Pořadové číslo projektu:

17

Název projektu:

Naučná stezka Prahou 10

Popis projektu:

Návrh řeší propojení kulturně a historicky zajímavých míst značenou turistickou
naučnou stezkou. Jednotlivá zastavení by byla doplněna o informační tabuli s informacemi o daném místě. Navrhovaná trasa by začínala u stanice metra Strašnická
a vedla po trase Trmalova vila, vila bratří Čapků, Eden, kolonie Bohdalec, obecná
škola, kolonie Slatiny, Hamerský rybník, Záběhlický zámek, meandry Botiče, Práčský
zámek, Toulcův dvůr.

Navrhovatel projektu:

Václav Luňák

Lokalita:

Vršovice - Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město - Záběhlice

Náklady předpokládané
navrhovatelem:

Dle provedení inf.tabulí

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Schváleno: Realizovatelné za předpokladu dosažení konsenzu se stávající sítí naučných stezek.

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx

Strašnice

Vršovice – Vinohrady
Zahradní Město - Záběhlice

Název návrhu*:

Naučná stezka Prahou 10

Lokalita, které se
návrh týká*:

Vršovice - Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město - Záběhlice

Identifikace
navrhovatele:

Václav Luňák

Adresa trvalého
pobytu:
E-mail*:
Telefon*:

Přesná lokalizace
místa, kterého se
návrh týká*:

Kulturní a historické zajímavosti Prahy 10

Odůvodnění
návrhu*:

Jedná se informativně - naučný způsob poznávání historie nejen Prahy 10 formou výletu pro
jednotlivce, rodinu, školní třídu...

Popis návrhu:

Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav.

Současný stav*:

Obdobné projekty jsem viděl v jiných městských částech, v naší zatím ne.

Zamýšlený stav*:

Propojení kulturně a historicky zajímavých míst značenou turistickou naučnou stezkou a na
jednotlivá zastavení umístit informační tabuli s informacemi o tomto místě. Navrhovaná trasa by
začínala u stanice metra Strašnická a vedla po trase Trmalova vila, vila bratří Čapků,Eden (zde byla
zmíněna historie týkající se prvorepublikového zábavního parku a jak sem Slavia z Letné
doputovala), kolonie Bohdalec, obecná škola, kolonie Slatiny (zde by měla být historie těchto míst
včetně ukázky dosud zachovalých staveb), Hamerský rybník (zde o založení a bývalém hamru),
Záběhlický zámek, meandry Botiče, Práčský zámek, Toulcův dvůr - a dále můžeme pokračovat kolem
Hostivařské nádrže např. ke stanici metra Háje, ale to už jsme v jiné městské části.... Na fotografii je
příklad informační tabule z jiné naučné stezky.

Kvantifikace osob
zasažených realizací
návrhu*:

teoreticky neomezená

Předpokládané
náklady*:

dle provedení inf.tabulí

Souhlasím se
zpracováním
osobních údajů*:

Fotografická příloha:

souhlasím

