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situace širších vztahů
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Lokalita V Zápolí se nachází v centru Prahy 4 - Michle. Je umístěna ve středu polygonu
vymezeného od západu ul. 5 května, od severozápadu železniční tratí a z jihovýchdu
železniční tratí a Jižní spojkou. Širší území vykazuje nekoncepční urbanistické řešení,
silné dopravní zatížení, a nedostatek zeleně a funkčních rekreačních ploch.
Vlastní lokalita je původně součástí zbytkového zeleného pásu mezi dvěma bloky vilové
zástavby, které jej lemují ze severu a jihu. Ze západu je lokalita vymezena ul. Michelská,
od které dále se prostírá nová zástavba kancelářských komplexů s navazující vybaveností a místy s doporovodnou zelení. Od východu lokalita sousedí se zástavbou panelových domů. Vlastní zelená plocha je rozdělena širokou - naddimenzovanou ul. V Zápolí
(územní rezerva pro tramvajový provoz).
Další drobnější parkové plochy v místě jsou vázány na kancelářské budovy západně
od ul. Michelská; jistý rekreační potenciál má i pás zeleně podél železníční trati / odstavného nádraží Praha Jih na severovýchodě území, na který je navázáno i stávající oplocené psí hřiště s prvky agility. Jistý nevyužitý rekreační potenciál mají i poměrně velkorysé

zelené plochy mezi panelovými domy se vzrostlou zelení.
Obecně by silně fragmentované zelené plochy v širším území měly být koncepčně propojeny do funkčního systému sídelní zeleně, který by, kromě rekreační, ev. komunitní
funkce, přinesl do prostoru i další pozitiva v podobě snížení klimatických extrémů,
retence dešťové vody, snížení prašnosti a dalších přínosů.
Plocha V Zápolí má dostatečné rozměry i umístění pro vytvoření parku místního
charakteru. Zároveň má park potenciál stát se jedním z klíčových prvků místního
systému sídelní zeleně.
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POPIS A HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU
V současnoti nelze území vymezené ulicemi Pobočná - Pekárenská - Na Rolích a Michelská vnímat jako jediný ucelený prostor. Jedná se v podstatě o zbytkovou plochu,
rozpolcenou širokou, naddimezovanou komunikací V Zápolí.
Zásadní problém představuje i nekoncepční, zcela nelogické řešení komunikace Na
Rolích, která protíná a výrazně zmenšuje rozlohu zelených ploch v jižní části parku, a
živelné řešení obslužné komunikace Pobočná.
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Chybí cestní síť. Zároveň však protínají jižní část parku naddimenzované asfaltové
chodníky ve špatném technickém stavu, zbytečně široké jsou i chodníky podél ulice
V Zápolí. Okružní vycházka je možná pouze mimo plochy zeleně - podél hlučných komunikací. Mobiliář chybí s výjimkou několika reklamních laviček.
V důsledku obnovy teplovodního vedení z let 2017-2018, která zasáhla téměř třetinu
plochy, přišel park o značnou část porostů dřevin. Tím byla zcela zrušena původní - byť
pouze nahodilá - kompozice prostoru. Chybí smysluplná dřevinná kostra parku, byla
vykácena vegetační clona, odstiňující rušné komunikace a řady parkující auta od centra
parku. Problémem je i nekoncepční, nahodilé řešení svažitých partií poničených stavbou.
V současnosti se tedy spíše než o park jedná o drobnější neucelené plochy zeleně,
zdevastované stavební firmou, lokálně v okrajích se skupinami vzrostlejších stromů.
V současnosti park nelze využívat k rekreačním účelům.
Přesto je park je díky své poloze, a zejména vzhledem k absenci podobných parkových ploch v okolí, velmi žádaný. Plocha představuje předěl mezi starší vilovou zástavbou Michle na jihu a severu, panelovým sídlištěm na východě a rychle se rozvíjející
čtvrtí Brumlovka na západ od Michelské. Vytváří se tu prostor pro spojení místních,
dojíždějících za prací i návštěvníků.
Ideální místo pro lokální park.
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dendrologický průzkum
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

INVENTARIZACE PRVKŮ:
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STROM JEHLIČNATÝ

STROM LISTNATÝ

SOLITÉRNÍ KEŘ

Dendrologický průzkum stanovuje skutečnou hodnotu stromů a dalších dřevin na pozemku. Vychází z něj návrh péče o zeleň a především návrh nových výsadeb v území.

STROM JEHLIČNATÝ

POROSTY A KEŘOVÉ SKUPINY

STROM
LISTNATÝ
NEHODNOCENÉ DŘEVINY
- MIMO ŘEŠENÉ
ÚZEMÍ
VYKLONĚNÍ DŘEVINY

SOLITÉRNÍ KEŘ

STROMY VYŽADUJÍCÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DLE ZÁKONA
114/1992 Sb. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY A PLATNÝCH
PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

POROSTY A KEŘOVÉ SKUPINY

ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN
NEHODNOCENÉ DŘEVINY - MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

SADOVNICKÁ HODNOTA: VYJADŘUJE CELKOVOU HODNOTU JEDINCE Z HLEDISKA
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY. SHRNUJE SOUBOR NĚKOLIKA
FAKTORŮ (ESTETICKÝ, EKOLOGICKÝ, BIOMECHANICKÝ)

Pozemky budoucího parku jsou v současnosti parkově osázeny, podle historických
leteckých snímků lze předpokládat, že většina výsadeb pochází z let 1950 - 1970. Vzhledem k vedení centrálního teplovodu středem parku dochází při obnovách infrastruktury
k periodickému narušení struktury zeleně. S těmito zásahy je nutno počítat i do budoucna. V letech 2017-2018 došlo z tohoto důvodu k redukci obvodového pláště parku,
odhadem o čtvrtinu z celkového počtu stromů.

VYKLONĚNÍ DŘEVINY

STROMY

STROMY VYŽADUJÍCÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ DLE ZÁKONA
PLATNÝCH

SADOVNICKÁ HODNOTA 1 - VELMI MÁLO HODNOTNÝ STROM
- VELMI SILNĚ POŠKOZENÝ,
NEMOCNÝ, Sb.
ODUMÍRAJÍCÍ,
ODUMŘELÝ,
OHROŽUJÍCÍA
BEZPEČNOST
114/1992
O OCHRANĚ
PŘÍRODY
KRAJINY A
- OBVYKLE BEZ PŘEDPOKLADU BYŤ JEN KRÁTKODOBÉ EXISTENCE BEZ OHROŽENÍ BEZPEČNOST
PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK
- OKAMŽITĚ K ODSTRANĚNÍ
SADOVNICKÁ HODNOTA 2 - PODPRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM
- POŠKOZENÝ, PROSYCHAJÍCÍ ALE BEZPROSTŘEDNĚ NEOHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST
- OBVYKLE JEN S PŘEDPOKLADEM POMĚRNĚ KRÁTKODOBÉ EXISTENCE V PŘIJATELNÉM
STAVU, VĚTŠINOU 20LET
- POSTUPNÉ ODSTRANĚNÍ, VÝJIMKOU JSOU STROMY UNIKÁTNÍ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ ATP.
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SADOVNICKÁ HODNOTA: VYJADŘUJE CELKOVOU HODNOTU JEDINCE Z HLEDISKA
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY. SHRNUJE SOUBOR NĚKOLIKA
FAKTORŮ (ESTETICKÝ, EKOLOGICKÝ, BIOMECHANICKÝ)

SADOVNICKÁ HODNOTA 3 - PRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM
- ZDRAVÝ RESP. MÍRNĚ POŠKOZENÝ, BEZ CHOROB A ŠKŮDCŮ KTERÉ BY SE MOHLI ROZŠIŘOVAT,
TVAROVĚ MŮŽE BÝT ODLIŠNÝ OD CHARAKTERISTIKY DRUHU
- S PŘEDPOKLADEM DLOUHODOBÉ NEBO ALESPOŇ STŘEDNĚDOBÉ EXISTENCE
- PONECHAT DALŠÍMU VÝVOJI, ODSTRANÍ SE TAM, KDE TO ZÁMĚR VYŽADUJE
SADOVNICKÁ HODNOTA 4 - NADPRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM
- ZDRAVÝ, TYPICKÉHO TVARU, ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÉMU DRUHU, JEN NEPATRNĚ NARUŠENÝ
- PŘEDPOKLAD ROZVOJE PO ŘADU DALŠÍCH DESETILETÍ PŘI UDRŽENÍ DOSAŽENÉ KVALITY
- ODSTRANIT LZE JEN VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH

V parku se nachází:
• šedesát čtyři jednotlivě hodnocených stromů,
• devatenáct keřových skupin,
• dvanáct porostních skupin, které jsou tvořeny cca sedmdesáti stromy.
Druhově převažují borovice lesní, javor mléč a okrasné sakury, z keřů zlatice, šeříky,
jalovce a tavolníky.

