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Spoluutvářet veřejný 
prostor má smysl
Vznik komunitní zahrady LIBÓZA byl 
umožněn prvním ročníkem Nápadu pro 
Šestku. V mezičase se etablovala nejen 
jako zahrada, ale i jako venkovní obývák 
Liboce pro komunitní a sousedská 
setkávání a jako osobitá open-air venue 
pro kulturní akce.

Vizi založení komunitní zahrady jsme 
měly ještě před vypsáním Nápadu pro 
Šestku, bez participativního rozpočtu 
by ale zahrada pravděpodobně 
nevznikla. Podpora projektu místními 
obyvateli a radnicí Prahy 6 byly zásadní 
pro získání souhlasu s realizací zahrady 
ze strany pražského magistrátu, 
který pozemek vlastní, a zároveň 
představovaly pro nás iniciátorky 
důležitý impuls se do projektu skutečně 
vrhnout.

Projekt komunitní zahrady LIBÓZA měl 
komplexnější zadání než většina jiných 
projektů Nápadu pro Šestku. Dokončení 
první fáze realizace trvalo téměř tři 
roky, nicméně čekání se vyplatilo. 
Založení zahrady uskutečněné díky 
Nápadu pro Šestku nám umožnilo její 
další rozšíření za podpory magistrátu 

hl. m. Prahy a vyjednání smlouvy 
o výpůjčce na několikaletý provoz. 
Velký dík patří i všem dobrovolníkům, 
kteří s budováním zahrady pomáhali. 
V zahradě v současnosti pěstuje 
na 55 m2 vyvýšených záhonů zhruba 20 
rodin, včetně dětí z MŠ Sbíhavá.

Původní záměr projektu jsme 
časem rozšířily o další aktivity. 
S pomocí grantů Šestka kulturní 
jsme v LIBÓZE nastartovaly provoz 
v podobě kulturních a komunitních 
akcí - zahradních slavností, site-specific 
výstavy, letního kina, svátku světla, 
stejně jako koncertů a divadelních 
představení. LIBÓZA tak zaplňuje 
prázdné místo na kulturní mapě 
Prahy 6 v této lokalitě. Dává prostor 
pro profesionální i amatérské umění 
a jejich prolínání a vedle toho realizuje 
akce s několikaletou tradicí jako 
sousedské snídaně a společné vánoční 
zpívání koled, čímž podporuje pocit 
místní sounáležitosti. Genius loci 
lokality svahu nad rybníkem Terezka 
v těsné blízkosti Obory Hvězda tyto 
zážitky v zahradě ještě umocňuje. 

Letem světem
Po dohodě investora Crestyl, radnice 
a zástupců místních obyvatel, Spolku 
pro Hanspaulku, spěje bytová zástavba 
areálu bývalé Aritmy k územnímu 
rozhodnutí. → Prosklená dřevostavba 
v místě ubytovny na Macharově 
náměstí na Ořechovce začne vznikat 
nedlouho po Novém roce. → Z 3403/00 
je změna územního plánu, která 
umožní vyhloubit tunel pro železnici 
mezi Dejvicemi a Veleslavínem. 11. 
ledna 2023 od 10 hodin proběhne 
v CAMPu veřejné projednání 
a vyhodnocení vlivů této změny 
na udržitelný rozvoj území, námitky lze 
podávat do 18. 1. Jednání bude možné 
sledovat na internetu. → Nesoulad se 
stávající strukturou a charakterem 
území a výškovou regulací byl 
důvodem zamítnutí stavby bytového 
domu při ulici Nad Lávkou. → Sousedé 
se odvolali proti projektu bytového 
domu v proluce v ulici Za Strahovem. 
→ Proběhla výstava Zámek Veleslavín – 
Paměť krajiny, organizovaná spolkem 
Hradní potok. ■ 

J. Škvor, J. Koňaříková,  
Společně pro 6

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. 

Do budoucna bychom rády rozšířily 
libózní aktivity o edukativní semináře 
zaměřené na témata permakulturního 
zahradničení a trvalé udržitelnosti.

Zapojování obyvatel 
do spolurozhodování o sdíleném 
prostoru má velký smysl, protože právě 
oni mají dobrý vhled do každodenního 
užívání lokality. LIBÓZA je toho živoucím 
příkladem. Myslíme si, že by bylo 
vhodné participativní přístup rozšířit 
i do dalších oblastí rozhodování, 
například týkající se proměn veřejných 
prostranství. Inspiraci lze čerpat z dobré 
praxe jiných městských částí. Ukazuje 
se, že to z dlouhodobého hlediska stojí 
za to. ■

Petra Beránková, Vendula Guhová, 
LIBÓZA, z.s.
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