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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. 

Letem světem
Na Břevnově se opět hraje fotbal, SK Union 
Břevnov, klub vzniklý z  iniciativy místních 
spolků, zahájil 12. 9. činnost. Na  tréninky 
se přihlásilo 70 (nejen) břevnovských klu-
ků a  holek.   Zastupitelstvo MČP6 vza-
lo na  vědomí územní studii Šárecké údolí 
a poslalo ji dál k dopracování na magistrát. 
  Spolky oceňují vznik pracovní skupi-
ny pro  klimatickou změnu, kterou rovněž 
schválilo zastupitelstvo MČ P6.   Průvo-
dem z  točny Královka začal letošní ročník 
Zažít Břevnov jinak, který byl věnován Vel-
kému strahovskému stadionu. Vydařenou 
akci břevnovských spolků navštívilo několik 
stovek lidí.   Sousedské slavnosti Zažít 
město jinak přivedly lidi do ulic také na Dě-
dině, Ořechovce, Petřinách, Dlouhém lánu, 
Veleslavíně a  Vokovicích. Na  Petřinách se 
názorně předvedlo, jak se dá využít parko-
viště jako náměstí s trhy, koncerty i výsta-
vou na  aktuální téma návrhu centra, bleší 
trh pod alejí korun stromů nebo happening 
na konečné. Ve Vokovicích proběhla ochut-
návka výstavy historických fotografií Ve-
leslavína, která bude ke  spatření v  celku 
při mimořádném otevření zámku během 
Dne architektury v sobotu 2. 10. (vstupenky 
přes GoOut).   Plavečák na  Petynce má 
územní rozhodnutí, zatím nepravomocné. 
  Za ohradou na Kulaťáku začne růst Vic-
toria Palace. Třeba garsonka 33 m2 vyjde 
na 7 milionů Kč.

J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Anketa Strom roku splnila základní cíl, pro kte-
rý jsem ji vymyslel a městské části navrhl. Vý-
sledkem bylo více než 30 nominovaných stro-
mů, několik set hlasů a upozornění na stromy, 
které si lidé oblíbili a unikají pozornosti. I to, že 
se o stromech aspoň chvíli mluvilo. Doufám, že 
se podaří realizovat i myšlenku vytvořit z prv-
ních 12 stromů kalendář Prahy 6 pro rok 2022. 
Věřím, že anketa bude pokračovat v roce 2022 
a přispěje k tomu, že stromům bude věnována 
mnohem větší pozornost ze strany veřejnosti 
i MČ, protože je to opravdu potřeba.
O důležitosti stromů pro naše životní prostře-
dí asi nikdo nepochybuje. O  tom, že Česko 
přišlo o  obrovské množství stromů v  posled-
ních letech díky kůrovci i dalším kácením, také 
nelze pochybovat. Včetně Prahy 6. Málokdo 

si uvědomuje důležitý fakt, pro který najde-
me v na území Prahy 6 řadu příkladů. Pokud 
pokácíme vzrostlý strom, jeho plnohodnotná 
náhrada novou výsadbou trvá 20 až 30 let. 
Jednu generaci. Proto by zvlášť v  současné 
době mělo být jakékoliv kácení posuzováno 
s mimořádnou odpovědností stejně jako péče 
o  existující zeleň. Anketa ukazuje na  několik 
zásadních rizik. Markantní je příklad vítězného 
stromu z Veleslavína. Jeho osud je nejistý stej-
ně jako osud celého veleslavínského zámec-
kého parku. I  dalším nominovaným stromům 
hrozí zánik z  důvodů různých investičních 
záměrů nebo zdravotního stavu. V  územním 
plánu je velká část stromů na území MČ v tzv. 
zastavitelném prostoru. To neznamená, že jim 
aktuálně hrozí pokácení. Znamená to ale, že 

Anketa Strom roku jejich ochrana je pouze ta základní. K tomu je 
nutné přičíst novelu stavebního zákona, která 
ochraně zeleně rozhodně nepřeje. A  bohu-
žel i  Klimatický plán Prahy, který jako celek 
podporuji, je v  tomto směru zklamáním. Je 
opravdu zarážející, že v celém dokumentu není 
vyjádřena ochrana existujících stromů. Před-
pokládaná rozsáhlá výsadba nových stromů 
míří především do  okrajových oblastí Prahy. 
Prahy 6 se prakticky vůbec netýká. Péči o ze-
leň nepřispívají ani komplikované vlastnické 
vztahy a  zjevná neexistence jednotného sys-
tému péče o  zeleň, kterou podle mne Praha 
nutně potřebuje.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo no-
minovali a hlasovali, a také MČ, že anketu pod-
pořila a umožnila realizovat.
 
Pavel Charvát, spolek Via Praha 6

Je krásný podzimní den roku 2023. Prochá-
zím se okolo původně barokního Střešovic-
kého rybníka (německy Himmel Teich) – dnes 
vodní plochy o rozloze přes půl hektaru, která 
je významným prvkem zelenomodré infra-
struktury pro obyvatele Střešovic, ale i  Ve-
leslavína či Dejvic. Od  prodejce ve  stánku 
na břehu jsem si koupil kofolu a půjčil lehát-
ko. Od místních jsem se dozvěděl, že prý zde 
měla stát sportovní hala. Díky vstřícnosti de-
velopera AMR Group, který před 2 lety prodal 
východní část svého pozemku HLMP, došlo 
k  citlivé rekonstrukci původní protektorátní 
hráze, romantického ostrůvku a blízkého pří-
rodního prostředí.
Je zamračený podzimní den roku 2021. Potají 
jsem se dostal na hráz zarostlého střešovic-
kého Nebe. Na telefonu čtu zprávu o petici, 
kterou založil předseda TJ Tatranu Střešo-
vice Martin Vaculík, která požaduje „přesun 
Tatranu“ z  jeho slavné stodoly právě sem. 
Rád bych se Martina Vaculíka zeptal, co jako 
zkušený místní boss plánuje udělat s pozem-
kem o rozloze více než 11 000 m2 s minimální 
tržní hodnotou 12 700Kč/m2 poté, až se Ta-
tran přesune z  Andělky na  místo „nějakého 
bývalého kačáku“. Není bez zajímavosti, že 
pozemky u Tatranu jsou vedeny v návrhu no-
vého územního plánu jako zastavitelné, obyt-

né, a to až čtyřpodlažně, přitom tržní hodnota 
pozemků může být někde nad čtvrt miliardou 
korun.
Vraťme se zpět do ul. Pod Novým lesem, kde 
jsem hovořil s  místní obyvatelkou – archi-
tektkou Ivou Knappovou, která říká: „Zasta-
věnost pozemku sportovní halou nectí cha-
rakter okolních pozemků a snižuje procento 
zelených ploch v  oblasti. Navíc je nereálná 
hlavní obslužnost haly tramvají.“ Architekt-
ka Knappová také zmínila dopad na  celou 
zelenomodrou infrastrukturu, kdy případnou 
likvidaci Nebe mohou pocítit i  Libocké ryb-
níky. Martin Sucharda, autorizovaný inženýr 
pro oblast vodního hospodářství a  krajinné-
ho inženýrství z České zemědělské univerzity 
považuje likvidaci památného vodního prvku 
přímo za škodlivou a dodává: „Musím z mého 
hlediska tak varovat před likvidací této nádr-
že a doporučit nejen její udržení, ale její revi-
talizaci v napojení na chráněné území Střešo-
vických skal.“ Situace je tedy otevřená. Měli 
bychom být jako místní velmi citliví na změny, 
které opravdu nejsou pro naši městskou část 
v  dlouhodobém kulturně-enviromentálním 
kontextu prospěšné.
 
Jan Trejbal – Neolokator.cz. Urbanista, vý-
tvarník, pedagog a občan Prahy 6
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