STROMY

SADOVNICKÁ HODNOTA 1 - VELMI MÁLO HODNOTNÝ STROM

SADOVNICKÁ HODNOTA 5-- VELMI
VELMI HODNOTNÝ
SILNĚ STROM
POŠKOZENÝ, NEMOCNÝ, ODUMÍRAJÍCÍ, ODUMŘELÝ, OHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST
- BEZ POŠKOZENÍ, VELIKOSTNĚ PLNĚ ROZVINUTÝ, TYPICKÉHO TVARU
- OBVYKLE BEZ PŘEDPOKLADU BYŤ JEN KRÁTKODOBÉ EXISTENCE BEZ OHROŽENÍ BEZPEČNOST
- SVOU FUNKCI MŮŽE PLNIT NA STANOVIŠTI ŘADU DESETILETÍ
- ZACHOVAT VE VŠECH PŘÍPADECH
- OKAMŽITĚ K ODSTRANĚNÍ
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SADOVNICKÁ HODNOTA 2 - PODPRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM
ALE BEZPROSTŘEDNĚ NEOHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST
- OBVYKLE JEN S PŘEDPOKLADEM POMĚRNĚ KRÁTKODOBÉ EXISTENCE V PŘIJATELNÉM
SADOVNICKÁ HODNOTA 2 - DŘEVINY PRŮMĚRNÉ HODNOTY
STAVU, VĚTŠINOU 20LET
- POSTUPNÉ
ODSTRANĚNÍ, VÝJIMKOU JSOU STROMY UNIKÁTNÍ, PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ ATP.
SADOVNICKÁ HODNOTA
3 - DŘEVINY HODNOTNÉ
SADOVNICKÁ HODNOTA
1 - DŘEVINY NEJMÉNĚ
HODNOTNÉ
- POŠKOZENÝ,
PROSYCHAJÍCÍ

HODNOCENÍ DŘEVIN: ZDRAVOTNÍ STAV
• Stromy jsou v průměrném zdravotním stavu; časté je špatné větvení, nevhodně
zapěstované koruny, častá deprivace zhoršením životních podmínek (indikují menší
přírůstky), snížená vitalita.
• Mladší stromy jsou v horším stavu, což je dáno špatnou výsadbou, zapěstováním,
a především povýsadbovou péčí a poškozením vlivem nevhodné údržby.

SADOVNICKÁ HODNOTA 3 - PRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM

NÁVRH KÁCENÍ A PĚSTEBNÍCH
OPATŘENÍ:
- ZDRAVÝ RESP. MÍRNĚ POŠKOZENÝ, BEZ CHOROB A ŠKŮDCŮ KTERÉ BY SE MOHLI ROZŠIŘOVAT,
TVAROVĚ
MŮŽE BÝTDŮVODŮ
ODLIŠNÝ
DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ
ZE ZDRAVOTNÍCH

OD CHARAKTERISTIKY DRUHU
- S PŘEDPOKLADEM DLOUHODOBÉ NEBO ALESPOŇ STŘEDNĚDOBÉ EXISTENCE
- PONECHAT DALŠÍMU VÝVOJI, ODSTRANÍ SE TAM, KDE TO ZÁMĚR VYŽADUJE

DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ Z KOMP. DŮVODŮ
DŘEVINY URČENÉ K PŘESAZENÍ

SADOVNICKÁ HODNOTA 4 - NADPRŮMĚRNĚ HODNOTNÝ STROM
- ZDRAVÝ, TYPICKÉHO TVARU, ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÉMU DRUHU, JEN NEPATRNĚ NARUŠENÝ
- PŘEDPOKLAD ROZVOJE PO ŘADU DALŠÍCH DESETILETÍ PŘI UDRŽENÍ DOSAŽENÉ KVALITY
- ODSTRANIT LZE JEN VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH
SADOVNICKÁ HODNOTA 5 - VELMI HODNOTNÝ STROM
- BEZ POŠKOZENÍ, VELIKOSTNĚ PLNĚ ROZVINUTÝ, TYPICKÉHO TVARU
- SVOU FUNKCI MŮŽE PLNIT NA STANOVIŠTI ŘADU DESETILETÍ
- ZACHOVAT VE VŠECH PŘÍPADECH
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SADOVNICKÁ HODNOTA 1 - DŘEVINY NEJMÉNĚ HODNOTNÉ

SADOVNICKÁ HODNOTA 2 - DŘEVINY PRŮMĚRNÉ HODNOTY

PARK V ZÁPOLÍ
KÁCENÍ A PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ:
PRAHA 4NÁVRH
- MICHLE
SADOVNICKÁ HODNOTA 3 - DŘEVINY HODNOTNÉ
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DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
DŘEVINY URČENÉ KE KÁCENÍ Z KOMP. DŮVODŮ
DŘEVINY URČENÉ K PŘESAZENÍ
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HODNOCENÍ DŘEVIN: SADOVNICKÁ - KRAJINÁŘSKÁ HODNOTA
• Většina stromů je průměrné až podprůměrné kvality.
• Poměrně velké je zastoupení jehličnanů (více než třetina stromů, vč. stromů ve skupinách).
• Velmi špatná je kvalita i umístění nových dřevin.
• V nejlepším stavu jsou skupiny podél ulice V Rolích a před soukromými domy v ul.
Pobočná.
• Velkou část keřových porostů tvoří nízké porosty jehličnanů nebo přehuštěné listnaté keře.
Celkově lze hodnotit současný stav jako neutěšený. Zejména vzhledem ke kácení kvůli
obnově teplovodu je celková koncepce parku silně narušená. Zeleň v současné podobě neplní svou funkci.
Je nezbytné zachovat maximum stávajích stromů v území a zároveň velké množství
jich doplnit. Naopak keřové skupiny, které jsou často nevhodně kompozičně umístěné,
přestárlé, nebo naopak špatně založené, omezit.
Průzkum byl proveden v červnu roku 2018, podrobná dokumentace je vydána samostatně.

1

2

3

5

6

7

9

10

11

fotodokumentace stávajícího stavu
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1. ulice V Zápolí - pohled středem pakru
2. parkující auta po obou stranách ulice V Zápolí
3. jedna z hlavních pěších komunikací parkem - pohled od ulice Na Návrší
4. centrální cesta s alejí sakur
5. nevhodně vysázená alej podél ulice V Zápolí
6. ulice Na Rolích slouží jako parkoviště za hranicemi modré zóny
7. prostor mezi ulcemi Na Rolích a V Zápolí
8. centrální pobytová louka
9. centrální část parku, pohled z ul. V Zápolí
10. svah, který dříve sloužil k sáňkování, po úpravách teplovodu
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11. skupiny borovic ve svahu k panelové cestě v ulici Pobočné
12. stav cest a laviček

výsledky zapojení veřejnosti

Průzkum veřejného mínění proběhl v červnu 2018.
Vlastní průzkum byl proveden formou dotazů na místě s pomocí grafického značení
v mapě / leteckém snímku území. Otázky byly zaměřeny na tři tématické okruhy:
1) využívání a hodnoty místa,
2) problémy,
3) návrhy.
Výsledkem je stanovení priorit místních občaný, kteří tzv. „spořilovský plácek“ nejvíce
využívají.
Shrnutí v základních bodech, podle názorů účastníků participace:
VYUŽÍVÁNÍ A HODNOTY MÍSTA
• jediný blízký kus zeleně
• potřeba být uvnitř parku, dále od komunikací
• park využíván nejvíce místními obyvateli, pro uživatele kanceláří jde spíše potenciální
místo odpočinku
• i přes špatný stav místo využíváno ke schůzkám, hrám dětí, procházkám, venčení
psů, k sousedsky laděným setkáváním
• park vyhledáván kvůli vzrostlým stromům
PROBLÉMY
• sousedství přetížných komunikací, velká dopravní zátěž
• kolize s cyklisty, zkracující si cestu přes vnitřní park
• parkování  
• nedostatečná údržba parku
• nejasné vymezení a naplněnost funkcí parku - není kde se scházet, park je spíše
propojkou
• příliš jehličnanů
• kácení stromů kvůli teplovodu
• rozdělení parku na dvě poloviny
• nedostatečné a nevhodné pěší cesty - park nelze obejít

NÁVRHY, POPTÁVKA PROMĚNY
• především vytvoření jedné parkové plochy, v návaznosti na okolní systém zeleně
• dosadby listnytých stromů
• omezení vlivu dopravy v klidu i v pohybu
• omezení zpevněných ploch
• kvalitní a vzhledná vybavenost - lavičky, osvětlení, vodní prvek
• nová cestní síť pro pěší, navazující na přechody, vytvoření nového přechodu
• odhlučnení ulice Michelské - stromy, zeď
• potřeba možnosti trávit v parku kvalitně čas - podpora míst s různými funkcemi
(prostoru pro sousedské akce, grilování, knihbudka, plocha na hry s míčem, pétanque, místa pro děti, kolotoč, brouzdaliště, fitness, minigolf aj.)
• oddělení místa pro děti a pro psy
• potřeba vizuální působivosti (kvalitní materiály, kvetení rostlin)
• připomenutí místních osobností
Výsledně lze vnímat především velkou poptávku místních obyvatel po dobře fungujícím, zajímavém parku; po „svém vlastním“ parku, kde se mohou setkávat v průběhu
celého roku a trávit volný čas venku, v přírodním prostředí.

limity území
3.
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MAJETKOVÉ POMĚRY
Území je v majetku Hlavního města Prahy; největší část
území je svěřena do správy MČ Praha 4. Drobný pozemek
v severovýchodní části území je v soukromém vlastnictví.
LEGENDA
1. žlutá:

11 515 m2

v majetku Hl. města Prahy

2. modrá:

4 580 m2

v majetku Hl. města Prahy
ve správě MČ Praha 4

3. fialová:
majetek hl. m. Prahy,
ve správě MČ Praha 4
4 560 m2

soukromý majetek
82 m2

82 m2

soukromý majetek

majetek hl. m. Prahy,
ve správě MČ Praha 4
11 515 m2
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ZATÍŽENÍ HLUKEM
Dvě třetiny plochy navrženého parku jsou zatíženy hlukem z
dopravy.
LEGENDA
1. nejsilnější zátěž

okolí ulice Michelské

2. střední zátěž

ulice V Zápolí

3. nižší zátěž

pás podél ulice V Zápolí

ÚZEMNÍ PLÁN
Plocha navrženého parku je vymezena do dvou funkčních
kategorií:
ZMK

OB

- zeleň městská a krajinná
- současné plochy zeleně kolem ulice V Zápolí
  (zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně
  nenarušují přírodní charakter území)
- území s funkcí čistě obytnou
- jižní část, ulice Na Rolích a přilehlé pozemky

navržené urbanisticko-krajinářské řešení
M 1:500
POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Důležitým předpokladem pro vytvoření plnohodnotného parku je funkční i optické propojení severní a jižní části parku. Funkční napojení je řešeno přechodem pro chodce v
ul. V Zápolí, jehož realizace je nezbytně spojena s dalšími úpravami uličního profilu (vytvoření parkovacích míst s včleněnou zelení po obou stranách ulice, realizace samostatného pruhu pro cyklisty). Výsledkem je optické zúžení ulice a její vtažení do prostoru
parku. Důležité je i nové řešení komunikací, zasahujících do interiéru parku v severní
a jižní části (ul. Pobočná, Na Rolích). Uliční prostory jsou řešeny jako jednosměrné,
zklidněné, s vymezeným rezidenčním parkováním a zakomponovanou zelení. Detailní
popis dopravního řešení viz dále v textu.
Kromě funkčního propojení severní a jižní části parku přechodem a návaznými komunikacemi je park sjednocen materiálovým řešením zpevněných ploch, provedením a
barevným laděním mobiliáře a vybavenosti, i sjednocením charakteru zeleně. Negativní efekt široké středové komunikace V Zápolí je omezen zúžením naddimenzovaných
chodníků ve prospěch vsakovacích průlehů se zelení a včleněním pásů zeleně do pruhu
pro parkování.
Je navržena cestní síť, zajišťující průchodnost parkem ve všech směrech. V severní i
jižní části parku je vytvořen samostatný vycházkový okruh. Cestní síť je řešena v průsačném materiálu (mlat), středový pás vycházkových okruhů je navržen z česaného
betonu. V křížení cest vznikají zastavení, vybavená sedacím mobiliářem různého charakteru. Na území parku jsou nově vyřešeny terénní návaznosti. Různé výškové úrovně v
severní části parku jsou propojeny pomocí schodiště a rampy.
Pěší komunikace a okruhy vymezují jednotlivé parkové plochy s různým využitím. V jižní
části parku jsou to pobytové plochy pro odpočinek, setkávání a sousedské akce.
Kromě sedacího mobiliáře je zde navržen i jednoduchý herní prvek (dřevěné mikádo),
univerzální dřevěná mola pro hru i sezení, travnaté hřiště pro pétangue a pítko. V této
části zůstává umístěna i stávající „knihbudka“. V části při ul. Michelská, která je nejvíce
zatížena silnou dopravou, je tento vliv odstíněn protihlukovou stěnou.
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VÝCHODISKA NÁVRHU
• Vytvoření funkčního parku místního charakteru.
• Potenciál pro vytvoření návazného systému sídelní zeleně v širším území
(v současnosti zcela chybí!).
• Úprava dopravního řešení, zklidnění dopravy, řešení dopravy v klidu.
• Propojení severní a jižní části parku, zprůchodnění území, vytvoření vycházkových
okruhů. Dořešení terénních návazností.
• Vytvoření pobytových ploch, doplnění mobiliáře a vybavenosti pro všechny skupiny
obyvatel.
• Odstínění negativního vlivu dopravy.
• Vytvoření funkčního systému zeleně s maximálním zachováním stávajících prostů.
• Podpora vsakování dešťové vody v místě.

V severní části parku je vycházkovým okruhem vymezena psí loučka. Mimo plochu
pro  venčení psů jsou umístěny dvě houpačky pro velké děti a dospělé. Svažité partie
jsou využity pro umístění herních prvků. Pod svahem je místo pro univerzální workoutové prvky.
Návrh zeleně v parku počítá s maximálním zachováním stávajících dřevin. Zeleň je
nově doplněna o vzrůstné solitérní a skupinové dřeviny, poskytující stín, ale i o kvetoucí či jinak efektní dřeviny (podzimní vybarvení, zajímavé plody ap.) Odclonění komunikací a ozelenění partií v místech ochranných pásem technické infrastruktury zajistí
mnohokmenné dřeviny a soliterní keře. Navrženy jsou nenáročné druhy dřevin (habr,
javor babyka apod.), ale i odolné okrasné druhy dřevin v podobě solitérních stromů i
vícekmenů (okrasné třešně a jabloně, muchovníky).
Travnaté plochy jsou rozděleny do dvou kategorií: pobytové plochy jsou řešeny v intenzivním, nízce sečeném trávníku. Plochy, které nejsou určeny pro pobyt, jsou řešeny
extenzivním lučním porostem.

