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MÍSTO PARKU MÁ PRAHA 14 BROWNFIELD
MĚLA TO BÝT CHLOUBA CHRÁNĚNÉ
LOKALITY ČIHADLA – KLÁNOVICE,
NOVÁ UKÁZKOVÁ ZÓNA PRO AKTIVNÍ
TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. Z POHLEDU
NA PRVNÍ ETAPU PARKU U ČEŇKU,
KTERÁ JE NYNÍ TĚSNĚ PŘED 
KOLAUDACÍ, VŠAK SPÍŠE MRAZÍ.

„Upřímně řečeno, vypadá to hůř než před-
tím. Ne jako park, ale spíše jako plocha
určená k revitalizaci. Magistrát nám tu
vyrobil pěkný brownfield,“ nešetří kritikou
starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
Důvodů pro pořádné zklamání je hned
několik. Z původních slibů hlavního
města, které park na svých pozemcích
buduje, se realizace dočkala ani ne polo-
vina, navíc s takřka ročním zpožděním. 

LAVIČKY BEZ PŘÍSTUPOVÉ CESTY
Podle původní projektové dokumentace
z roku 2011, ke které úřad Prahy 14 vydal
stavební povolení, měly na území vznik-
nout dětská hřiště, senior park, hřiště na
pétanque, velký val využitelný pro sáňko-
vání či cyklokros a rozsáhlá cestní síť.
Počítalo se i se sadovými úpravami. V re-
álu nyní řádově menší plochu „zdobí“ dva
valy, nikoliv tři, základní cestní síť, in-line
dráha, lavičky, cyklostojany, odpadkové
koše a parkoviště „Tam, kde měla být dět-
ská hřiště, vidíme jen hlínu. Pustě působí
i valy, které jsou sice oseté, ale momen-
tálně zcela holé. Za zmínku také stojí, že
k lavičkám, jež jsou na jednom z těchto
kopců, nevede přístupová cesta,“ říká sta-
rosta Vondra, který o podobě parku na
magistrátu nesčetněkrát jednal. A více-

méně bez úspěchu. „Je mi z toho smutno
o to víc, když si představím, jak pěkně
mohl park vypadat, kdyby se to umělo.
Shodou okolností touto dobou, konkrétně
10. října, otevíráme park Pilská v Hosta-
vicích, který nechávala revitalizovat měst-
ská část. A ten se dle mého skutečně po-
vedl,“ doplňuje starosta. 

ZMĚNY K LEPŠÍMU V NEDOHLEDNU
Co se bude dít dál? Vyhlídky pro Prahu 14
moc dobré nejsou. Minimálně celý příští
rok se na ploše s největší pravděpodob-
ností nic nového neodehraje. „Bohužel
není jiné cesty než se snažit s hlavním
městem dohodnout, aby napravilo, co se
dá. Tak trochu se nyní vracíme na začátek.
Magistrátní Odbor technické vybavenosti
nyní dostal za úkol prověřit možnosti další
realizace, nacenit dětská hřiště na severu
území – tedy v blízkosti obytné výstavby
– a nacenit dobudování první etapy do
podoby, v níž byla původně projekto-
vána,“ vysvětluje starosta Vondra.

Stále se nevzdává naděje, že alespoň
zmiňovaná dětská hřiště v parku
vzniknou, ale přiznává, že šance na
rychlé řešení se stále snižuje.

KOLAUDACE V POLOVINĚ ŘÍJNA
Hlavním důvodem je, že magistrát pro-
jekt, na jehož realizaci dostal dotaci z ev-
ropských fondů, již vyúčtoval. Začala tedy
platit takzvaná udržitelnost projektu,
kvůli které se ve stanovené lhůtě nesmí
na dotčeném území už nic dalšího dělat.
„Pokud nepomůže ministerstvo financí,
nebude již možné území, kde měla hřiště
vzniknout, z projektu vyjmout, za revita-
lizaci této části plochy dotaci vrátit
a hřiště na ní vybudovat samostatně, tedy
na náklady města,“ říká starosta.
Kolaudační prohlídka parku U Čeňku
by měla proběhnout 16. října. Dá se
očekávat, že pokud dopadne úspěšně,
magistrát revitalizované území zpřís-
tupní veřejnosti.  

(red)

Pro zájemce je připravena  
vlastivědná procházka po Hostavicích, 

sraz ve 14 hodin v parku Vidlák

PARK PILSKÁ 
SE OTEVÍRÁ LIDEM 
10. října ve 14.30 hodin

• slavnostní otevření
• procházka parkem s Ing. arch. Davidem Damaškou
• diskuse o využití budoucí kavárny
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Na hraně „haldy“ v pozadí jsou patrné lavičky. Jak se k nim mají návštěvníci parku dostat, však není jasné.


