
Přijdou změny i na Prahu 5?
Výsledky parlamentních voleb v říjnu 2017 ukázaly posun v myšlení voličů. Z pohledu delší časové 

perspektivy, tj. od významných politických změn v Evropě v r. 1989 utrpěli tzv. tradiční politické strany, 

kam bychom mohli zařadit ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a Zelené, poměrně významnou porážku. 

Tři nejsilnější, relativně nové politické strany a hnutí, které ve volbách 2017 výrazně uspěly (ANO 2011, 

Piráti a SPD) dosáhly většiny hlasů voličů a 122 mandátů z 200. Patří mezi čtyři nejsilnější strany v ČR, 

z tradičních jim konkuruje jen ODS; vítězné ANO 2011 konkurenci nemá. Zbývající politické strany se 

umístily až za KSČM.
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Co způsobilo tento debakl tradičních politic-

kých stran? O  tom mainstreamová média 

mlčí, pokračují dál v manipulativním zpravodaj-

ství, kterému stále více občanů přestává věřit. 

Příčinou je naprostá nespokojenost s  politiky 

a  politikou těchto tradičních stran, jejichž poli-

tici se zabývali vším možným, jen ne problémy 

prostých občanů. Na prvním místě byla u těchto 

politiků vždy touha po  moci a  vlastním ekono-

mickém zisku. Zvláště ke konci volebního období 

pravidelně dochází k podpisu nápadně nevýhod-

ných smluv s obrovskými hodnotami (např. kau-

za „lithium“ pod vedením ČSSD), což platí nejen 

pro parlamentní, ale i komunální politiku.

Nespokojenost
Naprostá nespokojenost občanů s politiky tra-

dičních stran dosáhla takové míry, že většina 

občanů dospěla k postoji „takhle to dále již ne-

jde“, a  zásadní změna je nezbytná. Občané se 

již nechtějí nechat balamutit politickými téma-

ty pravice versus levice, neboť jsou tu jiné zá-

sadní otázky, zejména samotné fungování státu 

a  Evropské unie, a  jejich dopady na  život ob-

čanů. Neméně významné je i  téma tzv. migra-

ce, které je ve skutečnosti řízenou akcí nadná-

rodních uskupení za účelem rozbití národních 

států a národní identity, což ve svém důsledku 

nemůže lidem v  Evropě přinést naprosto nic 

dobrého. Občané již přestávají být omezeni 

jen na mainstreamem manipulované „veřejné“ 

zpravodajství, na věci si utvářejí vlastní názor 

a čerpají informace z různých zdrojů a hodnotí 

je z různých úhlů pohledu.

Naděje do budoucna 
Postoje občanů z parlamentních voleb se promí-

tají i do volebních preferencí voleb komunálních, 

a to zejména ve velkých městech, kde osobnosti 

a jednání komunálních politiků nejsou veřejnosti 

tolik známé. Voliči si často neuvědomují, že ob-

sah komunální politiky a  politiky parlamentní 

je naprosto rozdílný. Obsahem komunální politi-

ky nejsou otázky obrany státu, sociální politiky, 

podnikatelského prostředí atd. Hlavní náplní 

komunální politiky je především řádná správa 

města a jeho majetku. Tak proč volit komunální 

politiky podle celostátních preferencí? V  obcích 

a menších městech komunální politici takto vo-

leni nebývají. Ve větších městech díky menší in-

formovanosti občanů o osobnostech a konání po-

litiků je parlamentní stranická příslušnost téměř 

jediným vodítkem pro rozhodování. V posledních 

komunálních volbách však začalo docházet k po-

zitivním změnám, a to je nadějí do budoucna.

Důležitá je i  podstata motivace komunálních 

politiků parlamentních stran, zejména těch tra-

dičních. Zkušenosti a  jednotlivé kauzy ukazují, 

že motivací řady komunálních politiků z  tzv. 

tradičních stran dosud byl, kromě okamžitého 

ekonomického prospěchu, také postup v  hierar-

chii moci, tedy přestup do politiky parlamentní 

slibující větší ekonomický prospěch i  moc. To 

strany umožňují tomu, kdo se osvědčí na úrovni 

komunální, což v řadě případů neznamenalo nic 

jiného, než dostatečný přísun prostředků do stra-

nických pokladen (proto ty nápadně nevýhodné 

smlouvy, korupční kauzy atd.) na ovlivňování 

názorů veřejnosti. Takto byl do politiky na všech 

úrovních omezován vstup nových subjektů. 

S růstem potenciálu nových stran a hnutí politici 

tradičních stran naznali, že pro nové soupeře tato 

bariera neplatí a najednou byly zavedeny limity 

na volební výdaje. Diskriminující 5% hranice pro 

vstup do parlamentu stále zůstává. 

Špatná pověst komunálních 
politiků
Jaké jsou naše dosavadní zkušenosti s komunál-

ními politiky v městské části Praha 5? V podsta-

tě jen ty nejhorší. Praha 5 má z pohledu jednání 

komunálních politiků jednu z nejhorších pověs-

tí nejen v Praze, ale i v  celé ČR. Jméno starosty 

Jančíka je známo po celé ČR; jde o symbol, který 

je spíše naší ostudou. Jednání stávajících politi-

ků Prahy 5 není o nic lepší. Nás spolek se snaží 

občany o jednotlivých kauzách pravidelně infor-

movat a není to vůbec pěkné čtení. Avšak jde jen 

o povrch ledovce, tedy o kauzy, ke kterým se nám 

přes cílené zamlčování ze strany MČ P5 podařilo 

získat informace. 

