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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
publikuje názory jejich členů činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné 
verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy. 

Na  základě spolupráce mezi některými spolky 
a Odborem dopravy a životního prostředí Prahy 
6 bude v letošním roce vyhlášena anketa strom/
skupina stromů roku Prahy 6. Cílem je upozornit 
zejména na stromy nebo skupiny stromů, ke kte
rým mají občané vztah či je nějakým způsobem 
zaujaly, ale stojí mimo centrum pozornosti. 
Do soutěže tak nebude možné přihlašovat stro
my, které jsou již v nějaké formě chráněny (např. 
památné stromy). Návrhy i hlasování proběhnou 

v  jarních měsících. Vítězem bude vyhlášen ten 
strom, který získá nejvíce hlasů. Díky podpoře 
vedení radnice bude pro anketu možné využít 
portál městské části. Jakmile bude vše připrave
no a stromy se olistí, budou občané informováni, 
za jakých podmínek bude možné vkládat návrhy 
stromů a hlasovat pro ně. Vyhlášení ankety před
pokládáme během několika týdnů.
Anketa je součástí projektu neformální spolu
práce mezi spolky a  ODŽP/radnicí, který pra
covně nazýváme „Stromy”. Cílem projektu je 
otevřená komunikace mezi spolky a  úřadem 
nad rámec daný legislativou, poskytování lokál
ní zpětné vazby ze strany občanů a participační 
spolupráce v rozvoji zeleně v konkrétních lokali
tách. Projekt jsem za spolek Via Praha 6 inicioval 
v polovině loňského roku a probíhá jeho pilotní 
fáze. Na projektu zatím aktivně spolupracuje 9 
spolků a  1 sdružení vlastníků a  bylo vybráno 
17 lokalit, které mají svého patrona z řad spol
kařů. Patroni zpracovávají komentáře ke  svým 
lokalitám s návrhy na zlepšení péče o stromy/
zeleň. Naproti tomu ODŽP nám předal analýzy 
stavu zeleně a  návrhy úprav ve  4 parcích, kde 
se v  blízké budoucnosti plánuje revitalizace. 
Místní spolek se bude moci k  návrhům vyjád
řit. Projekt podpořila komise ŽP i grémium sta
rosty. O dalším vývoji projektu budu průběžně 
informovat.

Pavel Charvát, spolek Via Praha 6

Strom roku 2021 Letem světem

Honosné prvorepublikové vily s  pečlivě udr
žovanými zahradami – to byly charakteristické 
rysy vilové rezidenční Bubenče, které přispěly 
k  jejímu věhlasu a  pověsti diplomatické čtvrti. 
V poslední době však tato součást městské pa
mátkové zóny svůj charakter luxusní vilové čtvr
ti z konce 19. a počátku 20. století pomalu ztrácí. 
Zachovalé vily jsou přestavovány či dostavová
ny (Muchova, Kapsova, Říhovského), některé 
mizí (Svolinského), objevují se s okolím nesou
rodé novostavby (Chorchoj), historické zahrady 
ukusují zpevněné parkovací plochy (Památník 
písemnictví) či přímo garáže (U Vorlíků 3, zastu
pitelské úřady).
Nově má na  dosud volném pozemku mezi ul. 
Na  Zátorce a  Pod Kaštany vyrůst v  porovnání 
s  vilovou zástavbou mohutná budova turecké 
ambasády (bit.ly/turamb). Navrhl ji turecký 

architekt Emre Arolat, který přiznává uplatnění 
struktury typické pro domy jeho kraje. Asi proto 
se nelze divit, že budova do okolí moc nezapa
dá. Autor se odvolává i  na „pražský kubismus”, 
jeho známky však v  okolí nenalézáme. Prokla
movaná snaha o  fyzický vztah a uctivý přístup 
budovy ke „specifickému okolí” bohužel zůstala 
jenom na papíře: s okolím, zejména se soused
ní, jedinečnou secesní vilou předního českého 
architekta Emila Králíčka, si svojí tváří vůbec 
nerozumí. Pozemek, původně zahrada k rohové 
vile, bude navíc zastavěn podílem daleko vět
ším, než je ve vilové Bubenči obvyklé, na zeleň 
nezbyde téměř nic. V souhrnu tak záměr v mno
ha ohledech nerespektuje ustanovení vyhlášky 
HMP č.10/1993 (bit.ly/vyhlpamzony) o památ
kových zónách. Řízení o  umístění budovy za
počalo zhruba před 10 lety, stavbě nezabránily 

Nová výstavba ničí autenticitu  
památkové zóny

ani námitky sousedů, stavební povolení ze 6. 11. 
2014, s prodlouženou lhůtou výstavby do 4. 11. 
2020, se právě (teprve) začíná naplňovat. 
Zdá se nám, jako by památkáři, město, naše 
 radnice i  stavební úřad na  zachování jedi
nečnosti památkové zóny v  Bubenči dokonale 
rezignovali. 

E. Dobiášová, Jirka Škvor, Občanské sdruže-
ní Bubeneč, z.s.

Foto: https://emrearolat.com/project/pragueturkishembassy/

Stromy ve Slunné 
ulici v květnu 2020

Ministerstvo vyloučilo starostu MČ Praha 6 
z územního řízení ve věci stavby Šárka Val
ley ve  Vokovicích. Důvodem je systémová 
podjatost. MČ Praha 6 totiž uzavřela s inves
torem smlouvu, kde se MČ zavazuje nepo
dávat námitky v územním řízení a  investor 
poskytnout 5 mil. Kč na  dopravní vybave
nost a postavit školku.   Rada MČ Praha 6 
vybrala v  půlmiliardové zakázce na  péči 
o zeleň a údržbu komunikací na příští čtyři 
roky jediného – stávajícího dodavatele, CDV 
služby, s. r. o. a Pražské služby, a. s.   Podle 
mezinárodní studie má znečištěné pro
středí vliv i na covid. Ke znečištění ovzduší 
v Praze přispívají mimo jiné i řidiči, kteří při 
zastavení např. pro nakládku a  vykládku 
zboží nevypínají motor. Podle zákona o pro
vozu na pozemních komunikacích tím navíc 
porušují zákon.   Park u  LDN Chittussiho 
dostal pěkně zabrat, padlo asi 10 vzrostlých 
stromů. Nebeský klid, a. s., spadající pod 
Penta Real Estate, zde plánuje stavět rezi
denční bydlení.  V komunitním centru Ne
sedím, sousedím na rohu Sartoriovy a Ana
stázovy ulice je nově otevřená Sousedská 
poradna, kde je možné získat pomoc, radu 
či nabídku další podpory a sousedské spo
lupráce. Více na www.brevnovskaspojka.cz
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Redakce spolků
Oprava
Pozn.: v tištěné 6 byla spoluautorka článku chybně uvedena pod rubrikou Letem světem




