Pořadové číslo projektu:

20

Název projektu:

Zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě

Popis projektu:

Navrhovatel předkládá návrh na oživení, zatraktivnění a rozšíření naučné
stezky Zahrada ve Městě, která umožňuje obyvatelům Zahradního Města,
ale i jeho návštěvníkům, najít cíl a motivaci pro jejich procházky. Přináší jim
nové informace, jak o lokalitě, tak o rostlinách, podle kterých se ulice Zahradního Města jmenují. Stezku by měla být obohacena i o interaktivní prvky.

Navrhovatel projektu:

Klub K2, K Rybníčkům 3249/15, Praha 10, 100 00, Leona Hornová

Lokalita:

Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

212.400 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*:

Zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada ve městě

Lokalita, které se
návrh týká*:

Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele za
organizaci:

Klub K2

Adresa sídla
organizace:
E-mail*:
Telefon*:

Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Meruňková – roh ulic Meruňková x Střemchová, pozemek katastrální č. 814, příp.
815
Břečťanová – u rohu hřbitovní zdi, pozemek k. č. 5866/2
Podléšková – u stávající tabule naučné stezky, pozemek k. č. 1258/4
Zvonková – u stávající tabule, pozemek k. č. 2078/258

Odůvodnění
návrhu*:

Předkládáme návrh na oživení, zatraktivnění a rozšíření naučné stezky Zahrada
ve Městě, jelikož máme informace, že dosavadní stezka je navštěvovaná a
umožňuje obyvatelům Zahradního Města, ale i jeho návštěvníkům, najít cíl a
motivaci pro jejich procházky. Přináší jim nové informace, jak o lokalitě, tak o
rostlinách, podle kterých se ulice Zahradního Města jmenují. Dosud jsme během
předchozích let realizovali celkem 16 tabulí. Vnímáme ale, že jsou ještě místa, o
která by bylo vhodné stezku rozšířit. Zároveň jsme si vědomi, že stezku by bylo
dobré obohatit o interaktivní prvky, které ji zatraktivní a přinesou další možnosti
především pro její základní cílovou skupinu, kterou jsou děti předškolního věku.

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Naučná stezka v současné době zahrnuje 16 tabulí. Ty obsahují ústřední ilustraci,
informace a zajímavosti o rostlině, řadu úkolů a zajímavostí určených
předškolním dětem. Navíc, až na výjimky, obsahují část, která obsahuje
informace z historie nebo současnosti konkrétního místa. Chybí u nich ale
moderní interaktivní prvky, které by byly především pro dětské návštěvníky
zajímavé a přitažlivé. U tabule Podléšková se navíc nachází neupravené a

nehezké místo v zeleni. Chybí zde také lavička.
V rámci zatraktivnění naučné stezky bychom chtěli:
1. Přidat 2 nové tabule, konkrétně:
a) do ulice Břečťanová a do ulice Meruňková. V ulici Břečťanová by byla umístěna
větší tabule o rozměru š. 150cm x v. 100cm.
b) Do ulice Meruňková by byla umístěna menší tabule o rozměru š. 110cm x v.
100cm, kterou by navíc doplňoval interaktivní prvek – poznávání podle hmatu.
2. Přidání interaktivního prvku ke stávající tabuli Podléšková – mraveniště –
na neupraveném místě v zeleni, viz. foto v příloze, navrhujeme instalovat
dřevěný objekt „mraveniště“, který doplňuje informace o mravencích na tabuli
Podléšková. Mraveniště by mělo rozměr 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m, vedl by v něm
tunel (mravenčí chodbička), bylo by možné po něm šplhat a doplňoval by ho
model mravence v nadživotní velikosti. Sloužilo by tedy navíc jako prolézačka. K
tomu prvku navrhujeme také instalaci lavičky.
Zamýšlený stav*:

3. Oprava tabule ve Zvonkové ulici (nelze vyčistit popsání fixou) – vytištění nové
desky a přidání interaktivního prvku – zvonkohra.
Pozn. Pokud má realizace nových tabulí pokračovat plynule a koncepčně v
předchozím duchu naučné stezky Zahrada je městě, je potřeba zachovat
spolupráci s jejími dosavadními autory, kteří mohou uplatnit svá autorská práva.
Konkrétně se jedná o výtvarnici Lucii Martiškovou, autorku textové části Leona
Hornovou a autorku grafiky Evu Černou. Dále lze k realizaci doporučit pro
kontrolu odborné správnosti Evu Vítovou, k doplňujícím kresbám Elišku
Surmovou a Veroniku Linhartovou. Panely dosud vyráběla firma Infopanely
Krásný & Kout.
Přílohy
Zásilka uschovna: www.uschovna.cz/zasilka/GVSAMULBX2Z9M9MP-HTK
Vzhled stávajících tabulí ns – Zahrada_ve_meste4.jpg, Zahrada_mala_tabule
Foto stávající stav tabulí
Rozpočet
Mapa naučné stezky

Kvantifikace osob
zasažených
nejméně 3000 osob
realizací návrhu*:

Předpokládané
náklady*:

212 400 Kč. Podrobněji rozepsáno v příloze.

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

souhlasím

Fotografická příloha:

