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Žádost o mobilní zeleň na horní konec Slovanského nám
Skácelova x Ruská, Těšínská

Tedy o místo před východním průčelí Ruská 2 východní průčelí domu Skácelova 2a na ulici
Těšínska:

V dokumentu se budu dále detailněji zabývat východním průčelím domu Skácelova 2a na ulici
Těšínská, který toto potřebuje kriticky. Ruská 2 je zde doplněna jen pro symetričnost.

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round8/%c5%bd%c3%a1dost%20o%20mobiln%c3%ad%20zele%c5%88%20na%20horn%c3%ad%20konec%20Slovansk%c3%a9ho%20n%c3%a1m.pdf


Od rekonstrukce sítí na Slovanském náměstí, se stalo náměstí, a okolní ulice neobyvatelným. Viz:
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE
%C3%A1dost-2.pdf a velmi důležitý - o akustickou nápravu Slvoanského náměstí -
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/kereSlovanak.pdf (akceptovvaný městskou čtvrtí)
Na dlouhé zimní večery pak celý: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/

Před domem Skácelova 2 (tedy již klidné místo území) naměřila KHS v září 2020 62.9db!!!

Po třech letech bojů na královopolské radnici se nám podařilo na severní straně spodního konce
Skácelovy (tedy na Jižní straně, spodní poloviny budovy Skácelova 2a) (a částečně i na protilehlé
straně) docílit vysazení zeleně, a to včetně malé (1m výšky) ochranné zídky s protihlukovým jádrem.
Účinek těchto opatření byl enormní, a extrémní hluk v místě byl snížen cca o decibel (což má ovšem
pocitově neuvěříte pozitivní následky (např poloviční četnost roztřesení oken apod.))
Překvapivě, jedna z prvních pozitivních změn po oblast, která možná byla i spouštěcím
mechanismem dosadeb, byla obnova uhynulých (nedávno vysázených!), ztracených, či nikdy
vysazených stromů na Těšínské a Ruské.

Zdá se, že na Skácelové, která je v kompetencí městské čtvrti, se nyní situace zklidňuje, a pozemek
přechází do pronájmu obyvatel Skácelovy 2a. Tito se o zeleň v okolí domu (včetně Těšínské) velmi
dobře starají, neboť je to to jediné, co udržuje dům obyvatelný.

Proto se nyní snaha opět obrací na váš úřad, neboť Těšínska a Ruská je v kompetenci MMB nikoliv
městské čtvrti. Z předchozích iterací také víme, že na vyznačeném místě není možný plnohodnotný
dosaz, neboť pod pozemkem procházejí hlavní sítě.
Ve výsledku, mobilní zeleň v řádném velkém betonovém(či podobném) květináči, může být proti
strašnému hluku a vibracím z vozovky účinnější než zeleň běžná. Neboť ten květináč je to, co rozbije
tu nejsilnější pozemní vlnu.

Dva klíčové stromy mezi Skácelovou 2a a Slovanským nám, ale strašlivě trpí. Jak vandalismem (od
opilých studentů, po zaměstnance DPMB(!!!!)), tak blízkostí hustého provozu, tak tím, že jsou -
vzhledem podmínkám - extrémně solitérní. Právě solitérnost a smog, považujeme za důvod, že i přes
naši péči, se oba zdají nemocné. Navíc strom na rohu Těšínska Skácelova, je vystaven těžkým
povětrnostním podmínkám, a dvojnásobné (obousměrné) zátěži než všechny ostatní stromy v
popisované oblasti. Stromy na této křižovatce nutně potřebují vegetační podporu.

Z výše uvedených důvodů, v návaznosti na gabionovou zídku a s příslibem našeho se starání o,
bychom vás rádi požádali o umístění mobilní zeleně v co nejvyšších betonových květináčích. Např
https://presbeton.cz/produkty-realizace/kvetinace (nejsem agent, ale bylo to to jediné, odpovídající co
jsem našel), navíc i ve stříkané varianě kdy by ladily s gabionovou zídkou, např dle ukázkového
nákresu daného místa níže. S co nejhustšími, nejvyššími a hlavně stálezelenými, keři. V okolí jsou
hodně rozšířené růže - pokud nic jiného, pak alespoň ty. Jedná se o prostor 4m x 9m a je snadné
zachovat všechny předepsané vzdálenosti od přechodu. Například - nová mobilní zeleň je 6 šedých
obdélníků cca 0.5m x 1m, postavených do formace, na prolomení zvukových vln ze Slovanského
náměstí a Skácelovy:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE%C3%A1dost-2.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE%C3%A1dost-2.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/kereSlovanak.pdf
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/
https://presbeton.cz/produkty-realizace/kvetinace


Prosíme, berte naší žádost vážně. Slovanské náměstí a okolí prakticky vymírá. Populace je velmi
stará a ze zjevných důvodů se sem mladí nehrnou. Kromě několika málo domů (víz schválená:
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round7/ZadostOZadostOOMMB.pdf )se již lokalita změnila v
ghetto. Navíc se jedná o památkově chráněné fasády,které jen se jen těžko stanou předmětem
výrazné přestavby.

S pozdravem a poděkováním,
Mgr. Vaněk Jiří
Skácelova 2a
775 39 01 09
judovana@email.cz
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