Přijde tedy konečně změna i na Prahu 5? O tom 

rozhodnou voliči v komunálních volbách na pod-

zim 2018. Systém je v  podstatě takový, že volí 

i ten, kdo nevolil. Trend pozitivních změn v řadě 

jiných velkých měst dává pouze naději. Pokud 

se místní voliči neprobudí ze svých stereotypů, 

tak Praha 5 zůstane i nadále zakletá. Praha 5 by 

změnu moc potřebovala. Inspirací i vzorem mo-

hou být další městské části, jako např. Praha 7, 

Praha 10 či Praha 11, kde voliči dali důvěru míst-

ním uskupením a změny k lepšímu tam již byly 

odstartovány. ■ Petr Bervid, SNOP 5

SPOLKOVÉ NOVINYSPOLKOVÉ NOVINYSPOLKOVÉ NOVINY

Milí čtenáři, 
jedna volební kampaň před ne-

dávnou dobou skončila, po  No-

vém roce se rozběhne další (pre-

zidentská) a na podzim příštího 

roku budou volby komunální. 

Volby, kde si občané zvolí za-

stupitele, ke  kterým by měli 

mít nejblíže, které mohou pra-

videlně potkávat na ulici a kteří 

v  největší míře ovlivňují jejich 

občanský život.

V  mezidobí Vám opět přiná-

šíme informace o  dění v  naší 

městské části, které v  radnič-

ním časopise Pětka zcela jistě 

nenajdete. Kromě již tradičních 

příspěvků od  občanských spol-

ků působících na  Praze 5, jsou 

nově doplněny o  Pirátské listy. 

SNOP 5 již nějaký čas spolupra-

cuje s místní organizací Pirátské 

strany a v mnoha názorech jsme 

zajedno, zvláště pak ve způsobu 

řízení městské části, v koncepci 

územního rozvoje, nebo „trans-

parentních“ výběrových řízení. 

V předvánočním čase Vám přeje-

me klid a pohodu, a pokud máte 

na  situaci v  naší městské části 

podobný názor jako my, a máte 

čas i  chuť se zapojit, rádi Vás 

mezi námi přivítáme. ■

Téma Editorial

Karel Bauer 

předseda SNOP 5

www.snop5.cz

„Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.“ 
Euripides 

Co nového na západním Barrandově

Radnice bez koncepce

Kaskády F, G, H, I - další výstavba od FINEP

Společnost Wassermanova podala návrh 

na územní rozhodnutí

Projekt na pozemku mezi obytným domem Kaská-

dy a  čerpací stanicí ÖMV se dostal do  další fáze. 

Investor podal v  září 2017 návrh na  územní roz-

hodnutí. Projekt zachovává parametry prezento-

vané v přípravném řízení a je příkladem vyvážené 

a kvalitní architektury. Jeho součástí bude budova 

supermarketu a malé sportovní haly. V podzemí je 

umístěno jak rezidentské parkování, tak parková-

ní pro zákazníky supermarketu; celková parkovací 

kapacita je cca o 100 parkovacích míst vyšší, než 

požaduje vyhláška. Projekt splňuje dlouhodobé 

úsilí spolku Za lepší Barrandov o dostatek komerč-

ních prostor (3 200 m2 čisté komerční plochy při 

15 000 m2 bytů). Investor též splnil slib minimál-

ního odstupu 25 m od Kaskád I a snížení výšky při-

lehlého domu o jedno podlaží.

Petice proti zrušení hřiště u Trnkova 

náměstí přinesla úspěch

Letos na jaře zorganizovali obyvatelé Barrandova, 

v čele s naším spolkem Za lepší Barrandov, petici 

za zachování dětského hřiště u konečné tramvaje. 

Petice vznikla jako reakce na  zveřejněnou územ-

ní studii společnosti A69 – na  místě stávajícího 

hřiště byla ve studii navržena objemná 6 patrová 

administrativní budova. Během krátké doby petici 

podepsalo takřka 1700 osob, včetně dětí. Reakce 

městské části Praha 5 (MČ P5) na petici byla jedno-

značně pozitivní. V o� ciální odpovědi zaznělo, že: 

„Městská část zásadně nesouhlasí se zastavěním 

plochy dětského hřiště u Trnkova náměstí a žádá 

jeho zachování v současné podobě.“.  Magistrát hl. 

m. Prahy, jakožto vlastník pozemku hřiště, jeho 

zachování taktéž podpořil. Ještě jednou velké díky 

všem zapojeným! 

    

Ekospol přepracoval projekt Werichova

Firma Ekospol přepracovala svůj projekt na  vý-

stavbu čtyř bytových domů, které mají stát mezi 

současnou tramvajovou smyčkou a  masivními 

„Výhledy Barrandov“.  Oproti své původní žádos-

ti Ekospol umístil do  jižní části parteru budov 

komerční prostory. I  přes splnění této podmínky 

však považujeme celý projekt z estetického hledis-

ka za velmi necitelný k okolí. 

Finep požaduje zahuštění územního plánu

Na  MČ P5  probíhá diskuse ke  stanovisku k  ná-

vrhu na  úpravu územního plánu Z1224, který si 

podal developer Finep. Finep požádal o  navýšení 

koe� cientu obytné funkční plochy z  OV-D na  OV-

F. Na  obrázku je tato plocha označena bodem 

„P1224“; jedná se o  pozemky situované jihozá-

padně od  budov Kaskády I  (čp. 1075), Kaskády 

A  (čp. 1228) a  Kaskády B (čp. 1229). Pokud by 

bylo toto navýšení schváleno, znamenalo by to 

výrazné navýšení kapacity výstavby v  této oblas-

ti: Celý text petice si můžete přečíst a  podpořit 

svým podpisem na webových stránkách spolku – 

www.lepsibarrandov.cz. 

■ Jan Michal, Pavle Hecht

Praze 5 zoufale chybí strategický víceletý plán je-

jího rozvoje, který by zahrnoval všechny hlavní 

oblasti důležité pro spokojený život občanů Prahy 

5, kam patří především výstavba a  doprava, škol-

ství, kultura, sociální problematika, zdravotnictví, 

sport a ostatní volnočasové aktivity. Přitom v zákoně 

o hlavním městě Praze je uvedeno, že zastupitelstva 

městských částí mají strategické plány tvořit a schva-

lovat. To ale koalici vedenou již 7 let starosty z TOP 09 

nezajímá. V tomto volebním období registrujeme jen 

chabý pokus z dubna tohoto roku zpracovat záměry 

jednotlivých odborů do roku 2022 s cílem najít mož-

nost jejich � nancování ze zdrojů EU. Dalším poku-

sem je schválení dotazníkového šetření u veřejnosti, 

jehož administrace trvala radě 5 měsíců. Je zřejmé, že 

do  konce volebního období nemůže být smysluplný 

strategický plán zpracován a navíc uvažované období 

do roku 2022 je nesmyslně krátké. Základem každé-

ho strategického plánu musí být jednotlivé dílčí kon-

cepce, jako jsou např. koncepce školství a koncepce 

bytové politiky. Alespoň ty byly v letech 2012 a 2013 

zpracovány, ale současní radní na ně nenavázali. Do-

pady absence těchto dokumentů jsou zřetelné a  zá-

sadně negativně ovlivňují kvalitu života občanů Pra-

hy 5. Vzorovým příkladem v negativním slova smyslu 

je výstavba na Barrandově, která probíhá oblíbenou 

tzv. „salámovou metodou“. Developeři  rozdělí vý-

stavbu na etapy, které jsou stavebním úřadem schva-

lovány postupně a s výjimkami, ohrožujícími zejmé-

na občanskou vybavenost. Když už je zpracována 

drahá studie na ucelenou dostavbu Barrandova, zjistí 

se, že je k  ničemu, protože developeři už mezi tím 

stavějí podle toho, jak se to hodí jim. Praha 5 např. 

nemá vlastní bezbariérové byty, ani dům pro seniory, 

žádnou větší koncertní síň a jen jedno menší kamen-

né divadlo. Jestli je v Praze 5 dostatek středních škol 

nikoho z  radnice nezajímá, protože městská část je 

zřizovatelem jenom škol mateřských a  základních. 

Roční plány investic jsou plněny cca z jedné třetiny; 

i to je důsledek uvedené bezkoncepčnosti. Dokument 

„Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“, 

který byl Radou hl. m. Prahy schválen dne 18. čer-

vence 2017 (viz  usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 

ze dne 18.7.2017), zůstal v Praze 5 zcela bez odezvy. 

Dokonce jsou činěny kroky proti jejím zásadám jako 

je připravovaná výstavba čtyř bytových domů v zele-

ni mezi ulicemi Nad Koulkou a Pod Kesnerkou, tedy 

na pozemku, který patří městské části Praha 5.

Jak z  toho ven? Občané by měli přistupovat zodpo-

vědněji ke  komunálním volbám a  automaticky ne-

volit tzv. zavedené strany. Vždyť situace po  komu-

nálních volbách v  roce 2014, kdy výsledky voleb 

umožnily dosadit do funkce starosty opět MUDr. R. 

Klímu z  TOP 09 (byl odvolán z  funkce starosty již 

v  roce 2012), je absurdní. Po  opětovném odvolá-

ní MUDr.  Klímy v  loňském roce prohlásil nově na-

stupující starosta z  TOP 09 Pavel Richter, že bude 

v  jeho práci pokračovat. Bohužel bývalý developer 

drží v  tomto případě své slovo. ■ Jiří Vejmelka, 

SNOP 5

Dne 14. 12. 2016 zahájil Stavební úřad měst-

ské části Praha 5 (dále jen „SÚ) územní ří-

zení ve věci výstavby dalších čtyř nových domů 

pod názvem Kaskády F, G, H a I, což je další fáze 

dostavby celého nového barrandovského sídli-

ště na jeho západním okraji. Bohužel i  tato fáze 

projektu se potýká se všemi nedostatky, kterými 

oplývaly fáze předchozí:

1. nedostatek parkovacích míst,

2.  nesoulad s  územním plánem (dále jen „ÚP“) 

- stavba bude povolena v režimu výjimečné pří-

pustnosti,

3. absence občanské vybavenosti,

4. přeplněná kanalizace,

5. příjezdová cesta ke stavbě ulicí Voskovcova.

Během února 2017 byl projekt projednáván 

na Úřadu městské části Prahy 5 (ÚMČ). Rada MČ 

na základě doporučení výboru územního rozvoje 

MČ a dopravní komise MČ podala proti této žádos-

ti námitky. Dne 15. 2. 2017 se na ÚMČ konalo ve-

řejné projednání. Přišlo více než 30 lidí. Všichni 

s tímto záměrem vyjádřili nesouhlas.  Avšak pro 

SÚ to nebyly dostatečně pádné argumenty, neboť 

dne 13. 4. 2017 vydal územní rozhodnutí (ÚR) pro 

výstavbu Kaskád F, G, H a I. Zpracovali jsme tedy 

odvolání proti vydanému ÚR a poslali jej na Sta-

vební odbor Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen „MHMP“). Nyní je tedy na  rozhodnutí  

MHMP, bude-li stavba povolena či nikoliv. 

Podrobnosti o projektu naleznete na našich webo-

vých stránkách www.lepsibarrandov.cz

■ Olga Burianová

Celý projekt společnosti Finep na výstavbu nové části 
sídliště na Barrandově je rozdělen do několika fází:

1. Kaskády A + B
Jedná se o  dva hnědo-bílé bytové domy stojící vedle 
budovy Kaskády I. Při jejich výstavbě Finep použil 
novou stavební taktiku a technologii oproti dosavad-
ní porevoluční výstavbě domů na Barrandově. Domy 
nestojí na  tradičních základech, nýbrž na  pilotech. 
Garáže tím pádem nejsou zabudované pod zemí, ale 
jsou řešeny formou drátěných klecí situovaných v pří-
zemích domů. Zde Finep poprvé uplatnil svůj podvod, 
kdy v projektové dokumentaci uvedl byty v dispozici 
1+kk, avšak v reálu připravil byty 2+kk, čímž ve vzta-
hu k těmto bytům postavil o 50 % parkovacích stání 
méně oproti platné legislativě.

2. Kaskády C + D+ E
Jedná se o tři bytové domy, které mají vyrůst západně 
od budovy Kaskády II a Kaskády A + B. Žádost o ÚR  
Finep podal v říjnu 2015. Žádost obsahuje všech-
ny „nové taktiky a technologie“ jako v první fázi. 
Budova „C“ má ležet v území pro smíšenou výstav-
bu, avšak Finep ji projektuje jako čistě obytnou. 
Náš spolek, jakožto účastník územního řízení proti 
tomuto projektu podal námitky. SÚ spolu s bývalým 
starostou MUDr. Klímou však naše námitky smetl ze 
stolu a dne 16. 5. 2016 vydal souhlasné stanovisko 
a na stavbu čistě obytného domu vydal výjimeč-
nou přípustnost. Okamžitě jsme podali odvolání 
na Stavební odbor MHMP a spis nyní čeká na jeho 
rozhodnutí.  

3. Kaskády F + G + H + I
Jedná se o čtyři bytové domy, které mají vyrůst západ-
ně od budovy Kaskády III a jihozápadně od prozatím 
nepostavených budov Kaskády C + D + E. Nejvyšší 
z nich má mít 17 pater (budova „H“ situovaná vedle 
domu Kaskády III). I zde Finep spoléhá na institut 
výjimečné přípustnosti, kterou mu SÚ udělil, aby 
mohl na území vymezeném pro smíšenou výstavbu 
postavit pouze čistě obytné domy.

4. Kaskády J + K + L + X + Y
tato etapa je rozdělena do dvou fází:
a)  Kaskády J + K + L 

Jedná se o tři budovy, které by měly vyrůst západ-
ně od budov Kaskády A + B a prozatím nepostave-
né budovy Kaskády E. 

b)  Kaskády X + Y
Jedná se o dvě budovy, které by měly vyrůst zá-
padně od budovy Kaskády III, a to na druhé straně 
prodloužené tramvajové tratě. 

 Pro celou tuto etapu Finep slibuje vybudovat parko-
vací stání k bytům v poměru 1:1.

5. Kaskády Z
Jedná se o jeden polyfunkční dům, jenž by měl vyrůst 
západně od projektu „Výhledy Ekospol“ a jižně od pro-
zatím nepostavených budov Kaskády X a  Y. V  tomto 
domě chce Finep vytvořit 2.669 m2 obchodních ploch. 
V otázce parkování zde Finep slibuje min. 1 parkovací 
místo na byt. ■ 

Pozn.: Výpočty uvažují o 75 % čisté bytové plochy z hrubé podla-

hové plochy; tržní ceny bytů na úrovni 70 000,00 Kč/m2; 30 m2 

plochy na osobu a 1,8 osob na 1 osobní automobil v Praze.

V souvislosti s projednáváním této změny inicioval spolek Za lep-

ší Barrandov petici proti zahušťování plánované byto výstavby 

bez odpovídající veřejné vybavenosti.

Barrandov

Apel
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Popis
současný

 územní plán
 (OV-D)

navrhovaný 
územní plán 

(OV-F)

rozdíl, tj. 
navýšení o

plocha území 
dotčené 

úpravou (m2)
80 974

HPP území 
dotčené 
úpravou

64 779 113 364 48 584

čistá 
plocha bytů 

(m2)
48 584 85 023 36 438

prodejní cena 
(Kč)

3 400 908 000 5 951 589 000 2 550 681 000

počet 
bytů

826 1 445 619

počet 
osob

1 619 2 834 1 215

počet 
osobních aut

900 1 574 675

Letecký pohled na etapu C, D, E a etapu F, G, H, I



Mělo být Vyhlídkové kolo „lithiem“ Prahy 5?

Beton místo hřiště

„Periferní“ kultura v Praze 5

Přijďte na setkání sousedů a řekněte svůj názor
Záměrem investora je/bylo vybudování vyhlídkového kola o výšce 60 m v lokalitě na levém břehu Vltavy na Smíchově na Hořejším nábřeží. 

Obrázek z architektonické studie ukazuje pohled z Rašínova nábřeží, z něhož je zřejmé, že výška kola by víc než dvojnásobně převýšila výšku 

okolní zástavby. Stávající využití dotčeného území, kterým je městský místní park s jedním z mála dětských hřišť na Smíchově, sportovním 

hřištěm, skate parkem a zahradní kavárnou, má být v místě zrušeno. 

V září jsme se připojili k festivalu „Zažít město jinak“ a poprvé uspořádali sousedské setkání na Dívčích hradech. Nyní vás zveme na vánoční setkání.

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1723 ze dne 18. července 2017 schválila dokument s názvem „Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“. 

Dokument se zaměřuje na snižování negativních dopadů klimatické změny s využitím přirozených vlastností vegetace, která pomocí výparu 

a poskytováním stínu ochlazuje své okolí a umožňuje zadržovat srážkovou vodu v půdní vrstvě a podzemních vodách. V zásadě se jedná nejen 

o zachování současné zeleně na území Prahy, ale dokument nabádá i k jejímu dalšímu rozšiřování.

Ke kritickému pohledu na kulturní infrastrukturu v Praze 5 mě znovu přiměl projekt „Smíchov – City“, který je plánován na mimořádně 

atraktivním území velkém jako čtvrtina newyorského Central Parku. V projektu Sekyra Group, jež zastaví plochu zrušeného nákladového kolejiště 

smíchovského nádraží, ale není ani zmínka o kulturní infrastruktuře – žádné divadlo, žádný „kulturák“ s multifunkčním kongresovým sálem, 

žádná koncertní síň s foyer jako galerií výtvarného umění nebo jiné futuristické vize, které by ambiciózně kultivovaly občanskou společnost. 

Jediným osvíceným prvkem je dobře situovaný pozemek pro zatím blíže nespecifi kovaný „školní areál“ v jižní části projektu u Nádražní ulice.  

Vedení MČ Praha 5 (MČ P5) investora v  jeho 

záměru od  počátku nebývale podporovalo. 

