
Občané se vyjadřovali 
k nejrůznějším téma-
tům úrovní životního 

prostředí počínaje a nabídku  
a kvalitou občanské vybave-
nosti konče. Rovněž podle jed-
notlivých lokalit odpovídali na 
otázku, jak se jim v Praze 5 žije, 
a to pomocí škály od jedničky 

do desítky. I v tomto případě lze 
vyčíst rozdíly mezi jednotlivý-
mi lokalitami, obecně se dá říci, 
že kvalita života je nižší v oblas-
tech kolem Plzeňské ulice.
Ankety se nejčastěji zúčastnili 
starousedlíci z oblasti Smícho-
va, Košíř a Barrandova, zapo-
jili se ale i lidé z Motola, Hlu-
bočep, Jinonic či Radlic. Více 
než desetina respondentů byli 
obyvatelé nových rezidenčních 
projektů. Dvě třetiny lidí hod-
notí míru spokojenosti s Pra-
hou 5 jako místem pro život 
sedmi a více body z deseti, po-
lovina jich pak  úroveň života 
zde považuje za rostoucí. 

HETEROGENNÍ ÚZEMÍ
„Naše městská část roste šíle-
ným tempem. Přitom se do ní 
investuje, což je samozřejmě 

dobře. Ale investice by měly 
hlavně naplňovat představy 
lidí, kteří zde žijí. Proto na rad-
nici Prahy 5 vzniká strategie 
rozvoje, do které se může za-
pojit každý. Tisíce názorů a ná-
padů místních jsou důkazem 
toho, že ptát se a otevírat rad-
nici lidem má smysl. Všechny 

podněty postupně vyhodnocu-
jeme,“ řekla starostka Renáta 
Zajíčková (ODS). 
Pátá městská část není archi-
tektonicky homogenní úze-
mí. Najdeme tu sídliště, vilové 
čtvrti či zástavbu s rustikálními 
prvky. Potřeby místních se tak 
v každé lokalitě různí a radni-
ce Prahy 5 chce mít v této věci 
přehled. „Jedna věc je, co si na 
úřadě myslíme, druhá, co lidé 
opravdu potřebují. Proto jsme 
se ptali na spokojenost v klí-
čových oblastech ovlivňujících 
každodenní život nás všech 
– bezpečnost, doprava, volno-
časové aktivity nebo školství. 
Pozitivním zjištěním je pro mě 
obecná spokojenost místních 
i to, že občané upřednostňují 
péči o životní prostředí. Na-
opak mě nepřekvapila naléha-

vost řešení parkování, kterému 
se v poslední době intenzivně 
věnujeme a hledáme vhodná 
místa pro stavbu parkovacích 
domů. V Košířích se pak jasně 
ukazuje, že se k této atraktivní 
lokalitě přistupovalo necitlivě a 
během překotné výstavby se za-
pomínalo na limity infrastruk-

tury. To se musí změnit,“ ko-
mentovala výsledky starostka.

S FUNGOVÁNÍM RADNICE 
JE SPOKOJENOST
Dle výsledků ankety jsou oby-
vatelé spokojeni i se samotným 
fungováním radnice. Přede-
vším kladně byly hodnoceny 
úřední hodiny, přehlednost ve 
všech prostorách radnice i pro-
fesionalita úředníků. Z ankety 
vyplynulo, že pro získání in-
formací o úřadu a dění v Praze 
využívají občané nejvíce časo-
pis Pětka a webové stránky. Vý-
razně méně pak sociální sítě. 
Bezmála čtvrtina respondentů 
vyslovila s kvalitou webových 
stránek nespokojenost. Radni-
ce se proto zaměří na zpřehled-
nění jejich struktury i obsahu. 
Slibuje i zlepšení rychlé komu-

nikace s občany prostřednic-
tvím sociálních sítích.
S ohledem na budoucí rozvoj 
městské části obyvatelé ve svých 
odpovědích nejvíce akcentovali 
životní prostředí, kvalitu a do-
stupnost parků a hřišť, dále ře-
šení parkování, dopravní infra-
struktury včetně té cyklistické a 
zajištění bezpečnosti. „U větši-
ny odpovědí ankety jsme si po-
tvrdili, že potřeby obyvatel vní-
máme správně. Bohužel, třeba 
u dopravy a správy komunikací 
nejsme zcela páni situace. Urči-
tě ale budeme apelovat na firmy 
zřízené hlavním městem, napří-
klad TSK nebo Pražské služby a 
jiné společnosti zodpovědné za 
úklid veřejného prostoru, aby 
se situace zlepšila. Výsledky an-
kety nám ukazují cestu, kterou 
bychom se měli v následujících 
dekádách vydat, abychom se co 
nejvíce přiblížili představám 
našich občanů. Těm moc děkuji 
za to, že se na rozvoji naší měst-
ské části aktivně podílí,“ sdělila 
starostka Zajíčková.

