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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Rekonstrukce parku a hřiště, o kterou místní nestojí

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redak-
ce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně pode-
psané spolky a iniciativy. 

Patočkova je jedna z ulic, která nejvíce „odnesla“ 
zprovoznění tunelu Blanka. Provoz na Patočko-
vě ulici stoupl o 40 %, na úroveň přesahující 40 
tis. vozidel za  den. Nejzatíženějším místem je 
pak mimoúrovňová křižovatka Malovanka s pro-
vozem přesahujícím 80 tis. vozidel denně. Se 
zvýšením provozu jde ruku v ruce zhoršení kva-
lity ovzduší, při kterém dochází k opakovanému 
překračování hygienických imisních limitů. Jistě 
se tedy v současné době nejedná o lokalitu, kde 
je zdravé bydlet. Přitom žádné opatření v  po-
době omezení dopravy, nebo typů aut, které 
nejvíce zatěžují životní prostředí, radnice ne-
prosazuje. Čeká nás pouze dlouhé čekání na do-
končení severozápadní části okruhu Prahy, které 
(snad) část tranzitního provozu odvede. Drobná 
opatření v  podobě pokládky „tichého“ asfaltu 
a vysazení stromů ve středovém pásu, jsou sice 
pozitivní změnou, ale problém nevyřeší.
Máme zde tedy velmi silně dopravně zatíženou 
lokalitu s ovzduším, které nevyhovuje zdravot-
ním normám. A právě v takto postižené lokalitě 
je připravována kapacitní bytová výstavba, která 
dopravní problém ještě zhorší (během výstavby 
i po ní) a do nezdravého prostředí přivede další 
stovky obyvatel. 
Investor, kterým je firma Geosan, plánuje u Pa-
točkovy výstavbu hned na  dvou místech. Prv-
ním projektem je kapacitní bytový komplex 
v  Radimově ulici – na  místě tzv. Břevnovského 
mrakodrapu a  druhým pak desetipatrový dům 
přímo u  křižovatky Malovanka. Zde investor 

změnil  původní záměr výstavby hotelu a  mís-
to něj chce nyní postavit desetipatrový obyt-
ný dům. V  obou případech radnice na  základě 
předchozích výběrových řízení, smluvních zá-
vazků a dohod umožňuje investorovi průběžně 
navyšovat objem zástavby. V případě Břevnov-
ského mrakodrapu plánuje MČ dokonce svůj 
původní objekt demolovat výměnou za  byty 
o  stejné metráži v  novém komplexu. Přitom je 
v  této lokalitě nově navrhovaná zástavba evi-
dentně proti územnímu plánu, který zde s roz-
vojovou zástavbou nepočítá.
V  druhé lokalitě, u  křižovatky Malovanka, má 
být dle územního plánu polyfunkční objekt. 
MČ uzavřela s  Geosanem dohodu o  navýšení 
objemu zástavby na  hotel a  služby, výměnou 
za  vybudování parkovacích míst pro koupališ-
tě Petynka. Změnou na  bytový dům přestává 
dohoda dávat smysl. Navíc by se zde, vzhledem 
k platnému územnímu plánu, jednalo o stavbu 
výjimečně přípustnou. Je větším veřejným zá-
jmem parkoviště nebo zdraví lidí?
Radnice Prahy 6 je tedy teď v situaci, kdy ji vážou 
dřívější dohody, tlačena investorem ke schvále-
ní předimenzované bytové výstavby, která je 
na  tomto dopravně exponovaném místě zcela 
nevhodná. Spolky již dříve radnici vyzývaly, aby 
od  výstavby v  zeleném pásu podél Patočkovy 
ulice odstoupila a nejdříve pro toto území zpra-
covala územní studii, která vezme v potaz stáva-
jící hodnoty území a dopravní zatížení lokality.
Michal Chylík, Zelený Břevnov, z.s.

Letem světem
Radniční koalice odmítla projednat v mimo-
řádném zastupitelstvu, které svolala opo-
zice, transparentní investování SNEO, re-
konstrukci polikliniky Marjánka, zachování 
zahrádek na Jenerálce i důsledky Blanky.   
Pokládání tichého asfaltu na Patočkově ulici 
působí kolaps v okolí.   S novým asfaltem 
na  Patočkově přibyl cyklopruh. Sportem 
ku zdraví!   Na Ladronce skončil za zájmu 
občanů sběr podnětů pro připravovaný roz-
vojový Plán pro Ladronku. Následovat bude 
elektronická anketa.   Stromořadí u Evrop-
ské mezi Šáreckou a Hadovkou bude opra-
veno a  doplněno platany - prázdná rabata 
se konečně zaplní.   Na Vypichu se chystá 
uměle zasněžované běžkařské kolečko.  
Namísto opravy čeká skatepark na  Babě 
kompletní rekonstrukce za  7 miliónů Kč.  
Na  křižovatce Malovanka panuje chaos při 
výjezdu z Blanky a Strahovského tunelu, ři-
diči nerespektují pravidlo zipu. 
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, M. Chylík, V. Hodek

Místo památné usedlosti vila pro zbrojaře
V  srdci Hanspaulky donedávna stál zcela za-
chovaný areál původní zemědělské usedlosti 
Pernikářka. Letos v  květnu byla část jejich bu-
dov stržena, aby si na jejich místě mohl postavit 
vilu někdejší privatizátor Třineckých železáren 
a někdejší spolumajitel České Zbrojovky Rudolf 

Ovčaří. Památková ochrana vzácných budov 
byla sňata politickým rozhodnutím proti vůli 
odborníků.
Usedlost prodala Akademie věd v roce 2014 fir-
mě bývalého starosty P1 P. Hejmy, nyní ji vlastní 
Nová Pernikářka a.s. S památkovou ochranou se 

Pokud máte podněty k území ve kterém žije-
te, dopravě, vybavenosti, průchodnosti, zele-
ni atd., nebo se jen zajímáte o rozvoj místa, 
kde žijete, můžete se zapojit do upřesňová-
ní lokalit Metropolitního plánu. Přihlaste se 
prostřednictvím e-mailu mpp@praha6.org. 
Více informací na www.praha6.org
V. Hodek, spolek Šárecké údolí

Výstavba Geosanu v dýmu Patočkovy ulice

současný majitel nechtěl smířit. Přes ostrý ne-
souhlas památkářů našel zastání u ministra kul-
tury D. Hermana (KDU-ČSL), ten v květnu 2016 
rozhodl, že památková ochrana části usedlosti 
byla v  60. letech vyhlášena procesně údajně 
chybným způsobem, a je tedy neplatná. Od an-
tikomunistického ministra bychom čekali, že 
bude chyby komunistické státní správy napra-
vovat spíše než zneužívat, ale budiž.
NPÚ se snažil rozhodnutí ministra zvrátit (v říjnu 
2016 i  v  lednu 2017) novým návrhem zapsání 
celého areálu jako památky i hrdým nesouhla-
sem s demolicí. Přesto MČ P6 souhlasí s demo-
licí a v květnu 2017 přijíždějí bagry. Co na místě 
zdemolované části památky vyroste, posuďte 
sami na obrázku – zbrojař mít vkus nemusí, ale 
od  ministra kultury bychom alespoň trochu 
vkusu očekávali.
J. Škvor, Praha 6 ztrácí tvář


