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Navrhovaná opatření se týkají odstranění křovin kolem laviček,
opravy mobiliáře a dřevěného mola. Dále také umístění
houpačky, herního prvku a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců
před strašnickým divadlem.

Navrhovatel projektu:

David Kašpar

Lokalita:

Strašnice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

555.721 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

Strašnice

Název návrhu*:

Revitalizace parku Solidarita

Lokalita, které se
návrh týká*:

Strašnice

Identifikace
navrhovatele:

David Kašpar

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

Park se nachází mezi ulicemi Solidarity a Turnovského. Projekt se týká dolní části
parku, který se nachází na jih od ulice Dvouletky, která park půlí.

Solidarita patří k ojedinělým obytným celkům Prahy. Jedná se o první sídlištní
zástavbu v Praze, která se vyznačuje vzdušností, otevřeností a promyšlenou
celistvostí, ale rozhodně se o ní jako o sídlišti v pejorativním významu slova
nehovoří. V mysli jejích obyvatel je to místo přívětivé, zelené a bezpečné zkrátka příjemné pro život.

Odůvodnění
návrhu*:

Intenzivní sousedský (komunitní) život zde také vždy vzkvétal - rozlehlé a
přístupné zelené plochy byly vždy ideálním útočištěm dětí i všech, kdo chtěljí
trávit čas v příjemném a kultivovaném veřejném prostoru. Dnes se zde nachází
celá řada míst - hospůdek, cukráren, kaváren, obchodů a mateřského centra,
které rozvoj občanského života dále rozvíjejí.
A také Strašnické divadlo! To bylo vždy výrazným aktérem kulturního života této
městské části (v 80. letech zde hrálo Divadlo Járy Cimrmana!) a je jím dodnes.
Jeho role je více lokální - realizuje projekty s přímou vazbou na lokalitu sídliště
Solidarita, pořádá volnočasové aktiivty pro děti a celkově rozvíjí společenský
život místa (Zažít město jinak, vzdělávací site specific projekty atp.).
Významným místem Solidarity je park. Umístěn v centrální části urbanistického
celku je logickým středem aktivit místních obyvatel. Děti se zde prohánějí na
kole, lezou po stromech, na provizorně vybudovaném dřevěném soklu se
odehrávají oslavy narozenin nebo se jen tak posedává na slunci. V jeho

bezprostřední blízkosti vznikly v poslední době klíčové podniky komunitního
rozvoje – mateřské centrum, cukrárna, vinárna a sýrárna! Spolu s divadlem,
školou a původní restarurací tvoří klíčové pilíře kvalitního občasnkého života. A
jeho středem může být právě park Solidarita.
Popis návrhu:

Současný stav*:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.
Současný stav parku však předpoklady živého komunitního místa setkávání
bohužel nesplňuje. Naopak, jedná se o místo zanedbané a nekoncepčně řešené.
Základních problémů, které místo má, je několik. Přerostlé křoví, které park
zneprůhledňuje, zatemňuje a rozhodně nevytváří pocit bezpečí. Je zde
nepořádek (chybí koše), mobiliář je značně zchátralý, cesty jsou zanedbané a
kořeny vzrsotlých stromů se derou skrz beton napovrch. Způsobují pády malým
koloběžkářům a přináší nejistotu starším chodcům. V samotném srdci parku, kde
dříve stávala fontána, byly navíc vysazeny neprostupné smrky, které přívětivosti
místa nepřidávají.
V Praze 10 vznikají nové parky za nemalé peníze, ale park Solidarita stojí zatím
stranou. Jeho potenciál je však obrovský. Chceme tento stav změnit. Nejde nám
o hydraulická a hydrantická hřiště za stamiliony, jde nám o funkční, kultivovaný a
sociálně přívětivý park, který tak naplní svou přirozenou (a v původním konceptu
plánovanou) roli společenského a kulturního centra Solidraity.
Námi navrhované změny nejsou razantní a jsou předem diskutovány v souladu s
plánovanou revitalizací parku na rok 2016 (resp. 2017). S ohledem na turbulentní
politickou situaci však na plánovanou komplexní rekonstrukci parku nelze v
příštím roce spoléhat a tak chceme začít sami. Námi navrhovaná opatření se
týkají odstranění křovin kolem laviček, opravy mobiliáře a dřevěného mola,
umístění houpačky a herního prvku.

Zamýšlený stav*:

Námi předkládané návrhy vzešly z diskuzí s lidmi z přilehlých oblastí a se
samotnými uživateli parku. Nikdo z dotazovaných nemluvil o lanovém monstru,
vodní kaskádě či zabudované trampolíně. Přednost má v tomto případě užitnost,
čistota a estetika. Park Solidarita je místem, kde obyvatelé okolních domků a
“panelových činžáků” chtějí kvalitně trávit svůj volný čas. Naší snahou je jim v
tomto přirozeném záměru pomoci.
Chceme vytvořit příjemné a bezpečné místo pro posezení i realizaci kulturních a
komunitních aktivit pro obyvatele Solidarity i blízkého okolí.
Park Solidarita je místem pro život!

Kvantifikace osob
zasažených
6000
realizací návrhu*:
Předpokládané
náklady*:

555.721,- Kč

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Fotografické přílohy:

Ostatní přílohy:

