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SMLOUVA O DILO

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona.č,.89l2o12 Sb., občanskýzákoník, v platném
znent

cl. I

Smluvní strany

1. Městská část Praha 5
se sídlem: nám. 14. října 138114, 150 22 Praha 5
zastoupena: lng. Pavlem Richterem, starostou
lČo: 00063631
olČ: czooo63631
bankovníspojení:
č.ú.:
(dále jen ,,objednatel', na straně jedné)

2. A69 - architekti, s. r. o.
zapsána v oR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vloŽka 15059
se sídlem: Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb
zastoupený: lng. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem
ICO: 26355981
DIC: C226355981

č.ú.:
(dále jen ,,zhotovitel", na straně druhé)

(dále také společně ,,smluvnĺ strany')

3. osobyoprávněnéjednat

3.í objednatelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:
Ve věcech smluvních: lng. Pavel Richter, starosta MC Praha 5
Ve věcech technických: lng. arch' Petr Mareš pověřen vedením odboru

územníhorozvoje, e-mail:

Ve věcech administrativních: lng. arch. Petr Mareš pověřen vedením odboru
územníhorozvoje, e-mail: tel.:

3.2 Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:
Ve věcech smluvních: !ng. arch. Boris Redčenkov,

e-mail: tel.:
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Ve věcech technických lng. arch. Boris Redčenkov,
e-mail: tel.:
lng. arch. Pavla Enochová, e-mail:

cl. ll
Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledkůvýběrového řízenímalého rozsahu na sluŽby
vyhlašovanou za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými V s 6 a $ 27 zákona č.

13412016 Sb., zákon ozadáváni veřejných zakázek, ve zněnípozdějšíchpředpisů, mimo reŽim
tohoto zákona.

2. Předmětem tétosmlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele díloa činnosti, jak je
specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách, řádně, včasa ve vzornékvalitě včetně všech
objednatelem poŽadovaných změn díla a jeho součástí.Předmětem tétosmlouvy je dále
závazek objednatele za řádně a včasprovedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla,a to za
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. objednatel zadává a zhotovitel se
zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou ,'na klíč"následujícídílo
(dále jen ,,dílo"): vypracování ,,Uzemní studle Motolskéúdolí,Plzeňská _ Motol".

ct. ilt
Specifikace předmětu díla a termínu dodání

1. Předmětem tohoto díla je zhotoveníúzemnístudie ,,Motolské údolí,Plzeňská - Motol", jejíŽ
obsah, rozsah, forma i fáze zpracování jsou specifikovány v Příloze č,.1: Zadání územní
studie.

2. Dílo bude odevzdáno postupně po částech ve třech tázích v následujících termínech:

a| Fáze: Termín dodání hrubopisu díla je stanoven na 4 (čtyři) měsĺce od podpisu
smlouvy.

b) Fáze: Termín projednání hrubopisu s relevantními účastníkya veřejností ve lhůtě 3
(tří) měsícůod vyzvy objednatele.

c) Fáze: Termín dodání čistopisu se zapracováním připomínek z projednání ve lhůtě 2
(dvou) měsíce od výzvy objednatele.

ct. tv
Gena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

1. Cena za řádně provedené a předané dílo a dalšís dílem souvisejícíúkony je stanovena takto:

Cena CELKEM bez DPH
DPH 21 %
cena celkem vč.DPH

Slovy: Jedenmiliontřistadevadesáttisíckorun českých bez DPH' tj

Jedenmilionšestsetosmdesátjedentisícdevětsetkorun českýchs DPH

í.390.000'00 Kč
291.900'00 Kč

ĺ.681.900'00 Kč
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Celková částka bude postupně vyplacena Ve třech splátkách

í.í. Splátka:Záloha na dílo ve výši 20 o/o z celkové ceny díla:
278.000,00 Kč bez DPH, tj. 336.380'00 Kč s DPH

í.2. Splátka: Cena zaÍázi hrubopis ve výši 60 o/o z celkové ceny díla:
834.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.009.'140,00 Kč s DPH

í.3. Splátka: Cena zaÍázi čistopis ve výši 20 o/o z celkové ceny díla:
278.000,00 Kč bez DPH, tj. 336.380'00 Kč s DPH

2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena
konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle
této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla,
tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu
a cíle této smlouvy.

3. Cena dle čl' lV odst. 1 této smlouvy můŽe být změněna v případě změny příslušných
daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle
této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dnĺvzniku zdanitelného plnění.

4. Veškeré změny v realizacĺ smlouvy' které změní cenu díla, je zhotovitel povinen dohodnout
s objednatelem před jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení ceny uvedené v
čl. lV odst. 1 této smlouvy, lze je provést pouze na základě předchozí písemné dohody
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl
takové práce bez předchozího uzavřenídodatku ke smlouvě, povaŽuje se cena těchto prací za
smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy, zaplacenou
zhotovitelem objed nateli.

5. Dle čl. lV odst. 1 pododstavce 1.1 této smlouvy vystaví zhotovitel po podpisu smlouvy fakturu -
daňový doklad na vyplacení zálohy na dílo. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli.

6. Právo na fakturaci dle čl. lV odst. '1 pododstavec 1.2 vzniká po písemném převzetí příslušné
části předmětu plněnía po písemném odsouhlasení převzaté části díla zástupci objednatele

7. Právo na fakturaci dle čl. lV odst. 1 pododstavec 1.3 vzniká po písemném převzetí čistopisu se
zapracovanými připomínkami z projednánídle čl. lll. odst. 2 písm' c).

8. Po provedení jednotlivých částí díla dle čl. lll odst. 2 této smlouvy a po odsouhlasení částí
předmětu plnění dle odstavce 6 a 7 tohoto článku vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů
fakturu - daňový doklad. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
objednateli.

9. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat od
objednatele vzájemně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % zdluŽné částky zakaždý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě, Že zhotovitel nedodrŽí termíny dodáníjednotĺivých částí díla uvedené v čl. lll odst.
2 této smlouvy, jepovinen uhradit objednateli smluvní pokutu vevýši 1.000,00 KčzakaŽdý,
byt' i započatý den prodlení a za kaŽdý jednotlivý případ nedodrŽení termínu.

1í. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu
zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku
zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.

ct. v
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen zahájit svou činnost ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami a při realizaci všech fází předmětu díla je povinen postupovat bez zbytečného
prodlení přizachování lhůt sjednaných dle této smlouvy. 
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2. Zhotovitel je povinen při realizacijednotlivých částí díla postupovat podle pokynů objednatele.

Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít pro objednatele za následek vznik škody. V
případě, Že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá
zhotovitel za škodu takto vzniklou.

3. Zhotovitel je povinen při své činnosti sledovat veškeré změny právních a souvisejících
předpisů v oblasti zhotovování předmětu díla tak, aby činnost pro objednatele vykonával vŽdy
v souladu s platnou právní Úpravou.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se
dozvěděl v souvislosti a při plnění předmětu této smlouvy pro objednatele, ledaŽe se tyto
informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak neŽ prostřednictvím objednatele.
Tento závazek zůstává v platnosti i po ukončenítéto smlouvy.

5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně zhotovit jednotlivé části díla Ve
stanovených termínech a převést vlastnické právo k nim na objednatele. objednatel se
zavazuje řádně a včas zhotovené části dĺla převzít, zaplatit smluvenou cenu Ve stanovených
lhůtách a po dobu účinnosti smlouvy poskytnout součinnost ve smluveném rozsahu.

6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jĺm způsobené při provádění díla, ledaŽe prokáže, Že
tyto škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

cl. vt
Povinná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za
podmínek zákona ć,. 34ol2o15 sb., o zvláštních podmínkách Účinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců od dne podpisu
smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněnĺm svých osobnĺch údajů ve smlóuvě, která
bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti
obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu s 504 občanského
zákoníku a udělují svolení k jejich uŽiÍi a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

2. Tímto se Ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona ć. 13112000 sb., o hlavním městě Plaze,
ve znění pozdějšĺch předpisů, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ Praha 5 ć,. 41t1424l2o17 ze dne
01.11.2017 .

cl. vil
Závěrečná ustanovení a zv!áštní ujednání

1. Záruka za jakost na plnění dle čl. lll odst. 1 této smlouvy se stanovuje na 60 měsíců ode dne
protokolárního předání díla objednateli a v případě vad a nedodělků předaného dĺla ode dne
jejich úplného odstranění. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u
zhotovitele písemně, přičemŽ v reklamaci vadu popíše a uvede poŽadovaný způsob jejího
odstranění' Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ĺhned, pokud to není moŽné, pak dle
pokynů objednatele v nejbliŽším moŽném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady
ve lhůtě dle předchozÍ věty, můŽe objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny
díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemŽ v tom případě je zhotovitel povinen
objednateli uhradit náklady vynaloŽené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

2. Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele dle této smlouvy zakládá objednateli právo
na okamŽité odstoupení od této smlouvy. odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení
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smluvní pokuty. odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinkyodstoupení
nastávají dnem doručeníoznámenĺ o odstoupení druhésmluvní straně.

3. ostatní ustanovení občanskéhozákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením
jakkolidotčena.

4. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mítuzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činnostízhotovitele 3. osobám, která je

uzavřena v minimální výši pojistné částky 1.000.000'00 Kč.
5. Právní vztahy vzniklé ztéto smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č.89/2012 sb''

občanskýzákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník").
6. PorušĹli některá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhéstraně vzniklou

škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započítatvůčinároku na náhradu škody a ušlého
zisku.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány jen písemnou formou a musí být
potvrzeny oběma smluvními stranami.

8. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních splatností originálu, znichžčtyři (a) vyhotovení
obdrŽí objednatel a jedno (1) vyhotovení obdżízhotovitel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona ć,. 34012015 sb., o zvláštních
podmĺnkách účinnostiněktených smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějšĺchpředpisů.

Přílohy:

Příloha č'1:

Příloha č.2:

v Prazeone !..1.:91..?91!

za objednatele
lng. Pavel
starosta M

Zadání územnístudie
Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činnostívsouvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Y Praze an '2/'.'Z'..Z'o'(é

cp

zhotovitele
ng. arch. Boris Redčenkov,

jednatel A69 - architekti, s. r. o

5



"--

PRAHA 5

UZEMNI STUDIE
,,MoToLsKÉ Úoolí, pueŇsxÁ - MoToL"

ZADANI UZEMNI STUDIE
ľrĺĚsrsxÁ cÁsr PRAHA 5
z^Ŕi 2017
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Základní údaje

Zadavatel MČ Praha 5
odbor územního rozvoje
Náměstí 14. října 138114
150 22 Praha 5

Zpracovatel zadáni MC Praha 5
odbor územního rozvoje
dat.0912017

Zadání Zpracování územní studĺe ,,Motolské údo|ĺ, Plzeňská
Motol" pro lokalitu Plzeňská - Vrchlického - Moto!, Praha 5.

Zadáni

Předmětem této výzvy je zpracovánĺ územní studie pro Iokalitu PIzeňská
Vrchlického - Motol (ll. etapa), v rozsahu území definovaného v Pří]oze č. 2. Součástí
předmětu výzvy je rovněŽ projednání díla v průběhu zpracování a závěrećná
prezentace závěrů studie před zadavateIem.

Celkové řešené Území bylo rozděleno do dvou etap dle Přílohy ć. 1, přičemŽ pro
etapu I. byla dokončena (zemní studie včetně procesu pańícipace a pro Il' etapu byl,
dokončen a vyhodnocen proces participace, kteý je součásti zadání jako Příloha č. 3
této ýzvy.

Předmětem tohoto díla konkrétně je:
. Zapracovánívýstupů z participace pro ll. etapu, viz Příloha č. 3 této výzvy.
o Zapracování qýstupu z projednání a koordinace se závěry územnĺ studie l.

etapa, které je součásti zadání.
r Vyhodnocení dalších jiŽ provedených studií a podkladů v řešeném území,

zahrnutí aktuálních údajů do Územní studie okolí ulice Plzeňská
Vrchlického.

o Zmapování majetkoprávních vztahů (lzemí (mapa a tabulka vlastnických
vztahů dle kategorií).

o Urbanistický návrh nového vyuŽití volných ploch a revitalizace zastavěného
území, důraz návaznosti na veřejnou dopravu.

o Urbanisticko - kĘinářský návrh nově definovaných i stávajících parkových a
rekreačních ploch s důrazem na prostupnost území v širším kontextu Prahy.
Především jiŽnĺm směrem na Vidouli a severnĺm směrem na Ladronku.

. Vyhodnocení a návrh úprav Motolského potoka a návazných vodních ploch
s ohledem na zátopové parametry.

o Vyhodnocení a revize dopravního uspořádánĺ s ohledem na dostupnost MHD,
cyklodopravu a příčnou prostupnost územím.

o Dopravní řešení před a po otevření Radlické radiály a tunelu Blanka.
. Řešení technické infrastruktury (napojení na inŽenýrské sítě, návaznost na

páteřní rozvody, důraz na hospodaření s dešťovou vodou), projednání návrhu
se správci inŽenýrských sítí'
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o Kapacitní údaje návrhu.
o Vyhodnocení a zapÍacování veĘné vybavenosti.
o Zapracování revitalizace veřejných ploch.
o Součinnost s developery operujícími v dané oblasti.
. Projednání se spolky aktĺvními v dané lokalitě.
o PĄednání konceptu územní studie se zásadními orgány státní správy a

správci síti za účelem získání jejich kladného postoje ke studii (NPU, TsK,
DP, PVS, PVK, PRE...).

r Prezentace územní studie zadavateli, veřejnosti, orgánům MHMP.

Řešení bude respektovat skutečnost, Že velká část zadaného Území se nalézá v
Přírodním parku Košíře - Motol, a bude se řídit Nařízením o zŕizení přírodních parků
na uzemi Hlavního města Prahy, které přijala Rada MHMP dne 24.06.2014. Na
plochách s funkcí zeleně dle Upn, které jsou součástĺ Přírodního parku Košíře -
Moto!, řešení nebude navrhovat jiné stavby, neŽ které jsou v souladu s funkční
plochou db Úpn' Na těchto plochách lze uvaŽovat pouze o změně jedné funkční
plochy zeleně za jinou funkční plochu zeleně, případně za vhodnou funkční plochu
oddechu a rekreace.

Řešení bude zohledňovat zákon č,. 18312006 Sb., (platný stavební zákon a jeho
změny), PraŽské stavební předpisy a dalšĺ profesní a obecně platné předpisy a
platné normy.

Zpracování územní studie bude v průběhu konzultováno se zadavatelem, MČ Prahą
5, majiteli pozemků, investory a zástupci veřejnosti'

Zadávací podklady

a) Digitální katastrální mapa
b) Ortofotomapa
c) MajetkoprávnívŹahy
d) Výškopis + výšky střech
e) Technická mapa (inŽenýrské sítě, vč' názvy.ulic)
Ð Uzemní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (UPn)
g) 3D model
h) ortofotomapa s vyznačením hranice řešeného ljzemí

Podklady pod bodem a) - g) jsou poskytnuty z geodat a výstupů z geodatoqých
souborů lnstitutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lPR).
Všechny dokumenty budou předány v elektronické podobě.
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Obsah a forma dokumentace

Požadované výstupy:

A. Textová část:
Průvodní zpráva
. Analýza Ĺlzemí.
o Vyhodnocení a definice problémů uzemí.
. Popis a zdůvodnění návrhu.
o Výpočet koeficientů dle Metodĺckého pokynu r Úpn

B. Grafická část:
. Přehledná situace dokládající koordinaci jednot!ivých záměrů'
o Podrobný návrh řešení Iokalit (uzlů) včetně architektonického a urbanĺstického

řešení.
o Zákresy do ortofotomapy.
o Situace řešenívšech pěších vazeb v terminálu.
o Návrh řešenícyklodopravy V ce!ém území.
o Návrh řešení křiŽovatek, dopravně inŽenýrské ověření vybraných (cca 4)

křiŽovatek.
. Schéma organizace dopravy se zvýrazněním všech změn a organizace linek

veřejné dopravy včetně vyčíslení vzdálenosti ujetých autobusy při
manipulačních jízdách v terminálu a vyčíslenĺ změn vůči současnému stavu.

o Návrh nového uspořádání ulic dotčených změnou včetně uspořádání
veřejných prostorů ve vazbě na navrŽenou dostavbu.

o Příčné řezy řešenými územími.
. Podélné profily případných nových komunikačních vazeb.
. Vzorové příčné řezy dotčených komunikací v řešeném Území.
. Hmotové řešení všech nadzemnĺch staveb v kontextu okolní zástavby a

navrhovaných veřejných prostranství'

PoŽadavky na podrobnost a měřítka zobrazení výkresů budou upřesňovány
v průběhu zpracování studie v kontextu navrhovaných řešení.

Studie bude předána ve 2 tištěných paré a v elektronické podobě na 2 CD' CD bude
obsahovat textové soubory ve formátech PDF, Doc, XLS a grafĺcké soubory ve
formátech DWG. Maxĺmálníformát textové i grafické částije formát A3.

4



r
c. Předpokládaný časouý harmonogram:
. Termín dodání hrubopisu díla je stanoven na 4 (čtyři) měsíce od podpisu

smlouvy.
o Termín projednání hrubopisu s reIevantními účastníky a veřejností ve

Ihůtě 3 (tři) měsíce od výzvy objednatele.
. Termín dodání čistopisu se zapracováním připomínek z projednánĺ ve

Ihůtě 2 (dva) měsíce od výzvy objednatele.

Konzultace iodevzdání díla se bude konat v prostorách zadavatele, MČ Praha 5.

Pří!ohy

Příloha č. 1: Mapka - l. a Il. etapa
Příloha č. 2: Vymezení řešeného území
Příloha č' 3: Výstupy z participace pro !l. etapu

5
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Příloha č. 1: Mapka - l. a ll. etapa
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pŘrosrłvrľĺ
PROJEKTU

Radnice Prahy 5 zadala ateliéru A69 - ar-

chitekti s.r.o' zpncování urbanisticko -
architeKonické studie Motolského dolí.

Šest kilometr dlouhé zemí |e rozděleno
na dvě části s ohledem na odlišné charak-

tery, keré dolí spojuje' První etapa se za-

b vá lokalitou Plze ská - Vrchlického, od

městsk ho okruhu po KoŠĺské náměstÍ'

Druhá etapa eŠí zemí navazující, od Ko-
šĺského náměstí po k íŽenÍ Plze ské ulice
s Bucharovu.

Architekti z ateliéru A69, inspirováni za-

hraničnÍmi metodami plánovánÍ' zaadili
do obou etap participativní proces, p i kte-

rém odborníci odpovídající za plánování

města osloví místní obyvatele a uŽivatele

'zemí za r]čelem získat co nejp esněiší
obraz zemÍ' ProjeK má b)it p íkladem

správného zapojení ve e|nosti do proce_

su plánování. Jedná se o ieden z pilotnĺch
projekt v naŠí republice' kdy si městská
část najímá architekonickou kancelái aby
participaci zorganizovala a lejÍ v:sledky
nás|edně zapracovala do svého návrhu.

V souČasné době pracuie ateliéľ na studii
l. etapy, Kerá bude p edstavena ve ejnos-

ti na začátku roku 2017. Projekt bude vizí
Území pro p ĺštích 15-20 let s dlouhodo_

b1im u. hledem aŽ na 50 let. Studie bude

také obsahovat ucelené ešenÍ ve ejného
prostranství, heré m Že b]ŕt napl ováno
jiŽvp íŠtích5letech.

V ll. etapě proběhlo zapojení ob an a uŽi-

vatel zemí, jehoŽ tłl'sledky se zab1ivá

tento dokument.
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CILE PARTIGIPACE

Zatímco v l. etapě byly uÍstupy participace

vyuŽity hlavně jako podklad pro urbanis-
ticko-architektonickou studii, etapa ll za-
tím takovou studii zadanou nemá.

Studie |. části bude slouŽit jako podklad

pro rozhodování Městské části Praha 5

v zemí a bude vodítkem pro posouze-

ní souladu záměr investor , developer
a vlastníkl] pozemk . Stanovĺ pravidla pro

zadánÍ podrobnějších dokumentacĺ pro
jednotlivé stavby a záměry' jako jsou re-
gulačnĺ plány nebo revitalizace ve ejn ch
prostranství. Nedílnou součástí uvedené

studie bude koncepční ešení městského
parteru a ve ejn ch prostranstvÍ. Zpraco-
vaná prostranství pak budou fungovat jako

aktivační body pro celé dolĺ. Studie bude
poużita také jako podklad městské cásti
k p ipomínkování Metropolitního plánu.

Participace ll. etapy má v prvé adě pro-

vě it prostorové fungování zemí, vztah

obyvatel k Plze ské ulici i k jejímu okolí
a najĺt problémy a potenciály celé oblas-
ti. D leŽit je i samotn proces zapojení
občanl] i uŽivatel sledovaného zemÍ do
plánování budoucí podoby, získávání in-

Íormací a moŽnosti aktivně vyjád it svtii
názor na sou asn1i stav oblasti i możnou
budoucnost. V'stupy ze zkoumánÍ budou
p edány Městské části Prahy 5, která na
základě u.isledkli participace i odevzdané
studie l. etapy uváŽÍ zadání urbanisticko
-architektonické studie na celé zemí nebo
jeho Části. V stupy mohou mÍt daleko
širŠĺ vyuŽitÍ nap íklad v oblasti kulturního
i komunitnÍho rozvoie.
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zPRAcovATELsKÝ
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A69 ABCHITEKTI

lng. a ch. Boľis Redčenkov

lng. aÍGh. Prokop Tomášek

lng. aľch. Jaĺoslaľ Wedig

lng. alch. Pavla Enochová

lng. aľch. Baľbgra Havľlová

Atelier A69 zpracovává studii l. etapy'
provádí architektonicko-urbanistickou
anal1izu celého zemí' p ipnvuje a vede
participační akce a inÍormuje o nich' iedná
s ve ejnostía místními spolky' komunikuje
s MC Prahy 5.

ANTHROPICTURES

Mgr. Baĺboĺa Bíľová - sociálnÍ
antropoložka

K0NzULTANTI A 0DB0RNĺcl

MgL Ji íGeľal-sazba a gnĺika

Ji í lkbellĺa - web a graÍika

PhDľ. Bichaĺd Biegel GSc. - vedení
historické vycházky

sTÁŽlsTÉ P0DíLEJícĺ sE NA

PRŮBĚHU PARTIclPAcNĺcH nxcí

Rozá!ie Kašpaľová

Mailéla Vopelková

Maĺek Komáľek

Olakar Buna

AuToB F0T0GRAtlĺ
Z PART|clPAcNĺcH AKcí

Dalšĺmi konzultanty pro návrh A69 isou
uŽivatelé prostoru a klíčoví akté i' kte Í

mohou do prostoru sv mi aKivitami y. -

nzně zasáhnout a pomoci,tak nastartovat
Íungování navrhovan ch změn'

ŠlnoxÁ VEREJN0sT

UžiYatslé zemí - rezidenti' dojÍŽdějícĹ
pncující

Majilelé ve ein ch ploslnnství
Y soulľomém vlas iclví

KLICOVI AKTERI

Angažomná veeinmt

ł Živnostnĺci, v mĺstě podnikající

+ lnstituce a zaměstnavatelé' Ker ch se
dotknou pravy zemí

ł 0bčanská sdruŽenÍ, komunitní centra

zainteÍesované subiekly a dol ené olgány

+ MHMą TsK' DĘ MZ' MPSV lPR

Deľelopei a inYesloi

Mgr. Michal lehečka - urbánníantropolog Jo|ana Amazouz MoľaYcoľá

Studio antropologického u.zkumu Anthro-
pictures provádí terénnÍ pr zkum, vybĺrá
vhodné metody participace, identiÍiku-
je společenská, ekonomická a rozvojová
speciÍika jakoŽ i hlavní témata k diskusi
s ob any, zpracovává uj'stupy partĺcipace,
asistuie p i participačních akcích

10 1l



PARTICIPAGE
ł Účnsĺ ogcłNŮ
v p ľovÁľí uĚsrn

Participace, nebo také proces zapojenĺ ve_

ejnostĺ do plánovánĺ, je cestou, jak umożnit

lidem spoluvytváet prostedí, ve kterém Žijí'

Participace je rozdělena na dvě části, jedna

probíhá p ed samotn m návrhem a má cha-

raKer zjištbvacího šet enĺ pot eb uŽivatehi.

Ta je zahrnuta do takzvané analytické části'
kdy architeKi a urbanisté sbírajĺ informace
o zemí' aby mohli začít navrhovat jiŽ plně

seznámeni s místní problematikou. Zpra_

covávajĺ vlastní odborné anal:izy' sháně1í
podklady, provádějí rešerše z jin ch měst
či zemí' K tomu aby dostali ucelen náhled,
pot ebují i podněty a post ehy od lidĺ' kte-

rí v zemíŽijí a pracu1ĺ' UŽivatelé prostoru

obohaceni místní p Íslušností, mohou mít
náleŽité p ipomĺnky k lokálním problémtim

či hodnotám, které by jinak byly odbornĹ
kovi skryty.

Cĺlem zapoieníve ejnosti a hlavních aKérl]
v druhé části urbanisticko- architektonické
studie Plze ská * Motol bylo:

inÍormovat o studii Motolského t]dolí

l analyzovat současn]i stav - zjištěnĺ
hodnocenĺ souĎasného stavu a po-

t eb jednotliv ch skupin této lokality
(potreby a hodnocení p itom mohou
b t i ve vzájemném rozporu), jejich

zohlednění v zadání

: zjištění konÍliktt] v uzemí

aktivovánÍ diskuse a spolupráce mezi

hlavnĺmi aktéry v zemío budoucnos-
ti tohoto zemí

.'' vytvo enísounáleŽitosti s zemím

identifikace klíčo',nj'ch mĺst zemí
a návrh jejich dalšího rozvoje kon-
cepční studií

P ed plánováním iednotliv ch akcĺ, pro-

váděli v zemí terénní pr zkum odborníci
z antropologického studia, aby podchytili

všechny klíčové aktéry a vytlpovali hlavní
témata pro pozdějšÍ diskuse' Na základě
jejich terénního pľlizkumu byla vytvo ena

strategie celé participace. V t5idnu p ed

první veŕejnou akcí, kerou byla historická
procházka s v kladem, se po zemĺ pohy-

bovali stáŽisté. Ti sbírali názory uŽivatelli

Území pomocí anketního dotazování' DalŠí

venkovní akcí byla urbanistická procház-

ka, kde jsme prošli zemía pojmenovávali
jsme problémy p ĺmo na místě' Vyvrcho-
lenĺm programu byla následné takzvaná
plánovacĺ setkání' kde občané mohli nad

mapou vyjád it svtij pohled na zemía po-

hovo it o něm s odborníky.

HARMONOGRAM

Na p elomu měsíce srpena a záí2017 pro'
bíhal v Území etnog raÍiclĺj' terénní p rl]zkum,

z něhoŽ vzeŠly podněty pro hlavní Íázi parti-

cipace. Setkávání lidÍs odborníky za celem

sdělenĺ suj'ch názor , posteh a problém

zacalo v íjnu a sestávalo ze t í ve ejn ch

akcí - jedna procházka a dvě debaty nad

mapou' Součástĺ zkoumání Územĺ byly i sa_

mostatné procházky urbanist a sociologt]

a následná spolupráce v zájmu konsenzuál-

ní dohody na procesu participace.

Terénní
pr zkum

Anketní
dotazování

U rbanistická
vycházka

Zpracování
vystupli

Zve ejnění

brožury

08 11
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DVA CHARAKTERY
Úzrĺvlí

Množstvĺ volné krajiny a h e udrŽova-

né části zelenych ploch jakoby se chtěly

spojit v iednu hmotu. Nebfi ostrého noŽe

čty proudovky, která krájĺ měkkost pĺrody
jako máslo, snad se to i poda ĺ' 1blastnĺ
hnĺzda nejr znějšĺho charakteru plovou

v neuchapitelném prłstoru mezi dvěma

kopci s dopravnĺn tokem jako bariérou

uprost ed. Benzĺnové pumpy, sloupy, ná-

věstidla, svodĺla, pryč z Prahy. Města nebo

dálnice? Rlmanticw meandr motolského
potoka s rybnĺky s rybami i naháči, kde hlav'
ní město nevnĺmáme. Kousek od v padov-

ky na západ ie arostl1i kĄ města se všĺm

co k němu patĺ' Ptáci, veverky. Plechovĺi

solĺtéry těŽĺ z proudu lidĺ, vozovna' u robna'

opravna. Nemocnice a h bitov...

I. ETAPA

Belativně hustě osĺdlená vychodnĺ část

d chá rytmem starého Smĺchova, bloky

domŮ Žijĺ ve dne i v noci Živly r zn ch spo-

lečensk ch tĺd' Magnet od Anděla je velik '

Lidi i domy jsou jako Železny prach kroužĺcĺ
v sĺločarách kolem centra SmÍchova, Hĺsto'
ricky h bĺtov, lbrana státu' V těsné blĺzkosti
jsou rozpadlé domky na u robu a opra-

vu lecčeho, které držÍ jen dĺky vrozenému

kutilstvĺ mĺstnĺch prażan ' Košĺské srdce

se zaniklou radnicĺ je hned pod zelenymi

plĺcemĺ mĺstnĺ histoické zahrady, auta, lidi,

prach, rozpadlé usedlosti v mĺstnĺch kop-

cĺch,les.''

I
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pŘrosĺłvrľí
pnuzĺuĺvlu
ł pouŽlľÝcľl mrľoo

Hlavním p ínosem studia sociálně-ant-
ropologického t4Ízkumu Anthropictures,
z. s. v oblasti Územního plánování |e ter n-

nĺ v zkum, tedy intenzivní pobyt v určitém
prost edí, kter napomáhá identiÍikovai
jeho společenská' ekonomická a rozvojo-
vá speciÍika. Těmito poznatky se následně
snažíme obohatit produktivnÍ Íungování
participacnĺch p rocesr).

Gílem pľ zkumu v oblasli Plze ské ulice
bylo:

Zmapouání prostoru a ĺdentiÍikace cĹ
lou.ich skupin.

2 Rámcové zjištění názor a pot eb oby-
vatel' jako prost edku poznánĺ p ed

realizací plánovacího procesu.

3 Zohlednění zájmu všech relevantnĺch
sociálních skupin a dalších akérli pro
p ípravu plánovánÍ.

Meĺody pĺ zkumu:

Teľénní pľĺizkum - cca 'ĺ4 dnli (v období
od24.8. do 20.9):

-'' z častněné pozorování zamě ené na

sledování jednání a prakik użivatehi
ve ejného prostoru,

'' Vizuální metody v5izkumu (ÍotograÍie,

videa),

neformální rozhovory s místními oby-
vateli a uŽivateli PlzelŤské t ídy'

reŠerše kontakt na aktivní obyvatele,
či d leżité organizace a klíčové hráče'

Během vyzkumného období jsme p ímo
v terénu a návaznou pľací na v zkumu
strávili více jak ĺ80 hodin. Pozoľovali
isme jednání slovek lidí v rozmanitch
konlerlech. V pozdějšíÍázi v zkumu jsme
hovo ili s desítkami místních obyvalel
a dalších osob, kleĺé do oblasli Plze ské
ulice iezdí nap ĺklad za pľací' Pozorování
jsme rovněŽ prováděli na akcĺch místních
občanslĺjch sdruŽení a hovo ili s p edsta-
viteli někter ch z těchto uskupenĺ.

Komplexnost a sloŽitost oblasti jsme se

rozhodli popsat Ve tŕech propojen ch od-
dílech. V závěru zpráW Mo části shrneme.

Struktura qi'zkumné části zprávy je tedy
násled ující:

Oddíl A stručně p edstavuje prost edí
Plzetiské t ídy a její relevantní okolĺ.
0blast jsme rozdělili do deseti oblastí
podle charakteru provozu.

"'- 0ddíl B popisuje ob|evené cílové
skupin a jejich potenciálnĺ p inos pro

plánovánĺ. P Ílohou tohoto oddÍlu ie
seznam subjeh , keré v oblasti Pl-
ze ské t ídy pt]sobí.

0ddíl G se zamě uje na analy-
tické shrnutí zjištěnĺ pr zkumu
v návaznosti na dl]leŽitá témata,

která s plánováním v lokalitě ne-
rozlučně souvisí.

Hlavní
násled

u zkumná olázka pđzkumu byla
ující:

,,Jaké cílové skupiny pľostoľ

vyuŽívají a iaké isou jeiich
pot eby ve uzlahu k jednotliv m

podoblastem Plze ské t ídy,

ieŽ jsou deÍinovány iak
spole ensky, tak geogľaÍicky?"
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A. CLENENI PROSTORU
Z HLEDISKA JEHO
cHARAKTERu A uŽlrí

.; -.,*łl' ĺ:ł,:s :. ''., :: "

^.-".-.' .. ''. ':
':] *;:Ě l,"

0b|ast se vyznačuje r znorodou obytnou
zástavbou. Jako p irozené centrum oblasti
by mělo Íungovat Košíské náměstÍ. Para-
doxně tak neÍunouie, a to ze dvou dt]vod :

Skutečn m komunikačním uzlem ob-
lasti je okolí zastávky KavalÍrka.

Ź NáměstÍ |e nedostatečně a nekvaliÍiko-
vaně udrŽováno. Během našeho prl)-

zkumu pracovníci sluŽeb trávnílĺy a níz-

kou zele na náměstí v podstatě zničili.

Naproti tramvajovému obratišti Kotlá ka
je odpočinková plocha s jednou lavičkou.
Podle místních obyvatel zde laviček by|o

většĺ mnoŽství. Byly však odstnněny, prav-

děpodobně na Žádost lokálních stěŽovatel .

Severně nad Plze skou t ídou se vysĄ1tu-
je mimo několika obytn ch budov p Írodní

oblast na4ívaná Skalka. Severov1íchodně

od Skalky je klidná oblast rodinn ch dom-
kt] v ulicích U Kotlá ky a Svátkova. 0 kus

severněji se nachází h iśtě FK Sparta Ko-

šÍ e, Keré je jednĺm z místních center or-
ganizovaného sportu a spolkového żivota.

Tato oblast má industriálně-pľovozní cha-
rakter. Jméno oblasti prop jčuje historická
usedlost, dnes restaurace, Kerá stojí pod

vrcholem svahu směrem k sídlišti Homol-
ka. V lokalitě se vyskytuje velké mnoŽství
podnikatelsk ch subjekti (viz soupis v p Ĺ
loze oddílu B). Směrem do centra se zde

tvo í kolony p edevším z d vodu regulace

provozu v systému prażslqich tunel (zkrá-

cenÍ intervalu semaforu). Prostor benzíno-
vé stanice naproti obratišti Kotlá ka' byl
p ed zprovozněním trasy metra B (v roce
1985) hlavní násiupní autobusovou za-

stáVkou s obratištěm pro oblast dnešních
Řep a Prahy'l3'

łł t"
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ÜBLAST F0šT0VKA

Toto 
''mikrosídliŠtě" 

z 80. let 20. století má
velice klidn charakter. Během pr zkumu
jsme zde měli problém s p ím m kontaho-
vánÍm osob, neboť tu ve ejn prostor není
témě vyużíván. V lokalitě spravuje objekty
několik bytolłj'ch dľuŽstev a společenství
vlastník iednotek (viz p ĺlohu oddílu B).
P sobí zde KulturnÍ klub Poštovka, kter1Í

po ádá celou plejádu programli a akcí pro

rl]zné věkové a zájmov skupiny. Z pozo-
rování a rozhovor Wplynulo, że dotazo-
vaní obyvatelé jej navšlěvuií sporadicky.
Klub vŠak navštěvují obyvatelé z bliŽŠího

i vzdálenějŠĺho sousedstvÍ, coŽ instituci
propt]ičuje nad-lokální chankter'

IBLŕlsT i]iEi.jt'{!'

0blast okolí chátrajĺcího empíľového zá-
mečku Cibulka, je vyuŽívaná k relaxaci

a do budoucna slo. tá poměrně vysolqÍ
potenciál k rr]znorod mu vyuŽití. Budovu
ob vali v posledních letech squatte i, ke í
se snażili d m bez ÍinanĎních pĺost edk
provizorně chránit p ed zhroucením.

K parkové oblasti adíme i vznikaiící retenč-

ní nádrŽ p iléhajĺcĺ p ímo k prostoru Plze -

ské t Ídy. 0blast ie kv li probíhající stavbě
místními často diskutována. Názory na bu-
doucÍ chanKer prostoÍu se liší podle toho'
jestli lidé up ednost ují spíše environmen-
tálně citliv. p ístup, nebo chápou tĄiznam

nádrŽe z ěistě ÍunkčnÍho hlediska.

BLÄsT iii_lti:ľ.

Oblast Hliník' kde do 60. let stála jedna z żv.
,,nouzou_ich koloniľ' a na jejímŽ místě se
dnes Wsltrtuje zahradkĺ ská kolonie téhoŽ
jména, obsahuje i rozmanitá sportoviŠtě -
chrtí závodiŠtě' minigolf a tenisové kurty'

ZdejŠí komunikace Íunguje také jako ideální
zkntka pro pěší i cyklisty směrem na Cibul-
ku i dále na Jihozápadní město (Pnhu 'l3),

neboť stí u komplexu pekárny na Vidouli.
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0BLAsT síutlŠĺĚ HCIľl0LKÄ

Toto ,,mikrosídliště" z 80. let 20' století má

velice klidn1Í charakter' Během pr zkumu
jsme zde měli problém s p ím}Ím koniako-
váním osob, neboť tu ve ejn prostor není
témě vyuŽÍván. V lokalitě spnvuje objekty
několik bytot{ch druŽstev a společenství
vlastnÍk iednotek (viz p Ílohu oddílu B).

Pr]sobí zde Kulturní klub Poštovka, henj'

po ádá celou plejádu programti a akcí pro

rrjzné věkové azájmoué, skupiny. Z pozo-

rování a rozhovor Wp|ynulo' Že dotazo-
vaní obyvatelé je| navŠtěvují sporadic$.
Klub však navštěVujÍ obyvatelé z bliŽŠího

i vzdálenějšího sousedství, coŽ instituci
propl]jÖuje nad-lokální charakter.

ÜBtAsT MÜT0i-

Tato oblast je charakteristická nĺzkou vi-
lovou zástavbou a ŕadoi4Ími dělnick:mi
domy z p elomu 20. a 30' let 20' století'
ctvrt tvo í historické centrum oblasti se_

verně od Plze ské t Ídy. Dnes zde Žije mix
starší generace a mlad ch rodin s dětmi'

Srdcem spolkového Života v oblasti b vala
místní sokolovna, která je v souěasné době

opuŠtěna a chátrá. GeograÍick m st edem

|e tzv' ,'náměstí" (na mapce uprosted ob-
lasti), keré reálně jako náměstÍ neÍunguje'

neboť zde absentují, stejně jako v celé čtvr-
ti, jakékoli pľvky občanské Wbavenosti'

-_í' :i':' i '_: 
.
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Z hlediska Volno aso\Ą_ich akivit a p írod-
ních kvalit se jedná o velmi hodnotnou
oblast. Po rekultivaci koryt zde vznikla
okruŽní trasa, herá vede podél potoka aŽ

k nejzápadnějšímu rybnĺku. Negativně jsou

hodnoceny některé pasáŽe zdejších pěšin'
jeŽ jsou poměrně zarostlé a neudrŽované.
Na pěŠích koridorech od zastávek tramva-
jí směrem k zástavbě Motola a Homolky
chybí dostatečné osvětlení.

V budově p i zastávce Hotel Golf' se vy-
sĘ1tuje stánek s občerstvením, jehoż
provoz povaŽujeme za autentick1i projev
loká|ní kultury' a to i p es to, Že většino-
vou společnostíje tato ,,komunita" Vnímá-
na jako neorganizovaná skupina ,,opilcti."
Mĺsto zmi ujeme proto, Že i na ně je t eba
v rámci revitalizačních snah Vzpomenout.
Doivá í rozmanitost Motolského dolí.

Tato část Plzeriské t ídy je velice r zno-
rodá' Ve v chodní části oblasti stojí Hotel

Golf a další nouj' kornplex budov vystavěn1i'

spole nostĺYlT či Vozovna Motol' v jejíchŽ

budovách ptlsobí i St ední odborná škola
dopravní. Hlavní uŽivatele tohoto prosto-
ru tvo í zaměstnanci Dopravního podniku,
studenti st ední Školy a turisti ubytovanÍ
V hotelu. V západní části se nachází mul-
tiÍunkční komplex, na jehoŽ pozemcích
ptisobí mnoho subjek qirobně-technic-
k ho charaKeru, a|e i 42kumná st ediska
2. léka ské Íakulty UK V Praze. V areálu je

také provozován studentsh_i bar U Vojáka
(Doktor Voják).

Go|Íove h iště a jeho p Írodní okolí bylo
oÍiciálně zaloŽeno jiŽ v roce 1926. Pt]vod-
ní h iŠiě se vŠak nacházelo na svahu, kde
dnes stojí Fakultní nemocnice v Motole.
Současná podoba h iŠtě se datuje do se-
dmdesát ch let dvacátého století.

Prostor h iŠtě je organickou součástÍ le-
soparku spojujícího Motol, Vidouli a ob-
last Cibulek. 0blast golÍového h iště tak
nesloużí jen golÍist m. Ulice Goldscheide-
rova.ie p ístupná veškeré ve ejnosti a fun-
guje jako komunikace pro chodce napŕĹ
klad na Prahu 13, nebo na Vidouli.
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B. SUBJEKTY
A GíLovÉ sKuPlNY

V následujÍcí tabulce jsou uvedeny skupi-
ny, heré prostory v okolí Plze ské ulice
uŽívají. Tyto skupiny se iasto p ekr vají.
V prvním a druhém sloupci uvádíme vy-
mezení cĺlové skupiny v náVaznosti na
speciÍikaci cílové skupiny' Ve t etím sloup-
ci tabulky je popsán p ĺnos cÍlov ch sku-
pin Ve Vztahu k ve ejné diskusi a potažmo
veŕejnému prostoru.

P ílohou této graÍické kapitoly je tabulka se
seznamem subjeki 

' 
kter v okolízkouma-

né ulice p sobí' Podle místních obyvatel
zde lavi ek bylo většĺ mnoŽství. Byly však
odstraněny, pravděpodobně na Žádost lo-
kálních stěżovateltj.

Severně nad Plze skou t ídou se vysĘ1tu-
je mimo několika obytn ch budov p írodní
oblast naaj'vaná Skalka' Severouj'chodně
od Skalky je klidná oblast rodinn1ich dom-
kt] v ulĺcích U Kotlá ky a Svátkova. 0 kus
severněji se nachází h iŠtě FK Sparta Ko-
šÍe' které je jedním z mÍstnĺch center or-
ganizovaného sportu a spo|kového żivota.

tctCestuj :- Automobilem

l' Tramvají

-: Autobusem

":. Na kole

-. PěŠky

-.. S hendikepem

.," Pejska i

"j- Rodiče a děti

-: Senio i

': MládeŽ

':- BěŽci

"ľ Cyklisti

"! Plavci/návštěvníci

vodních ploch

* Soukromé Íirmy

"l Vzdělávacíinstituce

"i Bytová druŽstva

a společenství

vlastníkl]

+ 0bčanské spolĘ
-'- Sportovníoddí|y

a sportoviŠtě

-: Technická správa

komunikací

':- PraŽské sluŽby

-.' Eltodo

.:- Městská a státní police

';" Městská část Praha 5

"; Magistrát hl' města

Prahy

";- DeÍinují chankter provozu na

Plze ské t ídě a viejím okolÍ

-: PoukazujÍ na bezpečnost,
prostupnost, baľiéry Plze ské ulice

- Určují charakter okolnÍho prost edí

-.- Posuzují historii prostoru

:. Monitoru,jí nedostatky prost edí

'i' Posuzujíbezpečnostprost edÍ,

prostupnost, bariéry

-ľ Soust edĺ se na stav komunikací,

zeleně, občanské vybavenosti, ne/
po ádku' mobiliá e

"i- Definují sociální Íunkci někteąich

mĺst

"; Spoluurčujĺ ekonomich.' sociální

a kulturní kapitál místa

-,- Slĺtají potenciál k zapojení od akcí

obecnÍho Ú adu

": Majĺ podíl na drŽbě ve ejn;ch
prostrunství

-: Zajišťují chod spoleienského Života

-ľ Zaiišťují sportovní WŽití

=i UdrŽuií ve ejn1Í prostor

"._ DohlĺŽejí nad po ádkem

a bezpečností

'r 0ptimalizujÍÚdrŽbu

Sportovci

Místní obyvatelé

(a rekreující se)

Fiľmy' instituce

a organizace

lnstituce ve ejné

správy
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c. ANALYTIcKÁ cÁsľ _ PRAKTIKY A poľŘrgy
OBYVATEL, FUNKCE PROSTORU

V následujĺcím textu se budeme věnovat
analytickému shrnutí pozorování a rozho-
vor , s ohledem na Íunkčnost vymezené-
ho prostoru jako celku' Místní obyvatelé
chápou prostor jako diverzní celek, jehoŽ

Íunkčnost je dána sítí vztah mezi jednot-

li4Ími prostory a jejich inÍrastrukturou
a charakterem' Propojenost těchto r zno-
rod ch vztah zp ehledníme v závěru to-
hoto oddílu.

0bsah oddílu 
''C" ie následuiící

Doprava (a parkování)

PěŠĺ prostupnost

Bezpečnost

Zelelł a prostory k relaxaci

Lokální kultura, komunity, sociální
infrastruktura a drŽba

PlzelŤská t ída a její charakter pro mnoho
dotazovan]ich není zásadním tématem.
Během našeho dotazovánĺ jsme se často
museli vypo ádat s odpovědí: ,,Co byste
chtěli slyšet' je to ulice, je tu provoz'''''
(žena, cca 50 let, Poštlvka).

Plze ská ulĺce

Prostor ulice nebyl dotazovan1imi zmi ován
jinak, neŽ z hlediska hustoty automobilové
dopravy a dt]leŽitosti komunikačnítepny, ke-
rá místníkomfortně spojuje s centrem města.

Pľoto jsme se soustedili na okolnosti a ná-

vaznosti, které użivatelé Motolského tjdolí
spojují s jejím využĺváním.

MHD a p edevšĺm tramvajová doprava je

obecně povaŽována za naprosto dosta-

čující (viz uvodnĺ citace), vesměs vŠichni
si dostupnost centra pochvalujÍ. Změ-
na v linkovém vedení tramvají (od 28. B.

2016) v této oblasti neznamenala żádn1i

zásadní zásah do komÍortu obyvatel. Mno-
zí obČané povaŽují otázku automobilového
provozu na Plze ské t ídě za obtíŽně e-

šitelnou a zdŮrazu)í pochopenÍ pro čel
této ,'v1ipadovky" z vnit nĺ Prahy.

Z Žení Plze sk v oblasti U Zvonu - Kla-
movka velká většina dotazovan ch hod-
notí jako odstrašující p ĺklad zahlcení
ulice automobilov m provozem - ,,hlav-
ně tu prosĺm Vás neodebírejte pruhy."
Sou asné ešení kolejiště tramvají (zásyp

štěrkem) je podle někter1ch obyvatel ne-
vhodné, protoŽe na něj nemohou najet

,,Hromadná doprava
je tu na jednicku,

a to v Praze jako

celosvětově,
p ĺm0 tady máme
pet tramvajĺ, dva
autobusy. Na Andělje
to osm minut."

muž, cca 60 let,

obyvatel kvalĺrky
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sanitky, coŽ je problém p edevším v do-
pravních špičkách.

Názoroin!'m oponentem v otázce dopra-
vy je 0b anské sdrużení Cibulka, keré je
ideově a programově zamě eno proti au-
tomobilové dopravě v celé oblasti.

K ižovatka Plze ská x Bucharova

Problém s parkovánÍm je v lokacích, keré
sousedí s místy' kde jsou od srpna zavede-
ny modré zony. Podle něKer ch obyvatel
by parkovacích stánĺ mohlo b t více - ob-
čané zmi ují nap íklad záchytné parkoviš-
tě na konci Nepomucké ulice, či pozemní
garáže u BD Nepomuk (obě jsou Ve Vlast-
nictví Mlnisterstva vnitra CR).

,,Je to vypadovka,
takŽe lidi, Co tCI tady
kupujou, to proste
kupujou s tĺm, Že
tady ta silnĺce je"

muŽ, cca 50 let,

Kotláka

Kapitola p ináŠí vizuálnĺ zachycení pěšĺch
komunikačnÍch tras a shrnuje základnĺ
zjiŠtěn í t1i'ka1ící se p rostu p nosti ve ejného
prostoru v oblasti. Provoz v celé oblasti je

moŽno rozdělit do rt)zn ch zÓn.

,,Teď nedávnl jsem
zjistila, Že tady dole
jezdĺty tramvaje.''

žena, cca 70 let, pravidelná

návštěv n i ce sídl iště H o molka,

Žijĺcĺ na Praze 3

Shrnutí pozorování p ímo z prostoru ulice

0d Kotlá ky směrem na západ je pro-

stor ulice vyuŽľán k p echázení k ná-
stupištím tramVají, nebo na druhou
stranu ulice.

Po chodnĺcÍch podél Plzeliské t ídy
v podstatě nikdo nechodÍ.

0d Koší ského náměstĺ ke Kotlá ce je
pěŠĺ provoz standardní-je zde zacho-
ván klasicĘi charakter ulice.

Plze ská t ĺda Ťunguje jako fyzická
ĺ pocitová bariéra, která provozem

a odhalen1im kolejiŠtěm' odrazuje pěší

uŽivatele od p echázení mimo Vyme-
zené oblasti.

Zhuštěn v1iskyt čekajÍcích pasaŽé-

r zde b vá v p epravních špičkách'
l v těchto obdobích se ale jedná ma-
ximálně o desítky |idína interval tram-
vaje.

Nejh e prostupn1im rizemím z hle-
diska chodce je oblast mezi oběma
benzinovymi stanicemi 0MV poblíž
obratiště Kotlá ka.

Tramvajová zastávk Hotel Golf

34

Ulice v Uvalu
Sĺdliště Homolka
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Prostupnost prostranství, Kerá k Plzenské p iléhají, jsme zanesli do následujících map:

Legenda k mapám:

_." neÍormálnĺkomunikace/pěŠiny '!ji 'Li' ''E: ::: ;:l' ':) ;: ;- :']:

":. komunikační koridory

-: p ęchody pro chodce

Motolské rybnĺky

Poštovka

Golĺ

Košĺe

Kotlárka

Shľnulí obsahu map:

Celá oblast Motolského r]do|í je protkána sítí pěŠin, jeŽ jsou hojně vyuŽÍvány chodci' běŽci

a pejska i a v něktenj'ch místech také cyklisty'

Sť je rozvinuta po obou stranách Plzeliské t ídy a smě uje do oblastí, které jsou chráněny

p ed externalitami zdejšího automobilov ho provozu (Motolské rybnĺky' Hliník' Cibulka)'

P íčné pěší komunikace, které navádějí obwatele Motola a sídliště Homolka k nejbliŽŠÍm

tramvajor4im nástu pištím nejsou bezbariérové.

Zelené plochy okolo Plzeĺiské t ídy je moŽno z hlediska vnímání prostupnosti nahllŽet ze

dvou pohled :

Vylvá ejĺ bariéru, Kerá ulici odděluje od p írodnĺch prostranství - P|ze ská tak p _

sobíjako izolované místo, heré se nemá jak rozvíjet (viz podkapitola Doprava a par_

kování).

:] Tato baĺiéra chrání p Írodní prostranství (louĘ a oblast potoka) p ed hlukem a zne-

čiŠtěním a vytvá í podmĺnky pro rozmanité volnočasové činnosti.
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Téma bezpečnosti nebylo v rozhovorech
p íliŠ zmlnováno. V lokalitě jsme se pohy-

bovali i ve večerních hodinách a nezazna-

menali jsme Žádné incidenty stran ruŠení
porádku či bezpečnosti občan ' V tomto
ohledu lze zmĺnit pouze tato zjištěnĹ

Ženy i muŽi, povaŽují něKeré korido-
ry (p edevšÍm od zastávky Vozovna
Motol a Hotel Golf) za nep íjemné,
neupravené a p edevšÍm v noci za ne-
bezpečné.

Prakticky jsme nezaznamenali p echá-
zenĺ dětí školního věku (první stupeli)
bez doprovodu dospělych' Plze ská
se sv m provozem pro místní obyva-
tele p edstavuje značné nebezpečí.

,,0 tohle se doma
s manŽelklu preme, já

bych tam nechal zelen,
manželka by radši, aby
to zastavěli, prltlŽe
se tam p0 cestě
ztramvaje vecer bojĺ."

muŽ,50-60 let,

sĺdliště Homolka

Schody od tramvajové zastávky Vozovna

Motol k Sĺdlišti Homolka

Pěšina směrem od tramvajové astávky
Vozovna Motol k Sĺdlišti Homolka

0byvatelé zpravidla vyuŽívajĺ zelená pro-

stranstvÍ, jeŽ jsou blízko jejich bydliŠti

azárove spllŤují kritéria bezpečnosti, coŽ

závisí p eváŽně na upravenosti prostran-

ství. ldentiÍikovali jsme tyto praktiky.

W'

Louka mezi Plze skou
a Zahradnĺčkovou ulicĺ

Louka mezi Plze skou
a Zahradnĺčkovou ulicĺ

0byvatelé okolĺ KoŠĺ ského náměstí vyuŽĹ
vajĺ Skalku a hlavně p írodní park Cibulka,
méně pak lesní porost u Kotlá ky' V okolí
Poštovky je moŽnost vyrazit bud'na Cibul-
ku' Hlĺník nebo do oblasti koryta Motol-
ského rybníka nebo lesního porost V okolí
Kotlá ky. 0byvatelé sídliště Homolka vyu-
Žĺvají ste;né prostory a ze starého Motola
mají nejbllŽe k pásu zeleně podél Motol-
ského rybníka.

Zele v prostoru sídljŠtě Homolka, ale

nap íklad i v okolĺ Motolského rybnĺka je

obyvateli hodnocena jako neudrŽovaná.
Nej astějšĺmi użivateli zelen ch prostran-

,,Zelen je tady hezkĺá,

ani nemáme plcit,
Že jsme v Prue, je

tady klid. Kolem tech
Motolskych rybnĺk
je to krásné, jenom

by to chtela prasekat
a upravit."

Žena, cca 40 let,

sĺdliště Homolka
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ství jsou peiskari. Lokálnĺ zelené plochy
a zdejŠí síť pěšin vyużĹvají samoz ejmě
i ostatní chodci.

Pahled z jĺżnĺ stany na P ĺrodnĺ
koupaliště Motol

Z hlediska organizací ptisobícĺch v p Ĺ
rodních prostranstvĺch je nutno zmínit
zahrádká skou kolonii Hliník' V oblasti
motolsk17ch rybníkl] Íunguje formálníi ne-
Íormálnĺ koupaliště.

V pr běhu prrizkumu jsme byli p ítomni
na společenské akci občansk ho sdruŽení
Cibulka spojené s pravideln1im běŽeclgim
závodem ,,Běh pro Vidouli". Akci i další
činnosti spolku považujeme za dŮleżité,
neboť mĺstnĺ aktivist bojují za zele v ob-
lasti celého Motolského Údolí.

0kolí Plzę ské trĺdy má i svá společenská
témata a ohniska občanské angaŽova-
nosti. AngaŽovanost je reakcĹ na absenci
vyhovující inÍrastruKury v oblasti sluŽeb
občanské vybavenosti a kulturního vyŽití.
Pojmem ÚdrŽba je uvaŽován jako starost
a vyjednávání komunity o budoucím stavu
svého Živoiního prost edí, tak aktivnĺ ode-
zva Ze strany oÍiciálnĺch institucí' Právě
proto jsme spojili na první pohled moŽná
nesourodá témata do jedné kapitoly'

H iště na pozemku sokolovny

0bčanská vybavenosl

Prakticky ve všech lokalitách oblasti chybĺ
základní občanská Vybavenost. V jimkou
jsou drobné obchody s potravinami (ve_

čerky). MístnÍ obyvate|é vyużĺvajÍ obcho-
dy a sluŽby na Kavalírce, v oblastl Anděla,
nebo V nákupních centrech na okraji měs-
ta. Absence prvkti základní občansk vy-

bavenosti se nejevĺ jako zásadní problém
právě dÍky dostupnosti těchto sluŽeb v p i_

lehllich oblastech.

Kullumí a k0munilní Živol

Kulturnĺ klub Poštovka bojuje s nezájmem
obyvatel blÍzkého sĺdliště Homolka. Z ana-
l1izy vyplynulo' Že d vodem je pocitová ba-

riéra ve lrztahu k místu. l p es to, se akcí
l\ĺate ského centra p i KK PoŠtovka (Íunguje
zde zhruba t i roky) z častliujĺ desĺtlĺy rodin
s dětmi z pŕilehleho i vzdálenějšĺho okolí.

Na sídlišti Homolka existuje neÍormální spo-
lek sousedt], Ker pnvidelně po ádá akce
s cílem utuŽovat sídliŠtní komunitu prost ed_

nictvím spole enslĺich akcí- dětshj'ch dn ,

va ení, brunchr] apod' Clenové spolku mají
zájem o komunitní zahradničení, o kterém
vyjednávali právě i s KK PoŠtovka' Prostor
zahrady KK se jim p íliš nelÍbil, tudíŽ z do-
mluvy seŠlo. Ostatní akce, jeŽ sousedské
uskupenĺ poádá, smě ujÍ do p ĺrodnĺch pro-

stranstvĺ p iléhajících k sídliŠti.

Aktivní obyvatelé Motola a sídliště Ho-
molka se angaŽovali v otázce odporu proti
p estavbě zdejší sokolovny. Záměrem bylo
budovu adaptovat na domov senior . Be-
akcĺ byla petice. Petenti povaŽují za d leŽi-

tějŠĺ' aby zde bylo h iště pro děti. Situace
je komplikovaná, neboť domov seniort]
by byl jistě p ínosem pľo Všechny obča-
ny Prahy 5. Lokální pot eby tak naráżejĺ na
pot eby celé čtvrti.

Paradoxním p íkladem drŽby je prostor
Kośíského náměstí, Keré je v naprosto

nevyhovuiÍcĺm' stavu. Na základě naše-
ho pozorování a neÍormálnÍch rozhovonj
jsme p esvědčeni' że zdejší neudrŽovan '

prostor je zap íčiněn snahou vypudit od-
sud skupiny obyvatel, jež místo skutečně
a aktivně vyuŽívají - tedy mĺstní Romy
a obecně osoby ohroŽené sociálním vy-
loučenĺm.

,;Podepisovali jsme
petici, jak tam chtěj
vystavet domov
dljchodcťl, tam melo
b:t detsk h iště'
My nemáme nic proti
d chodc m, jenom

tady na Homolce
Žijou vetšinlu rndiny
s dětmi, staršĺlidi jsou

spĺš dole směrem na
Kotlárku, takŽe tam by
se hodil domov pro
seniory Vĺc.''

Žena, cca 40 let,
sĺdliště Homolka
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SHRNUTI PRVNI
rÍłzr vÝzxulvlu

Plzenskou ulici nelze oddělovat od okol-
ních ve ejn ch prostranstvĺ a obytn ch
oblastí (od Cibulky aŽ po |Vlotolské ryb-
níky). Lokalita je propojená sÍtĺ sociálních
i prostorov1Ích a strukurálních vztaht].

Je jist ' Že obyvatelé budou chtÍt disku-
tovat hlavně lokální problémy. Na základě

4iše popsan1ich zjiŠtění jsme sestavill ná-
sledujícĺ schéma (vĺz níŽe)'

Téma dopravy na Plze ské ulici se pro

celou lokalltu (i pro osoby doltżdějící
a projíżdějĺcí) ukazuje jako společné (viz

vodorovná osa - společné' lokální). Pro-
mítnutím pozice na svis|é ose (materiální
struktury' p ĺroda, společnost) se snažíme
zobrazit situovanost jednotlivych oblastĺ
v kontinuu prost edĺ Plzenské t ídy.

Komplexnost a těžká uchopitelnost Plze -

ské t ídy jako mĺsta rozvoje či transÍormace
v ,,obyvatelnou" t ĺdu nás vede k následující
pracovní hypotéze. Tento prostor, i kdyŽ je

bytostně společn m, v současné chvíli není
pro obyvatele tématem k dĺskusi o produk-

tivním rozvoji. Funkčnĺm rozměrem Plze ské
je primárně jejĺ dopravnĺ charaker * tedy její

využití pro cestování do centra pomocí MHD
a zárove jejĺ dlileŽitost z hlediska WváděnÍ
automobihl z centra a naopak. Toto mono-
Íunkcní 

''p 
em1išlení" o lłj'padovce nás vede

k p esvědčení, že téma je zapotebí uchopit
pres dalšÍ témata, jak naznačuje oddĺl C -
kdy se od dopravy dostáváme aŽ ke spole-
čensky nejŽivějším témat m.

Mimo dopravy jsme identiÍikovali nad-lokál-
nĺtéma zeleně, která díky tomu' že kontinuáF

ně probĺhá naprĺc celou oblastí, p edstavuje
centrální téma s velkym potenciálem sdrużit
aKivnĺ obyvatele nap íČ lokalitou.

Jako pomocná' ne však ned leŽitá, se jeví

témata prostupnosti' drŽby a bezpečnosti,
která jsou zamě ena spíŠe na pěŠí uŽivatele
prostoru (podtéma dopravnĺch kvalit a bez_
pečnosti - viz schéma).

SÍéra lokálních komunit a místní kultury se
vys$uje na druhém p lu schématu a nava-
zuje na široké téma sociálnĺ inÍrastrukury.

Právě sociálnĺ inÍrastruktura p edstavu-
je velmi d leŽitou sféru lokálního Života
(v diagramu vyznačeno červeně, v textu
popisováno dohromady s lokální kulturou
a komunitami). Právě její nedostatečnost
se promÍtá do všech ostatnĺch t4iše vyme-
zen ch témat a má potenciál k vytvo ení
konsenzuálních nápad a poŽadavkri k roz-
voji oblasti. Sociální infrastrukurou v tom-
to ohledu uvažujeme všechny' instituce,
správní' Íormální i neÍormální vztahy a sou-
sedské záchytné i sÍtě, ale i Ve ejnoprosto-
rové pľvky, které podporují Vznik a rozvíjĺ
společenslqÍ a kulturní Život v oblasti.

MATERIALNI STRUKTURA

DOPRAVA

SPOLECNE

PROSTUPIIOST
A ÚDBŽBA

ZELEŇ A MíSTA
K RELAXACI

BEZPECNOST

I(OMUNITY
A LoKALNĺ KuITUBA

LOKALNI

4Z

SPOLECNOST
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V následujícím textu p edstavíme po-
znatky, Keré vypl1vají z participativních
setkání akce PlzelŤská - Motol. Na tomto
mĺstě chceme poděkovat všem místním
obyvatehim, kte í se setkání zÚčastnili, ne-
boť bez lejich p íspěvkri bychom nemohli
poodkr t plasticĘi obraz kaŽdodenního
Života oblasti. Data pro sepsánÍ zprávy
vznikala rrizn m zpr)sobem - během his-
torické a architeKonické procházky, na

dvou plánovacích selkáních nad mapou
i prost ednictvĺm dotazníkt]. ZiiŠtění isme
navíc neustále porovnávali s tématy, která
jsme identifikovali p i terénní 4i'zkumné
Íázi,jež"byla p edstavena V p edchozí kapi-
tole. Zpráva sestává z těchto provázan ch
tematichj'ch oddíl :

-:' Melody v zkumu

-.' MoloIské tidolí ialĺo ně-měslo

-* Zele , Mololsla polok' rybnĘ
a aktivi$ v p íľodním pľost edí

4- Hislorie, komunily, sociální
inÍľaslluklula a ob anská

Wbavenost

-;. oopľava

l' Závěle né shlnulí

METODY VYZKUMU

Vědecká činnost uj'zkumníkli spolku
Anthropictures, z. s. ve druhé fázi- projek-

tu sestávala z:

': Konzulta níčinnosti a pomoci
s p ĺpravou setkání (program' otázky'
zpětná vazba).

''.' Zaznamenání jednotlitłich setkání
do audio podoby pro pot eby dalŠí
analí]zy.

,- Anal zy audio nahráVek z hlediska
témat, která diskutujícĺ zmi ovali.

AKivní p ítomnosti u pracovních
stoll] během setkánÍ i na vycházkách

' Anal zy 33 dotazník '

": Sepsání qzkumn ch poznatk do
p edkládané části zprávy.

Analytická práce obsahovala p epsání na-
hrávek ze setkání a jejich kodovánÍ. 0k -

dované Öásti p epis , jsme kategorizovali
podle identiÍikovan 'ch témat' !eŽ se v roz-
hovorech opakovala. Setkání se dohroma-
dy ztičastnilo více neŽ 70 obyvatel Motol-
ského dolí' coŽ sice není reprezentativní
vzorek verejnosti, z hlediska témat se však
zjištěná data dají povaŽovat za eprezenta-
tivnía spo|ehlivá'

ZjiŠtění zprávy nesestáVají jen z odpovědí
obyvatel, ale také z aktivního dotazování
facilitátor - diskusní interakce. Toto spo-
lečné dotvá ení diskuse je t eba brát v po-

taz. Proto se v následujícĺch kapitolách

pokusíme nastínit dynamiku p em šlení
a diskuse o Motolském dolí v kontextech,
tedy tak' jak je Motolskć dolĺ popisováno,
vyjednáváno a konstruováno. Tato dyna-
mika je cíleně promítnuta do leněnízprá-
vy (viz 

',n 
še).

* prvnĺ Íáze viz strana 20
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MoToLsrÉ Úoolí
JAKo rur-ĺvlĚsro

JiŽ během teľénního v1izkumu se ukázalo,

Že oblast v seku od Koší ského náměs-

tí po motolskou k iŽovatku Bucharova x

Plzeliská je p Írodně i sociálně rozmani-
tym prostorem. P írodní sloŽka zemí je

velmi d leŽit m Íaktorem, kter ovlivnuje
subjektivní vnímánĺ oblasti' P itom mno-

zí projíŽdějící si ne-městského charakte_

ru Llzemí nemusí povšimnout. Charakter
Života v Motolském dolÍ je konstruován
ze t í sÍér, které vytvá ejí qÍsledn]' pocit

neměstskosti. První dvě (zele a sociální
inÍrastruktura) tento pocit r znou měrou
aktivně dotvá ejĺ, t etí sÍéra - doprava -
tento dojem podporuje tím, że do lokality
zasahuje pouze jako bariéra a tok dopravy.

Jen pro rekapitulaci. PlzelŤská u|ice je le-

mována Motolskym potokem. V oblasti se-

,,Mně se tady mac
lĺbĺ, protoŽe to má
takovej venkovskei
ráz v zásade v Širšĺm 

-
centru Prahy, ta zelen
je prostě uŽasná, coŽ
byljeden d vod, proc
jsme sem chtělĺ'"

nuż, cca 35 let,

stará zástavba Matola

,,Pripadá mi
to jako venkov
uprost ed města, je

to taková oáza klidu,
je tady krásně."

žena, cca 45 let,

v lokalitě pracuje

,,Byďfue tady 30 let,

ocenujeme klid, a Že

to tady nevypadá jak

v Praze."

manŽelé, cca 60 let,

Poštovka

verní strany rjdolĺ se rozkládajÍ t i rybníky'

rozlehlá louka' les okolo usedlosti Kotlárka

či Skalka. Na jiŽnĺ straně se rozpíná le-

sopark Cibulka, Hliník a areál oolÍového
hriŠtě. KaŽdodennost rezidentl] i návŠtěv-

ník tak určuie právě dominantní p írodnĺ

charakter oblasti, her vede k tomu, Že

obyvaielé hovorí o svém bydlišti, jako by

se o město vlastně nejednalo.

Tento stav propl]jčuje oblasti subjektivnĺ
hodnotu v podobě moŽnosti klidného byd-

lenĺs r,nj'hledem na dostupnou a harmonic-

kou zele , P ednosti rlzemí p edurčují dal-

Ší speciÍika kaŽdodenního Života, nap íklad

sportovní činnosti, p edevŠím pokud jsou

prvky obČanské vybavenosti nebo kulturnĺ

vyŽití hodnoceny jako nedostateČné.

Nedostatečnost sociální inÍrastruktury

a ob anské vybavenosti je p lpomínána

,,Je uŽasny, jak je
to tjdolĺzeleny'
Na druhau stranu
od nás zté Ruzyně
a pak p es Repy
jedete tou tramvajĺ
a toto je takové
zvláštnĺ uzenĺa pak
jste znova směrem
blĺŽekAnděluvhustě
Zastavěném mestě'
Tady tak trochu nevĺte,

kde vlastně jste."

muŽ, cca 65 let'

stará zástavba Motola

,,V Motolském udolĺ
chcĺpnul pes. Jeto
w hoda i new. hoda

s0učasně'"

žena, cca 50 let,

stará zástavba Motola

vzpomÍnánÍm na d ĹVějŠĺ stav věcĺ. Někte-

í obyvatelé povaŽujÍ minulost za 
''lepŠĺ

časy" komunitního Života v lokalitě. Skrze

ně se vytvá Í silná vazba k místu a identita

jednotliuj'ch čtvrtí v Motolském dolĺ'

Úrove souÖasného komunitnÍho Žlvota

a sociální inÍrastruktury nep ímo ovlivliujÍ

i dopravnÍ spec|fika oblasti. BlŹkost a do-

stupnost centra města i vellĺich nákupnĺch

center na okraji Prahy, stavu mŕstnĺch

sluŽeb také nepomohly. Když se tato do-

stupnost sluźeb spojĺ s moŽností rychĺe

Wcestovat do parkov ch oblastí p iléhající

Prahy 6, nenĺs podivem' že oblast Motol-

ského r]dolí nevykazuje Žádny dynamicky

uj'voj. Co kdyŽ právě poměrně staticlqÍ ne

-městsk] charakter zdejšĺho zemí m Že

b1it pľo mnohé obyvatele jeho největšĺ kva-

litou? Názory na budoucnost Motolského

dolĺ se však pochopitelně liší,jakukáže'
me v následujícĺch kapitoĺách.
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ZELEN, MOTOLSKY POTOK, RYBNIKY
A AKTIVITY v pŘínooľím pnosrnroí

Z analyzy vyplynulo, Že vysoká koncentra-
ce p ĺrodnĺch ploch je vnímána jako hlavní
kvalita zdejšĺho Života' P írodní prostran-
ství Íungují současně jako prost edek ni-
ku p ed dopravně zatíŽenou Plze skou,
která kumuluje hluk a smog' Z hlediska
plánování změn a rozvoje oblasti, je pod-

statná dlouhodobá a koncepině zajištěná
revitalizace a kultivace p írodních oblastí.

Do budoucna by proto měla revitalizace
brát ohled:

na pot eby cílot4ich skupin, heré
oblasti vyuŽĺvají

na prohlu bování pozitivních dopadli
na celkové zemí MotoIského t]dolí

na historické souvislosti Iokality

Ať uż obyvatelé hovorili o oblasti kolem
Moto|sk ch rybnĺkti, potoka, či zdejŠích

luk nebo o lesoparcÍch, zahrádkách' ke ĺch

,,To kdyŽ jedeme od
Andela a je smog,
čIovek vidĺ, jak se t0,,

u Klamovky Zastavĺ.

žena, cca 40 let,

Poštovka

a stromech, měla diskuse vŽdy jednotné

pojĹtko' tím je pot eba kultivace zelen ch
ploch a jejich pravidelná drŽba. Mimo
pravidelné drŽby a zabezpečení osvětle-
ní, je klíčov m požadavkem srozumitelné
a prĺmočaré propojení prostranství mezi

sebou a snadn1i prĺstup k p ĺrodním plo-

chám pro rezidenty i návŠtěvníky.

Diskutující i p es p eváŽně pozitlvní hod-
nocení místnĺ zeleně, vnímajĺ i zásadnĺ ne-

dostatĘ zdejších p írodních prostranství'

Nároky a očekávánĺ byly implicitní součástí
plánovacích setkánĺ ve vztahu k volnočaso-
uj'm a sportovnĺm aktivitám. Ty se promĹ
tají do srovnávání stavu a vyuŽĹvání zeleně
v Motolském dolí' jeŽ je součástĺ Prahy 5'
s plochami plochám na Praze 6, obzvlášť

s Ladronkou ci oborou Hvězda. Tento kon-
trast se dá shrnout do t í bod , které souvi-
sejí se stavem drŽby zelenych ploch:

akcentovánĺ potenciáltl prost edí Motol-

ského tjdolí

vztahování se k Ladronce a obo e Hvězda
jako k p íkladu udrŽovanosti prostedí

pot eba multiÍunkčního prostedí, keré
nabízí zázemí pro rekreační cyklistĺku,
dráhu pro inłine bruslení a taky moŽnos-
ti občerstvení.

Další linií diskusí bylo vnímání rozma-
nitosti Zemí Motolské do|í. Proto se
v následujĺcí části zamě Íme na konkrétnĺ
zelené plochy zemí a hodnocení cast-
ník plánování.

VyuŽívání ploch lesoparku dominovalo bě-

hem setkání pro v chodnĺ i západní část
Motolského tjdolí' Starousedlĺci vzpo-
mínali na d ívější možnostl prostupnosti
Cibulek i aktivity, které se zde odehrávaly.

V současné době jsou cesty v návaznos-
ti na p ilehl autokemp v blízkosti Hote-

lu GolÍ nepr chodné. P vodnĺ a nejbliżší
propojení s Cibulkou z oblasti Homolky
a Motola vedlo cestou po svahu okolo ně-
kdejší sjezdovky. Dnes tyto cesty nejsou
udrŽovány, coŽ bylo zÚčastněn mi v dis-
kusích hodnoceno negativně. Rovněż byla
vzpomínána turistická stezka, která kdysi
vedla skrze Cibulku' s moŽnostívyjĹt p ímo
lesem aŽ ke Šmuky ce: ,,To jsem kvitovat
velice, došlo se tak na konečnou 1 23' mě-
ilo to dva a p l kilometru a byla ta taková

rarita Prahy 5, protože nevĺm kde tady je
jiná turistická cesta.'' s tĺm, jak se tady
začali rozši ovat, tak začaly ty cedule mizet
a ted' uŽ tam nenĺ ani jedna." (muž, cca 60
let, Zástavba starého Motolu)

KdyŽ odečteme bariéru v podobě Plzeliské
t ĺdy' je Cibulka velmi dobre prĺstupná ze
všech směrt] a terén nenĺ p íliš kopcovit ,

spíš vlnit ' Nap íklad rodiče s dětml oce-
liujÍ rozmanitost zdejšĺho uzemí, a moŽ-
nosti volby tras, kter mi se mriŽou vydat:

''S 
kočárky chodĺne všude, podle počasĺ

jen vybereme k0nkrétnĺ Cestu, v lesoparku
je możn vybrat jak asfaltovou, tak sypa-
nou, p es celé léto se dělala prava těch
cestiček tak se ta zlepšilo' Tady je tolik va-
riant, že użdycky se dá vybrat." (żena, cca
60 let' Poštovka)

Diskutující zaznamenali letošní pravy le-
soparku. Z pohledu častník je proble-

matická nepravldelnost a nárazovost drŽ-
by. Koncepční ešení absentuje.

Lesopark Cibulka je i tak povaŽován za

cenné prost edí a je využĺván nap íč cílo-
qimi skupinami a generacemi. Území je

vyuŽĹváno jak pro pejska e' běŽce, rodi-
če s dětmi i rekreacnĺ cyklisty. Cyklistika
v tomto kontextu byla zmi ována spíŠ jako

volnočasová aktiviia neż dopravní prost e-

,,Mám rád vlastne itu
Cibulku. P iide mi, Že

to je lokalita s vellgm
potenciálem, kterej
nenĺtiplne využitej,

kdyŽ siVezmeme ten
prostor Ladronky
nebo Hvězdy, já bych
rekl, Že ten potenciál

nenĺniŽšĺ, prest7
to nenĺ zdaleka tak
vyhledávan mĺstz."

muž, cca 30 let,

sĺdliště Homolka
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dek. Dr]vodem jsou nedostatečně rozvinu_

té cyklostezky.

Z hlediska vysoké návštěvnosti je d leŽi-

té uvést poŽadavek t kající se občanské
vybavenosti - občerstvení s posezenĺm.

V této souVislosti byly diskutovány ne_

vy ešené majetkové poměry chátrajĹ

cí usedlosti. 0blast lesoparku Cibulka

a okolí empírového zámečku tak sk tá

veIk potenciál.

,,Ty cesty za ty
léta nebyly v bec
0pravavány, ty
cesticky na Cibulku,
to je nádherny, ale je

to dŽungle, ale vĺm,

Že se tam letos něco
kácelo' Cesty jsou ale
neudrŽTvané, jsou na

nich hrozné hrboly
od těch strom , cesta
s kočárkem je peklo'"

muž, cca 35 let,

stará zástavba Motola

K oblasti Cibulek priléhá oblast retenční

nádrŽe' kde kdysi b1ivala louka, slouŽící
jako cíl vycházek.

,,P vodně byl zájem, za mého mládĺ, se to

nap ĺmilo, narovnalo a vybudovalo kory-

to, nákladně z Žulovějch kostek, teď jsem
pochopil, Že byla snaha to zmeandrovat,

nebo dát do trub, tlpIně zakrejt, to bylo ně-
jak|i obdobĺ devadesátejch let a teď jsen
zaregistrova!, Že se dělá retenčnĺ nádrž'"
(muž, cca 60 let, Poštovka)

Stavba retenční nádrŽe byla hodnocena ve-

směs kladně, jelikoŽ vymezen zemí dle

častníkr] diskusí bylo opuštěné a newuŽité'

Pozitivnĺm p ínosem retenčnÍ nádrŽe je

také obohacení vodních ploch, podporující
prĺrod ní charakter uzemĺ.

NedostačujícÍ prostupnost tohoto zemĺ je

spojena i s pocity nebezpečĺ.

Nedostatečná a nenápadná p ístupová
cesta k retenčnĺ nádrŽi od Plzenské po-

ukazuje na nedostupnost někter5ich p Ĺ
rodních prvkri okolo Plzeliské. V praxi to

znamená, Že jenom uŽivatel, kter]i má d _

kladnou znalost zdejšího prost edí vÍ' kudy
se kam dostat.

CharaKeristikou této cásti zemíje smĺše-
n provoz zahrádká ské ko|onie a rt]zného

sportovnĺho zázemí' VyuŽíuány jsou teni-

soVé kurty i minigolf a badminton. Pově-
domĺ o moŽnostech vyuŽití na Hliníku není

dostatečné ani mezi rezidenty. Z hlediska
vyuŽití oblasti jako cĺle procházek, je d le-

Žité mĺsto bydliŠtě diskuiujících.

Zejména pro obyvatele z Motola a Ho-

molky je oblast jiŽ vzdálená: ,,No občas

tam jdeme na procházku, ale pěšky uŽ je

to daleko, někdy jedeme vlaken z KnĺŽe-

cĺ a vystoupĺme a projdeme to pěšky' což
je taková pěkná procházka'" (žena, cca 35
tet, sĺdliště Homolka) Zároven je oblast
vyuŽĹvána pro vycházky směrem z Cibulky

l v návaznosti na GolÍové h lště. Cyklisti

oblast vyuŽÍvají jako propojenĺ s Vidoulí.

Chrtí závodiště, které je součástí této ob-

lasti, bylo hodnoceno neutrá|ně aŽ nega-

tivně, je vnímáno jako bariéra V prostoru

a nedostatečně vyuŽĹvan prostor. Ne-

gativní hodnocení pľostoru se taky váŽe

k hlučnosti zdejŠího provoŻu, i kdyŽ se zde

akce konajĺ pouze o vĺkendu.

Během plánovacích setkání byl prostor

golÍového hriště diskuiován zejména pro

moŽnost jeho alternaiivního vyuŽitĺ v zim_

nĺch měsĺcích. V zimnÍm období byvá ob-
last golÍového hriŠtě vyuŽÍvána pro zimnĺ
sporty * chodí se ude bobovat i na běŽky.

Linie témat bychom kategorizovali opět
jako věc prostupnosti zemí a inÍormova_

nosti' V tomto p ípadě srozuměnís majet-

kov mi poměry a provoznĺm ádem golŤo-

vého h iště.

,,NahorLt a doltj, jak

na horách."

muż, cca 75 let,

Poštovka

MoŽnost pr chodu h iŠtěm po asÍaltové

komunikacl nenĺ nijak omezena a p ed_

stavuje spojnici mezi Motolskym r1dolím

a Prahou 1 3, coŽ vyuŽÍvají chodci i cyklisti.

,,Motolskej patok ná svoje plusy a mĺnusy'
tam se budou ObtĺŽně zakládat stavby' tady

ta zina je veliká a je krásná' je to super,

dalo by se to zastavit cĺmkoliv i teba spo-

lečenskejma nĺstnostma, v bec nemusĺm
jenom bytovky, ale ie tady ten potok, ten

dělá neplechu. Tĺm, Že je otev eny, tak by
bylo supr, kdyby se o něj někdo staral'"
(muŽ, cca 60 let, Poštovka)

Lev m ramenem potoka jsou napájeny t i

nádrŽe rybnĺkr). Na konci lesoparku Cibul-

ka potok ristí do podzemí a pokračuje dále,

aŽ na Smíchov, kde se VléVá do Vltavy.

Účastníci diskutovali o žádoucím charak-

teru potoka, tedy jestli by měl b t spĺŠ prĹ

rodní nebo je vhodné zatrubnění jeho toku'

Dominoval názor prosazujícĺ p írodní cha_

rakter potoka s dr]razem na drŽbu koryta

i jeho okolí'
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,,V létě tam má clověk
takovejdivnej pacĺt,
jako Že tam nemá co
delat, i kdyŽ jenom
jedu po ceste, já
nevĺm, jestlitan jsou
ty cedulky jako Životu
nebezpecno."

muż, cca 30 let,

sĺdliště Hamolka

V částech' kde je potok Viditeln]í a dotvá í
p írodnĺ ráz pÍostoru' byla shledána jako

velmi d leŽitá právě tidržba a p ípadná re-
gulace. Podle názoru krajinn architektky
a současně zdejší obyvatelĘ' není regu_
lace nutná: ,,Potok nenĺ tak velk1i, aby se
musel regulovat." Co se t če prostupnosti
prost edÍ v okolí potoka, d leŽitá cesta je

nyní opravena kameny.

V návaznosti na volnoĎasové a sportovnÍ
aktivlty byl potok v minulosti vyuŽĹván pro

hru s dětmi, v současné době jej vyuŽíva1í
hlavně pejska i jako trasu venčení.

,,NejenŽe, ten potok se mi lĺbĺ, protože
ozvlášt uje cestu, ale t eba v létě, když

tam jdu se psem, tak vyhledávám trasu
okolo potoka, protoże pes tam vlĺtne a ob-
čerstvĺ se.'' (muŽ, cca 30 let, Homolka)

Motolské rybníky pat í společně s le-
soparkem Cibulka mezi mÍsta, jeż jsou
povaŽována za největší bohatstvĺ rjzemí.
Místa disponují obrovsk m potenclálem
k dalŠĺmu rozvoji oblasti. P ĺstup k rybnĺ_
k m je vyuŽĹvan z p ilehlé louky i trasa_
mi, které vedou od vilové zástavby. Jako
nejproblematičtější je hodnocen p ístup
k poslednímu rybníku' kter sousedís uli-
cĺ Kukulova. Bahnitá pěšina a hust;í k o-
vinat1i porost brání p íjemnému obcházení
tohoto Zemí.

Největší z rybnÍk je vyuŽívan jako p Ĺ
rodní koupaliště se zázemím a vstupem ze
Zahradnickovy ulice.

P írodnĺ charakter koupaliště hodnotÍ dis-
kutujícĺ velice kladně.

,,Jsem dokonce rád,
Že kaupalište je takovy
lidovy, že to nenĺ
drahá záležitost.''

Muž, cca 40 let,

Motol

P ĺstupové cesty byly hodnoceny jako ne-
dostatečné a rovněż byla zdt)razněna ab-
sence možnosti parkování.

Mimo plavánĺ a opalování jsou rybníky
navštěvovány i v zimním období' pokud
plochy zamrznou' lidi je ľádi vyuŽívajĺ pro

b ruslen í.

Rybnĺky slouŽĺ i jako cĺ| procházęk za Úče_

|em pozorování a krmení kachen.

Pás zeleně, kter17 se rozprostírá od Motol-
sk ch rybník aŽ k sídlišti Poštovka lemuje
Plze skou trĺdu a WtVá ĺdle častnĺk dis-
kusí ideální pěší z nu, která by mohla b t
propojena s da|šími zelen1imi plochami aż
do KoŠí.

Louka je vyuŽĺvána nap íč cílov mi skupi-
nami. KdyŽ odhlédneme od volnočasov1ich
aktivit, neupravované pěŠlny jsou 1edin1mi

,,Luk je sice dast,
ale nikda se 0 ně
nestará.''

žena, cca 25 let,

Motol

,,Tady bych si p ál
takovou malou
Ladronku, bojĺm
se, jestlitam nikdo
nevyfikne nejaĘ
baráky, což by bylo
tedy špatně'"

muž, cca 60 let,

Motol

spojnicemi mezi tramvajo4imi zastávka-
mi Vozovna Motol a Hotel Golf na Plze -
ské se severní stranou Motolského tjdolí.
Pocit bezpečĺ se zde Úzce pojÍ s akcentací
p ehlednosti prostŕedí. Tento poznatek je

dt)leŽit1i u neupravovan ch porost , ne-
pro ezan1ich k ovisek, nebo částí, kde není
dostatečné osvětlení, nevztahuje se vŠak
automaticky na lesnaté části. Podmínkou
pocitu bezpečí není vykácení nepr hled-
nlich lesna! ch ploch.

V djskusĺch byI tematizován i potenciálnÍ

konÍlik s plochou' kde p sobí organizace
Helppes - Centrum vyicviku ps pro po-

stiŽené o. s. V návaznosti na prrichod od
rybník p es louku k další zeleni, v návaz_

nosti na Kavalírku a dále byla tato p|ocha

tematizována jako bariéra'
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HlsToRlE, KoMUNITNí ŽNoT, soc LNí
lNFRASTRUKTURA A oBcANsKÁ VYBAVENosT \

',Kotlárskej 
kopec je nádherná zelená plo-

cha, ale nenĺ udrŽovaná z nějak ch dlivo-
dlj, d vod Že tam nenĺ následná vystavba,
je asi zplisobenej tĺm podloŽĺm, co je tady
pod našimi domy. PodloŽĺ je tam na pytel,
my jsme vlastně těsně na patĺ t:i skály.
Bylo by hezky tam mĺt ty stezky dál, proto-
Že ta spojka, co je od nás nahoru na tu Ho-
malku, teď už je to tam tedy o st et'" (muŽ,
cca 60 let, Poštĺvka)

V p ípadě lesnaté plochy nad sídliŠtěm
PoŠtovka' která se rozléhá aŽ k usedlos_
ti Kotlá ka' v diskusích mimo absence

d rŽby dominovalo téma majetkov ch
poměr ' od kter1í'ch se odvĺjí odpověd-
nost za zdejšĺ prost edí. Volnočasové ak-
tivity jsou omezovány horší p ĺstupnostĺ
lesa. Pozitivně byla hodnocena usedlost
Kotlá ka' kde je restaurač,ní zaízení
i ubytování. Současně se v rámci diskuse
opakoVala nedostatečná inÍormovanost
o zdejší usedlosti a její nabídce.

Soucástí diskuse o této lesnaté ploše bylo
i vyzdviŽení d leżitosti zdejších biokorido_
r pro lesnízvěr ,,V lese Žijou lišky a mělo
by se myslet i na divoká zvĺŕata'" (žena,
cca 30 let, sĺdliště Homolka)

Tato část Území byla vyhlášena p írodnĺ
památkou V roce 1968, pricemŽ ochran-
né pásmo pro p írodní památku vyhláše-
no nenĺ. 0chraně ale podléhá lom, jenŽ je

součástítéto části Území. Učastníci pláno-
vacŕch setkání se soust edili p evážně na

diskuse o prĺstupnosti Skalky' Vícero oby-
vatel povaŽuje park za od íznut 

' 
to se ale

odvljĺod mĺsta jejich bydliště' Starousedlí-
ci vzpomĺnali na období p ed touto V}istav-

bou, kdy byl jednodušší prĺstup k parku

a to p ĺmo z Pĺze ské ulice. V minulosti
obyvatelé Skalku využívali mimo prochá_

zek i k lyŽování.

,,Les nenĺoplocenej,
ale nenĺani
uprav7vanej a teď
V nem ani nem Žeme
kácet' Ve chvĺli, kdy
Začneme kácet, je
to černá teŽba. P i
kácenĺokamŽitě p ijde
udánĺz Poštovky."

žena, cca 45 let,

Motolské tjdolĺ

Pojmy v názvu kapitoly ptisobí na prvnĺ
pohled nesourodě. Vymezená témata jsou
však tak Úzce spojena, Že je v zájmu po-
chopení uvaŽování o Životě v Motolském
Údolí nelze oddělit.

Termĺn sociální inÍrastruktura postihuje
sféru společenského zázemÍ, ať už ofici-
álního' institucionalizovaného či nefor-
málního, jeż poskytuje lokálním obyvate-
l m soclální oporu v rozvoji jejich |okální
činnosti. Jedná se zast ešující pojem ne_
jen pro zázemí komunitnĺho a kulturního
Života. Sociální inÍrastruktura p esahuje
do roviny neoÍiciálních míst setkávání
a záchytn ch sítí a vztah . 0bsahuje větší

,,Teďtim metrem ta

l o kal ita zat raktiv n ě l a,
já myslĺm, Že kdyŽto
shrnu'.. Motol má
obrovskej potenciál,

ale obrovsky
nevyuŽitej, t0 je

dlouhodobl ,tady se
zastavilcas."

muŽ,58 let,

Motol

skupiny obyvatel scházejících se oÍiciálně
za nějak1im čelem, stejně tak pojĺmá i ne-
Íormální vztahy několika málo jednotlivc .

Historie Motolsk ho tldolíje rozmanitá, coŽ
vypl5ivá z velmi rozdĺlného stá í a geografic-

kého charakteru tvrtí. P etrvává zde silné
povědomĺ o lokální kulturní a společenské

''tradici". 
V sledn mix navíc zesiluje také

demog raÍická r znorodost obyvatel.

,,Mně se tady lĺbĺ také ta historie, že tady
bylo spoustu usedlostĺ a o nich se m że
člověk docĺst a procházet si je. Jsou skora
všechny zachovany' tak r zně tu stojĺ mezi
domy, většina z nich má strašně zajĺmavou
historii. Já si myslĺm, Že tohle by se dalo vĺc
vyzved no ut.'' ( m uŽ, 30 let, síd liště H om ol ka)

Témata vztahující se k historii oblasti lze

shrnout do t í okruh . Tyto kategorie se
p ekr] vají, liŠí se jen historickym ukotve-
nĺm a jsou provázány se současností' lden-
tiÍikovaná lokální historická a společenská
témata mohou b1it využita k dalším akivi-
tám v oblasti rozvoje kulturního Života:

Dávná historie místa (obyvatelé tema-
tizují doby' které nemohli zaŽÍt).

Žitá historie Motolského 11dolí (ší ka

vzpomĺnek se liší podle stá í disku-
tujících).
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Vzpomínky na společensk a komu-
nitníŽivot v lokalitě.

Dávná hisloľie Motolského tĺdolí

Vyprávění o minu|osti oblasti upevnuje
vztah obyvatel k místu a zároven demon-
struje, Že se hĺstoricky povaŽuií Ża starou-
sedlíky s právem o zemí rozhodovat.

Jednotlivé p íběhy smě ují do roviny ar-
cheologie (městské) krajiny. To znamená'
Že tematizujízaniklá místa, nebo jejich po-

,,.. . tahleta cesta
je na i mapách Od
roku 1B4a, Cĺsarské
otĺsky, vŽdycky
byla. Najednou tady
chtely rady něca
Změnit na necestu,
jestli betanovejma
truhlĺkama, nebl t0
rozrejt, to vljlsec nĺkdo
netušĺ'. '''

nuŽ, cca 55 let,

Poštovka

zlistatky. Motolské rJdolí obsahuje mimo
historick ch usedlostí (Kotlá ka, Cibulka
apod') mnoho dalšĺch architektonicĘ?ch
arteÍakt (Poštovka' stará plzenská silnice,
lomy na Skalce apod.). Tyto pozristatky po-

ukazují na dějinnou d leŽitost Motolského
tidolĺ jako dopravního korĺdoru směrem
do západních Čech a do Bavorska.

,,Tam je zahrada (zahrada za bytovymi
domy v blĺzkosti obratiště Kotláka) kudy
jezdil Karel lV' na Karlštejn, tam jsou tako-
vy kaštany' V ty zahradě u sĺdlištátka majĺ
sochy, které tam jsou od buhvĺ kdy.'' (žena,
83 let' Košĺské náměstĺ)'

Žitá histoľie Mololského tĺdolí
a komunilníŽivol

Vzpomínky obyvatel se zpravidla váŽou
k zástavbě, p ĺpadně k mĺstl]m, kde bylo
moŽno sportovat (viz kapito|a Zelen a p ŕ
rodní oblasti). P edmětem vzpomínek
b vá i komunitní život, sociální inÍrastruk-
tura a občanská vybavenost. Dynamika vy-
právění často tematizuje absenci nějakého
viditelnějšĺho progresu.

,'Já tu bydlĺm skoro šedesát let. Za tu dobu,
co tu bydlĺm, je to horšĺ, horšĺ a horšĺ. My
jsme tady měli tri krány, neŽ tady pŕibylo
to obrovsky sĺdliště ... S těma lidma, co
p ibyli, postupně ubejvalo obchodÚ, jestli
se nepletu, v současnostĺ tady Íungujou
Vietnamci - večerka, nechodim tam...''
(muŽ 58 let' Motol)

Rozmanitost Územíje popisována i na p Ĺ
kladech míst, která uŽ zanikla. Památky

po nich bychom hledali jen těŽko, protoŽe

byly nahrazeny jin mi stavbami. Některé
diskusnĺ príspěvky měly silně citově Za-

barven charakter. jenż poukazuje na in-
tenzitu vztahu k místu bydliště.

Paměť oblasti dokladuje i vnÍmání r4ivoje
sídliŠtě Homolka. Sídlištnĺ zástavbě uvozu-
je téma' neosobnosti bydlení v paneláku.

,,Tam bejvaly takovy
nĺzky domecky
(v dělnicke kolonii
Hlĺnĺk, pzzn. editlra),
pár d evějnech
a jinak zdenejch. Cel
rady, já tam chodila
ke švadlene, kaŽdá

ulice byla pekne

vydláŽdená, v domě
trischljdky p edsĺn...
takhle tam Žili a mně
se to lĺbilo, prltoŽe
jsem byla v činŽáku.''

žena 83 let,

Košĺské náměstĺ

,,Ty garáŽe

(v Zahradničkove ulici
na Plštlvce) si lidi
Vy ĺdili a stavěli sito
dodatecně V akci Z."

Žena, cca 50 let,

Poštovka

Dob e je to vidět na dvou citacĺch p ibliŽně
stejně star1ich obyvatel zdejŠĺch panelákti.

''Když 
jsme byli mal , tak to sĺdliště żilo ma-

lejma dětma' ktery volně chodĺĺy ven, ale
všechny se sdruŽovaly tady od šesti sed-
mi až do patnácti šestnácti dvaceti' Někdo
hrál todle, někdo fotbal, ale opravdu to bylo
centrum (prostor u Sokolovny která na kraji
sĺdlĺště, pozn. editorĄ, kam se ty dětistaho-
valy' Poslednĺ deset rok je tO mĺsto mrtvy,
scházej se tam nějaky lidi, kery tam ale p ŕ
jedou autem sprejujou, apálej sĺ a nudar'"
(muž' cca 30 let, sĺdliště Homolka).

,,Na sĺdlišti nemŮŽete po někom chtĺt, aby
se s vámi bavĺl .'' sousedy znám, jsem tam
od malĺčka' Teď už-začĺná bejt znát, Že to
je draŽšĺ lokalita. Rekl bych, że jsou tam
movitějšĺ lĺdi, d chodci ustupujou, možná.
Stěhu jou se tam mladšĺ lidi, kte ĺ majĺ hod-
ně práce' Možná to je na tom sĺdlĺŠti znát."
(muž cca 30 let' sÍdliště Homolka)
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Vzájemnost a společenská aktlvita v minu-
losti je Írekventovan1im tématem i v jin ch
loka|itách. Některé projevy ilustrujĺ vzpo-
mÍnánĺ na projevy aktivního komunitnĺho
Života na Košĺ ském náměstí, některé ak-
tivní pristup k ve ejnému prostoru na Poš-
tovce a Ve starém Motole.

,,D ĺv to bylo Košĺrsky
náměstĺ, tam se
scházeli i staršĺlidi
ze shara z Cibulek,
kdyŽ jsem byla mladá,
tak tam chodily
babicky ... Co jsou
ty pivovarslł. domy
- tam byly potraviny,

reznĺk tam byl'.. ale
teď když někde máte
hadne laviček, tak
si tam nesednete,
pr1t1Že si toho
vŽdycky štĺtĺte."

muž, cca 35 let,
stará zástavba Motola

',Lidi si k sobě našli cestu a tam byla paľta

chlap , l<tery to tam udrŽovali (volejbalové

hriště naproti nejł1chodnějšĺmu z Motol-
sk ch rybnĺkťl, pozn' editora), a všichni
ostatnĺ si tam chodili hrát. Nikdo nevybĺral
Žádn vstupny' przstě z nadšenĺ se to děla-
Io. Scházeli se i zahrádkáŕi' druŽili se a zjiš-
ťovali si PH pÚdy'" (muž, cca 60 let, Motol)

V návaznosti na tato témata povaŽujeme

za d leżité navrhnout revitalizační plán

tak, aby obsahoval i pravy, které povedou

k p ĺm podpo e aktivit vedoucích k utu-
Žení lokálních společenství a jejich kaŽdo-
denních pot eb.

0bčanská vybavenost je nezbytn1im p ed-
pok|adem pro oŽivenĺ ve ejného prostoru
a rozvoj sociální infrastruktury města.

0blast okolo Kotlá ky vyuŽívá sluŽeb v ob-
lasti Kavalírky. Kavalírka je spádovou loka-
litou pro celé KoŠí e a Cibulku a v něKe-
r ch ohledech i pro Poštovku' Homolku
a Motol. Z diskusí není plně jasné, kter m

směrem je orientována oblast Poštovky.
ldentifikovali jsme jednánĺ, které lokalitu
p i azuje k Motolu a Homolce, stejně jako

ke Kotlá ce a Kavalírce.

Tato nejistota ilustruje skutečnost, Že Ve

t ech posledně zmi ovan ch ob|astech
prakticky absentuje jakákolĺ obcanská
vybavenost. Kulturní vyŽití rovněż není
dostačující' coŽ je částečně nahrazová-

no sportovnĺmi a volnočasolłj'mi aktivitami
v prost edĹ okolnĺch p írodnĺch prosinnství'

ldentiÍikovali jsme několik témat, která sky-
tajĺ potenclál k dalšímu prom šlení v rámci
p íprav prĺpadného revitalizačního plánu:

P ĺk|ad zaniklého centra občanské
vybavenosti,,U Modré hruŠky", které
po zbourání v 90. letech nebyl nikdy
plně nahrazeno

Uzav ená a chátrající motolská soko-
lovna je podobn1im p íkladem. Budova
je ve vlastnictví magistrátu a dlouho-
době je plánován plánuje prestavba na

d m pro seniory

V otázce pot eby stavby mĺstního ná

kupního centra se obyvate|é neshodu
jĺ' proioŽe si uvědomují możné naru
šenĺ klldu v oblasti.

0blast je nedostatečné pokryta lokál-
nÍmi kulturními institucemi. Je zde je-

din1i kulturní klub na Pośtovce.

Západní Část Motolského tidolí se po-

t ká s absencĺ restauračních za ízení
(nejblĺŽe Kavalírka, nebo restaurace na

Praze 6)

0bčanská vybavenost v oblasli

Jedin5tm a posledním komplexním centrem
v tomto smyslu byla tzv. budova ,,U Mod-
ré hrušky'', která byla p vodně vystavěna
jako centrum slużeb pro sídliště Homolka.
Tato budova byla v devadesát1ich letech

strŽena a nahrazena stavbou, která p vod-
ní rozsah sluŽeb občanské vybavenosti ne-

nahradi|a. Občané tehdy p išli o pobočku
Ceské pošty, ale i další sluŽby a pobočky
d leŽit1ich institucí, jako je nap íklad Měst-
ská knihovna. Diskusi o občanské vybave-
nosti vystihuje interakce dvou Žen:

''U Modré hrušky se st ídajĺ podniky'
nikdy se tan neudrŽely, byla tam cukrár
na s kavárnou asi rok..''' (żena, cca 30
let, Motol)

,,Nezlobte se, tam byla i pošta, tam
bejvalo kulturnĺ st edisko, a právě ta tam
um elo na bytě, tak to p estěhovali na
Poštovku'" (Žena, cca 50 let, Poštovka)

,,Ano, pošta, velká samoobsluha,
knihovna, kulturnĺ sál' kade nĺk' Ted'je
tam vĺnotéka a poh ebnĺ služba a pizze-
rĺe, která tam asi taky dlłuho nebude.
Tady v té oblasti nenĺ jediná hospoda,
kdyŽ vám p ijde návštěva tak ji nemáte
kam vzĺt. Do pizzerky nĺkdo moc necho-
dĺ' Cukrárna měla nájem 40 tisĺc měsĺč-
ně'..'' (žena' cca 30 let' Motol)

Současn stav prostranství,,U Modré hruŠ-
ky'' něktenjm obyvateltim vyhovuje a pova-

Žují jej za Íunkční ve ejn prostor. V letních
měsících je místo velmi hojně navštěvované'

''Na sĺdlišti v okolĺ Modr hrušky je pekn
dětsk h iště a v t Modry hrušce je pizze-
rie, cukrárna, vinotéka, Vietnamec, takže

když se udělá prostoľ na sĺdlišti pěkně, tak
tam lidĺ zajdou a nemusej chodit do cent-
ra.'' (muž, cca 35 let, sĺdliště Homalka)
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,,Na Cibulce funguje
takoq to náměstĺcko,
co tam funguje
knihovna a curkárna'
Vždycky, kdyŽ je
hezky, tak tam někoho
potkáte. Tenis na
Cibuĺce taky dob e
funguje."

Žena, cca 40 let,

Košĺre

ldentiÍikována byla i dalšĺ centra. Jedno
z nich je pro ilustraci mimo zkoumanou lo-
kalitu, v oblasti Clbulky a su. m charakterem
spl uje spíŠe parametry mĺsta setkávánĺ
(uzlu sociálnĺ infrastruldury), neŽ komplex-
ního centra občanské vybavenosti:

Někte í místní obyvatelé tento zánik ob_
čanské vybavenosti spojujĺ s rozvojem
nákupních center na okraji města, která
jsou pro obyvatele Motolského tjdolí dob-
e dostupná. P íklad objektu "U Modré

hrušky" je tak typickym rikazem procesu'
kter1i se odehrál nejen na praŽsk ch sídli-
štĺch jiŽ nesčetněkrát. Někte í místní jsou
sl vědomi, že tento zánik slużeb částečně

zpl]sobili oni sami, tĺm, Že mĺstní služby
p ÍliŠ nevyužívali.

Sokolovna v Motole

Budova a jejĺareál jsou mementem spolko-
vého a sportovnĹho żivota oblastĺ, Stavba
objektu se váŽe ke stavbě místní Ú ednické
kolonie, na p elomu 20. a 30' let 20' Stoĺe-
tí. Její pozvoln17 upadek je často spojován
s obdobĺm po roce'1989.0b ané hodnotĺ
současn1Í stav sokolovny jako nepěknou
vĺzitku správy města. Sokolovna se i p es
neÍunkčnost dá povaŽovat za jakési srdce
ob anské angaŽovanosti v oblasti Motola
a Homolky.

Situaci podporuje ještě obava' Že zde Ma-
gistrát chce Vybudovat domov pro senio-
ry' proti čemuž se místnĺobyvatelé bránĺli
peticĹ. Zeny rlizn ch generací, které zde
donedávna cvičily, musí v současnosti do-
jíŽdět nap ĺklad na Klamovku.

,fostupně se zrušilo ta venkovnĺ h iště,
z stalo jenom vnit nĺ, to vnit nĺ bylo zde-
vastovan , st ĺdali se nájemci, kte ĺ do
toho neivnestovali . ' ' skončilo ta tak, že t0
zavreli' nevyhovujĺcĺ stav trvá a já skuteč-
ně nevim, komu to pat ĺ. Każdopádně uŽ

rok a p I se nic neděje. Spĺš se tan člověk
bojĺvstoupit.'' (muž' 58 let, M0t0I)

,,Ted' se tady zav ela sokolovna a my
máme takov sousedsk1 spolek a rešili
jsme s magistrátem, jestli by se ta neda-
Io znova vyuŽĺvat a magistrát tam plánuje
viĺstavbu dennĺho stacioná e pro d chod-
ce. Nějak nechce moc konunikovat, takŽe

V současnosti to jen tak chátrá. Tady totiż
chybĺ kulturnĺ centrum, kde by se mohli
lidé sdruŽovat." (Žena, Cca 30 let, Motol)

Toto téma si do budoucna zaslouŽí pozor-
nost nejen ze strany architekt a urbani-
st , ale p edevŠím ze strany Magistrátu
hlavního města Prahy a U adu městské
části Praha 5, neboť absence komunikace
s místní aktivnĺ ve ejnostĺ pouze zhoršuje
możnost dalšÍho jed nání.

0bchody

0tázka pot eby většĺho supermarketu
v oblasti Motolského dolí byla diskutová-
na Velmi často. Nepanuje však širŠí shoda.
Diskuse u pracovnĺch stol však pot ebu
většĺho obchodu s potravinami a spot eb-
nÍm zboŽím nepotvrdily.

Absence obchodu se p íliš net1iká

obyvatel okolí Košĺ ského náměstí, jeŽ

má spádové sluŽby na Kavalírce

V oblasti Pośtovky, Homolky a Motola
jsou dohromady provozovány pouze

večerky a několik málo dalších sluŽeb,
jako vinárna. pizzerie a lékárna.

V ob|asti PoŠtovky Homo|ky a Motola
diskutujícím v slovně chybí - ezník,
kavárna a cukrárna

Některé sluŽby nahrazuje areál Fakult-
nĺ nemocnice v |Vlotole (Íarmá ské
trhy apod.).

Prostranstvŕ mezi Zahradníčkovou ulicí
a Motolsk1'm potokem v blízkosti psího
cvičiŠtě organizace Helppes, je zminová-
no jako vhodné místo pro obchod. Pred-
chozĺ potenciální místo pro supermarket
je dnes zastavěno chrtím závodištěm.
Diskusi deÍinuje spor o p ínos obchodu

,,Prednost je tady ta
zelen a je tedy otázka,
jak to udrŽujou
ale i presto je to
prednost, V m1mentě,
kdy se tady udelá
nejakej supermarket
tak to všechno
padá, a ztrácĺme
klid vlastně takovy
pseud0saukr0mĺ,

mini-soukromĺ,
Z našĺ strany pldplra
investic do obchodti
nenĺ."

muž, cca 60 let,

Poštovka
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V protikladu k riziku ztráty klidn ho p Ĺ
rodního charakteru oblasti. Velké nákupy
Většina dotazoVan ch za izuje v dobŕe

dostupn ch hypermarketech,

,,Já jsem pro zelen a pokud możno neza-

stavovat ... perteftnĺ spojenĺ, někde pad'
lo, Že by se tam měl postavit obchod. Já si
ale myslĺm, Že kdo nechodĺ, tak si nikam
nedojde, kdo chodĺ, se dostane bud'na
Slánskou, nebo k Andělu, na Kavalĺrku. Já
si myslĺm, Že tĺmhle je tahle oblast saturo-
vaná'" (muž cca B0 let, Košĺ ské náměstĺ)

Lokální kulluľní aklivily

Nedostate ny kulturní Život v oblasti je

také částečně dr]s|edkem slabé sociální
inÍrastruktury. 0byvatelé z Kotlá ky, Poš-
tovky, Homolky a Motola majĺ omezené
moŽnosti kde se scházet. Dlouhodoby

,,B vala tady
knihovna, nenĺtady...
byvalo tady kulturnĺ
stredisko _ nenĺ tady
něco, kde by se lidi
mlhli setkáVat.''

muž, cca 55 let,

sídliště Homolka

padek motolské sokolovny a Zánik centra

,,tJ Modré hruŠky'' vede k situaci, kdy je-

diné ohnisko kultury p edstavuje Kulturnĺ

klub Poštovka. Klub rozvijí mnoho aktivit
pro všechny věkové skupiny. BohuŽel, toto

centrum je pro některé obyvatele ze sever-

nějšĺch koutri Homolky a |Vlotola poměrně

vzdálené a obtíŽně dostupné.

,,Hodne jezdĺm do Rep
prltlŽe tam fungujĺ
krouŽky pro děti,

někdy na Anděl."

žena, cca 30 let,

Motol

,,VyuŽĺváme Kulturnĺ kIub na Poštov-
ce. S dětmi sem chodĺm cvičit, hudebnĺ
kroužky malovacĺ krouŽky, r zny věci'
Známe se tu ale p0 tom, co se tu prodaly
byty, tak se to dost vyměnĺlo'" (Žena, cca
50 let' Poštovka)

Absence ľeslauračních za ízenĺ

Toto téma se t ká obzvlášť obyvatel MotoIa

a Homolky. Záraue je nutno podotknout,

żeje,zdá se, palčivější pro muże. Diskutu-
jĺcí povaŽují nedostateČnou nejen četnost
ale i rjrove mĺstních hospod a restaurací.

Tento Íakt odráŽÍ tendenci srovnávat situ_

aci v lMotolském Údolí se stavem Ve ej-

n\ich prostranswí a občanské vybavenosti
v sousednĺch oblastech Prahy 6, jeŽ jsou

hodnoceny lépe.

,,To je jediná hospoda,
kam se dá dojĺt, ale
takovejch je na Praze
6 na každ m rlhu'''

muž, cca 35 let,

sĺdliště Homolka

,,Jako pohostĺnstvĺ, my si teba ĺkáme s ka-

marádama, Že p jdeme do hospody' tak na-

konec skoncíme na Praze 6, vylezeme na

Vypich.'' (muŽ cca 30 let, sĺdliště Homolka)

,,Já tam občas zase (restaurace v byvalém
kempu u hotefu aolĺ, pazn. editora), spĺš
to ale znám, neŽ bych tam chodil. To není
plně hospoda, která vás Iáká, do toho ba-

ráku nebyla 40 let investovaná ani koru-

na. ' '" (muŽ, cca 30 let, Sĺdliště homolka)

Negativní obraz místních podnik je čas-
to navázán na ,,ur itou sortu lidĺ", kte í se
v restauracích schází. Pro]ew lokální kultu-

ry niŽšĺ st ední t ídy jsou st edostavovskou
většinou poněkud stereotypně povaŽovány

za projeW opilectví' Na druhé straně spek-

tra stojí restaurace, Ker cílí pro změnu do

,,vyšších" pater společnosti. l to podniĘ
jsou hodnoceny spíŠe rozpačitlä.

,,Stahuje to (hostinec Trafika u zastávky
Hotel GoľÍ, pozn. editora) všechny delnĺky
z okolĺ." (muż, cca 60 let, sĺdliště Homolka)

,,P sobĺta na člavěka
tak, jako by tam
(restaurace v prostoru

chrtĺho závodiště)

měla prĺstup jen urcitá
sp0lečn0st'"

muż, cca 35 let,

sĺdliště Homolka
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DoPRAVA - BARIÉRY A PRosTUPNosT

PlzelŤská t ída je hlavním dopravnĺm ko_
ridorem, Ker napájí a vyvádĺ automobi-
lovou, tramvajovou i cyklistickou dopravu
do a z města. P l dotazech na dopravnĺ
situaci okolo Plzeliské však diskuse nezl]-
stala jen u samotné t ídy. Naopak, místní
obyvatelé chtěli diskutovat lokálnĹ problé_
my. Tato kapitola, je proto strukturována
do t í podkapitol:

Plzeliská jako nezbytná a neoddělitelná
součást dopravnĺ inf rastruktury města.

PlzelŤská jako bariéra.

Lokální praKiky a problémy, které se
t kají pěší' cyklistické, automobilové
i městské hromadné dopravy.

S letit m charakterem provozu je většina
obyvatel V podstatě smí ena. Avšak zvyšo_
vánĺ dopravního zalíŽení na Plzenské vnĹ
mají negativně témě všichni dotazovaní
obyvatelé okolĺ této oblasti. Nedochází však
jen ke zhoršenĺ- poslednĺ Úpravy v této ob-
lasti' jeŽ byly spojeny s rekonstrukcí tram-
vajové dráhy, velmi zkvalitnily pěšĹ provoz
v mĺstech tramvajolłj'ch zastávek.

Konkréiní názory na Plzetiskou ulici se ve_

lice rt]znÍ. Existují i krajně negativní názory,
které by dopravu na Plze ské t ĺdě co nej-
vĺce regulovaly' Během setkánĺ a procházek
se tako4Í názor nijak razantněji neobjevil'

Samotná t ída je'funkční součástí doprav-
ní inÍrastruktury směrem na západní okraj
města. Plzenskou t ídu je moŽno srovnat
s Motolskym potokem. Potok i t Ída jsou

svého druhu 
',toky", 

v prvnĺm p ípadě se
jedná o jednosm rn vodní tok, ve druhém
o podobně plynoucĺtok lidí, kol, aut či sluŽeb
azboŽí.

Místní obyvatelé sv1imi diskusními p íspěv-
ky teorii ,,toku'', jehoŽ jsou sami často sou-
částí' potvrzujĺ'

,,Je to spojnice do
Rep a dát, to je

ne0p0menutelny,
to musĺme chápat
S centrem, coŽ je
i pro nás, nic lepšĺho
neŽ ty tramvaje tady
nenĺ, samOzrejmě
tedy metro, ale to uŽ
jsme uplne mimo...
Tramvajje V pldstatě
0ptĺmum."

muŽ, cca 60 let'
PoŠtovka

,,Byl bych nejradši,
kdyby tudy jezdili
jenom mĺstnĺ."

muŽ' 52 let'
Košĺre

',Kdyby 
se to (Plze ská tĺda, pozn. edito-

ra) mělo architektonicky vyuŽĺt, tak to ztrácĺ
charakter, kterej to má skrz zeleĺi. Já jsem

aŽ na l4chodě, ale vnĺmám to jako propo-
jovacĺ komunikaci, protoŽe zase ta navazuje
na sídliště naho e, tam je Vlastně nolĺ, měs-
to' takŽe je to vlastně taková spojka'" (muŽ,

cca 80 let, Košĺské Náměst|

Doprava, jeŽ je do míst sváděna z nedo-
končené radiály navazující na dálnici D5,
mtiże b t vnĺmána jako ,,znečiŠtěnÍ" p i-
rozeného toku dopravy na Praze 5 cizími
vet elci. Z pojetí koridoru pro všechny je

tak m Že b1it určit m zp sobem vyčlelio-
vána neżádoucĺ automobilová doprava.

BohuŽel Plzenská dneska nahrazuje sjezd
z dálnice, sjezd z D5 do Prahy, coż je hr z-
n1 kdyŽ tady jezdí kamiony, nejezdĺ jich
moc' ale je to nep ijatelná záleŽitost. To je

otázka radiály, ted'je tam snad nějakej v1i-

zkum' dělají tam nějaĘÍ sondáŽe' To jsou
všechno hrozně pomal věci, (muŽ cca 80
let' KoŠíské náměstí)

Plzenská t ĺda funguje jako rychlá sběrna
cestujĺcích směrem do centra (cca 10 mi_

nut na zastávku Anděl)' Někte í diskutujícĺ
dokonce hovo ili, Že tato trasa vlastně od-
razuje člověka od toho, Že by někde po ces-
tě vystoupil. PěŠĺ komunikace od Kot|á ky
směrem k Motolu obyvatelé pouŽívajĺ, pou-

ze pokud jim v noci nejde tramvaj.

,,Co mi vadĺ, že ta silnice strašně odděIuje
ty dva kopce od sebe, že Cibulka s Moto-
lem jsou vlastně, jak kdyby je někdo p e-
ĺznul." (muż, cca 3a bt, sĺdliště Homolka)

Plze ská ulice brání użivatel m jednodu-

še p echázet mezi p ĺrodními oblastmi na

obou stránĺch tidolí. Charakter této p ekáŽ-
ky m že byt chápán ryze prostorově' stej-
ně tak se, ale m że jednat o bariéru men-
tálnĺ' Konkrétními bariérami proto mriże
byt vĺce prvk :

Hluk a hushj' provoz.

Tnmvajoi4i pás se štěrkem.

Rozmĺstění p echod pro chodce.

Kombinace p echodti a hustého provozu
je velĘim problémem zejm na pro starší
obyvatele a hendikepované.

Plzeliskĺ je bariérou i pro cyklisty' kteí po

cestě do centra WuŽĺvajĺchodnĺĘ. V blż_
kosti ulice vedoucí k Hliníku, je vhodné pes
Plze skou vytvo it pŕechod pro cyldisty'
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R zné dopravní strategie jsou zprisobeny
rozmanitosií čtvrtí a jejich dopravnĺ infra-
strukturou. V následujících podkapitolách
popíŠeme základnÍ témata, která mĹstnĺ
obyvatelé zmi ovali v souvlslosti s vnit ní
dopravou oblasti.

Paľkování a aulomobilová dopľava

Téma parkování bylo zesÍleno zavedenĺm
systému placeného stání v létě letošního
roku. Lokalita Motolského Údolí je velmi
ilustrativnÍ, protoŽe predstavuje místo,
kde se st etává nově vzniklá hranice vnlt _

ní placené z ny a vnější' dosud nezpoplat-
něné, parkovánĺ. Modré parkovací z ny
v současné době končĺ u Kotlá ky. Tento
stav podle slov mnoh ch obyvatel vede
k tomu, Že p ijíŽdějĺcĺ do Prahy hledají
strategie, jak b t, co nejblíŽe hranici a zá-
rove nemuset platit poplatek za parkovné.

,,U nás v ulici (Nepomucká, pozn. editora)
končĺ modrá zina a tady u parkovišťátka
parkuje jedna auto za druhyim' Myslĺm si,
że primárně má b t ta lblast prl ty, c0 tam
bydlĺ." (muŽ' cca 50, KOšĺe)

Tento stav sniŽuje komfort místních
motorizovanch rezidentl] obzvláště
v odpoledních hodinách, kdy se vrace-
jĺ dom ' Systém však Íunguje v zásadě
produktivně - místní ráno uvolní místa
p ijĺŽdějícĺm do centra, odpoledne se si-
tuace, i kdyŽ ne zcela harmonicky, otáiĺ.
Problémy s parkováním tak nijak nevy-

bočujĺ ze situace v podobn ch měst-
sk ch oblastech.

Problémy s parkováním mají i v oblas-
tech' jeŽ jsou od Plzeliské poměrně vzdá-
lené. Nap íklad v blízkosti vjezdri do areálu
FakultnÍ nemocnjce v Motole. Parkování
V areálu nemocnice je poměrně drahé'
Návštěvníci parkujĺ v p ilehl ch ulicích
starého Motola. Podobně situaci zaÖínají
vnĺmat i obyvatelé sídliště Homolka. Situ-
ace je problematická d|ouhodobě - v ulici
V Uvalu byly p ed léty dokonce instalovány
boční betonové záÍarasy, aby se zabránilo
parkování na krajnicích, neboť zde měly
autobusy MHD problém s prt]jezdem'

,,Nemocnĺce má
zpoplatněny vjezd,
takŽe všichni
Z nemocnĺCe ránI
parkujĺv okolĺ' Celá
oblast je plná aut
nemocnych lidĺ
nebo pracujĺcĺch
v nem)cnici."

muŽ, cca 55 let,

sĺdliště Homolka

,,Vadĺmi, Že

v Zahradnĺckové
lidé, co jedou do
města, nechávajĺauta
a jedou da centra,
já pak nemám kde
zaparkovat."

muŽ, cca 70,

Poštovka

Mnohokrát bylo zmíněno záchytné parko-
viště na Poštovce, kde jsou shromaŽdb-
vány odtaŽen automobily. 0byvatelé si
všimli, Že tato plocha je t mě p rázdná, což
je vede k nápadu, Že by bylo vhodné toto
místo vyuŽĺt prozízeníIzv' P+R parkoviŠ_

tě, Keré by bylo určeno pro dojíŽdějící do
Prahy. Umístění P+R parkoviště V centru
města, by ovšem mohlo vést k iomu, Že by
se situace s parkováním v lokalitě zhorŠi-
la, pľotoŽe by parkoviště, p itahovalo více
aut, neŽ je oblast schopna pojmout.

Pěší dopľava, komunikace a jeiich tĺdľžba

Pěší provoz je často prímo navázán na

městskou hromadnou dopravu. Bada pě-

šĺch komunikací v oblasti je značně zane-
dbaná a zp sobuje mĺstním obyvatelr)m
časté komplikace.

Jako problematické body diskutující zmi ovali:

Nedostatečné osvětlenĺ v někter;Ích ob-
|astech, obzvláŠť na sĺdliŠti Homolka.

,,Nikdo ne ešĺ
pěšĺ propojenĺ,
p ístup k tramvaji
je katastrofálnĺ. Pro
staršĺdámu, která
jedet ebazdivadla,
neskutecné, cele
p1nechané Živelnemu
r stu."

muż, cca 60 let,

sĺdliště Hamolka

Zastávka u hotelu GolÍ je od Motolské
zástavby zp ístupněna ve|mi strmou
komunikací, herá p i náledí ztěŽu-
je moŽnost sejÍt směrem k sídIišti.
MÍsto je navíc nedostatečně osvět-
leno a asÍaltov povrch komunikace
zkroucen ko eny okolnĺch strom .

Ve večerních hodĺnách je místo hod_

noceno jako nep ĺjemné.
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,,Chodĺm casto na
h bitov (nad Kotlárku,
pozn. editora), uŽ
pětadvacet let, musĺm
jĺt po Plze sky, ale
kdyŽ pršĺ, protoŽe
je udělaná Špatne
silnice, kde se drŽĺ
voda, tam jsou špatne
udelany kanály, to se
nedá jĺt. To i u nás,
kde je hodne širaky
chodnĺk, to jste
špinavy. . ."

Žena, B3 let,

Košĺské náměstĺ

P ístupová komunikace k zastávce
Vozovna lVotol vede p es kolmo louku
u Motolského potoka. PěŠí komunika-
ce je nezpevněná a v mírném svahu,
navíc naprosto neosvětlená' Na trase
je zároveli bariéra - schodiště'

Pro osoby se zhoršenou mobilitou ne-
jsou p ívětivé pěšiny v okolĺMotolské-

ho potoka, navíc zde podle mĺstních
chybí místa k posezení.

V místě tramvajov1í'ch nástupiŠť na
Kotlá ce podle mĺstních chybí p echod
pro chodce V prostoru p ed zastávkou
směrem do centra, coŽ vede k velmi
riskantnímu pohybu osob Ve Vozovce.

MHD

Tato podkapitola je zamě ena na strate-
gie a pot eby mĺstních obyvatel vzhledem
k dopravě do centra' ale i do jin ch okra_
jov1ich částí Prahy. |Vlístní charakter hro-
madné dopravy sestává z těchto Íaktor :

Vynikajĺcĺ doprava do centra prost ed_

nicivĺm tramVaje. Souhrnn1i intervaI
tramvají ve špičkách pracovního dne
je okolo 3 minut. Obyvatelé s! navíc
pochvalují upravu nástupiŠť po po-

slední rekonstrukci trati.

P ro obyvatele ži]ící blíŽe nemocn ičn ím
komplextim se nabżí jako alternativ-
ní moŽnost doprava autobusem číslo
167 směrem na Anděl. Cas dojezdu
se pohybuje okolo deseti minut. V do-
pravnĺch špičkách se v oblasti p ed
Andělem autobus často zpoŽd'uje kv li

hustému provozu.

Se zprovozněním linky metra A k ne_

mocnici v Motole vnikla další moŽnost
dopravy do centra - pěšky p es areál
nemocnlce a poté p es Prahu 6 me-
trem do centra. Procházení areálu ne-
mocnice vede k tomu, że někte í oby_

,,Na vylety jezdĺm

vlakem z nedaleke
vlakové zastávky, je

to p i ceste na vlak
trochu dŽungle. Celá
vlaková zastávka je
jako z hororu. Kausek
od nĺje domecek,
kde jsou patrně nejacĺ
cizinci' Je tam několik
lidĺ, ale nikdo nic nevĺ
o tom, co se tam
vlastně děje. Sama
bych se vtechto
mĺstech pohybavat
nechtěla'"

žena, cca 30 let,

sĺdliště Homolka

vatelé vyuŽívají drobné obchody' které
jsou v nemocnici provozovány.

Vlaková trať spojující Smíchov a Zli-
čín, slouŽí pro mĺstnĺ obyvatele spĺše
rekreačně' p i cestách na 4ilety mimo

Prahu' M ísto zastáVky Praha-Stodrilky
v lesích oko|o Cibulky je hodnoceno
jako nehostinné.

Dopravnĺ propojení p íčn1im směrem je

hodnoceno velmi problematicky nap Ĺ
klad pokud se obyvatelé chtějĺ pomocí
MHD dostat nap íklad na Ladronku.

''Pŕijde 
mi' že Plze ská je špatně dopravně

spojená, da města se dostanete dob e, ale
to p ĺčné propojenĺ je hrozné. 0 ulici Na
pomezĺ to městská část vĺ, ale i na Ladron-
ku, když jedu autem, tak jsem tam za pět
minut, ale když jedu MHD tak musĺm t ŕ
krát p estupovat' JeŠtě, jak je Vrchlickyho
jinej směr neŽ Plze ská a ty zastávky jsou
docela daleko od sebe, tak to s dětmi radši
vystoupĺme na Kavalĺrce''' (żena cca 40 let,
Košĺe)

Palčiuj'm problémem je absence za-
stávky u budovy pošty, mezi Kavalír-
kou a Klamovkou, která ie spádovou
poštou pro celou oblast. Pro obyvate-
le by bylo ideální z ídit zde zastávku
alespo v jednom směru, aby starší
lidé s omezenou mobilitou mohli jed-

noduch1Ím zptisobem navštĹvit pro ně
často tak d leżitou instituci (pobíránĺ
drlchodu apod.).

Poznatky o cyklistice jako volnočasové
aktivitě jsou zmíněny v kapitole o zeleni
a volném času. Pro městsk cykllsty je Pl_

zeliská p ekáŽkou ve dvou ohledech:
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P íčná barĺéra - cyklist m čĺnĺ potíŽe
p ekonánĺ ulice.

Provoz na Plze ské, kter1i mnohé
cyklisty odradí - oÍiciá|ní cyklopru-
hy jsou hodnoceny jako nepohodlné
a nebezpečné.

Tato nevyhovující situace vede k tomu,
Že pokud obyvatelé směrujÍ své cesty na
kole do centra, volí trasy, které se Plzeli-
ské vyh bají a smě ují do oblastí Straho-
va a B evnova, neboť tudy vedou kvalitní
a nepoměrně klidnějŠí cyklostezky.

,,0n tam sice
cyklopruh je, ale vlezl
by tam jen bĺázen."

muž cca 35 let,

sĺdliště Homolka

,,Na kole nebo pešky,

tak se mi moc nechce,
pr1t1Že ta cesta je

tak rušná a je hrozně
prerušovaná. Stojĺ
tam nejaky auťáky,

a hlavně ten hluk.
Cyklopruh, ca je v ty
si l n ici, je nepa uŽitel ny.

Motat se mezi
autama, vlastně nic,
c0 by človek zvládnul
vlastnĺma silama."

muŽ cca 30 let,

sĺdliště Homolka

zÁvĚnrčľÉ sľlnľurí

Témab \Ą2kumné zpráuy z participativních

setkání potvnují velkou většinu p edpokladli
popsan1'ch ve zprávě z terénnĺho pr zkumu.

Kvality |Vlotolského dolÍ hodno-
tí většina diskutujĺcĺch ve smyslu

''nep 
ijdeme si tady jako ve městě".

,,Neměstskost'' p edstavuje pro mĺst-
ní obyvatele v chozí narativ' príběh,
kter je v diskusích rozvĺjen na kon-
krétních tématech. Tato propojená
témata byla p edmětem dalších t í
odd ílti zprávy. Hlavními ne-městsk}Ími
kva|itami zemíje pro obyvatele zdejŠí
všudyp ítomná a často nep íliš kulti-
vovaná zele . Klidnost oblasti je zp -

sobena spojením ietnosti p írodnĺch
ploch a absence sÍtě prvkri občanské
Vybavenosti a sociální inÍrastruktu-

ry. Plze ská ulice je zelení poměrně
dob e izolována a p edstavuje perma-
nentní tok dopravy' Mimo dopravnĺho
propojení s městem i per|Íeriĺ vstupu-
je do Života lokality spíše negativními
dopady, jako je vytvá ení p ĺčné barié-
ry' znečištění a hluk.

Ne-městsky charaKer oblasti je ilustro_
ván na p íkladech uŽĺvání místní zeleně,
vodnĺch prvk a dalších p írodních ob-
lasti. P ĺrodnĺ prostranství Motolské-
ho dolí jsou hodnocena jako h|avní
a propojujĺcí kvalita zemĺ. Místní p Ĺ
roda je tím, na čem obyvatelé deÍinují
všeobecnou identitu oblasti (nejenom
tu lokální' podle tvrtí). S tímto ÍaKem
by měli do budoucna pracovat jak ur-
banist a archlteki, tak zaměstnanci
městské části i magistrátu:

Téma je neodlučitelně svázáno
s volnočasov1Ími a sportovnĺmi
aktivitami.

Charakter zelen ch prostranstvĺ
se váże rovněŽ k otázkám pro-

stupnosti.

Prostupnosta drŽba by podle oby-
vatel mohla prinést vyŠší srozumi-
telnosta pr hlednostve ejné zeleně
a tím i zqišenĺ pocitu bezpečĺ.

Téma zeĺeně jako pozitivnĺ kvality celé
oblasti je často korigováno nostalgic_
k1imi diskusemi t1ikajĺcĺmi se historie,
komunitního Života, sociální inÍra-
struktury a občanské vybavenosti.
Společenská témata jsou oproti zeleni
vázána více lokálně. Ráz společenské-
ho života a sociální v voj Motolského
L1dolĺ je obyvateli preváŽně hodno-
cen jako proces vedoucí ke zvyšujícĺ
se neosobnosti. 0byvatelé z oblastí
PoŠtovky' Homolky a Motola hodnotí
současny rozvo.j Života v lokalitě jako

nedostatečn a často jej porovnáva-
jĺ s minu|1im stavem, p ed zánikem
center občanské vybavenosti a spole-
enského Života v lokalitě. Histoľické

ukotvenĺ vztahu k oblastl je velmi dr]-
leŽit1i Ťakor pro Íormování současné-
ho vztahu k místu jako domovu:

Historické vzpomínky tematizují vzá-
jemnost obyvatel.

Absence kvalitních kulturních
st edisek a prvk občanské vyba-
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venosti v oblasti Motola a Homol-
ky je povaŽována za jeden z Íakto-
rri padku.

Úpadek sÍtě sociálnĺ inÍrastruk-
tury a občanské vybavenosti je

spoiován rovněŽ s dostupností
občanské vybavenostÍ V centrU
města nebo na jeho okraji.

Absence těchto sluŽeb Však pa-

radoxně prohlubu1e a posiluje
''ne-městskost" prostoru, Slovy
diskutujících' ''je zde klid''.

Poslední téma - doprava - je nedĺlnou
součástí každodennosti lokality. l p es
to stojí poněkud stranou p edchozích
témat. Plzenská t ída je popisována
jako d leŽit1' společn a obousměrn
dopravní koridor. Pro obyvateIe zna_

mená p edevším pohodlné spojení
s centrem. MotoIské dolí má z hle-
diska dopravy t i základnĺ témata:

Plzeliská ulice p edstavuje do-
pravní "tok', Kery je oboustranně
plynoucÍ paralelou k Motolskému
potoku * občané skrze proudĺcí
dopravu Vnĺmají vztah Motolské-
ho Údolí k celku města.

Plzeliská ulice vytvá í p íčnou
bariéru, která zabra uje jedno-

duchému p esunu Z jedné strany
dolÍ na druhou.

"Vnit ní" situace v dopravě v oko-
lí Plzeĺiské ulice - městské hro-

madná doprava a její dalšÍ vazby'
paľkovánĹ, p echázenĺ ulic, cyk|is-
tická doprava apod.

0becně ečeno, Motolské dolĺ je dyna-
micky strukturovanou sÍtĺ proces ' VZta-

h a vazeb mezi dopravní inÍrastrukturou,
p írodním prost edĺm i sociá|ním životem
a jeho zázemím. ldentifikovaná témata
jsme zahrnuli do schématu, jeŽ tuto prová-
zanost a neoddělitelnost zr4i razlŤuje, neboť
povaŽujeme za neŻbytné, aby se o oblas-
ti během p ípadn ch dalŠĺch plánovacĺch
aktivit p em šlelo jako o diverzním celku.
Rozmanitost a bohatost Motolského tjdolí
je hlavnÍ hodnotou, kerou je treba do bu-
doucna ctĹt a podpo it'

HISTORIE,
KOMUNITY,
SOCIALNI
II{FRASTRUKTUBA
A 0BčANsl0i
VYBAVENOST

ZELEN, M0T0tsKÉ
RYBllllľ A Al$lvlTY
V PŘíRoDNíM
PnosT EDí

LOKAL]II DOPRAVA
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DoP0RUcrľí ľÉmłr onlŠíľo PosTUPU
REVITALIZACE LOKALITY

Je t eba:

1 oBNovIT pov ooĺ'ĺÍ o ĺlsrorul

Údolí samo o sobě d chá hisloľií a to ze-
jména dÍky star1im usedlostem jako je na-
p íklad Cibulka či Kotlá ka. Společně s p Ĺ
ľodními proslľansfuími je lo to, co dělá
Mololské tĺdolí MotolsĘm dolím. Pro
udrŽení tohoto ducha je t eba, aby měslo
podpoľovalo obnoveníhistorick ch pamá-
lek, pop ípadě do nich samo investovalo.

Je t eba Vnést tuto skutečnost do podvě_

domĺ i obyvateltim, kte ĺ netuší' jaké po-

klady motolské tidolí ukr vá, neboť pomo-
cí sounáležilostĺ s hisloľií se upevní jejich

vztah k mĺstu. Krom samotné rekonstruk_
ce je tedy nutné vybudoval ĺnÍo]maění
syslém, kter lidj s historií (i souiasností)
seznámĺ a p itáhne jak mĺstnĺtak ,,p espol-
nĺ". Mololské zemí se má stát celoměst-
sĘ znám m. (viz bod č. 8)

2 vYTvoŘlT LlNIouÝ PARK
ÚooÚm

Dnes lokalita obsahuje mnoho ľĺiznoro-
d ch zelen'ch plosllanslví' KaŽd obyva-
tel si p ijde na své. M Že vyuŽít nap ĺklad
cyklistick]i okruh či in-line dráhu, zahraje
si golÍ' ptijde na procházku podél potoka
nebo do lesa na houby. Pĺopojením všech
do liniového paľku doslane prosl edí
nové kvality. K dispozici budou r zně
dlouhé okruhy ve zkultivovaném prost e-

dí. Je d leŽité, aby jednollivé lokalily
byly sľozumilelně a p ímoěa e pľopojeny
mezi sebou navzájem a p íslup ke všem

p íľodním plochám musí b l snadn
a iasn .

Měl by p ib5ít vhodn mobiliáĹ kter V tuto
chvíli chybí.

Voda je v1ijimečn prvek ve městě, kter
p ináší nesporné kvality oŽivení prost e-
dí. Proto ie nulné kvalilně udľžoval pľo-
st edí Mololského poloka a na něj nava-
zující ľybníky.

Je t eba podporit rekreaci jako jednu

z hlavních Íunkcĺ Údolí.

3 PE0vĚ lT MoŽt{osTl ilovÉ
zÁsTAvBY

V tuto chvíli se lokalita pot'.iká s nedoslal-
kem sociální inírastÍuklury. Nová vybave-
nost ale k fungovánĺ pot ebuje určit po et

lidí, kter nyní motolské tjdolí nedokáŽe
zajistit. Nav šení hustoly obyvalel po-
sĘfne nová tĺslavba.

Území od Kotlá ky po Bucharovu je dnes
pomlkou mezi Smíchovem a Řepy. Plze -

ská tak ptisobí spĺŠe jako spoika mezi dvě-
ma měsly, neŽ jako plnohodnolná měslská
l ída, v kleľou by se ulice měla pľoměnil.
l proto musí mĹt nové domy měslolvol-
n chaľaktet' Objekty navíc odcloní hluk,
prach a smog PlzelŤské a vytvo í klidnější
prost edípro prĺrodní plochy za nimi.

Nová záslavba však musí p imě eně na-
vázal na lu stávaiící - mě ĺtkem, 14ÍŠkou

i mohutností, Nesmí nep imě eně ome_
zovat v hledy z Úbočí a nesmĺ ubrat p íliš

mnoho plochy budoucího parku.

V někter ch místech nové budovy pravdě-
podobně zaberou část zeleně, ale zároveli
tím zmenší plochu, kterou je t eba udrŽo-
Vat. 0 l0 inlenzivněii se m Že investoval
do ĺevilalizace zelen ch pľoslranslví'
Develope i nově vznikl ch objehti pak
mohou pomoci financovat realizaci linio-
vého parku.

4 ĹoKALlzovAT GENTRUM
A DoPLl{lT oBčANsKou
VYBAVENOST

Mololské dolí poslľádá plnohodnolné
cenlrum. Lidé se nikde neshromaŽd'ují,
anl k tomu nemají žádnou p ĺleŽitost. Ne-
jsou zde obchody, Íestaurace ani jiné vy-
żití' Občanská vybavenosl ie nezbylqm
p edpokladem plo oživení zemí a ĺołoj
sociální inÍlastluktury' Jak bylo ečeno
v p edchozím bodě - nová vybavenost po-

t ebuje ur it počet lidÍ' kteryi zde dnes nenĺ,
a proto je pot eba nové t4łstavby. P i pláno_

vání budoucí podoby tĺdolí je nulné dbál
na lokalizování cent]a a v nov,ch domech
zaľeguloval pÍoslo y pro vybavenosl.

5 ZKULTIVOVATPLZENSKOU

Plze ská ulice je d leŽitou dopravnĺ osou'
Provoz na nĺ má však negativní dopad na

zemí predevŠĺm kv li hluku, praŠnosti
a smogu. Plze skou ulici ie nutné zkul-
livovat. Upravy ale musí míl měslolvoln
Ghaľakleľ (zelené kolejiště, stromy v ulici
atd.). Nové domy v okolí odcloní dopľa-
vu Plze ské a vylvo í klidnější p osl edí

pĺo liniov paľk za ieiich zády. P ítom-
nost městsĘich dom naznačí idiči' Že je

stále ve městě nikoli na v padovce. Jiné
pravy jako protihlukové stěny nejsou p i-

jatelné - podpo ili by totiŽ dnešní podobu

v1Ípadovky. Tolo zemí má b t p edevším
měslem. Proto je nutné regulovat také
velkoplošnou reklamu a návěstidla, herá
jsou typická pro dálničnísíť komunikací.

6 P0DP0RoVAT oBstUHU ÚzEMí

Stávající obsluha uzemí MHD ie velmi
dobrá. Tato skutečnost by se i nadále
měla podpoloval. Lépe by měl bit ešen
p estupní uzel ulic Plze ská x Bucharo-
va. Hlavní ploblém souvisejícĺ s hromad-
nou dopravou je zejména p ístup k ied-
nolliv m zaslávkám. Cesty by měly blt
lépe udrŽované, osvětlené' pop ípadě
deÍinované novou v stavbou, neboť po_

kud se ve městském prostoru pohybuje
více lidí, potenciál bezpečí se zvyšuje.

V lokalitě bylo uvaŽováno paľkoviště typu
P+R' kleľé do télo oblasti nepat í. Jeho
umĺstění by mohlo Vést k tomu, Že se si-
tuace s parkováním ještě zhorší, neboť
parkoviště p itáhne více aut, neŽ je oblast
schopna pojmout. Paľkoviště toho lypu
slouŽí hlavně pro mimopraŽské, proto by
mělo b t lokalizováno více na západ, kde
idiče zachylne p ímo p i siezdu z Pľaž_

ského okruhu a do centra města se pak

dopraví pomocĺ MHD,
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7 uDRŽovAT PRosTnEDÍ

Do změn, které se dají zavćst témě
ihned, pat í dobrá a pĺavidelná dlŽba'
Ta je základem kaŽdého kvalilního ve-
einého pÍosl1anslví.

8 INTORMOVAT A PROPAGOVAT

ľYľvonlT ,,ZNAčKU"
,,M0T0LSKE UD0u")

Body 1-5 by Pľaha 5 měla ešil společně'
koncepčně - iednollivá témata se 0d sebe
nedaií oddělil. Měslo by mělo zaiislil aľ'
chiteklonicko-uľbanistiGkou soulěž pľávě

s límto zadáním , a na záRladé ní nechal
vyp]acovat Územní studii' Jako další by

P5 měla podpoľovat novou {slavbu ľe'
gulovanou loulo studií a neohal vypÍaco'
val pľoiekl lineámího paľku, kteľ zľeali-
zuie i za pomoci Íinancí z nové záslavby'

A69 - aÍchitekli s.ľ.0.

I Historie

r1
3LJ

Parky - funkce

Vybavenost

TěŽiště

0sa

lVlnoho PraŽanr] ani místních neví, jaké kľás-
né pľostoľy Mololské tĺdolí sMá (rybníky'

svahy, usedlosti atd.). To je t eba změnit.

Praha 5 by pľoto měla zemí více pľopa'
goval a to jak celoměstsky (nap . vytvorení

webor4Ích stránek /telefonní aplikace o Mo-
tolském zemí atd.)' tak lokálně nap íklad

vybudovánĺm inÍormačního systému/nauč-

né stezky či konáním nizn ch akcí.

2

5

2

l*

2
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PROPAGACNI LETAK

PlzEŇsxľoToL ry
ZAPoJTE SE D0 PLÁNoVÁNí ruovÉ PoDOBY

- MOTOL
PLZENsKÁ

'st eda 'l2'ĺ0''l7:00

Pojđe se s námi plojla poslechnout si o histoÍii Moiolského
Údolĺ' jeho uÍbaiislic]ďch hodnolách apamáh ch mísl ch'

, ir ",' r !- ll 1l: .)fl::- :l l

Ptoidéb se společně s námi Údolimä sdělEVaśe liory
na stávajĺdslav Plze ské ulice ijojĺho okoli'

... . ] pondělí 17.ĺ0' 18:00

Hlinfr

; ,:,r !'1":: l;.,:- ilX -"':. a:l
nluínĺ klub PŇovła' zahradnnkova 1118,2' Pĺaha 5

:', ' sobota 15.ĺ0. 'l3:00

st eda 19.10. 18:00
. ,1 \ 

_.. :-:., '- 'r-j:.. l
xu|lu níklub Poíovla, zahladnídhva 1ĺ18ź' Praha 5

l Pl26 ská i i6ií! ĺh okolĺ-zálad
P]Że ská1lida hGnyUlice aÍEályna] nl Éněulce voŻovna

stiedĺiśkola ávodślé
Mololsłá rybnlły
rybn|ry. koupaliíě Mobtskl'pdok a okohĺbulry

nŤ uŽ ĺlł przrŇsrÉ rurso v,Jr'JĺIV oxorĺ gyolĺrE, PRAoUJETE NEBo ZDE JEN
RÁol rnÁvÍrg cRs' cľceĺvr zĺĺÁr vÁŚ ĺlÁzoR ltlR BUDoUcNosT TÉT0 DŮLEŽITÉ
ĺvlĚsrsxÉ rŘíoy.

- l:- .-.
ZVyŠujĺcĺ se zálem o investice V uzemÍ nabÍZí jedinečnoU p ÍleŽitost Zhodnotit iiż
existuiícĺ kvality této ulice a Vylepšit mĺsta' která jsou ŕeŠena neuspoko|ivě' Úpralry

se budou t\ikat neien dopravnĺch ešenĺ (nap . noVá p0doba tramvaiouch zastávek,
p echody pro chodce, bezbariérovost), ale také Ve ejného prostoru (nap . noVé

lavičky. náměstĺ' upravy park apod.).

Abychom mohIi co nejlépe p ipravil rekonstrukci Plze ské ulice a ieiího okolí
(od KoŠĺského náměstí po Motolské ľybníky), pol ebuieme znát Váš názol na
dnešní slav ulice, ieií ncdoslatky a vaše poleby do budoucna'

Více se m Žete dovědět na našem WebU htlp://motolskeudoli'pnhas.cz pop ĺpadě
na ĺacebookoVé stránce nfip:/^vw.lacebooľ.com/motolskeudoli.

V pŕípadě jak vkoliv dotaz se m żete obrátii na Barboru HaVĺovou nebo Pavlu Enochovou

z atelieru A69 - arch]tekti s.Í.o. na a69@a69'cz nebo +420 257 214 451.

0ěkuieme 2a váš čas.

P iidlesi společně s odboĺnĺ]ry popovídat o dn śnĺpodobě ÚŻemĹ j ho nedostatcĺch aVašich potiabách do budoucna. V ci jednotlyich
témđick ch okíuhu bude moŽnć diskutovat o dopĺavě' paÍkovánĺ vćetně cyklist ' 

pĺośupnosti a bezbaĺiérovosti pÍoslor! bezpečnosli'
2eleni Ly!żMni plosloru k ĺelaEci' o občanské vybav nosti a o mnohém dalśim' setkinĺ si nÚžďe VybBt podle tćmatickj'ch oktuh]]

asafi 02 jmě Vás sĺd ně Żveme!a obě'

ABEY0U N ENGl5| sPEAK NG AEs DENT0A FBEouENTV]slToB 0FPLzEľs(A sTBEETs
0B T'ssUR8oUND|NGABEA2|AVEYouBsAYA80!TNPEcIs0FlTsPUBucsPAoEÐEsGN PLEASE

TAKE PABTIN CLTZENS SIBVEY VS T ; /iI :': : ::-.J] :' ]J,,.' ]:
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SEZNAM SUBJEKTU

+ AKRA
ł auto M0T0L BEN| - Provozovna

Plze ská
ł Autobazar Plze ská
ł Autoservis Jiras
ł B+B service s. r. o.
ł Bytov drużstvo Kotlá ka
+ Bytové druŽstvo Nepomuk Praha 5
ł Bytové druŽstvo Pod Skálou
* Caravancamp USK
ł Contitnde service
* CP servis, s. r. o.
ł Cesk Svaz Cyklistiky
ł Dabok s. r. o.
ł Europrint a. s.
* Farmá sh' knim
ł FilatelIe PodskalsĘi
t FK Sparta Košíe
ł Four LeaÍ Restaurant
ł GolÍ Club Pnha
* Gradient s.r.o.
ł Green Motol Apartment
ł Greyhound Park Motol
ł Helppes
ł Hotel GolÍ
+ IMAGINE beauty studio
+ INTERSPEDITI0N ZEMAN spol. s r.o.
ł KK Poštovka
* KoOA - ateliér
* Kosmetich"i salonek Empatie
ł kostel sv. Jana Nepomuckého -

Košíská Íarnost
ł Koupaliště Motol
ł Leiż nástroje, s' r. o.
ł Lékárna Melissa KoŠĺe, s.r.o.
ł Mahir Kebab
{ Mate ská Škola "Slunéčko"
f Městská knihovna v Praze
f MRI.J s.r.o

ł Mtljobchod - Potnviny Tralymar
+ OMW
ł Petr Fleissig - Pohotinstvĺ
ł Restaurace Ladronka
ł Restaurace Pod Kavalírkou
+ STK Motol, S.r.o
* St ední pr myslová škola

dopravní a.s.
+ SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal

a Greiner s.r.o.
* SVJ Ke Kotláce'1146
+ sVJ U Poštovky'ĺ'l49
ł SVJ Zahradníčkova 1 1 

'ĺ9, 'l 'ĺ20

ł SVJ ZahndníČ;kova 1121, 1122
* SVJ Zahndníćkoua 1123, 1124
ł SVJ ZahndnÍčkova 1125
ł SVJ Zahradní:kova 1126, 1127
* SVJ Zahradníčkova'1220
ł Tenis Cibulka
+ Tien Manh Nguyen
ł TJ Uhelné Sklady Praha
+ Tnbant muzeum Praha Motol
ł traĺika
* TraÍika u Hotelu Golf
ł U Sousedtj
+ UNO Praha spol. s r.o.

* Usedlost Kotlá ka
* Ústav léka ské chemie a kĺinické

biochemie 2. LF UK a FN Motol
ł Vinarna Pod Starymĺ Schody
ł Vista resort & club
* Yang Zi Jiang - čínská restaurace
* Základní organizace Cesk ho

zahrádká ského svazu Hlinik
ł Základní Škoh Praha 5 Košíe
* Zavalianis Sweet
ł ZŠ a MŠ Praha 5 - KoŠíe, Weberova
+ ZŠ PRAKllcrłĺzŠ sprclÁlruí

I'l
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PORIZOVATEL

Městská část Praha 5
Nám. 14. qna'ĺ381/4' Pnha 5

PSC 1 50 22

l r MĚsTsKÁ čÁsTt PRAHA 5J
zPRAcoVATE LÉ pnRnclpnct

469 - alchitokti s.r.o.

Arrrrrlllltlllrr
lng. arch. Boris Redčenkov
lng. arch' Prokop Tomášek
lng. arch. Jaroslav Wertig
lng. arch. Pavla Enochová
lng. aľch. Barbora Havrlová

zPRAcoUATELÉ vÝsrupu
PARTICIPACE

Anlhľopictuľes - studio anlropologického
v zkumu

ANTHRO
PICTURES
Mgr. Barbon Bírová - sociální antropoloŽka
Mgr. Michal Lehečka - urbánnÍ antropolog

V Praze roku 2016
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česká podnĺkatelská pojištbvna, a.s.' Vlenna lnsurance 6roup
Úsek podnĺkatelsĘchrizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.:

Pojistitel:

0013950487

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group
Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8
lč:63998530

Pojištěný: A69 - archÍtekti s'r.o,
Cheb, Valdštejnova 581/8, PsČ35o 02

lČ:26355981

Pojistné riziko: Pojištěníodpovědnosti za škodu vzníklou iinému výkonem architektů,
autorizovaných inŽenýrůa techniků PojištěnÍodpovědnosti
autorizovaných čĺnnýchve výstavbě v rozsahu čl. lĺ.pojistné smlouvy č.

0013965697.

Limit poiistného plnění
Profesní odpovědnost:
obecná odpovědnost:

30.000.000,_Kč

10'000.000,-Kč

Pojistná doba: zo. 1Ż. 2oL6 - 19. 72. 2oL7

Pojíštěníse prodlužuje vždy na dalšírok, pokud pojistník nebo pojistite|

nesdělí pĺsemně druhému Účastníkusmlouvy, nejméně 6 týdnůpřed

uplynutím pojístnéhoroku, žena dalšĺmpojištění nemá zájem.

Česká republika a Slovenská republikaÚzemní rozsahl

Tento pojistný certĺfĺkátbyl vydán jako potvrzení o uzavření pojĺstnésmlouvy. Pojĺstnýcertĺfikát
neméníani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištěníuvedený vpojistné smlouvě č.

0013950487.

V Praze dne 15.12.2016
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Česká podnĺkatelská pojĺšťovna,a,s,, Vienna lnsurance Group
Mgr. Jakub Pôbiš jan Skala

manaŽer odboru pojištění disponent odboru pojištění

odpovědnostĺ a specíálních rizik odpovědnosti a speciálních rizik

Ćelkó podnĺkotelĺkó poiiśťovno.o.s.. Vienno lnsuĺoncg Group
Pobŕeżnĺóó5/23' tró 00 Proho B.
ie zopsonó v obchodním relstřiku védénémMěslským soudem v Píore _ oddĺl B' vloŽko 3433
lc ó3996530. DlČ czó399s53o' Dlc pÍo oPH czó99ooo955
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VIENNA INSURANCE BROUP
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