INVESTICÍM NESTOJÍ
NIC V CESTĚ
Podle radního Petra Lachnita 
(ANO) je dobře, že se do anke-
ty celkem vyváženě zapojili lidé 
všech věkových kategorií. „An-
kety se účastnila skoro sedmi-
na občanů starších šedesáti let. 
Velmi si toho vážím, protože  
i z jejich názorů vyplývá, jak má 
pátá městská část postupovat 
například v oblasti sociálních 
služeb. V podstatě se potvrdila 

správnost našeho rozhodnutí, 
i v souvislosti s očekávaným 
demografickým vývojem, bu-
dovat na území Prahy 5 nová 
sociální zařízení či objekty pro 
bydlení seniorů. V současnos-
ti vzniká v Raudnitzově domě 
v Hlubočepích dům s pečo-
vatelskou službou, další zcela 
nový dům bude postaven vedle 
Raudnitzova domu, třetí pak 
na Poštovce v Košířích. Další 
projekty by měly následovat,“ 
konstatoval radní Petr Lachnit. 
Pro rozvoj obce jsou přirozeně 
nutné investice, leckdy velmi 
nákladné. „V rámci přípra-
vy strategického dokumentu 
máme nyní podrobně zmapo-
vaný aktuální stav financí, in-
vestic a majetku naší městské 
části. Praha 5 má do následu-

jících let výhodu, protože má 
naspořené finanční prostředky. 
Můžeme tak ve strategii pře-
mýšlet o investicích, které jsou 
reálně proveditelné. Investice 
ale musí být účelné a je třeba, 
aby pro danou lokalitu měly jas-
ný přínos a zvyšovaly tak život-
ní komfort místních obyvatel. 
Jsme rádi, že se občané do smě-
řování rozvoje Prahy 5 zapojili. 
Jejich hlas je důležitý, neboť 
nejlépe znají potřeby lokality, 
ve které s žijí, vychovávají děti, 
pracují nebo třeba tráví volný 
čas. Proto městská část je a na-
dále bude při vytváření strate-
gie jejich nápadům a návrhům 
maximálně otevřená,“ přislíbil 
radní Viktor Čahoj (TOP 09).

-red-

Až překvapivý zájem vyvolala podzimní anketa zaměřená na spoko-
jenost s životem v Praze 5. Do hlasování se během tří týdnů zapojilo 
zhruba 2300 lidí. Významně tak pomohli s tvorbou strategie rozvoje 
městské části pro další desetiletí. 
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Lidé se aktivně zapojili do vize,
jak má vypadat jejich město

LEDEN 2021  ZDARMA 

TÉMA
Výsledky 
anketního šetření 
Strategie 2030+  
po jednotlivých 
lokalitách Prahy 5

Viktor Čahoj (TOP 09)
radní pro finance, EU fondy, IT

Petr Lachnit (ANO)
radní pro sociální oblast

Vážení spoluobčané,
v rukou držíte speciální vydání 
Pětky, které je věnováno podzim-
ní anketě. Můžete se seznámit  
s výsledky přehledně rozdělených 
do sedmi lokalit Prahy 5. 
Na jednom místě máte základní 
informace o daném území včetně 
problémů a silných stránek, kte-
ré jste v anketě popsali. Zároveň  
k lokalitám uvádíme, jakým způ-
sobem se bude rozvíjet. Nezapo-
mněli jsme ani na vzkazy, které 
od vás přišly.
Jak jistě víte, anketa proběhla  
v souvislosti s tvorbou strategic-
kého dokumentu, který bude ob-
sahovat vize, plány a strategie po-
třebné pro následujících deset let. 
Pro rozumný a udržitelný rozvoj 
Prahy 5 považuji takový doku-
ment za klíčový a i z toho důvo-
du jsem se vedení jeho přípravy 
osobně ujala. Městská část naší 
velikosti musí vědět kam směřu-
je a jakými prostředky své vize  
a plány bude realizovat. Obča-
nům takový dokument přinese 
určitou jistotu, stabilitu a kon-
tinuitu, budoucím politickým 
reprezentacím jasný směr a cíl. 
Aby dokument nezůstal v šuplíku, 
pojali jsme jeho tvorbu široce. Ne-
zadali jsme zpracování odborné 
firmě, ale pustili jsme se do prá-
ce společně s vámi. Toho si právě 
na tvorbě cením nejvíce – zapo-
jení velkého množství lidí nejen  
z řad zastupitelů všech politických 
stran včetně opozice, úředníků, 
odborníků, ale i vás, obyvatel 
Prahy 5. Věřím, že právě díky 
tomu bude dokument trvanlivý  
a většinově přijatý. 
Dovolte mi na závěr vám všem 
popřát klidný a ničím nerušený 
rok 2021. Protože nikdo z nás ne-
umí říci, co nám přinese, alespoň 
věřme, že budeme mít dostatek sil 
a chuti vše se ctí zvládnout a že 
budeme nacházet mnoho důvodů 
k radosti a štěstí. 

Vaše starostka

kvalita ovzduší intenzita hluku údržba zeleně čistota veřejného 
prostranství (ulice, 

parky, fasády, apod.)

úklid veřejného 
prostoru

dostupnost nádob  
na tříděný odpad  

 rozhodně ANO                spíše ANO                spíše NE                rozhodně NE                nevím
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Smíchov 
trápí i rychle 
zastarávající 
a dnes již 
nedostačující 
mobiliář.

Před lety se bohužel 
povolila výstavba 
stovek bytů bez 
rozšíření občanské 
vybavenosti. 

Na Vidouli 
chceme 
vybudovat 
přírodní 
volnočasový 
areál.

K rozšíření 
parkovacích 
možností by mělo 
dojít již letos.

Radiála umožní 
přeměnit Radlickou 
ulici a její okolí 
na zklidněnou 
městskou třídu.

Vedle Raudnitzova 
domu revitalizujeme 
památkově chráněný 
park a připravujeme 
i obnovu fotbalového 
hřiště pro veřejnost.

Pomohlo by 
zpřístupnění 
parků a lesů na 
obou úbočích 
údolí. Renáta Zajíčková  (ODS) 

starostka, radní pro oblast 
školství a občansko-správní 
agendu

Zdeněk Doležal (ODS)
radní pro územní rozvoj, 
územní a stavební řízení

Lubomír Brož (ANO)
místostarosta, radní

Jan Panenka (ODS)
zastupitel, předseda 
Výboru dopravního

Jiří Vejmelka (SNOP 5 a nezávislí) zastupitel, 
předseda Výboru životního prostředí

Tomáš Homola (STAN)
místostarosta, radní pro 
strategický rozvoj a investice 

David Dušek (STAN)
radní pro sport, zahraniční 
vztahy a podporu podnikání

SMÍCHOV
Rozloha 7,05 km2

Počet obyvatel 35 752

Průměrný věk 41,4 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 42 467

Počet obyvatel 65+ 6 102

V anketě hlasovalo 685

KOŠÍŘE
Rozloha 3,23 km2

Počet obyvatel 15 718

Průměrný věk 41,4 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 19 932

Počet obyvatel 65+ 2 984

V anketě hlasovalo 524

RADLICE
Rozloha 2,42 km2

Počet obyvatel 1 974

Průměrný věk 43,3 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 3 105

Počet obyvatel 65+ 439

V anketě hlasovalo 72

MOTOL
Rozloha 3,2 km2

Počet obyvatel 3 887

Průměrný věk 42,2 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 4 132

Počet obyvatel 65+ 838

V anketě hlasovalo 206

JINONICE
Rozloha 6,17 km2

Počet obyvatel 6 421

Průměrný věk 38,6 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 7 225

Počet obyvatel 65+ 827

V anketě hlasovalo 156

BARRANDOV
Rozloha 2,86 km2

Počet obyvatel 19 621

Průměrný věk 40 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 28 216

Počet obyvatel 65+ 2 968

V anketě hlasovalo 474

HLUBOČEPY
Rozloha 3,21 km2

Počet obyvatel 3 695

Průměrný věk 42 let

Očekávaný nárůst obyvatel do roku 2030 4 095

Počet obyvatel 65+ 762

V anketě hlasovalo 155

MOTOL
Stabilní čtvrť s velkým potenciálem

Více obchodů, služeb, sportovišť, či chybějící bankomat 
nebo pošta. To jsou hlavní aspekty výsledků ankety. Lidé 
naopak oceňují bezpečnost lokality, kvalitu ovzduší či do-
stupnost městské dopravy. Připomínek občanů si je vědo-
mo i nynější vedení radnice Prahy 5.
„Lokalita Motola, nabízející v minulosti rozmanitou spor-
tovní infrastrukturu, je v současnosti s nabídkou sporto-
višť spíše na chvostu. Kdysi zde byla i jediná pražská pří-
rodní sjezdovka s vlekem. Velkou nevýhodou Motolského 
údolí je frekventovaná dvouproudá komunikace, Plzeňská, 
která necitelně 'řeže' údolí na dvě části,“ uvedl radní David 
Dušek (STAN). Podle něj je zlepšení možné. „Ať už realizací 
vítězného záměru občanské participace nebo zpřístupně-
ním parků a lesů na obou úbočích údolí. Velkým úkolem je 
dlouhodobě odkládané řešení motolské skládky,“ dodal.
Řešením bude i chystaná proměna oblasti Motolského údo-

lí, kterou radnice představila v roce 2019 a občané dostali 
možnost se k záměrům vyjádřit. Revitalizace se tak za pár 
let dočkají Motolské rybníky, pod nimi by měl vzniknout 
park Motolka. Území je nutné vyčistit od náletové zeleně, 
největší rybník se zvětší o čisticí plochu s vodními rostlina-
mi, která bude oddělena atraktivní lávkou od koupací části. 
Prostor parku se rozdělí do tří částí – západní s rybníky, 
prostřední s volnou květnatou loukou a východní atraktiv-
ní. Neměly by chybět právě „nedostatkové“ nové stezky, 
hřiště či sportoviště.

KOŠÍŘE
Atraktivní lokalita, která potřebuje citlivý přístup

Již před spuštěním anketního šetření se pravděpodobně 
dalo odhadnout, co občany Košíř nejvíce trápí, a naopak, 
se kterou oblastí života jsou spokojeni. Dlouholetým pro-
blémem je nedostatečná občanská vybavenost související 
s dřívějším, v některých případech až překotným rozvo-
jem lokality. Z ankety rovněž vyplynulo, že řada lidí také 
negativně vnímá nepořádek ve veřejném prostoru. Na dru-
hé straně oceňují dostupnost MHD a bezpečnost.
„Stejně, jako obyvatele Košíř, i nás trápí nedostatečná infra-
struktura. Bohužel za předchozích politických reprezentací 
byla povolena výstavba stovek bytů bez rozšíření občanské 
vybavenosti. Nyní je přístup zcela odlišný. V oblasti Cibulek, 
Šmukýřky a okolí nepovolujeme navýšení kapacit územního 
plánu a u konkrétních projektů v souladu s územním plánem 
požadujeme vybudování občanské vybavenosti. Intenzivně 
se zabýváme i školskými kapacitami. Připravujeme rozší-

ření kapacity mateřské školy u areálu Tellus a řešíme nej-
vhodnější místo pro navýšení kapacity základního školství. 
V návaznosti na nové školské kapacity považuji za nezbyt-
nou revitalizaci systému veřejných prostranství a zlepšení 
podmínek pro pěší a cyklisty,“ informoval radní pro územní 
rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).
Příkladem, že to radnice Prahy 5 s rozvojem vybavenosti 
myslí vážně, může být i otevření detašovaného pracoviš-
tě pečovatelské služby v čerstvě rekonstruované Vile Áda 
v Plzeňské ulici. Pod heslem „jsme lidem blíž“ jsme tak za-
jistili, že klienti již nebudou muset jezdit až na smíchovské 
náměstí 14. října.

JINONICE
Klidné bydlení a brána do přírody

Podzimní anketní šetření dalo občanům také možnost na škále od jedničky 
do desítky zaškrtnout, jak všeobecně hodnotí kvalitu života ve své čtvrti. 
Leckoho nepřekvapí, že právě Jinonice se ze všech sedmi hodnocených 
lokalit umístily na špici. Lidé kladně vnímají hlavně bezpečnost, nabídku 
sportovních aktivit i ploch pro relaxaci. Trápí je především vysoká intenzita 
hluku související s dopravou.
„Jinonice podle průzkumu nejvíce pálí nedostatek parkovacích míst a vy-
soká intenzita hluku. Tato negativa si dlouhodobě také uvědomujeme a dá 
se říci, že se jedná o problémy v podstatě celopražské. Proto na ně má rad-
nice Prahy 5 omezený vliv. Musíme však být aktivní směrem k magistrátu 
a spolu s ním se tyto problémy snažíme řešit. Významným krokem v oblas-
ti dopravy vedoucí ke snížení hlučnosti je výstavba Radlické radiály, kterou 
má nyní v rukách právě pražský magistrát, pro nás se jedná o naprostou 
prioritu,“ vysvětlil místostarosta Prahy 5 Lubomír Brož (ANO).

Podle něj platí podobná situace i pro oblast Vidoule. „Tam chceme vybu-
dovat přírodní volnočasový areál, magistrát v současnosti vykupuje po-
třebné pozemky a radnice Prahy 5 žádá o jejich svěření do správy,“ sdělil 
místostarosta. 
Chystané úpravy lokality vycházejí z nedávno prezentované urbanisticko-
-krajinářské studie s názvem „Jak se nezmění Vidoule“, kterou vypraco-
vali architekti společnosti Studio Reaktor. Koncept zapojuje i připomínky 
a postřehy občanů a je založen na principu vybalancované rovnováhy mezi 
člověkem a přírodou.