pruh pro cyklisty

podélné parkování
(rezidenční zóna)
s včleněnou zelení

nové výsadby listnatých dřevin

louka

V Zápolí

zachované stávající smíšené porosty dřevin

pěší cesta s průsačným povrchem (mlat)

nově řešená obslužná komunikace v průsačněm povrchu
(kvalitní ztravňovací dlažba)

kvalitní parkový mobiliář

schodiště a rampa pro bezbariérový průchod

napojení na stávající komunikace a parkovou úpravu

louka

kruhová
lavička

molo

pobytová místa
s pohodlnými lavičkami

doplněn mobiliář: lavičky
a roztroušené herní prvky
pro starší děti (rámová
houpačka ap.)

zprůchodnění plochy
mlatovými chodníčky

workout
hra

Pekárenská

úprava svahování
vytvoření rovinky
pro herní zákoutí
s terénní skluzavkou
a dalšími prvky

psí loučka s odpovídajícím
mobiliářem

vycházkový okruh
mlat, středová linie
z česaného betonu,
zasazení do terénu

nový přechod - spojnice
mezi dvěma částmi parku

úprava svahování, vytvoření roviny
s jednoduchými univerzálními
workoutovými prvky

podrobná situace severní části parku
M 1:250

hra ve svahu
houpačka

posezení

houpačka

posezení
psí loučka
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severní část parku
vycházkový okruh, psí loučka a hraní pro velké
Ve středu parkové plochy je zokruhována vycházková cesta v mlatovém povrchu. Pohledovou zajímavost přináší bílý
středový pás z česaného betonu. Okruh vymezuje psí loučku. Vně okruhu jsou rozmístěny velké houpačky.
Cesty doplňuje sedací mobiliář v podobě parkových laviček a dřevěných mol.
Parková zeleň dotváří kompozici a uzavírá park před rušným okolím.

velké molo

úprava komunikace, změna směru
jednosměrného průjezdu
podélné parkování pro rezidenty

protuhluková
stěna

herní prvek s univerzálním využitím

pobyt, pohyb, hra, gril, komunitní akce

vycházkový okruh:
mlat, střeová linie
z česaného betonu

molo

nové výsadby listnatých dřevin

odpočinek
na cestě

pobytová louka:
sousedské setkávání,
grilování
variabilní mobiliář
pro hru a posezení,
pétangue

zklidněná
komunikace
zvýšená

zákoutí
na čtení
s knihbudkou
a posezením

louka
louka

travnatý
pétangue

pítko

pobyt,
hra - mikádo

klid na čtení

louka
„knihbudka“

pobyt, pohyb, hra

nově vytvořené ucelené plochy zeleně: posezení,
pohodlný mobiliář

nově vytvořené ucelené plochy zeleně: pobyt, pohyb, hra

nové výsadby listnatých dřevin

úprava trasování - zklidněná komunikace v průsačném
povrchu (kvalitní zatravňovací dlažba), zvýšení
na úroveň chodníku

ponechaná stávající zeleň
nový přechod - spojnice
mezi dvěma částmi
parku

pruh pro cyklisty

podélné parkování (rezidenční zóna)
s včleněnou zelení

V Zápolí

podrobná situace jižní části parku
M 1:250

posezení

kruhová
lavička ve stínu

0
10 m

jižní část parku
vycházkový okruh - setkávání, hra a sousedské akce
Hlavní pobytová louka je vymezena okružní vycházkovou cestou v mlatovém povrchu se středovým pásem z česaného
betonu. Bílý betonový pás pohledově akcentuje zokruhování cesty a slouží ke snadnému pojezdu kočárků, vozíků či
dětských vozítek. Cesty jsou doplněny pohodlným mobiliářem, v trávníku jsou rozmístěny dřevěná mola pro hru
i posezení. Doplněná zeleň zajišťuje stín i odclonění okolní zástavby, kvetoucí třešně dodávají pobytové louce okrasný
charakter.

