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Stanovisko

k úpravě páteřní komunikace v parku na Kampě
Klub Za starou Prahu považuje park na Kampě za mimořádnou oázu, místo pro
relaxaci a ztišení, v samém srdci Prahy zcela ojedinělé. Stávající podoba parku, která pochází
ze 40. let 20. století, vyšla z konceptu krajinářského parku a představuje neobyčejně šťastné
řešení, díky němuž se stal park na Kampě jedním z nejlépe fungujících veřejných prostorů
v centu Prahy. Vhodnou kombinací volných zatravněných ploch se vzrostlými solitérními
stromy po jejich obvodu, poskytuje otevřený prostor pro sport i klidná zákoutí pro odpočinek.
Toto rozvržení akceptují i hlavní komunikace, které obíhají volné plochy. Páteřní
severojižní trasa kampského parku sleduje z části průběh historické cesty, vedoucí podél
zahradních zdí. Její esovité prohnutí je přirozeným a vítaným prvkem zklidnění a regulace
provozu na této komunikaci. Šíře cesty více než dostačuje pohodlnému průchodu jednotlivců i
skupin turistů, stejně jako nutné technické obsluze. Klub považuje zvažované rozšíření cesty,
stejně jako její případné napřimování či jinou změnu průběhu za zcela nežádoucí - napřímení
a rozšíření komunikace pouze zvětšuje provoz, což by narušilo rekreační funkci prostředí.
Dále je třeba připomenout, že tato zmiňovaná komunikace je primárně určena pro pěší
provoz, a vzhledem k dalším funkcím parku by bylo nežádoucí i její vedení v režimu
cyklostezky bez omezeného provozu.
V otázce povrchových úprav parkových cest sdílíme stanovisko paní architektky
Kopecké, která kritizuje především nevhodné kombinování různých materiálů (od živičných
povrchů, přes velkoformátovou dlažbu až k povrchům dusaným), jejichž zbytečná pestrost by
přinesla i obtíže při údržbě.
Problematickým shledáváme rovněž vyústění hlavních komunikací do Říční ulice a do
nástupních prostor náměstí Na Kampě, kde je situace ještě komplikována pomníkem Josefa
Dobrovského. Z návrhu, se kterým jsme měli možnost se seznámit, vyplývá rovněž záměr
zrušení zdí kolem zahrady Werichovy vily, které by zesílilo rozpačité vyznění tohoto prostoru
a zničilo uzavřenou intimitu zahradní vily.
Klub Za starou Prahu nevidí důvod k razantnějším změnám v uspořádání parku; naším
doporučením by byla citlivá oprava komunikací ve stávajícím rozvržení, výměna mobiliáře a
kultivace zeleně (včetně porostů v korytě Čertovky).
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