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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. 

Park a areál zámku Veleslavín by mohly, tak jako 
v minulosti, sloužit nám všem. Jen si ten posled
ní ostrůvek v developersky atraktivní a hustě za
stavěné oblasti představte: projdete se parkem 
ve stínu vzrostlých stromů, popovídáte si s přá
teli. Natáhnete se do  trávy, můžete obdivovat 
cennou platanovou alej v srdci parku nebo sle
dovat, jak stoletý dub konturuje budovu památ
kově chráněného barokního zámku. Citlivá ruka 
pro obecné blaho obnovila rybníček, na kterém 
v zimě jako dřív bruslí děti. Postupně opravova
né budovy v areálu slouží k pěšky dostupné kli
dové kultuře, sportu a využívají se pro potřeby 
místních občanů a obce. 
Primátor, starosta a  četní představitelé města 
a  městské části opakovaně ve  veřejných pro
hlášeních a  dokumentech slíbili, že areál bude 
sloužit veřejnosti. Nadějně vypadal plán na  vy
budování základní umělecké školy. Radní města 
pro oblast majetku Jan Chabr v  tiskové zprávě 

v únoru 2019 uvedl, že „hlavní město Praha udě
lá v součinnosti s městskou částí Praha 6 vše pro 
to, aby areál Veleslavínského zámku v budoucnu 
sloužil primárně potřebám občanů Prahy 6, ale 
i  celého hlavního města.“ Třístranné memoran
dum mezi ministerstvem kultury, MHMP a  MČ 
P6 ale dodnes podepsáno nebylo. 
V  říjnu 2019 spolek Hradní potok uspořádal 
úspěšné otevření zámku v  rámci festivalu Den 
architektury, na  kterém se sešli sousedé a  poli
tická reprezentace. Letos na jaře však rada MČ P6 
neschválila ani drobnou dotaci na prořez stromů 
na nádvoří zámku. Další akce v areálu přerušila 
epidemiologická situace. Veleslavínský areál 
ztratil viditelnou veřejnou podporu v  situaci, 
kdy postoje reprezentace města a městské části 
najednou začaly vyznívat jinak, než před dvěma 
lety, kdy se podařilo společně odvrátit dražbu 
cenného areálu a zabránit tak prodeji do soukro
mých rukou. 
Stát a  magistrát v  současnosti plánují směnu 
majetku, první vlna je v  září 2020. Veleslavín
ský areál  podle pana primátora na  seznamu 
je. Na  četné dotazy o  konkrétní budoucnosti 
zámeckého areálu jsme se však od politické re
prezentace MHMP mnoho nedozvěděli. Smě
na není zařazena mezi „prioritní“ a  je odsunuta 
do druhého či třetího balíku směn, tedy pásma 
značné nejistoty. Například podle vyjádření za
stupitelky Prahy 6 Kaňákové je nutné do  úvah 
o další budoucnosti a využití areálu zapojit z čás
ti i soukromého investora a znovu obnovit deba
ty na úrovni ministerstva kultury MHMP a MČ P6.  
Jsme tedy tam, kde jsme byli před dvěma lety. 
Město o  areál nejeví skutečný zájem a  místní 

Veleslavínský park a zámek jsou znovu ohroženy

Letem světem
Než bude místo Koněva nový pomník, plo
cha se zazelená. „Podnikavci“ začali rozebírat 
mramorové desky, možná na gril.   Vylepší 
se dejvický kampus? IPR Praha vypsalo za
kázku na  zpracování koncepce.   Majitel 
pozemku u  jižní zdi obory Hvězda snahy 
o  změnu územního plánu vzdal. Oddycho
vou plochu koupí Praha za 14 mil. Kč.   Jed
nu z  posledních skutečně „engelovských“ 
pražských mozaiek na  Flemingově náměstí 
nahradila dlažba.   Modernizace železnice 
na letiště se protahuje a prodražuje. Projekt 
byl rozdělen na dvě etapy.   Kauza Key In
vestments, kde Praha 6 přišla o nemalé pe
níze, má soudní pokračování.   Příští rok 
Praha 6 přestaví bývalé nádraží Bubeneč 
na komunitní centrum Stanice 6.   Po nové 
lávce do ZOO bychom měli přejít už v říjnu, 
již  montují zábradlí.    Za  možnost zasta
vění bývalého fotbalového hřiště Dragoun 
v Břevnově může Praha 6 od developera zís
kat 3,29 mil. Kč. 

obyvatelé Vokovic a Veleslavína pro něj nejsou 
prioritou. Pokud se, spolu s  námi, chcete pro
cházet parkem a chcete pěšky dostupné kulturní 
místo, napište představitelům města a městské 
části. Žádejte je, ať se skutečně zasadí o otevření 
Veleslavínského parku a využití areálu pro veřej
né účely, informujte své sousedy o nastalé situa
ci a požádejte je o podporu. 
Ve  dnech 2. a  3. října plánujeme ve  spolupráci 
s festivalem Den architektury otevření a prohlíd
ky Veleslavínského zámku. Podrobnější informa
ce na Facebooku @zamekveleslavin.
 Hana Huntová, Hradní potok, z.s.

Východní pavilon, stav před rokem 2018. Foto P. Schlogel 

Jeden ze šesti vzrostlých platanů v zámeckém 
parku. Foto V. Zapletalová

Den architektury 2019, interiér a salla terrena 
na Zámku Veleslavín. Foto Š.Hon