parkování
+
zeleň

pruh
pro cyklisty

vozovka

nové využití předimenzované
komunikace
vtažení do prostoru parku

středový
zelený pás

vozovka

pruh
parkování
pro cyklisty
+
zeleň

chodník vsakovací
průleh

nové využití předimenzované
komunikace
vtažení do prostoru parku
vsakování
dešôvých
srážek

vsakovací chodník
průleh

vsakování
dešôvých
srážek

interiér parku
jižní část

interiér parku
severní část:
zapuštěný chodníček

návrh řešení dopravy
vzorový řez ulicí V Zápolí

Cílem navrženého dopravního řešení je zklidnění dopravy v uličních prostorech,
které zasahují do plochy parku, rozšíření ploch zeleně na úkor zpevněných povrchů i
optické začlenění návazných částí komunikací do prostoru parku. Důležitým prvkem
je spojení severní a jižní části parku přechodem pro chodce, který zde v současnosti
chybí.
V návrhu je využito systému jednosměrných ulic (ul. Na Rolích, Pobočná). Nově je vymezeno parkování; které je navrženo jako rezidenční zóna. Důležitým prvkem je optické
zúžení ulice V Zápolí s využitím podélného parkování v kombinaci s ostrůvky zeleně.
ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ UL. V ZÁPOLÍ:
Doplnění přechodu pro chodce, propojení severní a jižní část parku (podmíněno úpravou dopravního řešení ul. V Zápolí). Vytvoření podélných parkovacích míst na plochách,
které v současnosti slouží živelnému parkování; vymezení rezidenční parkovací zóny.
Doplnění pásů zeleně mezi parkovací místa - efekt optického zúžení, vtažení komunikace do plochy parku. Vytvoření samostatného cyklopruhu v návaznosti na společný
autobusový a cyklistický pruh v ul. Michelská (končí náhle před křižovatkou Michelská

- V Zápolí) a návaznost na stávající cyklotrasu A221, A421 v ul. Pekárenská. Zúžení
naddimenzovaných pochozích ploch ve prospěch vsakovacích průlehů se zelení.
NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ UL. NA ROLÍCH:
Slepá část ul. Na Rolích nově trasována - omezena nekoncepční fragmentace území parku a rozšířena souvislá plocha zeleně v jihozápadní části území. Zachována
obslužnost soukromých vjezdů na pozemky. Obrácena jednosměrnost průjezdné části
ulice. Vytvořena zklidněná komunikace, slepé části komunikace pojaty jako sdílené
a zvýšeny na úroveň chodníků. Vyřešení dopravy v klidu; slepé části vymezeny pouze
pro vjezd a parkování rezidentů. Řešení je vhodné i vzhledem k sousedským akcím,
které se v místě již konají (např. akce „Zažít Michli jinak“).
NOVÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ UL. POBOČNÁ:
Navržena sdílená komunikace v průsačném povrchu (kvalitní zatravňovací dlažba). Zajištění obslužnosti navazujících vjezdů na soukromé pozemky; vjezd pouze pro rezidenty.
Vytvoření nové pěší komunikace parkového charakteru, přímé pěší propojení ul. Michelská a Pekárenská.

dělící stěna

název parku = identita

stávající vegetace

stávající vegetace

pohled z ul. Michelská:
park V Zápolí - nová identita parku
dělící stěna včleněna mezi stávající zeleň
vrchol zdi zvýšen konstrukcí s popínavými rostlinami

dělící stěna
odclonění dopravy z ulice Michelská

předpolí parku

zelená clona

dělící stěna

Michelská - vozovka a chodník

parková cestička

pobytová louka

řez parkem při ul. Michelská:
intimita vnitřního prostoru parku
instantní odhlučnění v místě bez stávající vegetace
možnost výtvarného pojetí

zelený
pás

obslužná komunikace
pro rezidenty
(průsačný povrch)

mlatový
chodník

jednoduché herní či
workoutové prvky,
lavičky

dělící stěna

soukromé
zahrady

svah využitelný
pro herní prvky:
skluzavka, stupně ve svahu
(využití stávajících kamenů)

vycházkový okruh
v mlatovém povrchu
jemně zapuštěný
do stávajícího terénu

psí loučka

řešení terénů
řez hřišťěm ve svahu

1

2
Terénní úpravy v parku jsou v současnosti provedeny velmi necitlivě. Problematické
je estetické působení, prostupnost parku i založení a údržba zeleně ve svažitých partiích.
Původní terénní úpravy byly silně degradovány v důsledku necitlivých zásahů při rekonstrukci sítí technické infrastruktury (teplovod).
Je navrženo zjemnění stávajících terénních zlomů a svahů. Nepřístupné partie jsou
navrženy k ozelenění skupinami dřevin či soliterami v extenzivním, lučním trávníku.
Přínosem je omezení eroze půdy, snížení nároků na údržbu, zvýšení biodiverzity i
retence srážkové vody.
Část svahu je oživena terénním hřištěm se skluzavkou a stupni ve svahu.
POPIS OBRÁZKŮ
1. zapuštění cest do terénu

3

2. terénní skluzavka a kamenné stupně ve svahu
3. terénní skluzavka

1

2

3
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6
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10

11

12

mobiliář a vybavenost parku

4

Sedací mobiliář tvoří parkové lavičky s opěradlem, univerzální lavice pro sezení
z obou stran, kruhové lavičky pod kourunou stromu či jednotlivá sedátka - židle.
Součástí navrženého mobiliáře je i pítko a samozřejmě odpadkové koše. V pobytových
plochách jsou dále navržena dřevěná mola, sloužící ke hře i sezení. Navrženo je provedení dřevo - kov (kovové části ve žluté RAL).