BARRANDOV
Bezpečné místo, kde je těžké zaparkovat

Co vás napadne, když se řekne Barrandov? Zřejmě i tamní občan hned 
odpoví: fi lm. Zanedlouho to bude už sto let, co byly v Barrandovských 
ateliérech natočeny první záběry. Tradice zůstala dodnes, technický po-
krok k fi lmovému průmyslu přidal v lokalitě i televizní vysílání. Nicméně 
s rozvojem výstavby hlavně v 80. letech minulého století se Barrandov 
rozrostl o tisíce bytů, dnes v nich žije zhruba 20 tisíc obyvatel.
Čtvrť se dynamicky rozvíjí i dnes, vznikají nové projekty a studie, a to 
i ve spolupráci na ose radnice-investor-občan. Tento proces s sebou 
přirozeně přináší určité pozitivní i negativní jevy. 
Jaké konkrétně? Například více než 70 procent tamních občanů v ne-
dávném anketním šetření potvrdilo, že vnímají život na Barrandově 
jako bezpečný. Oceňují i nabídku dětských hřišť či dostupnost měst-
ské hromadné dopravy. Naopak je velmi trápí problémy s parkováním.

„Vnímáme, že barrandovským komplikuje život nežádoucí množství 
parkujících vozů mimopražských řidičů, protože není zajištěna do-
statečná kapacita P+R parkovišť,“ sdělil předseda Výboru dopravního 
Jan Panenka (ODS). Podle něj je v současné době zadána studie „Ana-
lýza doprava v klidu“, na jejímž podkladě budou zřizovány parkovací 
zóny pro rezidenty na Barrandově. „Pro fi nancování rozvoje dopravní 
infrastruktury jsme zřídili Fond rozvoje dopravy. Z jeho prostředků 
plánujeme již v letošním roce rozšíření mimo jiné právě parkovacích 
možností v lokalitě Barrandov,“ informoval Panenka.

SMÍCHOV
Srdce Pětky, které musí být vizitkou

Asi nikoho nepřekvapí, že život na Smíchově přináší typic-
ké klady i úskalí center velkoměst. Horší kvalitu ovzduší 
a čistotu v ulicích, hluk z dopravy, zvýšenou drobnou krimi-
nalitu, vysoké ceny bydlení. To vše ale vyvažuje široká na-
bídka a dostupnost služeb, kultury či společenských aktivit.
„Smíchov je společenským a obchodním srdcem Prahy 
5 a s křižovatkou Anděl je vstupní branou z centra Prahy 
do celé naší městské části. Lesk mu bohužel dlouhodobě 
ubírá nepořádek, rychle zastarávající a dnes již nedosta-
čující mobiliář, jako třeba rychle se plnící odpadkové koše. 
Zapojili jsme se proto do pražského systému centralizova-
ných dodávek prvků městského mobiliáře a chystáme jeho 
rozšíření společně se zajištěním pečlivějšího úklidu.“ řekla 
starostka Renáta Zajíčková (ODS).
V anketě kromě nepořádku nejvíce rezonovala bezpečnost. 
Celé území od Anděla až po Zlíchov a tramvajovou zastávku 

U Zvonu je vnímáno jako rizikové. To je podle starostky způ-
sobeno velkou koncentrací nízkoprahových zařízení v těchto 
oblastech, ale také zanedbaným veřejným prostorem. „Oba 
faktory přitahují sociálně vyloučené skupiny lidí. Důležité 
bude zintenzivnit práci policie a vytvořit tlak na magistrát, 
aby vyváženě rozmělnil nízkoprahová zařízení po celé Praze. 
Velmi pomůže proměna území podél ulic Plzeňská a Nádraž-
ní včetně modernizace dopravního terminálu smíchovského 
nádraží a revitalizace navazujících prostranství.“
Proměna nevzhledné části Smíchova odstartovala letos, 
zcela nová čtvrť bude postupně vznikat zhruba dvanáct let.

RADLICE
Proměna Radlické zklidní čtvrť a zkvalitní život 

Tak jako v případě sousedních Jinonic se lidem v Radlicích 
žije dobře. Vyplývá to z jejich reakcí z anketního šetření. 
Jsou spokojeni se školstvím, s dostupností MHD nebo údrž-
bou zeleně. Trápí je čistota veřejného prostoru, jeho úklid 
a nedostatečná infrastruktura pro cyklisty.
Dominantou Radlic je rozsáhlá náhorní pláň Dívčí hrady. 
„Nadále uchránit toto území od zástavby je hlavním úkolem 
do budoucna. V přilehlé vilové čtvrti je třeba zlepšit občan-
skou vybavenost při zachování jejího charakteru. Zlepšení 
životního prostředí v Radlicích by měla napomoci plánova-
ná výstavba Radlické radiály, která by umožnila přeměnit 
Radlickou ulici a její okolí na zklidněnou obytnou městskou 
třídu, kde by neměl být problém zajistit větší čistotu,“
prohlásil zastupitel a ombudsman Prahy 5 Jiří Vejmelka 
(SNOP 5 a nezávislí).

Kdy se s výstavbou radiály začne, je ve hvězdách. Hlavní 
město jako investor sice dlouhodobě dostavbu připravuje, 
jenže projekt je už od ledna 2018 ve fázi územního řízení. 
Postup se zasekl kvůli neustálému odporu místních oby-
vatel a spolků. Ti v rámci řízení poslali zhruba 150 připomí-
nek, jež musí stavební úřad vyřídit. Radní hlavního města 
také před půl rokem schválili zadání studie, která má na 
nejproblematičtějších místech plánované Radlické radiály 
navrhnout alternativní řešení. Vlastní stavba podle zástup-
ců metropole neodstartuje dříve než v roce 2026...

HLUBOČEPY
Nové sociální služby v malebném prostředí

Mnoho lidí nejen z Prahy 5 považuje Hlubočepy za jednu 
z nejkrásnějších částí metropole. Bývá častým cílem ro-
dinných výletů ať už pěšky nebo na kole. Nicméně i v této 
lokalitě je nutné řešit spíše problémy, které tamní občané 
považují za důležité. Mezi ně patří právě kvalita infrastruk-
tury, například chodníků či schodišť. Na druhé straně ne-
překvapí, že místní si pochvalují kvalitu ovzduší a úroveň 
bezpečnosti.
„Dominantním tématem ankety pro oblast Hlubočep je 
životní prostředí, zachování zeleně a stav sportovních 
ploch. Jako bychom to tušili. V souvislosti s rekonstrukcí 
Raudnitzova domu připravujeme projekt revitalizace při-
léhajícího památkově chráněného parku a v blízkém sou-
sedství připravujeme obnovu fotbalového hřiště, které by 
mělo sloužit široké veřejnosti. Obnovy se letos konečně 
dočká parčík zastávky Nádraží Hlubočepy a také plácek 
pod Semmeringem na vstupu do Prokopského údolí,“ infor-

moval místostarosta Tomáš Homola (STAN).  
O záchranu zmíněného „plácku“ usilovali občané Hlubočep 
už delší dobu. Ve spolupráci s radnicí Prahy 5 se podařilo 
vyřešit majetkové vztahy, takže obnově zanedbané plochy 
nestojí už nic v cestě. V druhé polovině letošního roku se 
otevře dům pro seniory v Raudnitzově domě, který klien-
tům poskytne více než dvě desítky nových bytových jedno-
tek, a to včetně zázemí pro pečovatelskou a zdravotnickou 
službu. A to není vše. V sousedství, na místě bývalého 
zdravotního střediska, v roce 2022 začne sloužit podobný 
nový dům s pečovatelskou službou, nabídne tři desítky 
bytů ať už pro seniory nebo zdravotně postižené.
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= hodnocení spokojenosti 
s Prahou 5 jako místem pro život
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Vzkazy potvrdily nejpal-
čivější nedostatky da-
ných lokalit, objevila se 

ale i řada zajímavých podnětů, 
konstruktivní kritika i pochvaly. 
Strategii 2030+ připravuje šesti-
ce pracovních skupin složených 

ze zastupitelů napříč politickým 
spektrem, které doplňuje řada 
odborníků a zároveň obyvatel 
Prahy 5. Z výsledků jejich prá-
ce včetně výstupů ankety vznikl 
soubor informací, které detail-
ně popisují stav jednotlivých 

lokalit Prahy 5 včetně potřeb 
a přání místních obyvatel. 
S koncem roku jsme tak uza-
vřeli první, tzv. analytickou část 
tvorby strategie.
Nyní nás společně čeká část 
návrhová. Jejím cílem bude 

připravit soubor kroků, řešení 
a návrhů, jak v následující de-
kádě v jednotlivých lokalitách 
Prahu 5 smysluplně rozvíjet. 
Příkladem může být několik 
projektů, které se v jednotlivých 
lokalitách již realizují, nebo 
probíhá jejich příprava. I ten-
tokrát se neobejdeme bez zpět-
né vazby od Vás. Proto chystá-
me několik veřejných setkání. 
Pevně věříme, že epidemio-

logická situace nám dovolí se 
s vámi nad návrhy setkat osob-
ně. V záloze bude samozřejmě 
i setkání formou online, ve kte-
ré nebude chybět možnost ve-
řejné diskuze. 
Na počátku jara bychom vám 
rádi komplex návrhů předsta-
vili na veřejném setkání. To 
bude odrazovým můstkem do 
závěrečné implementační fáze 
tvorby strategie. Finální po-

doba strategie bude pak zve-
řejněna s příchodem léta 2021. 
Zrod celého dokumentu mů-
žete sledovat a ovlivňovat pro-
střednictvím stránek 
www.praha5.cz/strategie.

Najdete zde aktuální informa-
ce, výzvy, informační videa 
nebo třeba kompletní a detail-
ně zpracované výsledky ankety.
 -red-

Podzimní anketa umožnila kromě vyplnění odpovědí na připravené 
otázky v závěru připojit také libovolný vzkaz. Tuto možnost využila 
téměř tisícovka respondentů. 
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VYBRANÉ VZKAZY Z DOTAZNÍKŮ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY
MOTOL
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Rekonstrukce a rozšíření 

bazénu ZŠ Weberova
• Bydlení pro seniory a zázemí 

pro kulturní akce Poštovka 
• Motolské rybníky 
• Park Motolka

VYBRANÉ VZKAZY:
 V Motole chybí obchod s potra-
vinami (jsou zde pouze večerky) 
a u nového rybníka na Poštovce 
chybí lavičky, zejména u hráze si 
starší lidi nemají kam sednout, 
proto tam bohužel nechodí. 
A doprava na Plzeňské - bez 
komentáře.
 Děkuji za možnost vyplnit 
tento dotazník, držím Vám pal-
ce,ať se Praha 5 celá nezastaví jen 
samými kancelářemi, autoservisy 
a parkovišti, ať je tu více prostoru 
pro zeleň, ať se udržují památ-
ky, třeba usedlost Cibulka, ať 
město podporuje komunitní život, 
spolky. Je tu hodně mladých lidí, 
myslím tím mládeže, které chybí 
místo k aktivnímu, smysluplnému 
trávení volného času... 
 Jako bývalý dlouholetý rezident 
Prahy 2 jsem velmi mile překva-
pen formou vystupování Městské 
části vůči obyvatelům. Líbí se 
mi proaktivní přístup, který mi 
na "dvojce" chyběl a jsem za to 
velmi rád! 
Ještě by se mi líbilo, kdybych měl 
v Portálu občana Městskou část. 
Takže za mě určitě velký palec 
nahoru za aktivitu a děkuji i za 
tento dotazník, velmi tuto formu 
schvaluji!
 Narodila jsem se zde na Smí-
chově a žiji tady 68 let. Zde 
v Motole žiji od roku 1975. Bylo 
tu nákupní centrum a kulturní 

JINONICE
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Radlická radiála 
• Revitalizace území 

Vidoule
• Vybudování skateparku 

Jinonice
• Rekonstrukce ulice Perout-

kova

VYBRANÉ VZKAZY:
 Současná dopravní situace na 
Radlické ulici je katastrofální. 
Radlická radiála by měla být 
upřednostňovaný projekt pro 
Prahu 5. 
 Přeji si hlavně zklidnění dopra-
vy, tj. omezení počtu aut v ulicích 
a zlepšení podmínek pro pěší, 
cyklisty a MHD.
 Najviac ma trapi bordel a ob-
tazovanie od bezdomovcov. Inak 
je to jedno z najkrajsich miest 
v Prahe a rad by som bol, aby to 
tak bolo aj nadalej. 
 Revitalizace Vidoule, kdy 
bude? Děkuji.

BARRANDOV
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Rozšíření občanské vybave-

nosti, například pošta
• Rekonstrukce Polikliniky 

Barrandov
• Rekonstrukce Chaplinova 

náměstí
• Rozšíření parkovacích míst 
• Prodloužení tramvajové 

tratě do Holyně

VYBRANÉ VZKAZY:
 Děkuji za zájem! Na Barran-
dově se dobře žije,ale oblast 
parkování je opravdu velmi 
nevyhovující.
 Je to krásné místo na bydlení, 
ale chybí parkovací místa a spor-
tovní areál. 
 Více stromů, méně betonu, pro-
sím. Díky za vaši iniciativu.
 Díky za tuto iniciativu. 
K developerským projektům 
nevím, co si pod tím před-
stavit. Ocenila bych možnost 
zapojení veřejnosti do pláno-
vání strategie 2030+ i formou 
diskuzí/workshopů a následné 
informování. 

