Branická Třešňovka – jak dál?
Společné plánování

Zpráva ze setkání 7. 10. 2019

AT E L I É R
PRO VEŘEJNOU
D E B AT U

V pondělí 7. října 2019 od 18 hodin proběhlo otevřené setkání zájemců o rozvoj Branické Třešňovky.
Setkání svolalo Ekocentrum Podhoubí ve spolupráci s Ateliérem pro veřejnou debatu, který připravil
metodiku diskuse a debatu facilitoval. Setkání se zúčastnilo 15 lidí z řad místních obyvatel i lidí zastupujících
spřízněné organizace.
Cílem bylo zhodnotit dosavadní fungování, pozitiva i negativa současného stavu, navrhnout dalších možné
kroky a vytyčit dlouhodobější vizi pro území a širší okolí. Důležitou částí byla diskuse o vedení, které je
od počátku spjato s Ekocentrem Podhoubí. Jaká je současná i budoucí úloha této organizace ve vedení sadu
a kdo další se může podílet?
Program setkání
 Úvodní slovo a představení účastníků
 Třešňovka dodnes (Jan Čech, Ekocentrum Podhoubí) - stručná historie, vlastnické vztahy
 Klíčoví hráči pro chod sadu, cílové skupiny uživatelů
 Hodnoty a problémy: V čem sad funguje dobře a v čem ne?
 Nápady a činnosti
 Co třešňovka znamená z hlediska lokality a komunity (Charakter)
 Jak může sad vypadat v budoucnu? (Charakter)
 Management a chod
 Zhodnocení, závazky a co dál
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Závěry z debaty

1

Klíčoví hráči pro chod sadu, cílové skupiny uživatelů

Podařilo se postihnout současné i potenciální hráče – tj. instituce, uživatele i jejich skupiny, kterými jsou:













2

Ekocentrum Podhoubí
Komunitní zahrada Věkova
Dobrovolníci a brigádníci
Vlastníci pozemků
Starousedlíci
Dětská skupina Ježek
Skauti
MČ Praha 4
Odbor ochrany prostředí HMP
Česká zemědělská univerzita
Základní a mateřské školy v okolí (ZŠ a MŠ Jílovská)
Obyvatelé sídliště

Hodnoty – v čem sad funguje dobře? Na čem do budoucna stavět?

8

Sad kvete, plodí a je krásný (estetika)
Biodiverzita v lokalitě

7

Stín

7
6

Klid
Strakapoudi

4

Spojuje lidi

4

Lesní jahody

2

Přístupný prostor

2

Menší strach

2

Cesta dolů do Braníka
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Problémy – v čem sad nefunguje? Co je třeba řešit?

10

Nepořádek po partičkách lidí

9

Vysychání lokality (nízký podrost, málo stínu)
Psí hovínka

6

Vandalismus

6
3

Vedro

2

Nejednotná vize

4

Nápady na vítané činnosti

8

Vsakovací pásy, poldry
Biologický průzkum sadu

6

Plán vhodné výsadby

6

Kontinuita ve správě

5

Posezení

5

Hydrologický průzkum

4

Hromadný úklid

4
3

Naučné info tabule (ZŠ, MŠ)
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Vize

1

Sázet duby a ořešáky

1

Charakter a nápady do budoucna

Třešňovka je součástí širšího zeleného pásu. Funguje jako rekreační plocha města a je unikátním biotopem.
Lidé, kteří v okolí žijí delší i kratší dobu, si místo berou za vlastní. Projevuje se odpovědný vztah komunity, lidé
je vnímají jako místo vhodné k setkávání. Je významnou součástí jejich domova, cestou domů. Kladně
obyvatelé hodnotí hospodářský užitek sadu.
Místo má potenciál zadržovat vodu, který ale není z pohledu podstatné části lidí dostatečně naplněn.
Návrhem, který podpořilo více lidí, je otevřít debatu o tom, jak je sad spravován a přehodnotit např. nové
možnosti kosení, spásání, druhové skladby, dosadby, zasakovacích pásů. Do jaké míry je tato situace daná
klimatickými změnami projevujícím se obecně v městském prostředí a do jaké je to dáno předchozím
a současným režimem správy by mohl prokázat průzkum, provedený ve spolupráci s ČZÚ a dalšími
zainteresovanými subjekty. Většina účastníků vítá v sadu pořádané akce a brigády. Co se týká samotného
vedení a managementu, přímý závazek spolupodílet se na vedení od nikoho z účastníků nepadl.

Konkrétní nápady od účastníků do budoucna:









Průzkum ČZÚ
MHMP – konzultovat návrh dalšího postupu
Zvýšit biodiverzitu travního porostu
Ovce pro spásání
Sekání jen 1x ročně
Odkup části pozemku
Pořádání ornitologických exkurzí
Pořádání akcí pro širokou veřejnost
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Barbora Týcová

Ateliér pro veřejnou debatu

www.ateliervd.cz