8
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V souladu s navrženým mobiliářem jsou jednoduché dětské a workoutové prvky v přírodním stylu.
Součástí řešení je osvětlení parku.
POPIS OBRÁZKŮ
1.-5.   lavičky INOA (https://www.streetpark.eu)
6.    lavice/molo RASTY (https://www.streetpark.eu)
7.    kruhová lavice RADIANO (https://www.streetpark.eu)
8.    odpadkový koš MAG (https://www.streetpark.eu)
9.    pítko P (http://www.epst.cz/cs/nase-prace/29/pitko-p-poulicni-pitko
10.  lampa YOA (https://www.artechnic-schreder.cz/produkty/yoa)
11.  velké houpačky pro děti i dospělé

13

12.  herní prvek - mikádo
13.  přírodní herní zákoutí

vegetace

V parku je zachováno maximální množství stávající zeleně.
Nově jsou doplněny soliterní i skupinové výsadby dřevin, které poskytují stín či do parku vnášejí efekt kvetení, podzimního vybarvení,
mají zajímavé plody apod. Využity jsou i mnohokmenné dřeviny a
soliterní keře.
Navrženy jsou nenáročné druhy dřevin (habr, javor babyka apod.),
ale i odolné okrasné druhy dřevin (okrasné třešně a jabloně, muchovníky).
Travnaté plochy jsou na místech určených pro pobyt krátce sečené.
Nepochzí plochy jsou porostlé extenzivním lučním porostem.

hospodaření s dešťovou vodou
odvodnění do zasakovacích průlehů

Princip řešení zadržení dešťové vody spočívá ve vytvoření tzv. zasakovacích průlehů mělkých příkopů s pozvolným sklonem. Půlehy jsou zatravněné, netvoří tedy bariéru pro
pohyb v parku.
chodník
zúžený o pás pro vsakování
dešťové vody
(lze využít odvodnění do průlehu)

odvodňovaná plocha parku

vsakovací průleh
s lučním porostem

vozovka

Průlehy umožňují vsakování dešťové vody přímo na místě, kde srážky dopadnou. Zabraňují zbytečnému odvodnění území a odvádění srážkových vod do kanalizace. Zadržená
srážková voda může být využita vegetací, její transpirace rostlinami působí jako přirozená klimatizace. Pozvolné svahování, vhodný vegetační kryt a členění svažitých ploch
průlehy také zabraňuje půdní erozí.
V průlehu mohou být nejen trávníky nebo luční porosty, ale i keře a stromy - zadržená
voda je v nich pouze velmi krátkou dobu, než se zasákne do podloží.
Průlehy lze s výhodou využít i pro odvodnění zpevněných ploch (chodníky, ev. vozovka).
Průlehy pro vsakování dešťových srážek jsou navrženy v celé ploše parku vždy v
patách svahů - tvoří linii podél pěších cest. V trase podél ulice V Zápolí je pomocí
průlehu zúžen asfaltový chodník.

etapa I.
etapa II.

etapa I.
etapa II.

etapizace navrženého řešení

Etapizace je navržena výhradně s ohledem na časovou náročnost projednání dílčích
změn v území. Doporučujeme realizaci parku jako jediného celku.
Pro první etapu je navrženo projednání realizace vnitřních parkových ploch, úprava terénů, realizace vnitřních parkových komunikací a osvětlení, instalace mobiliáře a vybavení
parku.
Projednání druhé etapy je časově náročnější a zahrnuje změnu dopravního řešení;
přeměnu ulice Na Rolích vč. zvýšení sdílených ulic (slepé části komunikace) a změny
vodorovného značení; dále řešení ulice Pobočná a realizace přechodu, cyklopruhu, parkovacích stání a ploch zeleně v ulici v Zápolí.
Úprava dopravního řešení je pro fungování a využívání parku zcela zásadní. Pokud by
byla provedena pouze investice do povrchů, zeleně a vybavenosti, zůstane území nadále
souborem zbytkových zelených ploch.

urbanisticko-krajinářská studie
park V Zápolí, Praha 4
Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Zuzana Štemberová, Ing. Mgr. Eva Jeníková, srpen 2018

za spolupráci děkujeme:
Ing. arch. Petr Preininger - dopravní řešení
Ing. Jan Sulzer - vizualizace
použité zdroje informací:
www.dveprahy.cz
www.mapy.cz
www.geoportapraha.cz
www.mpp.praha.eu
www.iprpraha.cz
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