Záměr byl vyvěšen 14 dní na úřední desce MČ P5, 

na internetu však zveřejněn nebyl a možná právě 

proto se do výběrového řízení přihlásila jen jediná 

� rma. Smlouvu o pronájmu potřebného pozemku 

Rada MČ P5 schválila v „ideálním termínu“ 29. 6. 

2016, tedy těsně předtím, než vznikla povinnost 

zveřejnění této smlouvy v registru smluv (viz zá-

kon č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a  o  registru smluv, podle kterého většina 

soukromoprávních smluv uzavřená mezi podni-

kateli a zákonem stanovenými subjekty musí být 

založena do rejstříku smluv, který je veřejně pří-

stupný – účinnost od 1. 7. 2016).

Negativní reakce
Vedení MČ P5 záměr obhajovalo jako velmi pří-

nosný. „Turistický ruch se odehrává především 

v části Prahy 1. My v Praze 5 chceme také vytvořit 

něco, za čím by turisté šli. Neumím si představit 

nic jiného, co by bylo takovým velkým lákadlem,“ 

okomentoval vyhlídkové kolo místostarosta Prahy 

5 Martin Slabý z ANO 2011, (zdroj: www.zpravy.ak-

tualne.cz ze dne 19. 7. 2016). V srpnu 2016 radni-

ce Prahy 5 pod vedením tehdejšího starosty Radka 

Klímy (TOP 09) podepsala smlouvu se společností 

Timsbury Capital, s.r.o., (IČO 04972945, jednatel 

Jiří Havrda) o  nájmu pozemku na  Hořejším ná-

břeží pro stavbu vyhlídkového kola, a  to za pod-

mínek, které z důvodů dále uvedených hodnotíme 

pro MČ P5 jako velmi a nápadně nevýhodné. 

Projekt vyvolal velmi negativní reakce a  natolik 

masové, že o něm referovala i média s celostátní 

působností. Kritika přišla zejména od  místních 

obyvatel, od  památkářů, a  také od  Transparency 

International, nevládní organizace bojující proti 

korupci. Veřejně byla prezentována řada odbor-

ných důvodů nevhodnosti této atrakce v památko-

vé rezervaci, např. absolutní nedostatek parkova-

cích míst v  místě, a  dále zejména to, že kolo by 

stálo na smíchovské náplavce v oblasti spadající 

do  pražské památkové rezervace, kde podle pa-

mátkářů vysoké stavby nemají co dělat. Organiza-

ce Transparency International upozornila mimo 

jiné i na velmi závažná rizika plynoucí z uvedené 

nájemní smlouvy pro MČ P5.

Chudá fi rma
V  médiích byla kladena otázka, jak samotný ná-

jemce pozemků se základním kapitálem 12 tisíc 

Kč se může ve smlouvě zavazovat k  investici mi-

nimálně 200 mil. Kč. A proč by nemohl? Když má 

projekt podporu vedení radnice, vlastní kapitál 

není vlastně vůbec potřeba. MČ P5 se ve smlouvě 

o nájmu pozemku zavázala k „maximální možné 

součinnosti k vybudování zařízení“. Občané si ten-

to přístup mohou srovnat se zkušenostmi s přístu-

pem radnice k nim, když něco potřebují postavit 

či stavebně upravit – nespočet požadavků, házení 

klacků pod nohy apod. Pokud by nájemce pozem-

ků Timsbury Capital získal povolení ke  stavbě 

(a předpokládalo se, že jej získá, když se MČ P5 za-

vázala k „maximální možné součinnosti“), pak by 

hodnota této � rmy prudce vzrostla a její majitel (či 

skrytí skuteční majitelé?) by se dále rozhodoval, 

zda tuto � rmu s  hodnotou desítek, ne-li stovek 

milionů Kč prodat nebo investora nechat do  � r-

my kapitálově vstoupit. Za  pravděpodobný lze 

považovat prodej skutečnému investoru a provo-

zovateli atrakce, který má nejen kapitál, ale také 

kompetence dané zařízení efektivně provozovat. 

Pouhé získání povolení ke  stavbě vyhlídkového 

kola, stejně jako tomu bylo s podpisem memoran-

da v kauze lithium, by zcela zásadně změnilo hod-

notu � rmy. Přístup zastupitelů, a zejména vedení 

radnice MČ P5 k  této kauze, je výsměchem všem 

slušným lidem, neboť podporou záměru, hrani-

čícího s protlačováním záměru jako by měli sami 

osobní zájem, by de facto došlo ke zrušení (tvrdí, 

že pouze k přesunu, ale dosud neví kam) jediného 

dětského hřiště v centrální části Smíchova (Dětský 

ostrov je od  povodní stále 

mimo provoz), ke  zrušení 

městského parku apod. Mís-

to zóny klidu a  odpočinku 

v  této oblasti tak vzácné, 

by dopravně přetížený Smí-

chov byl ještě více zatížen 

dopravou obrovského množ-

ství turistů, a  z  atrakce by 

měla na úkor tamních oby-

vatel pro� t jediná privátní � rma. Přes uvedená 

negativa se vedení radnice MČ P5 pod taktovkou 

TOP 09 nestydělo uzavřít na dobu 20 let smlouvu, 

jež by pro MČ P5 byla s největší pravděpodobností 

velmi nevýhodná a navíc by byla zatížena obrov-

skými riziky. 

Podivná smlouva
Uvedená smlouva o nájmu pozemku pro výstavbu 

vyhlídkového kola byla uzavřena mezi MČ P5 a � r-

mou Timsbury Capital na dobu až 20 let s cenou 

56 500,00 Kč za měsíc bez DPH, a to za pronájem 

nejméně 6 326,70 m2 plochy ke komerčním úče-

lům, tj. za „neuvěřitelných“ 129,67 Kč za m2 a rok, 

včetně DPH (21 %?). MČ P5 však ve stejném období 

u jiných smluv o pronájmu požadovala za proná-

jem pozemků v  dané lokalitě 600,00 Kč/m2/rok 

včetně DPH, a  to k  nekomerčním účelům, tedy 

na  rozdíl od  jednoznačně komerčního a  výděleč-

ného vyhlídkového kola. Předpokládáme-li, že 

cena pronájmu naprosto unikátního velkého po-

zemku ke komerčním účelům je vyšší než k úče-

lům nekomerčním, pak cenový rozdíl by byl nej-

méně 470,33 Kč/m2/rok včetně DPH, tj. pro danou 

plochu a období jde o celkovou částku 59,5 mil. Kč 

na úkor MČ P5 a  tedy ve prospěch nájemce, a  to 

za 20leté období trvání smlouvy. Pokud by daná 

plocha byla řádně vysoutěžena ke komerčním úče-

lům, lze předpokládat cenu ještě vyšší, a tak část-

ka 100 mil. Kč za 20 let, kterou by město nezís-

kalo, může být jen střízlivým odhadem. Skutečné 

cenové poměry lze stanovit jen jejím pronájmem 

v řádném výběrovém řízení více uchazečů, což se 

zde nestalo. A  toto není z nevýhodnosti uvedené 

smlouvy o nájmu pozemku to nejdůležitější, tato 

v sobě skrývá mnohem závažnější úskalí.

Transparency International
Skutečnost, že se k  uzavřené smlouvě o  nájmu 

pozemku mezi MČ P5 a  Timsbury Capital, s.r.o., 

vyjadřovala i  nevládní organizace Transparency 

International dává indicii, že půjde o skutečně zá-

važnou kauzu. Smlouva totiž kromě již zmíněného 

závazku MČ P5 k „maximální možné součinnosti 

k vybudování zařízení“ zavázala MČ P5 v případě 

nemožnosti užívání předmětu nájmu z  důvodů 

způsobených na straně MČ P5 k úhradě investic, 

ušlého zisku a smluvní pokutě 2 mil. Kč za rok, což 

v souvislosti se závazkem „maximální možné sou-

činnosti“ tvoří přímo smrtící kombinaci. I  v  ob-

dobí před provedením investice tak měl nájemce 

nárok na ušlý zisk za dvacet let a smluvní pokutu 

celkem 40 mil. Kč. A  co je nejvíce závažné, ten-

to pro MČ P5 nevýhodný 

smluvní vztah se řídí roz-

hodčí doložkou. To prak-

ticky znamená, že na-

místo případného řešení 

sporu u nezávislého sou-

du, kde soud je povinen 

se ve  svém rozhodování 

řídit celou řadou pravi-

del a  jeho rozhodnutí je 

přezkoumatelné soudem vyšší instance, tak v pří-

padě rozhodce, který ve  svém rozhodování není 

natolik svázán jako soud a může rozhodnout více 

dle vlastního uvážení, je jeho rozhodnutí praktic-

ky konečné a nepřezkoumatelné. Pak je zde velké 

riziko, že případné nároky, jež by byly vzneseny 

nájemcem, a které by u nezávislého soudu nemě-

ly šanci obstát, by mohly být rozhodcem uznány. 

A výše ušlého zisku by mohla na základě výpočtů 

z naprosto nereálných hodnot dosáhnout astrono-

mických částek. Mohlo by jít o částku až v řádech 

stovek milionů korun, ne-li miliardy. Tedy záměr 

politiků srovnatelný s kauzou lithium či OKD, kde 

hrála prim ČSSD.

Kolo nebude
Na začátku listopadu 2017 byla veřejnost staros-

tou Prahy 5 Pavlem Richterem (TOP 09) infor-

mována, že plán vyhlídkového kola na  Hořejším 

nábřeží padá, neboť investor nedodal Praze 5 po-

třebná povolení, takže smlouva s městskou částí 

o nájmu pozemku končí. Chybělo zejména kladné 

stanovisko památkářů a  jim zvláště tedy děkuje-

me, že nepodlehli lobistickému tlaku, který byl 

jistě velmi silný. Proslýchá se však, že úsilí inves-

tora pokračuje dál a vyjednává s MČ P5 o prodlou-

žení smlouvy. Zastupitele a  radní máme takové, 

jaké jsme si zvolili, takže nezbývá než doufat, že 

k takovémuto prodloužení nedojde.

Volby mají smysl
Kauza ukázala, že odpor veřejnosti, který se proti 

tomuto záměru zvedl, a  byl podpořen odbornou 

argumentací o  nevhodnosti umístění vyhlídko-

vého kola do  zmíněné lokality, nebyl rozhodně 

marný. Síla tohoto odporu určitě napomohla k zá-

chraně situace před takovýmto záměrem a nevý-

hodným smluvním vztahem. Jde o  jasný příklad, 

že velmi záleží na tom, koho lidé zvolí za své zá-

stupce, neboť tato volba je ve  svém důsledku ri-

zikem pro demokracii. Jestliže zvolení zástupci 

takto kašlou na veřejný zájem a prioritně sledují 

zájmy své, pak se demokratická volba zastupitelů 

spravujících majetek občanů může jevit jako ne-

funkční, což je prostředím pro vznik nedemokra-

tických struktur a v tomto právě spočívá největší 

ohrožení demokracie.

Kauza také upozorňuje na jeden ze zásadních ne-

dostatků právního řádu ČR. Politici komunálních 

i krajských zastupitelstev a poslanci Parlamentu 

volení na období 4 let, mohou uzavírat nevýhod-

né smlouvy až na desítky let, a to zejména těsně 

před ukončením jejich mandátu. Příkladem je 

memorandum týkající se těžby lithia, které bylo 

podepsáno ministrem za  ČSSD těsně před volba-

mi, kdy bylo téměř jasné, že v  dalším období se 

o vládní stranu jednat nebude. Smlouva na nevý-

hodný pronájem pozemku na  Hořejším nábřeží 

na 20 let je toho obdobou. Řada evropských zemí 

má mechanismy, jak omezit trvání nevýhodných 

dlouhodobých smluv, v ČR tato úprava velmi chybí 

a míru korupce by omezení trvání smluv na délku 

volebního období u  komunálních politiků velmi 

omezilo.

Náš postoj
Náš postoj k vyhlídkovému kolu vychází z našeho 

pohledu na řádné hospodaření s majetkem obča-

nů ve prospěch občanů. Nesdílíme vyjádření a po-

stoje, které k  tomuto záměru má vedení radnice 

Prahy 5. Jsme toho názoru, že tento prostor na Ho-

řejším nábřeží by mohl být využit také pro komerč-

ní projekty v oblasti turistického ruchu, rekreace 

a zábavy. Hořejší nábřeží by oživit potřebovalo, ale 

s  přiměřenou zátěží pro celou oblast Smíchova. 

Jestliže oživení Hořejšího nábřeží zvýší dopravní 

zátěž, pak je třeba toto kompenzovat snížením ze-

jména tranzitní automobilové dopravy a propoje-

ním nábřeží s ostatními částmi Smíchova, tj. ome-

zením kapacity automobilové dopravy v  ulicích 

Hořejší nábřeží, Svornosti nejméně na  polovinu 

a jejím převedením na Městský okruh, jak bylo při 

realizaci výstavby Městského okruhu slibováno. 

Způsob využití a oživení Hořejšího nábřeží by měl 

být s  občany diskutován a  vybrán formou parti-

cipace občanů na  rozhodování o  využití lokality. 

A samotné výběrové řízení s  investorem by mělo 

proběhnout maximálně korektně a vysoutěžen by 

měl být nejlepší možný výsledek nejen na zákla-

dě ceny, ale i kvality realizace a využití. Vhodnost 

využití beroucí ohledy na  památkovou oblast by 

měla být samozřejmostí.

Takováto je naše představa o  řádném fungování 

radnice Prahy 5. Sdílíte ji také? Napište nám Vaše 

názory na možné využití prostoru na Hořejším ná-

břeží. ■ Petr Bervid, SNOP 5

Dlouho jsme hledali místo, kde bychom se 

mohli ve větším počtu sejít a nikoho přitom 

nerušit. Nakonec jsme vybrali kopec zvaný Bra-

benčák – „Tady to vyzkoušíme, pokud to vyjde, 

příští rok můžeme do ulic.“, řekli jsme si. Na náš 

první ročník přišlo nečekaných přibližně 400 

lidí všech věkových kategorií a  my jsme zjistili, 

že se lidé na kopci scházet chtějí, rádi se podělí 

o něco dobrého, rádi si popovídají a zažijí netra-

diční odpoledne. Hrálo se na akordeon, na kytaru, 

prodala se spousta oblečení na bleším trhu, děti 

jezdily celý den na lanovce v proutěném koši, pro-

hlédli jsme si staré fotky kopce, běhal se orienťák, 

vyrábělo se v dílničkách, prodávaly se palačinky 

a párky v rohlíku a pila se káva z nové radlické ka-

várny. Měli jsme se společně dobře a zároveň jsme 

zjistili, že máme podobné názory na dění v naší 

čtvrti.  Shodli jsme se na tom, že na kopci chybí 

veřejný prostor pro setkávání, obchod s  potravi-

nami a dětské hřiště. Stále se staví další a další 

velké bytové domy, aniž by se hledělo na kvalitu 

života zdejších obyvatel. Rozhodli jsme se tedy, že 

založíme spolek občanů a budeme, pokud to pů-

jde, alespoň o malé změny usilovat. Založili jsme 

spolek „Dívčí hrady dohromady“ a jako hlavní cíl 

jsme si dali kultivaci nějakého veřejného místa, 

kde bychom se mohli scházet. Jako první možnost 

se naskytl pozemek mezi zdejší mateřskou školou 

a zastávkou autobusu Dívčí hrady, protože právě 

tato parcela (jako jedna z  mála) patří městské 

části Praha 5. Architektka Vendula Klírová vypra-

covala studii změny tohoto místa. Naším cílem je  

vytvořit zde malý park, který by sloužil k  odpo-

činku a setkávání zdejších obyvatel. Rádi bychom 

sem umístili hrací prvky jak pro menší, tak i větší 

děti a také cvičící prvky pro seniory, lavičky, ohni-

ště a později možná menší domek, který by mohl 

fungovat jako kavárna nebo komunitní centrum. 

Městská část Praha 5 nám vyšla vstříc. Rozhodli 

jsme se, že budeme místo kultivovat postupně. 

Zatím zde probíhají menší úpravy porostu, místo 

se prosvětluje, křoví bude vykáceno a zbydou zde 

vzrostlé stromy.

Dne 10. 12. 2017 plánujeme právě na tomto plác-

ku u  školky uspořádat vánoční setkání. Zde by-

chom rádi oslovili Vás – sousedy, abyste se svý-

mi názory též podíleli na vzniku našeho nového 

parku. Místo má sloužit veřejnosti, a proto budou 

mít všichni zdejší obyvatelé možnost vyjádřit se 

k tomu, co by se jim v parku líbilo a co by nejvíce 

využili k relaxaci. Odpoledne 10. 12. 2017 na Vás 

tedy bude čekat anketa o  revitalizaci pozemku 

u školky, ale také ohýnek, bojovka, lampiony, cuk-

roví, svařené víno a  samozřejmě zpívání koled. 

Těšíme se na Vás a Vaše názory.  Ať se máme kde 

poznávat a scházet! ■ Za spolek „Dívčí hrady 

dohromady“ Bára Peterková

To je velmi varující situace, protože Praha 5 

má přes 84.000 obyvatel, což je na  úrovni 

krajských měst, jako jsou Pardubice, Zlín nebo 

České Budějovice! A „metropolitní“ infrastruktu-

ra – včetně kulturní – je na Smíchově očekávána 

dalšími minimálně 190.000 obyvateli z dojezdo-

vého jihozápadního segmentu Středočeského kra-

je. Tito potenciální návštěvníci zde najdou pouze 

jedno velmi komorní Švandovo divadlo s kapaci-

tou 300 míst. Má přesně stejně dlouhou a barvi-

tou historii jako Národní divadlo. Kultovní multi-

funkční stánek z konce 19. století, Národní dům 

na Smíchově, si vedení městské části Praha 5 ne-

chalo vyfouknout před nosem, když ho od Odboro-

vého svazu KOVO koupila soukromá italská � rma. 

Snad budou Italové po jeho generální rekonstruk-

ci osvícenější než naši komunální politici?! Zbývá 

krásný, ale velmi úsporný reprezentativní sál Smí-

chovského pivovaru, a pak už jen sportovní haly, 

školní tělocvičny, hospodské sály a  fascinující 

zákoutí vhodná pro přírodní am� teátry (v šuplíku 

jich máme zatím šest). No, a „pouliční“ umění se 

už od antiky dá dělat vlastně všude, že?! 

Podle evropských standardů chybí v Praze 5 mi-

nimálně 800 míst v neexistujících divadlech  – to 

jsou např. dvě Nové scény ND (2 x 380)  nebo Sta-

vovské divadlo (625) a Rokoko (140). O tom, jak 

je přetížené centrum pražské metropole, ukazuje 

dvacet sedm divadel v Praze 1! Je to obrovský han-

dicap přežitého “centralizovaného“ městského 

konceptu, který musíme změnit na  „decentrali-

zovanou“ satelitní infrastrukturu spravovanou 

místními samosprávami, tedy co nejblíže obča-

nům. Přesně tak stavěli divadla osvícení staros-

tové, podnikatelé a  mecenáši před 200 či 100 

lety a  evidentně nezkoumali ekonomickou „vý-

těžnost“ území a soukromé zájmy. Mysleli přede-

vším na blahobyt a prestiž „svého“ města. Toto 

si dnes dokáží v Evropě  vybojovat a uhájit nejen 

metropole, ale i  menší města – občas tam hra-

jeme a žasneme, jak divadlo dokáže být přiroze-

ným centrem občanské společnosti.

Podobně zásadní je všude v Praze de� cit „komu-

nitních“ center pro kulturu, sport a další zájmo-

vé obory – marně ho zatím prosazujeme na Žva-

hově, ale v Praze 5 jich potřebujeme minimálně 

dalších pět! A nejen prostory, potřebujeme i pro-

myšlené vnitřní vybavení a profesionální lekto-

ry, kteří dokáží občany i jejich děti nejen správně 

motivovat a rozvíjet jejich talent a osobní zájmy, 

ale podporovat i občanskou „pospolitost“. 

Představitelé Magistrátu hl. m. Prahy a Českých 

drah udělali před dvanácti lety fatální chybu, 

když bez přesných představ a analýz o občanské 

a  dopravní infrastruktuře prodali cenné území 

pro projekt „Smíchov – City“ developerovi. Nyní 

nám k  „participaci“ na  jeho plánech už mnoho 

nezbývá. Jestli je ale pan Sekyra skutečně tako-

vý � lantrop a  zodpovědný moderní podnikatel, 

jak je to prezentováno, nezbývá nám než doufat, 

že sám vygumuje pár již naplánovaných bloků 

a  uprostřed romantického smíchovského cen-

trálního parku vybuduje futuristický kulturní 

stánek, vstřícný k  občanům, umělcům i  měs-

tu, a  vytvoří architektonicky fascinující stavbu 

s multifunkčním dokonale promyšleným interi-

érem a moderními technologiemi. A pod stejnou 

střechou budou kromě velkého a  malého sálu 

také zkušebny, ateliéry a  studia včetně zázemí 

pro umělce, lektory, aktivní občany i diváky. Pak 

to klidně můžeme – 136 let po  Švandovi – na-

zvat třeba „Sekyrovo divadlo“ – určitě by si to 

zasloužil!

■ Ing. Antonín Schneider, Taneční 

centrum Praha, Praha 5 - Žvahov

A co na to radní Prahy 5?
Na  10. zasedání Výboru územního rozvoje (VUR) 

členové jednomyslně podpořili podnět na  pořízení 

změny Územního plánu hl. m. Prahy (ÚP) pro sta-

vební záměr „Šemíkův břeh“ z  funkce SP (území 

sloužící pro umístění staveb a  zařízení pro sport 

a tělovýchovu) na funkci SV (všeobecně smíšené, tj. 

území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb, 

kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapa-

city území vymezeného danou funkcí) s mírou vy-

užití území „H“ (= kompaktní zástavba městského 

typu). Přeloženo do srozumitelné řeči to znamená, 

že na místě travnatého fotbalového hřiště u Želez-

ničního mostu vyroste bytový komplex s  možnou 

výškou až sedm nadzemních podlaží.

Návrh na uvedenou změnu ÚP následně také schvá-

lila Rada městské části Prahy 5. Není divu, když čle-

ny VUR pod vedením Ing. arch. Z. Hamanové jsou 

také starosta P. Richter (TOP 09), místostarosta M. 

Slabý (ANO 2011), a  dále radní R. Palovský (TOP 

09) a T. Homola, tedy osoby (vyjma Ing. arch. Ha-

manové), které jsou i členy jak VUR, tak i Rady MČ 

P5. Jakým způsobem toto rozhodnutí koresponduje 

s  Radou MČ P5 proklamovanou podporou sportu 

a jeho dalšího rozvoje, tak není vůbec jasné. Kdyby 

takovým to způsobem nedocházelo k zániku hřišť, 

možná by pak vedoucí VUR nemusela oslovovat ob-

čany s prosbou, aby občané vytipovali či našli pro 

MČ P5 místa, kde by se hřiště dala nově zřídit.  ■ 

Karel Bauer, SNOP 5

Kauza Zveme vás na akci

Kauza

Kultura

20 let
Přes uvedená negativa se vedení 

radnice MČ P5 pod taktovkou 

TOP 09 nestydělo uzavřít 

smlouvu na dobu 20 let.

VÁS ZVE NA...






