami na pružinách a LED osvětlením.

Popis projektu:

Návrh řeší revitalizaci prostranství kruhového objezdu v ústí ulic
Mikanova, Mattioliho a Kamelova. Na stávajícím kruhovém objezdu
by měl být vytvořen vnitřní kruhový objekt ze dřeva nebo kovu, do
kterého by byly umístěny vyřezávané barevné dřevěné plastiky s LED
osvětlením, kolem kterého bude ochranný travnatý pás v šíři 1,5 m.

Navrhovatel projektu:

ak. mal. Jiřina Průchová

Lokalita:

Zahradní město

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

460.000 Kč

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Schváleno

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

Revitalizace kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Kamelova, Mattioliho v
Praze 10 versus POHÁDKOVÁ ZAHRÁDKA S DŘEVĚNÝMI BAREVNÝMI
PLASTIKAMI NA PRUŽINÁCH A LED OSVĚTLENÍM

Lokalita, které se
návrh týká*:

Nové Zahradní Město v Praze 10

Identifikace
navrhovatele:

Ak. mal. Jiřina Průchová

Adresa trvalého
pobytu:
E-mail*:
Telefon*:
Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

kruhový objezd ulic, Mikanova, Kamelova a Mattioliho v Praze 10

V letech 2005 až 2010 vznikla v Praze 10, Záběhlicích, architektonicky velmi
zdařilá lokalita Nové Zahradní Město. Z dosud nevyjasněného důvodu zůstal
kruhový objezd ústící do ulic Kamelova, Mikanova a Mattioliho prázdný (viz
fotodokumentace č. 1). Po čase zde byly vysázeny tři okrasné rododendrony.
Jsou však velmi mladé a nízkého vzrůstu. Chybí zde cosi - například veselé,
hravé prvky ze dřeva se světly, které by rozsvítily poněkud strohý ráz
Odůvodnění návrhu*: kruhového objezdu. Chybí zde radost, která by pomohla lidem uvolnit stres.
Chybí zde cosi malebného, milého, přátelského a hravého. Něco, na čem s
radostí spočine lidské oko. Srdce se otevře k přátelství a sounáležitosti
obyvatel této lokality, kteří zde, v meandrech Botiče našli svůj nový domov.
Kruhový objezd určený k revitalizaci je v dohledu komunikace ul. Práčská, kde
je velmi rušný silniční provoz. Revitalizace kruhového objezdu zaujme jistě i
řidiče projíždějící touto lokalitou z Prahy 10 do Prahy 4 a zpět.

Popis návrhu:

Obnova a revitalizace prostranství kruhového objezdu ulic Mikanova,
Kamelova a Mattioliho v Praze 10 spočívá ve vybudování samostatného
ostrůvku s kouzelnou zahrádkou plnou veselých květů a broučků vsazeného
do stávajícího kruhového objezdu s travnatým pásem v šíři 1,5 m. Do
ostrůvku o průměru asi 7 až 8 m budou vsazeny vyřezávané dřevěné barevné
plastiky s motivy lučních květů, například kopretin, zvonečků, tulipánů, arnik,
jetele, blatouchu, slunečnic, konvalinek, fialek, anebo květy plné fantazie,

které budou umocňovat tajemství, krásu a překvapení pohádkového světa,
včetně krmítek pro malé ptáčky, například sýkorky, kterých je v této lokalitě v
zimě velké množství a osvětlení v solitérních lampičkách s LED světly
napájené na solární kolektory. Stvoly některých vyřezaných květů mohou být
z kovových pružin, aby, když zafouká vítr, rozpohyboval jednotlivé květy v
ostrůvku. Na pružinách mohou být instalováni také plastiky motýlů, ptáků
i broučků. V zahrádce by neměli chybět ani plastiky drobných živočichů
například žížala, mravenec, anebo ežek, zajíc, aj. Mezi dřevěnými plastikami
by mohly být vsazeny květináče s travinami a rákosím, které by se lehce
udržovaly. Plastiky květů, travin a broučků budou pevně vsazeny do dřevěné
nebo kovové konstrikce, s násypem keramzitu, písku i ozdobného kamene,
aby zde nerostla tráva. Výjimku bude tvořit právě oněch několik závěrně
vsazených soliterů květináčů s trávou a rákosím. Náměty na dřevěné plastiky
pro pohádkovou zahrádku mohou vycházet i z teritoria, která je vlastní této
lokalitě. Jedná se o místo meandrů Botiče v blízkosti Hostivařské přehrady v
Praze 10, která je charakterizovaná přírodou plnou květin, hnízdícího ptactva,
stromů, i zahrad a je neodmyslitelnou součástí Prahy 10.

