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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

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. 

Mezi třídou Milady Horákové a  Stromovkou 
byl vystavěn před sto lety pás vil. Od roku 1973 
jsou součástí památkové zóny Dejvice, Bubeneč 
a  horní Holešovice, kde jakákoliv stavební čin-
nost podléhá regulativům vyhlášky o  památ-
kových zónách. Noví majitelé vil však často bez 
ohledu na  zmíněnou vyhlášku uzpůsobují vily 
svým potřebám.  Nejinak je tomu u vily V Tišině 
4, kterou pro malíře Alfonse Muchu vystavěl ar-
chitekt B. Hübschmann. Radikální rekonstrukce 
má doznat interiér – většina vnitřních konstruk-
cí bude nahrazena, dispozice budou změněny.
Úpravy se dotknou rovněž zahrady. Pod moderní 
přístavbou a novými zpevněnými plochami pro 

parkování zmizí třetina zahrady a s ní i sedm stro-
mů a řada dřevin. Pro náhradní výsadbu už mís-
to nezbyde. Úbytek zeleně rozhodně nezachrání 
zelená střecha přístavby. Významným rysem 
kvalitního obytného prostředí v okolí je přitom 
právě vysoký podíl zeleně a i zahrady podléhají 
památkové ochraně. Kancelář architekta měst-
ské části Prahy 6 však úbytek zeleně „nepovažuje 
za závažný“. Nová přístavba s původní vilou sou-
peří, jak velikostí, tak tvarem, zvláště v porovnání 
s původní terasou. Kancelář architekta ve svém 
vyjádření přístavbě přiznává „odlišnou soudo-
bou podobu“, která „ale nekonkuruje hlavní 
hmotě vily“. Přitom argumentuje novostavbami 
v  okolí (V Tišině / R. Rollanda 8, Korunovační / 
Na Zátorce). Ty však vnímáme jako excesy, které 
při dodržování vyhlášky 10/1993 MHMP nemě-
ly být správními orgány nikdy schváleny. Stejně 
jako zahrada někdejší vily Muchovy se zmenšují 
zejména v zájmu firemního parkování i zahrady 
vil v okolí. Pokud se tento trend nezastaví, Pra-
ha 6 brzy přijde o další hodnoty, které z ní dělaly 
„výjimečnou adresu“ nejen pro její obyvatele, ale 
i pro diplomatické úřady.
E. Dobiášová, Občanské sdružení Bubeneč,  
z. s., J. Škvor, Praha 6 ztrácí tvář

Squatteři opět obsadili Šatovku v Šáreckém 
údolí. Průjezd údolím zůstal na  několik dní 
uzavřen.   Praha 6 vypíše soutěž na  po-
dobu Vítězného náměstí. Inspirací má být 
Trafalgar Square v  Londýně.   Namísto 
budovy „Line“ alias Ledního medvěda bu-
deme mít na Kulaťáku „hezky česky“ nazva-
ný dům Victoria Palace. Horní nejluxusnější 
byty plánuje Penta prodat v aukci.   Z Pod-
baby do  Bohnic lanovkou? Vážné úvahy 
leží na  radničním stole.   SNEO zadělává 
na  problém – nezveřejňuje včas smlouvy 
v  registru smluv.   Železniční tunel na  le-
tiště se odkládá. Sdružení CEDOP požaduje 
zrušení soutěže.   Starou dřevěnou budo-
vu u kurtů na nám. Machara na Ořechovce 
má nahradit nová zakopaná ve svahu.   OC 
Šestka mění majitele. Přiláká nové zákazní-
ky?   MČ pořídila jako pomník Václavu Hav-
lovi uměleckou lavičku za 850 tis. Kč, která se 
ihned stala inspirací pro mnohé vtipálky.  
Zima se na Vypich aspoň trošku pousmála. 
Umělého sněhu málo, po rolbě tak zůstává 
poničený trávník.
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, M. Chylík, V. Hodek, 
L. Špičáková

Bubenečské vily včera a dnes

22. 11. 2017 se na magistrátní protipovodňové 
komisi projednával projekt protipovodňových 
opatření Šáreckého údolí. Doporučená varianta 
je spíše výsměchem Šáreckým, neboť navrhuje 
ochranu proti Vltavě jen na úrovni padesátileté 
vody. Po katastrofální povodni v roce 2002, kdy 
bylo až po střechy zatopeno 42 domů v ulicích 
V  Podbabě a  Šáreckém údolí, byla tehdejším 
starostou Prahy 6 přislíbena protipovodňová 
ochrana. K  jejímu návrhu, natož realizaci však 
vůbec nedošlo. Po jedenácti letech přišla povo-
deň v roce 2013 znovu – v Šárce bylo vyplaveno 
22 domů do  výše 2,5 metru a  došlo k  mnoha-
milionovým škodám na majetku, který často už 
ani nelze pojistit. Na  základě petice místního 
spolku městská část vypsala vyhledávací studii, 
která řešila varianty ochrany proti vzedmuté 
Vltavě i regulaci povodí Šáreckého potoka. Stu-
die byla předána Magistrátu hl. m. Prahy, jehož 
protipovodňová komise vypsala novou studii, 
která byla nedávno dokončena, ale z  několika 
navržených variant byla doporučena ta s nejniž-
ší ochranou. Existuje snad rozumný důvod, proč 
by obyvatelé Šáreckého údolí měli být chráně-

ni jen proti padesátileté vodě na  Vltavě, když 
usnesením zastupitelstva z  listopadu 2002 se 
magistrát zavázal chránit obyvatele Prahy před 
povodněmi na  úrovni pětisetleté vody? Jsme 
přesvědčeni, že ochrana by měla být minimálně 
proti stoleté vodě. Zvlášť, když rozdíl v  investi-
cích mezi 50- nebo 100letou vodou činí nece-
lých 20 mil. Kč. Smysluplnost takového řešení 
potvrzuje i  Ing.  Uher, který se účastnil tvorby 
koncepce ochrany Prahy proti povodním. Proto 
jsme oslovili pana radního Hořánka, aby se MČ 
Praha 6 do projektu magistrátu aktivně zapojila 
a hájila zájmy, životy a zdraví svých obyvatel. 
J. Koňaříková, spolek Šárecké údolí

Metropolitní plán – 
poslední možnost ho 
ovlivnit

Dočkají se Šárečtí ochrany proti povodním?

Máte poslední možnost zapojit se do připomín-
kování metropolitního plánu prostřednictvím 
webu http://www.praha6.org/mpp/, který při-
pravily spolky Prahy 6. 
Aplikace je zpracována tak, aby se mohl za pojit 
i  naprostý laik. V  nástrojích aplikace najde-
te všechny užitečné návody a  odkazy včetně 
 souhrnu toho důležitého, co se už připomín-
kovalo. Cílem je získat zpětnou vazbu od míst-
ních obyvatel, kteří území podrobně znají, 
protože se zde denně pohybují a  vlastní tu 
nemovitosti. Sběr připomínek od občanů kon-
čí 30. 3., kdy garanti lokalit shrnou připomínky 
pro MČ Praha 6 a městská část je zpracuje pro 
společné jednání s  hl. m. Prahou, které začíná 
1. května. Ať jste majitelé, nebo uživatelé ve-
řejného prostoru, reálně něco opravdu měnit 
můžete teď.
V. Hodek, Společně pro 6

Letem světem

Chystaná přístavba 
Muchovy vily

Povodeň V Podbabě, 4. 6. 2013


