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Petřiny – sídliště, nebo čtvrť?

zase pro ni? Hlavní diskuse by se měla vést
o strategii, zda má zůstat velmi klidným místem
jen k bydlení s rizikem postupného snižování
dostupnosti veřejné vybavenosti a stagnující
úrovně služeb, nebo poskytnout svůj potenciál
nové stanice metra i širší oblasti a stát se skutečným spádovým centrem, kde se dají rozvíjet
i kulturní a sportovní aktivity a která nabídne
i škálu pracovních příležitostí v místě. Podpořit
se dá i zakládaní předzahrádek s jejich údržbou
bezprostředními obyvateli domů podél hlavního bulváru, který by si zasloužil kultivovat oboustranným stromořadím a obnovou chodníků
s cyklostezkami.
Ing. arch. Jiří Hušek, Spolu na Petřinách

Letem světem

Projekt „Centrální náměstí Petřiny“ vzbudil v minulých měsících silnou odezvu u místních obyvatel. Obávají se, že místo chybějícího centrálního náměstí se službami zde vznikne další projekt
bytového domu se všemi neduhy, které zahušťování města dalšími byty přináší v neprospěch
těch, kteří zde již žijí.
Petřiny jsou jedním z nejzdařilejších sídlišť, a to
díky své výjimečné poloze, ale i regulačnímu
plánu. Jeho základ byl vytvořen ještě v tradici
první republiky s důrazem na silné kompoziční
osy, centrální prostor v jejich křížení, poloveřejná prostranství otevřených bloků, pozdější
výškovou gradaci a dostatečnou veřejnou vybavenost. Na rozdíl od monofunkčních sídlišť sloužících především k bydlení byly vybaveny téměř
vším potřebným pro vznik plnohodnotné čtvrti
velikosti okresního města. Za nedostatek se dají
označit jen omezené pracovní příležitosti, chybějící kulturní a sportovní zázemí, pro které však
byla v minulosti vyčleněna územní rezerva.
Projekt „Centrum Petřiny“ má v sobě potenciál
pozitivní proměny a nápravy řady neduhů, kdy
se město může sebevědomě přihlásit o své nároky tam, kde investovalo veřejné prostředky
do nové stanice metra a čeká se na jejich celospolečenské zhodnocení vytvořením skutečného centra lokality. Tím ovšem není stavba obřího
bytového domu s komerčním parterem místo
několikapodlažního domu služeb, kde žádné

byty nejsou, ale výrazně polyfunkční objekt s nabídkou kapacit pro sídla místních firem, vč. multifukčního sálu s důrazem na poskytnutí zázemí
absentující kultury. Jeho velikost ani symbolická
výška pak nemusí být striktně limitována. Cílem
by mělo být i vytvoření kvalitního veřejného
prostoru s mobiliářem a pobytovými plochami
se zelení, vodním prvkem a uměleckým dílem.
Panuje společenský mýtus, že plánovat město
dokáže jen odborník, urbanista nebo architekt.
Lidé, kteří v lokalitě již bydlí, ji však znají nejlépe
a jich je potřeba se zeptat, umožnit jim spolurozhodovat, jaké mají představy o proměně místa,
které denně obývají. Odpovědností politika je
lidí se ptát a nepřenechat moderování ankety
samotnému developerovi, jako to bylo v případě Centra Petřiny.
Pokud k tomu nejsou nyní vhodné podmínky
kvůli vlekoucí se pandemii, tak je zodpovědné
odložit veřejnou diskuzi na vhodnější dobu a rozhodnout o takto zásadním projektu, který ovlivní
život obyvatel na další desítky let, později.
Pro začátek by postačilo zavést pravidelná společná setkávání u kulatého stolu přímo ve spádových centrech zastupitelů a odpovědných
úředníků s aktivními občany a spolky se zájmem
o konkrétní místo, kde žijí.
Rozhlédnout se po okolí, vazbách na sousední
čtvrtě a vrostlé obce, čím mohou být Petřiny
coby plnohodnotná čtvrť prospěšná jim a ony

Krytý bazén na Petynce hned tak nebude. Územní rozhodnutí magistrát zrušil. 
Most ze Stromovky na Císařský ostrov bude
po modernizaci nad hladinou o 2,5 m výše.
 Radnice nařídila majitelům pozemků bývalého Strnadova zahradnictví úklid. S bezdomovci, s odpadky a se zbytky staveb však
vlastníci „uklidili“ naprostou většinu zeleně,
bez řádného povolení o kácení.  Než zmizí reklamní lavičky z břevnovských ulic, posloužily jako uliční galerie, kde děti ztvárnily
svoje přání.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Jarní naděje pro
Vlčí mák

Spolek Vokovínek přinesl do Domova pro seniory Vlčí mák jarní energii a naději. Dary a přání
byly vyrobeny dětmi z Vokovic pro obyvatele
a zdravotníky Domova s radostí a láskou.
Jana Karla Režná, spolek Vokovínek
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