Současný stav*:

Kruhový objezd o průměru asi 10 metrů o celkové rozloze přibližně 78 m2,
vybudovaný stavitelem této lokality firmou Central Group, a.s. přibližně v
letech 2005 -2009, byl následně převeden na Městskou část Prahy 10 (obr. č.
1). V současné době je plocha zatravněná se třemi malými keři. Prostor pro
vybudování pohádkové louky plné veselých květů a broučků se nachází v
kruhovém objezdu ústí ulic Mikanova, Mattioliho a Kamelova v Praze 10 na
rozhraní městských částí Záběhlic, Zahradního Města a Hostivaře.

Zamýšlený stav*:

Revitalizace prostranství kruhového objezdu v ústí ulic Mikanova, Mattioliho
a Kamelova v Praze 10 na rozhraní městských částí Záběhlic, Zahradního
Města a Hostivaře by na stávajícím kruhovém objezdu měla vytvořit vnitřní
kruhový objekt ze dřeva nebo kovu, do kterého by byly umístěny vyřezávané
barevné dřevěné plastiky, kolem kterého bude ochranný travnatý pás v šíři
1,5 m. Náměty pro dřevěné barevné plastiky mohou mít fantazijní ráz nebo
reálné prvky vycházející z fauny a flóry meandrů Botiče, který je
charakteristický pro tuto oblast. Část dřevěných plastik květů, travin, ptactva,
motýlů i drobných živočichů budou upevněny na pružinách, aby je vítr mohl
rozpohybovat. Zbývající část bude pevně připevněna k podložce, která bude
zasypána pískem, keramzitem, borkou s ozdobnými většími kameny. Nad
plastikami květů bude vyčnívat jedna nebo i více ptačích budek, kolem
kterých mohou "poletovat" plastiky ptáků, které budou z jedné strany
přichyceny na pružinách, zatímco druhá strana pružiny bude pevně ukotvena
v podkladové dřevěné desce nebo na kovovém roštu. Součástí kouzelné
zahrádky je osvětlení s LED solárními panely uvnitř i okolo vnějšího obvodu
ostrůvku s kouzelnou zahrádkou, které jistě zatraktivní tuto lokalitu, která
zajišťuje vstup a výstup do lokality Nové Zahradní Město v Praze 10. Kruhový
objezd je v zorném koridoru projíždějících řidičů ve velmi frekventované ulici

Práčská, která spojuje Prahy 10, Prahu 15 s Prahou 4. Revitalizace kruhového
objezdu, napomůže vnímat krásu, odstranit stres a nastolit pohodu a
přátelskou atmosféru mezi lidmi. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
by obvod kruhového objezdu s dominantou měl být zvýrazněn také solárním
LED osvětlením, po případě i přilehlé přechody pro chodce.
Kvantifikace osob
zasažených realizací
návrhu*:

Asi 10.000 - 500.000 osob ve věku 0 - 95 let.

Předpokládané
náklady*:

Dřevěné plastiky s nátěry barvou a laky proti povětrnostním vlivům + pružiny:
250.000,- Kč
Osvětlení a technické zázemí pro LED solární světla: 150.000,- Kč
Dřevěný ostrůvek pohádkové zahrádky + keramzit, + borka, + písek + kámen:
50.000,- Kč
Zahradnické komponenty (travnatý okruh v šíři 1,5 m po celém okruhu
kruhového objezdu + rákosí: 10.000,Celkem asi: 460.000,- Kč

Inspirace č. 1:
Pro inspiraci, jak revitalizovat stávající kruhový objekt v ústí ulic Mikanova, Kamelova a Mattioliho v
Praze 10 (obr. č. 1) předkládám zjednodušený návrh malého ostrůvku s pohádkovou zahrádkou
sestávající z vyřezávaných dřevěných barevných plastik květin, travin, motýlů a drobných živočichů.
Některé plastiky jsou upevněny v pružinách, tak aby vítr mohl rozpohybovat soliterní květy plastik a
rozehrát paletu barev květin (obr. č. 2 a obr. č. 3). Ostrůvek může být doplněn ptačími budkami a LED
osvícením ve vnější po případě i vnitřní části ostrůvku pohádkové zahrádky.
Inspirace č. 2:
Pro inspiraci, jak revitalizovat stávající kruhový objekt v ústí ulic Mikanova, Kamelova a Mattioliho v
Praze 10 uvádím příklad z města Mimoně, kde jsou dominantní plochy s kruhovým objezdem ve
městě řešeny několika výtvarníky. Například sochař p. Jan Švadlenka (kontakt tel.: 602 209 126) je
autorem velmi zdařilého sousoší hnízdících čápů s podsvícením, které je umístěno na kruhovém
objezdu ve městě Mimoň v ústí komunikací spojujících střed města Mimoně s komunikací na Českou
lípu a Liberec (viz fotodokumentace č. 4 až č. 7).

Fotografická příloha:

