Královská obora Stromovka
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Komplexní obnova parkové komunikace
mezi ulicí U Výstaviště
a Oveneckou ve Stromovce
V první polovině roku 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce teplovodu Pražskou teplárenskou a.s. v rámci
komunikace ve Stromovce v úseku U Výstaviště – ulice Ovenecká.
Realizaci oprav teplovodu předcházela úspěšná jednání o sdružené investici MHMP OCP a Pražské Teplárenské a.s.
Odborem ochrany prostředí MHMP byl v rozsahu oprav teplovodu v parku Stromovka zadán koncepční projekt na „Komplexní opravu parkové komunikace mezi ulicí U Výstaviště a Oveneckou“ (zpracovatelé ateliér
a05 a PPU spol. s r.o.).
Na realizaci oprav teplovodu od června 2016 navázala komplexní rekonstrukce komunikace mezi zmíněnými
ulicemi. Realizací veřejné zakázky se docílí podstatného zlepšení dnes nevyhovujícího stavu komunikace
a jejího odvodnění, dojde k potřebné obnově stromořadí, mobiliáře, veřejného osvětlení a prvků drobné
architektury. Zároveň se zajistí úspora nákladů při sdružené investici do přestavby teplovodu ze strany
Pražské teplárenské a.s. a do parkové komunikace a vybavenosti ze strany MHMP OCP.

Reconstruction of the park road between
two streets - U Výstaviště and Ovenecká
An extensive heat pipeline reconstruction took place in a section of streets U Výstaviště and Ovenecká
in a second part of the year 2016. The realization of heat pipeline repairs from June 2016 was followed by
a complete reconstruction of park paths with a total length approximately 600 m and an average width
of 10,5 meters, all happened between those streets.
The total renovation includes the alley recovery, realization of a pedestrian paths made from small stone
cobbles, reconstruction of the local road surface using bitumen, installation of new benches, waste bins,
fountains and a new type of lighting.
There have been 23 pieces of trees removed from existing alley following the decision of Nature protection and conservation office based on expert report in the second half of May. In autumn 2016, after
the completed road reconstruction a recovery of the existing alley will be implemented according to the
current project plans. 23 pieces of alley trees will be planted - mostly chestnuts and common maples.
The reconstruction of the road will also improve trees site conditions. There will be an enlarged root space
for current trees, but also for a new ones in the alley.

Cílem této sdružené investice je celková rekonstrukce parkové komunikace v celkové délce zhruba
600 m a průměrné šířce 10,5 m včetně technických prvků a stromořadí, která byla v části proﬁlu v celé
délce mezi ulicemi Ovenecká a v rámci opravy teplovodu vybourána. Stavba zahrnuje obnovu stromořadí,
realizaci pěšího propojení z drobné kamenné dlažby, obnovu povrchu obslužné komunikace ze živice,
dodání nových laviček, košů, pítka, nového typu veřejného osvětlení a realizaci funkčního odvodnění v celém
průběhu trasy.
V druhé polovině března bylo na základě znaleckého posudku a rozhodnutí o kácení od orgánů ochrany
přírody a památkové péče odstraněno 23 ks stromů ve stávajícím stromořadí. Na podzim 2016, po dokončení
celkové rekonstrukce komunikace, bude provedena obnova stávajícího stromořadí dle zpracovaného
projektu. Bude vysazeno 23 ks nových vzrostlých alejových stromů do stávajícího stromořadí. Jedná se
o kaštany a babyky.
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V rámci rekonstrukce komunikace dojde ke zlepšení podmínek pro růst stromů, bude zvětšen prokořenitelný
prostor stávajících i nových stromů ve stromořadí. U vstupu od ulice Ovenecká bude vysázeno 1358 ks
trvalek a 970 ks cibulovin.
Ze strany MHMP OCP se jedná o I. etapu rekonstrukce komunikace v úseku U Výstaviště – Ovenecká. V rámci
II. etapy je připravována rekonstrukce úseku Ovenecká - Místodržitelský letohrádek včetně předprostoru
této významné stavby ve Stromovce.
Realizací obou etap dojde k ucelené rekonstrukci vyhlídkové komunikace nad severními svahy Stromovky včetně navazujících parkově upravených ploch, reprezentativního předprostoru Místodržitelského
letohrádku a navazujícího vstupu do parku Stromovka z náměstí Pod Kaštany.
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Více informací naleznete na www MHMP OCP oddělení péče o zeleň: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/index.xhtml
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www.praha-priroda.cz

