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Projekty

PLÁN REVITALIZACE VYBÍRALKY
ZAČNEME PŘIPRAVOVAT OD JARA
„VÍCEMÉNĚ JSME SI POTVRDILI
VHODNOST DESIGNU NAŠEHO 
PROJEKTU, ZEJMÉNA DŮRAZ NA
ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI,“ ŘÍKÁ
O PROJEKTU VYBÍRALKA 25 ŘEDITEL
IPR ING. ARCH. PETR HLAVÁČEK,
KTERÝ SE ROVNĚŽ ZÚČASTNIL
STUDIJNÍHO VÝJEZDU EHSV.

BYLA VAŠE ÚČAST NA SETKÁNÍ
PŘÍNOSNÁ? V ČEM?
Je skvělé vidět, že EU se takto detail-
ně zajímá o otázky urbanismu, revita-
lizace měst a participace. Delegáti
předvedli nejenom zajímavé prezen-
tace, ale také rozproudili zajímavou
debatu – v delegaci byli kromě urba-
nistů také například zástupci z řad
odborářů, kteří se často ptali na otáz-
ky sociálního vyloučení a začlenění.

OVLIVNILO SETKÁNÍ PLÁNY NA
PROMĚNU LOKALIT V PRAZE 14?
Řekl bych, že  jsme si víceméně  po-
tvrdili vhodnost designu našeho pro-
jektu, zejména důraz na zapojení ve-

řejnosti a důraz nejen na revitalizaci
fyzického prostředí, ale také na změ-
nu přístupu ke správě území a systé-
mu řízení projektů.

JAKÝ BUDE NYNÍ V PŘÍPADĚ REVITA-
LIZACE VNITROBLOKU VYBÍRALOVA
ZE STRANY IPR POSTUP?

Doteď jsme se v rámci oslav 25. vý-
ročí od nastěhování prvních obyvatel
seznamovali s místními obyvateli,
občanskými iniciativami, ale i s pod-
nikatelskými subjekty   a zjišťovali
hlavní problémy a také hodnoty vni-
trobloku Vybíralova. Díky tomu zná-
me aktivní obyvatele i spolky a aktiv-
ně spolupracujeme s městskou
částí. Teď pracujeme na dalších ana-
lýzách vnitrobloku – z pohledu urba-
nistického, společensko-ekonomic-
kého, majetkoprávního apod. Od jara
začneme připravovat budoucí plán
revitalizace Vybíralky – budeme hle-
dat vhodná místa, kde realizovat
různá opatření. Zároveň ale budeme
pokračovat v sousedských plánova-
cích setkáních a workshopech a ex-
perimentálně testovat různé inter-
vence ve veřejném prostoru sídliště.
Výsledkem by měl být plán revitali-
zace vnitrobloku a zároveň celo-
městská metodika, jak přistupovat
k revitalizaci pražských sídlišť.

(red)

ZATÍM JEN KRŮČEK PO KRŮČKU,
ALE POKUD TO TAK PŮJDE DÁL, 
JE NADĚJE, ŽE SE NEUTĚŠENÁ 
PODOBA PARKU U ČEŇKU ZAČNE
PROMĚŇOVAT K LEPŠÍMU. 

Hlavní město Praha, které na svých
pozemcích rozsáhlou odpočinkovou
zónu buduje, začalo s drobnými povr-
chovými úpravami stávající první etapy.
„Na naši urgenci byla posekána stará
tráva a magistrát rovněž na místě ne-
chal vysadit několik desítek nových
stromů. Další část výsadby je naplá-
nována na jaro,“ říká místostarostka
Ing. Ilona Picková, do jejíž gesce spadá
mimo jiné také životní prostředí
v Praze 14.
Park U Čeňku je dlouhodobým téma-
tem nejen v naší městské části. První
fáze projektu byla dokončena s výrazným
zpožděním oproti původním plánům,
její podoba navíc vůbec neodpovídá
očekáváním vedení radnice ani míst-
ních obyvatel. „Hlavní město Praha

nám tu místo krásného parku vyrobilo
pěkný brownfield,“ nechal se už ně-
kolikrát slyšet starosta městské části
Bc. Radek Vondra. Park U Čeňku měla
být chlouba chráněné lokality Čihadla
– Klánovice, nová atraktivní zóna pro
aktivní trávení volného času. „Bohužel
realita se k této vizi zatím nepřibližuje
ani vzdáleně,“ dodává starosta.

NA PRVKY SE NEDOSTALO
Podle původního projektu měla
v rámci výstavby první etapy v parku
vzniknout řada prvků, na které se na-
konec „nedostalo“. Mezi ně patří i dět-
ská hřiště, s nimiž se počítalo v se-
verní části revitalizovaného území.
Protože je projekt financovaný z ev-
ropských peněz, jakýkoliv větší zásah
nebo doplňování prvků do dosud upra-
vené části parku by znamenal vrácení
části dotace, což by se týkalo i vybu-
dování zmíněných herních ploch pro
děti. Místostarosta Picková přesto věří,
že se na dobudování hřišť s magistrá-

tem podaří dohodnout. „V této věci po-
kračují intenzivní jednání. Podle velmi
optimistické varianty by se hřiště
mohla začít stavět na sklonku roku
2016,“ říká místostarostka Picková.
Aby vedení radnice dosavadní debaty
s hlavním městem podpořilo, zaslalo
koncem listopadu interpelaci na radní
RNDr. Janu Plamínkovou, která má
výstavbu parku U Čeňku ve své gesci.
„Mimo jiné jsme se dotazovali, kdy
bude první etapa dokončena tak, aby
mohla sloužit občanům, tedy v plném
rozsahu původního projektu, nebo
právě na to, jaké prostředky z evrop-
ských dotací bude nutné vrátit,“ uvádí
starosta Vondra. Do uzávěrky led-
nového vydání časopisu Čtrnáctka
odpověď na interpelaci na radnici
Prahy  14 nedorazila. Reagovat na
dotazy či podněty zaslané formou
interpelací je zákonnou povinností
každého zastupitele, lhůta na odpo-
věď činí třicet dnů.
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NOVÉ STROMY V PARKU U ČEŇKU
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