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Z

„Předprostory škol jsou přirozeným místem setkávání dětí i dospělých a mají
potenciál stát se významnými veřejnými prostranstvími a skutečnými centry
místního života na sídlištích.

Zadáním urbanistické studie byla revitalizace významného veřejného prostranství
v panelovém sídlišti Pankrác II. Domníváme se, že prostranství má potenciál stát se
pobytovým prostorem nejen školáků ale
i místních obyvatel. Do zpracování studie
byly zapojeny děti ze ZŠ Plamínkové a bylo
uskutečněno setkání s veřejností.

Věřím, že tento projekt, který se má v nejbližší době realizovat, oživí zpustlé místo,
zpříjemní dětem čekání na rodiče a různé kroužky, a věřím také, že se na něm budou
zastavovat a čas trávit i další obyvatelé pankráckého sídliště. Vytvoříme tak základ
pro propojení předprostoru školy se zeleným prostranství u polikliniky Hvězdova.“

Řešené území, prostor před vstupem do ZŠ Plamínkové,
je rozděleno do tří částí: náměstí, z kterého se vstupuje
do školy, travnaté plochy, která je dnes obyvateli vnímána
jako nevyužitý potenciál místa a zahrady mateřské školy. Návrh akcentuje reprezentativní charakter náměstí, ve
kterém vytváří možnost setkání obyvatel. Do přilehlé travnaté plochy mezi chodníkem a školou je umístěno parkurové hřiště. Předzahrádka mateřské školy je v návrhu vymezena živým plotem a jsou upraveny pěší cesty a zeleň.
Kromě místa her a setkání návrh přináší nová krátkodobá
parkovací stání pro rodiče nebo školní autobus, přičemž
současný počet stání pro rezidenty je zachován. Původní
stromy jsou zachovány a doplněny stromy novými. V prostoru je doplněno chybějící osvětlení a městský mobiliář
na náměstí a v předzahrádce – dřevěné trámy na sezení,
pítko, odpadkové koše a další.
Věříme, že se předprostor ZŠ Plamínkové po rekonstrukci
stane oblíbeným a krásným místem sídliště Pankrác II.

Alžběta Rejchrtová
radní MČ Praha 4 pro územní rozvoj a výstavbu

Předprostor školy je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím sídliště Pankrác II a má
potenciál stát se pobytovým prostorem. V současném stavu je to plocha se špatným
trávníkem, opuštěným stromem, popraskaným asfaltem, bez mobiliáře, celkově zanedbaný a nevzhledný. Chybí možnost parkování pro rodiče přivážející děti autem.
Díky úpravě proﬁlu ulice vzniknou 4 K+R stání. Nový povrch chodníku bude asfaltový
stejně jako na ostatních chodnících na sídlišti. Prostor před školou bude pojednán výtvarnou kresbou dodávající tomuto prostoru výjimečnost. Ostrov se sportovním povrchem a skupinou stromů bude příjemným místem k pobytu. Předprostor ZŠ Plamínkové
se tak může stát skutečným Náměstím sídliště Pankrác II.
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Chodník je úzký, plocha trávníku je nevyužitá.
Hodnotou prostoru jsou vzrostlé stromy.

Chodník bude rozšířen na dvojnásobek. Podél něj
je z části trávníku navržena plocha s pryžovým
sportovním povrchem vybavená malým hřištěm
pro parkour. Povrch hřiště je výškově modelován,
a tak vznikají plochy na sezení.

Velká plocha trávníku je pro prostor náměstí
nevhodná a v současné formě je spíše bariérou.
V prostoru chybí lavičky. Hodnotou jsou všechny
stávající stromy (javor, mirabelka, lípa). Zábradlí v
popředí je problematické - děti jsou nuceny jej z
této strany přelézat a paradoxně se tak stává spíše
nebezpečnou překážkou než ochranným prvkem.
Chybí prvky veřejného osvětlení a po setmění se
tam místo stává nehostinným a nebezpečným.

Příjezd do školy autem bude bezpečný. I když
parkovací pás K+R stání zúží plochu předprostoru školy, zůstane dostatek prostoru pro ostrov
se skupinou stromů a kládami na sezení i rovnou
asfaltovou plochu, na které se bude pěkně jezdit
na koloběžkách a skejtech. Cyklostojany budou
motivovat děti jezdit do školy na kolech a koloběžkách.

Předzahrádka vznikla dodatečným oddělením
zahrady MŠ novým plotem. Kvůli tomuto ad hoc
řešení je prostor předzahrádky nejasný, vedení
cest je nelogické, člověk se v prostoru obtížně orientuje. Povrchy celkově jsou zanedbané. Hodnotou jsou vzrostlé stromy - solitérní lípa, stromořadí
bříz a (dnes již prořídlý) pás okrasných třešní podél
plotu do ulice.

Díky lemu ze živého plotu získá prostor Předzahrádky jasný tvar. Vedení cesty bude upraveno
tak, aby odpovídala trase ke schodišti a vstupní
brance do MŠ. Nevyužívaná cesta na pravé straně
bude zrušena a díky tomu bude rozšířena plocha
trávníku. Mohou zde vzniknout pěstební záhonky,
o které se budou děti starat a kolemjdoucí obdivovat.
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Referenční obrázky mobiliáře a povrchů:

LED lampa veřejného osvětlení Street
E256, výrobce iGuzzini, zdroj: www.
iguzzini.com

tabule ve veřejném prostoru - Nábřeží Seiny, Paříž,
zdroje: parisvudeparis.canalblog.com a www.insidr.paris

aslfaltový povrch School Play, Castleknock School Dublin, 2009,
autor Ronan McCrea,
zdroj: www.play-scapes.com

praha4-panely_SJ.indd 5

typ lavičky vhodný pro Předzahrádku - parková lavička Kajen
sun lounger, výrobce Nola, zdroj: www.landezine.com

štěrkový trávník je nezhutnitelný povrch vhodný v místech s pohybem lidí - hřbitov v Dolních
Břežanech,
autor Zdeněk Sendler,
zdroj: janstyblo.cz
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parkourové hřiště Labská kotlina, Hradec Králové,
výrobce hriste.cz, zdroj: www.tshk.cz

asfaltový povrch, Röschibachplatz, Zurich,
autor Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur,
zdroje: hmla.ch a wipkingen.net
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