Pořadové číslo projektu:

42

Název projektu:

Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha

Popis projektu:

Jedná se o vybudování schodiště vedoucím do horní ulice nad parkem,
původně zamýšlené architektem Gočárem. Schodiště by mělo být provedeno v žulových panelech, podobně jako schodiště pod kostelem,
případně i v betonu, jako schody v portiku kostela. Návrh řeší i související komunikace pro pěší.

Navrhovatel projektu:

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice,
Vršovické náměstí 84/6, Martin Peroutka

Lokalita:

Vršovice - Vinohrady

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

830.000 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

Vršovice – Vinohrady

Název návrhu*:

Gočárovy schody na náměstí Svatopluka Čecha

Lokalita, které se
návrh týká*:

Vršovice - Vinohrady

Identifikace
navrhovatele za
organizaci:

Martin Peroutka

Adresa sídla
organizace:

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

Náměstí Svatopluka Čecha, svah a zídka nad kostelem sv. Vávlava
Parcela 889/1
(50°04'10.4"N 14°27'33.6"E)

Odůvodnění
návrhu*:

Náměstí Svatopluka Čecha je přepaženo v horní části parku zdí v téměř celé své
šíři. Potenciál místa se tím dle našeho názoru tlumí. Chodníček, vedoucí podél zdi
končí v brance dětského hřiště, které je sice průchozí, ale přesto vytváří dojem
slepé uličky a brání častějšímu využívání cesty. Tato slepá, večer spoře osvětlená
ulička, seshora chráněná zdí a pruhem hustého křoví, zespoda stíněná stavbou
kostela, pak slouží jako prostor pro shromažďování sociálně ohrožené mládeže
(jejíž přítomnost dokládají četné graffiti na zdech památkově chráněného
kostela). Mezi dvěma dětskými hřišti se tak snadno potkáme s opilými
skupinkami mladých lidí, nebo s dealery drog. Tu samou komunikaci pak využívají
maminky s dětmi, jdoucí na hřiště a „pejskaři“, kteří však musí hřiště obcházet po
trávě. Přitom původní plán významného architekta Josefa Gočára, který je zčásti
realizovaný ve spodní polovině náměstí, počítal se schodištěm půlícím tuto
terénní barieru. Domníváme se, že realizace tohoto záměru by pomohla
častějšímu využívání parkových komunikací a podpořila rozvoj celé horní oblasti
náměstí, které v posledním roce konečně ožívá i díky obnovení zastávky MHD.
Propojení horní ulice s parkovou pěšinkou vytvoří nové možnosti pohybu, umožní

využívat park k diagonálnímu zkracování cesty přes náměstí, to může oživit jak
prostor mezi dětskými hřišti, tak i horní ulici. Profitovat z toho mohou zmiňované
obchody, kavárna i restaurace, které se v severozápadní části náměstí nachází.
Snazší bude také přístup do kostela sv. Václava, především na akce konané v
multifunkčním sále (v němž se krom pravidelných náboženských aktivit konají i
časté kulturní akce pro veřejnost, jako jsou koncerty, přednášky, sousedské
slavnosti atd.). Zvýšená průchodnost v daném místě může také snížit výskyt
sociálně patologického chování. Navíc se bude jednat o realizaci návrhu jednoho
z nejvýznamnějších českých architektů.
Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

V současné době se v horní části parku nachází dvě dětská hřiště, a tři vstupy do
kostela sv. Václava (západní bezbarierový vstup, prostřední vstup do
multifunkčního sálu a východní provozní vstup) Obě hřiště a prostřední vstup do
sálu propojuje chodníček vedoucí podél zídky. Ten se za kostelem rozšiřuje do
malého, přibližně půlkruhového vydlážděného plácku (šíře 7,5m, délka 12 m),
větší z obou hřišť pak protíná, je tedy přepažen dvěma jeho brankami. Na
chodníček ještě navazuje nově vybudovaný zpevněný chodník, vedoucí k
bezbarierovému vstupu. Ulice nad hřištěm slouží jako parkoviště a v přízemí
domů jsou obchody, jejichž provoz přímo nezávisí na rušnosti komunikace, takže
na první pohled působí jako osamělá vedlejší ulička, nikoliv jako vstupní brána na
hlavní vršovické náměstí. Mezi 90 cm vysokou kamennou zídkou a horní
komunikací (parkovištěm) je asi devítimetrový svah porostlý hustým křovým.

Zamýšlený stav*:

Zídka v horní části náměstí bude uprostřed na úrovni centrálního vstupu do
kostela, kde se chodníček rozšiřuje a vytváří půlkruhový plácek, přerušena
schodištěm vedoucím do horní ulice nad parkem. Co se šíře schodiště týče,
Gočárem původně navrhované schodiště mělo šíři jako celý zadní trakt kostela,
tedy přes 15 metrů. To by však vyžadovalo přílišné prostředky a také zrušení řady
parkovacích míst, domníváme se, že za spolupráce architekta bude možné
vymyslet „subtilnější řešení“ odhadem 4 – 6 metrů širokého schodiště (odhad
ceny pro jistotu počítá s širokou variantou), které by mohlo být provedeno v
žulových panelech, podobně jako schodiště pod kostelem, případně i v betonu,
jako schody v portiku kostela. Na parkovišti může být vstup na schodiště
propojen s chodníkem značeným přechodem pro chodce. V odhadovaném
rozpočtu počítáme i s variantou chodníčků na horní ulici. Zábradlí může být (v
závislosti na podobě finálního architektonického návrhu) například v dolní části
realizováno dostavbou přerušené zdi, v horní části například pomocí klasického
kovového zábradlí. Pouliční osvětlení je zde sice slabé, ale jedna svítilna stojí
přesně v místě zamýšleného schodiště. Při započtení odraženého světla ze
slavnostního osvětlení, případně při posílení světla ze stávajících pouličních

svítilen bude pro bezpečný pohyb po schodišti dostatečné.
Odhadovaná cena:
Bourání zídky 10, 000,Zemní práce 143,000,Ž.B. konstrukce 134,400,Povrchy 224,000,Chodník na obou stranách horního parkoviště 134,400,Přechod pro chodce na parkovišti 10,000,Celkem 655,800,Projekt 66,000,Rezerva 15% 108,000,Odhad celkem 830, 000,Kvantifikace osob Obyvatelé Náměstí Svatopluka Čecha, návštěvníci kostela (cca 400 pravidelných
zasažených
návštěvníků), maminky s dětmi bydlící v okolí náměstí, živnostníci v severní části
realizací návrhu*: náměstí. Celkem asi 600 osob.
Předpokládané
náklady*:

Odhad celkem 830, 000,-

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Současný stav:

Zamýšlený stav:

