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1.1a

1.1b
1.1c
1.1d

Většina respondentů nesouhlasí se snižováním počtu míst. Nesouhlas se týká
především rezidentů, ale také obavy z nedostatku míst pro krátkodobé parkování pro
návštěvníky obchodů a služeb. Pokud na Bělohorské nebudou moci krátkodobě
zastavit návštěvníci, bude to mít špatný dopad na obchody.
Konecchlumského – úbytek možnosti parkovat není rodinami vítán
Zrušení míst u Drinopolu
Situace s parkováním je špatná v celé Praze. A to by měla být výzva pro IPR Praha.
Řešit problém a zkrášlovat najednou.
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1.1e

Kde budou rodiče vysazovat děti z aut u školy Marjánka a na Bělohorské? (dle obrázků
plánované patníky)

1.1f

Problematické je parkovaní u supermarketu Billa. Auta zde stojí různě ve dvou řadách
apod. Možná by stačilo časově omezené parkování, aby místa nejblíže prodejně
neblokovala auta stojící zde spoustu hodin či dnů. Travnatý prostor, který vedle
supermarketu neplní žádný rekreační prostor naopak zrušit a vymezit pro parkování.

1.2a

Kde mám jako ne-rezident a ne-majitel firmy parkovat? Proč nemám možnost zakoupit
si zvýhodněnou parkovací celoroční kartu, např. parkování od 6–20 hod.?
Praha 6 obecně trpí značným nedostatkem parkovacích míst i díky chybějícím
parkovištím P+R.

1.2b
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1.3a
1.3b

1.3c

Doufám, že bude na místech vyhrazených pro zásobování možné zaparkovat i pro
vyložení např. člověka se zlomenou nohou nebo pro stěhováky na max. 20 min.
Jak bude řešeno zásobování zbylých obchodů?

Zásobovací stání před bytovým domem č. p. 198 je zbytečné. Vedle tohoto domu je
pouze minimální počet obchodů.
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2.1a
2.1b
2.1c

Existuje obava, že návrh potlačí automobilovou dopravu.
Nevím, zda je součástí návrhu i omezení dopravy například zónou s omezenou rychlostí
30, která by snížila počet projíždějících aut.
Doprava je blokovaná, ne omezená přechody pro pěší, které neřeší rychlost aut.
Rychlost aut by měla být zpomalena při vjezdu aut do Bělohorské – pomocí dlážděných
zpomalovacích pruhů a omezení rychlosti na 30 km/h.

2.1d

Parkování v zálivech je pomalé a zdržuje dopravu.

2.1e

Zrušit parkovací stání pro turistické autobusy u Dlabačova. Není důvod, aby turistické
autobusy jezdily až do těsné blízkosti Hradu a parkováním a provozem tak
znehodnocovaly celý úsek Pod Královkou – Dlabačov.

2.2a
2.2b

Naopak bych uvítal diskuzi nad možnostmi zlepšení průjezdnosti Bělohorské ulice.
Obava, že dojde ke snížení průjezdnosti ulice Bělohorská a k zablokování ulice
Patočkovy. Šířka chodníků je v současné době dostatečná (někde až předimenzovaná),
a přesto má dojít k jejich zbytečnému rozšíření.
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2.2d

Přes nově řešené koleje se záchranářská a hasičská auta nemohou dostat do oblasti,
která navazuje na ústí Bělohorské a Patočkovy ulice a pokračuje na Vypich. Je to
příjezdová komunikace ke velkým nemocnicím. Řeší toto návrh?
Při užší komunikaci bude snáze docházet ke střetu cyklistů s vozidly.

2.2e

Bere projekt v úvahu výškové poměry v zatáčce kolejiště v křížení ulice 8. listopadu?

2.3a

Obava, že návrh zúží a odebere řadicí a jízdní pruhy (např. ve prospěch již
v současnosti dostatečně širokých chodníků). Je vhodné, aby ulice měla kapacitní
rezervu pro případ např. dopravní nehody v Patočkově ul. … návrh kapacitu omezuje.
Na křižovatkách (včetně křižovatky s Patočkovou, Pod Královkou a Vaníčkovou) by se
neměly ubírat pruhy, protože auta na křižovatkách dávají přednost tramvajím / chodcům
/ dalším autům.

2.2c

2.3b
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3.1a
3.1b
3.1c
3.1d

3.1e

3.2a

3.2b
3.2c
3.2d
3.2e

Nesouhlasím s dalším zabíráním prostoru pro automobilovou dopravu v klidu
i v pohybu zejména ve prospěch cyklistické dopravy.
Umisťování cyklodopravy do zúžených vozovek povede ke zpomalení a snížení
efektivity dopravy jako celku a vzniku kolizních situací.
Praha má kopcovitý charakter, lidi zde na kole jezdit budou zcela minimálně, takže
cyklistická infrastruktura je zbytečná.
Cyklisté ulici Bělohorskou téměř nevyužívají (do 5 lidí denně), využívají souběžné ulice.
Hlavní směr je přes Šlikovu na Ladronku, případně přes Strahov na Ladronku a mezi
Bělohorskou a Strahovskou plání.
Proč směřovat cyklistické trasy do míst, kde je velmi hustý automobilový provoz.

Bylo by lepší umístit cyklostezku mezi parkující auta a chodník. Cyklisté by tím byli
chráněni od projíždějících aut a zároveň by byli více v kontaktu s ulicí. Bělohorská není
dostatečně široká a je dopravně velmi rušná na to, aby zde mohla být cesta pro cyklisty
řešena v některých místech pouze vyznačeným pruhem na vozovce. Proč na takových
místech nevzniká výškově oddělený pruh pro auta, cyklisty a chodce?
Co trasu vést na chodníku a o to zúžit vozovku nebo chodník?
Jak bude řešen odstup cyklistů od dveřní zóny?
Místo piktokoridorů by podle mě byly vhodnější cyklopruhy, místa je na Bělohorské
dost.
Cyklopruhy jsou zbytečné. Provoz na Bělohorské by neměl být obecně tak rušný, aby
se nutně museli oddělovat cyklisté od aut.
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3.2f

Všiml jsem si, že úseky silnice u tramvajových zastávek budou z dlažebních kostek.
Schází mi tam pruh pro cyklisty z rovného, hladkého povrchu.

3.2g

Vybudovat prodloužení Skupovy ul. v takové podobě, aby mohlo být klidově
popojížděno i na kole/koloběžkách – jde o jednu z mála spojek do ulice Pod Marjánkou
bez schodů. Např. zajistit na konci sjezd do ulice Pod Marjánkou, který dnes chybí.
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4a
4b

Realizovat zastávky vídeňského typu (do doby realizace uplyne ochranná lhůta
stanovená pro dotaci EU).
Přesunout zastávku Drinopol ZC k zastávce DC a rozšířit prostor Drinopolu.

4c

Z tramvajové zastávky zmizely zábrany proti stříkající vodě. Problematické v zimě, kdy
vás auto postříká slanou břečkou.

5.1a

Roh Bělohorské s Heleny Malířové, dtto s Liborovou: kluzký povrch. Ulice jsou
svahovité bez zábradlí – neschůdné při náledí, špatný sklon chodníků (a bez zábradlí),
kluzké při dešti. Nevhodný asfaltový povrch. Návrh: instalace zdrsněných dlaždic
a hlavně zábradlí.

5.1b

Doplnit přechod Dlabačov x Myslbekova pro lidi přicházející od Petřína/Strahova
a z přilehlých sportovišť.
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5.1c

Schodiště z Bělohorské mezi Drinopolem a poliklinikou na ul. Pod Marjánkou by mělo
navazovat na přechod pro chodce do parčíku. Je to frekventované místo pro přecházení
i pro maminky s kočárky a auta zde jezdí rychle a přechody jsou daleko!

5.1d

Doporučila bych změnu umístění přechodu pro chodce u tramvajové zastávky
U Kaštanu směrem ke křižovatce s ulicí Břevnovskou - dosavadní přechod je na
špatném místě a většina chodců přechází mimo něj.

5.1e

Nově uvažovaný přechod od hotelu Pyramida k tramvajové točně je naprosto zbytečný
a nikdo po něm chodit nebude, jelikož vede odnikud nikam.

5.1f

Bělohorská má jen velmi málo míst, kde jsou přechody opravdu hodně využívány,
zbytek ulice by naopak neměl nutit chodce užívat přechody, ale ulehčit přecházení přes
tramvajový pás téměř kdekoliv.

5.1g

Přecházení před supermarketem Billa – proč tam není přechod pro chodce, ale místo
pro přecházení?

5.2a
5.2b

Nepřipadá nutné výrazně rozšiřovat chodníky na úkor parkovacích míst po celé délce
Bělohorské ulice.
V návrhu jsou nesmyslně široké, vybetonované chodníky.

5.2c

Studie neřeší úzký chodník proti Bille v ulici 8. listopadu.
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5.2d

Křižovatka Bělohorská/Tejnka/Fastrova – navrhuji protáhnout hranici chodníku až
k silniční čáře, označit zde přechod a vjezd do soukromého dvora zakomponovat ve
stejné výšce jako chodník, tím nám vznikne plocha pro zeleň a pítko, které je
navrhováno ve vašich konceptech, komunikaci do Tejnky vyhotovit z asfaltu.

5.2e

Pokud by na Drinopolu oblouk tramvajových kolejí kopíroval stromořadí v téže
vzdálenosti jako jinde a neužitečně se nevzdaloval od linie kaštanů, bylo by možné pro
náměstíčko nad schody získat nějaký ten metr šířky navíc.

5.2f

Širší travnatý prostor s kaštanovou linií u Drinopolu, který místy dosahuje až 7,5 m, by
mohl být využit pro umístění laviček a mobiliáře mezi stromy.

5.3a

Nový návrh zhoršuje bezpečnost dětí – před několika lety byla do prostoru před školou
vysazena zeleň tak, aby vytvořila přirozenou překážku pro děti mezi školou a ulicí. Toto
řešení se ukázalo jako dobré a dnes děti již nemohou vyběhnout ze školy přímo na
vozovku nebo do její blízkosti. Návrh křoví ruší a předpokládá, že děti nebudou zábradlí
přeskakovat.
Zřízením parkování pro školu Marjánka, v souvislosti s cyklopruhem se zhorší
bezpečnost dětí.

5.3b

5.3c

Odstranění zábradlí na tramvajové zastávce, její výškové srovnání do výše vozovky
umožní dětem neomezeně kdekoliv vbíhat do vozovky.
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5.3d

Zasypání podchodu na Malovance - Obava, že bude úsek nebezpečný.
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6a

Příliš široké a "betonové" chodníky, po kterých skoro nikdo nechodí. Místo "živé" ulice
pár laviček pro pobudy a zmrtvění místa.

6b

Bylo by dobré nalákat na nově vzniklá náměstíčka lidi – např. lehátka, veřejné wifi apod.

6c

Lidé se nechtějí scházet na ulicích, ale případně v parku, pod stromy, na lavičkách...ne
v místech, kde projíždějí tramvaje, auta a cyklisté...

6d

Na vyústění dopravní tepny (Blanka) postavit cosi jako pěší zónu?

6e

U Billy se opět zmenší zatravněná plocha na úkor chodníku, kde bude jenom více místa
pro parkování aut.

6f

Podporuji Vaši myšlenku vytvořit parter kolem vznikajícího multifunkčního operačního
střediska Malovanka, kde by mohly na jižní a východní straně vzniknout prostory pro
obchody a služby. Vzniklo by tak v tomto místě nové náměstíčko a další přirozené
centrum Břevnova. Myslím, že by byla velká škoda tuto příležitost propásnout. Jsem
ochoten tomuto záměru poskytnout podporu od spolku Zelený Břevnov a dohodnout
podporu od dalších místních spolků.
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6g

Na pobytových místech doplnit WC a veřejné plakátovací plochy. Přístupnost WC lze
domluvit s přilehlými restauracemi/kavárnami/hospodami.

6h

Na Malovance je prostor málo lákavý pro posezení. Raději bych zde našla fontánu,
podobnou třeba "jezírku se sochami koní" na náměstíčku mezi Kafkovou
a Wuchterlovou ulicí v Dejvicích. Dalším poutavým prvkem by bylo pískoviště pro děti.
Pěkná atmosféra je tam, kde jsou děti nebo zmiňovaná voda obklopená například nějak
nápaditě řešeným a hravým "sezením".
Vybudování parku pro seniory, který bude vybaven celoročním fitness cvičebním
nářadím.

6i

6.1a

6.1b
6.1c
6.1d

6.1e

Zřízení pěší zóny je k ničemu. V konečném důsledku se díky stromům a lavičkám místo
naopak zmenší. Vytváříte labyrint sloupků, o které se budou zraňovat pobíhající děti
a kličkovat mezi nimi maminky s kočárky. A některé dokonce brání přímému pohybu
po chodníku. Ulice je úzká a slunce sem svítí jen velice málo. Obyvatelům, kteří zde
bydlí, vezmete možnost parkování a zasadíte před okna stromy. To pro ně nemůže být
žádný přínos. Lavičky jsou o ulici výše, stačí jen opravit a doplnit.
Parky, které navrhuje IPR Praha, včetně Konecchlumského nebudou moc využívané,
protože zde není slunce.
Koncecchlumského – parkování by mělo být zachováno na jedné straně. Zbytek
terasovitě upravený.
V ulici Konecchlumskeho je již teď hluk z ulice a ještě chcete postavit lavičky
obyvatelům pod okny. Otázkou tedy je, zda v Konecchlumského nezvolit kompromis
spočívající v celkové kultivaci plochy a jejím osazení stromy při zachování možnosti
parkování.
Záliv v Konecchlumského sice na první pohled působí vkusně, nicméně stejnou
urbanistickou funkci plní i velmi blízký prostor pod Kaštanem, tudíž jde o poměrně
zbytečnou záležitost.
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6.2a

Odstranění plných polí v centrální části zábradlí se jeví vzhledem k jejich
nezanedbatelnému podílu na celkové estetice schodiště, jemuž vtiskují potřebný,
strohý, v podstatě klasicizující rytmus, jako nedosti uvážené. Stejně lze vnímat i zrušení
vertikál lamp, zřejmé z příslušné vizualizace, neboť i ony jsou integrální součástí
kompozice a rozvrhu hmot. Vzhledem k tomu, že potřebného odlehčení prostoru lze
dosáhnout už jeho důsledným očištěním od všepokrývající reklamy a přesunem
mobiliáře do parteru rohových domů, do architektury schodiště není třeba zasahovat.
Postačí je důkladně opravit.

6.2b

Nesouhlasím s aktivitami ve veřejném prostoru před domy na Bělohorské č. 68 a č. 70.
Nesouhlas obyvatel domů se zvýšeným hlukem – veřejné aktivity u Drinopolu stačí
jednou za rok. Obava z hluku od stolečků z kaváren. Zároveň existuje názor, že schody
pod Drinopolem nemají šanci stát se zmiňovaným "centrem" Bělohorské. Je to dáno
polohou – pod úrovní ulice, v zákrytu... Vhodnější pouze zahradnická úprava místa, bez
možnosti pro posezení většího počtu osob (proč nějaké tzv. podélné schody nebo další
plácky, které vlastně jen zničí část už tak skromné zeleně v místě?). Pro účely centra je
uzpůsoben např. prostor na bývalé tramvajové točně nad Pohořelcem. Pokud se však
místo stejně upraví, uvítala bych zde především zajímavě řešenou fontánu či zkrátka
tekoucí vodu, která myslím přitahuje lidi obecně, ne zmiňované umělecké dílo.
Návrh – přidat do studie (po vzoru prostoru ulice Konecchlumského) ještě prostor ústí
schodů na Drinopolu, který má jistý potenciál, který je bohužel zcela nevyužit, nehledě
na zoufalý stav prostoru…
Na Drinopolu si představuji více zeleně, stromy a sdílený prostor.
Přidat veřejné toalety, které jsou nedílnou součástí místa, kde mají lidé trávit společný
čas. Vedle tohoto místa je místo asfaltu dlažba, která zvýší hlučnost, což by pobyt na
místě znepříjemnilo.
Zastávka navrhovaná u Drinopolu ve směru z centra je zbytečně dlouhá a vytvoří
koridor pro rychlý průjezd aut.

6.2c

6.2d
6.2e

6.2f

6.3a

Historická budova školy je umístěna pod úrovní chodníku ulice Bělohorská.
V uplynulých letech byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na zvýšení
bezpečnosti žáků, odhlučnění tříd v přízemí školy a na odstranění vlhkosti suterénu
budovy. Prostranství před školou bylo rozšířeno, doplněno lavicí pro čekající děti
i jejich rodiče. Na svahu před ZŠ Marjánka vzniklo rozárium doplněné pěknými nízkými
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keři. Podle návrhu na rekonstrukci by toto mělo být zalito betonem, svah před školou
opět prodloužen až k budově. Považuji to za velmi nešťastné řešení. Budova školy se
potýká s velkou vlhkostí. V suterénu se nachází ještě několik prostorů pro výuku
a školní kuchyň. Posunutím svahu až k budově by se stav mohl zhoršit. Nejhorší dopad
by ovšem realizace navrženého řešení měla pro děti. Odstraněním rostlin dojde
k opětovnému zvýšení prašnosti, v přízemí bude výuka rušena hlukem z ulice. Čekající
děti budou postávat na chodníku u silnice. (podnět od rodičů a učitelů ZŠ Marjánka)
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7a

Často jsou sloupky vyvrácené či poškozené. Navrhoval bych nižší provedení, které lze
zasadit do chodníku, než je přišroubovaná varianta.

7b

Chystá se nějaká redukce reklamy ve veřejném prostoru? Na každé lavičce asi nemusí
být reklama, podobně je otázka, jestli ji opravdu potřebujeme na zábradlí na Drinopolu.

7c

Kdo by chtěl sedět na lavičce u frekventované silnice?

7d

Nepřítomnost středního zábradlí na schodech Konecchlumského je zcela nepřijatelné.
Bydlí tam hodně starších lidí a ti se potřebují opírat "správnou" rukou. Argument, že na
krajích je zábradlí, je nesmyslný. Na obou stranách je přerostlý živý plot a opírat se
o zábradlí tam nejde. Navíc po jedné straně jsou sjezdy pro kočárky.

7e

Sloupy na kraji chodníků nepřekážejí a jsou nahrazeny desítkami malých s ostrými
hranami a rohy.
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7f

Navrhuji umístit na Drinopolu kašnu nebo pítko, vodní prvek na Bělohorské v létě chybí.
Nejlepší by byl malý vodopádek, který by využil převýšení, něco, kde by se mohli svlažit
lidé i psi (jako je to v Dejvicích v Kafkově ulici).

7g

Infosystém: pojmenovaní plastik v exteriéru či označení významných arch. budov, které
se na Břevnově nachází, s uvedením jmen jejich autorů/architektů(arch. Zdeněk Lukeš
pořádá velmi zajímavé přednášky na toto téma). Dalším možným zajímavým kulturním
prvkem, který by pomohl zkulturnit naši čtvrť i její obyvatele je např. forma uveřejnění
významných osobností, rodáků, kteří se narodili či na Břevnově žili.
Instalace pian, instalace veršomatu v okolí škol na Marjánce či šachů na ulici.

7h

7i

Rozhodně by bylo dobré rozmístit četné stojany na kola a stojany s pytlíky na psí
výkaly.

7j

U frekventovaných tramvajových zastávek by mělo být vytvořeno něco jako menší/větší
veřejný prostor (náměstíčko), kde lidé můžou využít čas čekáním – u Marjánky by
většina lidí uvítala opět nějaké posezení – např. Panos, prostor na druhé straně u školy,
kde jdou schody dolů do ulice Pod Marjánkou je velice využívaný, schody rozšířit
a udělat pár laviček.

7k

V jižní části ulice z travnatého pásu podél tramvajových kolejí udělat lineární park
s lavičkami.

8a
8b

V zimě se bude lidem po namrzlé zámkové dlažbě špatně chodit.
S ohledem na povrch chodníků si opravdu velmi přejeme, aby byl zhotoven jako
klasická pražská, kostkovaná dlažba. Nejenže byla v této lokalitě v minulosti používána,
ale i z estetického a praktického hlediska (chodník lze při opravě sítí rozebrat a zase
složit) nebyla dle našeho názoru ničím překonána.
Povrchy - doporučuji méně pražské kostky, více jiných povrchů.

8c
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8d

Celek může doplnit citlivě navržené dláždění, provedené v mozaice ze sliveneckého
mramoru, bez užití „zrychlovacích“ průběžných pásů velkoformátových desek. Ke
zklidnění a nevtíravému zdůraznění významu daného prostoru pro Bělohorskou ulici
přispěje lépe než poněkud prvoplánově vyznívající a vzhledem k omezené rozloze
prostoru nepříliš praktické osazení artefaktem. Součástí dlažby může být „umbilicus“
sloužící ke každoročnímu usazení vánočního stromu. Jeho ukotvení v přirozeném
středu obchodní třídy by jistě bylo smysluplnější než podivné přišpendlení na
nemilosrdným provozem obtékané výspě civilizace západně od Kaštanu.

8e

Je možné zbavit křižovatku Pod Královkou / Bělohorská dláždění kolem kolejí
vedoucích na otočku Královka? Každé auto, které tudy v noci projede, vzbudí celé
okolí.

9a

Doplnit alej i v úseku zastávky U Kaštanu.

9b

Křižovatka Dlabačov – s vaším návrhem ubyl travnatý pás a vznikl chodník cca 5 m
široký. Není zde jediná provozovna, která by zahrádku provozovala. Ty, které tu jsou,
jsou mimo úroveň křižovatky. Návrh – vysázení stromů s lavičkou.
Více krajinných úprav – především v úseku za výjezdem z Patočkovy ulice a v úseku
u Dlabačova.
Myslím si, že by Váš návrh měl zachovat trávník podél ulice Bělohorská před kinem
Dlabačov a přidat stromy a keře.

9c
9d

9e

Okolí schodů na Drinopolu – odstranit křoví po stranách schodiště, ve kterém se dnes
pouze válejí odpadky a nahradit travnatou plochou.
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9f

Nesouhlasím s vysazením stromů před domy na Bělohorské 68 a 70. Budou stínit lidem,
kteří zde žijí.

9g

Točna Pod Královkou nebude moc využívaná jako park, protože zde není moc slunce.

10a

Líbily by se mi menší lampy, které by se přiměřenou výškou mohly bohatě soustředit
na dostatečné osvětlení chodníku a silnice, plus by se podle potřeby přidaly lampy na
zastávky. Tramvajový pás by možná nebyl osvětlen tak silně jako dosud, ale myslím, že
dostatečné světlo by k němu i tak proudilo.
Vše je nově osvětlené jen z centrálního tramvajového pruhu? Nestálo by za to doplnit
nějaké intimnější nižší sloupy veřejného osvětlení na chodníky?
Obava - dojde zejména k osvětlení tramvajové trati, části jízdných pruhů ale
minimálnímu osvětlení chodníků.
Prosím neumísťujte hodně bílé světlo. Toto spektrum světla znatelně ovlivňuje
spánkový cyklus a může jej narušovat.

10b
10c
10d

10e

Stávající stožáry veřejného osvětlení slouží jako stožáry pro sezónní výzdobu, která je
zejména po čas vánočních svátků velice bohatá a hezká.
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11a

Drinopol – Auto jedoucí po dlažebních kostkách dělá velký hluk. Navíc pokud budou
auta zpomalovat, budou muset podřadit a následně opět zařadit, což zvedá hladinu
hluku i znečistění.

11b

Marjánka – náhrada asfaltu dlažbou znamená zvýšený hluk projíždějících aut. Hlučné
prostředí není vhodné pro soustředění dětí.

12a

Na Bělohorské ulici je řada obchodů (včetně některých mezinárodních řetězců jako je
např. Billa). Považovali bychom za velmi užitečné, vstoupit do dialogu s vedením
větších obchodů, restaurací atp., aby se také podíleli na provozu revitalizované ulice
nikoli vynaložením peněžních prostředků (to by asi bylo příliš optimistické), ale
například závazkem údržby svého bezprostředního okolí, trváním na dodržování
pravidel parkování před obchodem, organizováním ad hoc akcí, které v lokalitě posílí
pocit sounáležitosti, ze kterého oni sami budou profitovat.

12b

Etapizace - doporučuji rozdělit revitalizaci min. do 3 etap (ulice je hodně dlouhá).

12c

Výstavba parkovacích míst P+R na točně Dlabačov. Parkoviště v ulici 8. listopadu
nebude pro dojíždějící atraktivní, protože bude drahé. Také přivede dopravu do 8.
listopadu, což je nežádoucí.
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12d

Vyhradit majitelům psů místa – psí parky.

12.1a Placené podzemní garáže nebudou vhodné pro potřeby krátkodobého stání.
12.1b Komu má parkoviště sloužit?
12.1c Nesouhlas s vybudováním takovéhoto parkoviště:
1/ Po dobu výstavby se nebude moci hřiště používat.
2/ Výfukové plyny z podzemních garáží budou zatěžovat ovzduší sportovního hřiště,
které bylo velice moudře postaveno nejen pro malé děti, ale i pro teenagery (pro ně je to
myslím jedno z mála hřišť v této lokalitě, kde si mohou zahrát nohejbal, basketbal,
volejbal… a trávit zde volný čas).
3/ Bude parkoviště provozovat soukromá firma? Bude pro rezidenty parkování zdarma?
4/ Plánované podzemní parkoviště přímo sousedí s pozemkem developera, který zde
plánoval vystavět projekt s cca 100 byty. Tento projekt byl veřejností odmítnut. Moje
obavy jsou, zda-li podzemní parkoviště není stavěno se snahou vyjít vstříc právě
soukromému developerovi a vyřešit částečně otázku parkování pro budoucí rezidenci.
5/ Výše uvedené parkoviště by vedlo k extrémnímu nárůstu dopravy a hluku v úzké ulici
8. listopadu vedoucí skrz oblast velmi vytíženou chodci (chodník u východní zdi školy
je velmi úzký). Pod domem 228/1a je zatáčka velmi často blokována kamiony
vykládajícími zboží pro Billu. Křižovatka ulic Bělohorská a 8. listopadu je velice ostrá,
nepřehledná, chodník u školy je velice úzký. Místní komunikace je svojí kapacitou zcela
nevyhovující pro příjezd k zamýšlenému parkovišti, je zcela nemožné zde řešit
přehledný, plynulý a bezpečný výjezd z garáží.
6/ Vlastní výstavba by na několik let zrušila možnost využívat celý sportovní areál.
7/ Pro návštěvníky polikliniky Pod Marjánkou (ať již zde bude zachována poliklinika či
LDN) bude parkoviště daleko a nevyřeší nemožnost zaparkovat u zdravotnického
zařízení. Možná by bylo vhodnější řešit menší parkoviště pro polikliniku například ze
strany od Patočkovy ulice, kde stávající parkoviště bylo zrušeno z důvodu výstavby
bytových domů.
Návrh – postavit parkoviště někde v lokalitě na Vypichu a nezatěžovala bych dopravou
Bělohorskou ulici a ulice přilehlé. Zároveň v navrhované lokalitě by šlo postavit
parkoviště „nadzemní“, které je několikanásobně levnější než podzemní parkoviště.
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Plocha před hotelem Pyramida a vznikající stavba operačního střediska Malovanka by
měla být zpracována prostřednictvím soutěže tak, aby vzniklo spojení, které dnes
chybí. V návrhu nevidím řešení tohoto prostoru a neměl by zůstat bez určeného dalšího
postupu – pak by hrozilo běžné zachování provizoria. Pokud by nešlo odstranit výškové
bariéry, zamyslel bych se nad možností jejich využití například jako přirozených
prolézaček pro děti – to je dnes nejčastější využití stávajících květináčů.
Obdobně zeleň kolem smyčky Královka by měla být zpracována v rámci studie – zde asi
netřeba soutěže stačilo by prosvětlení prostoru od keřů v případě potřeby nahradit
stromy, aby se dalo kolem komfortně chodit (současný stav málo využívaného
chodníku s nepřehlednou zelení působí nebezpečně). Přidat cestu od přechodu směrem
k lávce a stávajícímu parku v horní části. Zpřehlednit a zprůchodnit tento prostor
a zvýraznit zajímavou lávku.
12.2b Bylo by dobré alespoň v některých místech zachovat/umístit trávu, případně květiny.
Proč je například tak velký prostor na Malovance u Pyramidy pouze vydlážděn?
Předpokládá se, že budou čím dál teplejší léta, tedy více trávy a stromů a méně
asfaltu/dlažby by prospělo. Kdyby se podařilo vymezit prostor pro lidi, nikoli pro psy,
bylo by to skvělé – člověk by se tam mohl natáhnout třeba se zmrzlinou. Pokud by se to
nepodařilo, také by to prospělo, neboť pruh trávy sloužící psům znamená méně
přeskakování výkalů na chodníku, což také není k zahození.
V tomto prostoru by bylo vhodné mít také nějaký vodní prvek (brouzdaliště/fontánku
/pítko).
V tomto prostoru by také bylo možné umístit mobiliář typu sedátka/lehátka (jako známe
z Vídně v Museumquartier) nebo v terénu vybudovat schody doplněné například
dřevem na sezení (jako je to v Klášterních zahradách v Litomyšli).
12.2a

12.3a

Přecházení by vhodným uspořádáním komunikací v parčíku před poliklinikou bylo
možné řešit úsporněji. Celý úsek by tak byl přehlednější a bezpečnější.
Konfiguraci cest v parčíku přitom stačí doplnit prodloužením středového schodiště až
k Bělohorské. To umožní zřídit navazující, jediný přechod směřující na roh u Billy. Šlo
by o plnohodnotný přechod značený, souběžný s přejezdem, podobný, jaký je nyní u
ulice Kochanovy.
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Realizace přechodu na tomto místě spolu s vhodným umístěním sloupků by zároveň
účinně bránily odstavování vozidel na rohu u Billy. Jde o jev, který zejména
v nákupních špičkách neúnosně zatěžuje daný prostor.

12.4a

Nedalo by se prosím udělat něco s tímto prostorem? Pokud ho dopravní podnik
používá, tak samozřejmě, ale zvláště prostor před tou gymnastikou je hrozný, alespoň
třeba vysadit pár stromů, které by zakryly nedostatky… Také prostor od Strahovského
kláštera směrem k Malovance – rozšířit chodník směrem na Malovanku – opět pruhy
pro kola, více zkulturnit tento prostor kolem zastávky Malovanka – pro pěší, cyklisty,
více zeleně, květiny, příjemnější nástup do parku Královka (chybí osvětlení od zastávky
do poloviny parku, udělat přechod od zastávek směrem k parku Královka, chodí tam
nejvíce lidí, prostor pod zastávkou Malovanka – jak jsem si všimla, tak Malovanka je
jednou z nejvytíženějších zastávek vůbec, ale nelíbí se mi, že není hezky udělaná – na
jedné straně Zelená brána, která by také mohla vypadat lépe, na druhé prostor ničeho,
vím, že se tam teď buduje a snad by kolem toho mohl být park dle cedule, tak by to
chtělo navázat a udělat z celého prostoru pěkné malé náměstíčko (teď tam je vchod pro
pěší do tunelu pod cestou), takové minicentrum Malovanky, náměstíčko – hodiny,
fontánka/kašna, lavičky (lidé často čekají na tramvaj nebo na někoho), stromy, květiny,
kavárnička s venkovním posezením…

12.5a

Při rekonstrukci tramvajové trati došlo i ke ztížení přístupu na zastávky Říčanova
a Vypich a přecházení ulice, na Vypichu se situace ztížila jak pro chodce, tak pro auta
a navíc tam teď zprovoznění tunelu Blanka přivedlo větší množství aut, než bývalo
zvykem.
Svedení aut do jednoho pruhu + semafor na přechodu pro chodce + na přejezdu pro
cyklisty zbytečně zdržuje jak auta, tak chodce.
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Bylo by dobré "zrušit" přechod tak, že by se odstranila zebra a chodci i auta by měli
standardně oranžové blikající světlo (tj. vlastně jen místo pro přecházení),
to by bohatě stačilo fyzicky zdravým jednotlivcům a malým skupinám chodců a provoz
pro chodce i auta by byl rychlejší (přes Vypich chodím často i teď některá auta, která
mají zelenou, pouštějí chodce na červenou, jen aby chodci rychle přešli a zbytečně
nemačkali tlačítka*). Pro chodce s dětmi, méně pohyblivé nebo bojácné osoby a větší
skupiny chodců by bylo tlačítko, které by dalo autům červenou a chodcům zelenou tak
jako teď, čímž by se dynamicky místo pro přecházení změnilo na přechod (chodec by
měl při zelené přednost i bez zebry a značky ´přechod´).
Tak jako u ostatních zastávek doporučuji i na Vypichu a v Říčanově místo pro
přecházení na druhém konci zastávky (v případě Říčanovy stačí směrem k domům).
Zábradlí na Vypichu by podle mne stačilo jen v části zastávky, ale už tam je a nevadí.
Vhodná by byla i zvýšená vozovka zpomalující auta v oblasti zastávek (u Říčanovy by
stačila směrem do centra), to asi bohužel vzhledem k charakteru komunikace nebude
povoleno.
* Naopak když jdu s dětmi, tak vždycky stiskneme tlačítko a občas čekáme před
prázdnou silnicí, až bude zelená a mezitím přijede auto, které musí zastavit a také
zbytečně čekat, protože semafor mezitím změnil barvy.

13a

Chybí ucelené statistické vyhodnocení ankety. V koncepční studii jsou uvedeny pouze
dílčí výsledky ankety, nepochybně takovým způsobem, který někomu vyhovuje… To
není férové jednání.

13b

O projektu jsem se dozvěděla až pozdě, bez internetu se informace sháněly těžko.

13c

Nesrovnalosti v obecné části Koncepční studie ulice Bělohorská – Zjištění potřeb
a hodnocení uživatelů – na str. 13 autor napsal argument, že by měla být doprava
utlumena, tento ale není podložen žádnou statistikou ani relevantními čísly, právě
naopak na straně 14 je statisticky doloženo, že "uživatelé ulice nevyžadují výrazné
omezení dopravy“, „hlučnost a prašnost není zásadní nedostatek", "z dotazníku
vyplynulo, že Bělohorská je víceméně klidná – 8. nejčastější hodnota".
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