SMÍCHOV
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Proměna brown� eldu od 

Anděla po Zlíchov: Smíchov 
City, dopravní terminál

• Výstavba nové školy v rámci 
Smíchov City

• Rekonstrukce letohrádku 
Portheimka a přilehlého 
parku 

• Altán na Sacre Coeur
• Revitalizace Hořejšího 

nábřeží pro volnočasové 
aktivity

VYBRANÉ VZKAZY:
 Anketa je dobrým nápadem, 
neboť otázka školství, dostupnost 
pro cyklisty, údržba chodníků, 
úklid veřejného prostranství jsou 
témata, které mě dlouhodobě 
trápí. Je potřeba o problémech 
vědět, diskutovat možnosti 
a zavádět změny. 
 Nejvíce mě trápí bezpečnost 
a čistota veřejného prostoru. 
Zejména v oblasti Na Knížecí 
a Anděl. To snižuje kvalitu života 
ve všech ostatních ohledech.
 Chtělo by to více levnějších 
bytů dostupných pro naše děti, 
více mateřských i základních škol 
s možností výběru. 

 Byl bych rád, kdyby cyklostezky 
na sebe navazovaly. Uvítal bych 
také více hřišť pro kolektivní 
sporty, které by byly více otevřené 
společnosti (ideálně zadarmo). 
 Nejvíce mě štve nepořádek 
v okolí Anděla. Na Andělu chybí 
veřejné WC.
 Dobrý den, cením si vaší práce, 
i když nejsem v řadě oblastí 
spokojena, vidím v poslední době 
velké zlepšení. Těším se na nový 
prostor stavěný v prostoru ná-
draží. Těším se na zeleň a hřiště. 
Děkuji

KOŠÍŘE
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Rekonstrukce parku Kavalírka 
• Přeměna bývalé vozovny 

Košíře 
• Křižovatka Plzeňská – Mu-

sílkova
• Vybudování nové MŠ 

v Naskové 
• Rekonstrukce usedlosti 

Cibulka

VYBRANÉ VZKAZY:
 Prosím, má-li se Praha 5 zlep-
šit, je nutné, aby šlo ruku v ruce 
plánování nových rezidenčních 
projektů s výstavbou školek, škol, 
obchodů, veškeré vybavenosti 
a větším počtem lékařů. Není 
možné, aby konkrétně v Košířích 
vznikalo tisíce nových bytů bez 
dalšího rozvoje občanské vybave-
nosti a infrastruktury. 
 Nestavět ale rekultivovat. 
Realizovat postupně projekt 
Motolské údolí. 
 Opravdu bych si přála, aby se 
uskutečnila renovace a využití 
bývalých usedlostí jako Šmu-
kýřka, Turbová, nebo Cibulka 
včetně parku. Děkuji 
 Jako zásadní problém v širším 
okolí mého bydliště (U Zvonu) 
dlouhodobě považujeme centrum 
pro drogově závislé v Mahenově 
ulici. Je již dlouhodobě neúnos-
né žít v okolí s lidmi, kteří toto 
centrum navštěvují.

RADLICE
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Radlická radiála 
• Vybudování parku 

Na Pláni
• Proměna a modernizace 

Radlické

VYBRANÉ VZKAZY:
 Udělejte něco s úrovní naku-
pování v lokalitě Dívčí hrady - 
domů plno, obchody žádné.
 Největší problém mám s 
rušností ulice Radlická a tím 
pádem i špatným ovzduším. 

HLUBOČEPY
PROBÍHAJÍCÍ
A PLÁNOVANÉ PROJEKTY:
• Raudnitzův dům – bydlení 

pro seniory a zázemí pro 
kulturní akce 

• ZŠ Pod Žvahovem – moder-
nizace a rozšíření kapacit 

• Revitalizace parků a fotbalo-
vého hřiště

• Rekonstrukce plácku v Hlu-
bočepích

VYBRANÉ VZKAZY:
 Není dostatečný počet hřišť 
a míst pro sport, špatná podpora 
kultury, neexistence náměstí 
a ploch pro setkávání. 
 Chybí bezpečné a kvalitní 
cyklostezky, především propojení 
A1 mezi Lihovarem a Kampou. 
Smíchov je pro cyklisty obtížně 
průjezdný. Nádoby na tříděný 
odpad jsou na Žvahově často 
přeplněné. Stav chodníků a silnic 
je neuspokojivý.
 Jsem výrazně ovlivněn 
blízkostí přírodní památky 
Prokopské údolí, tedy netrápí mě 
problematika bydlení, ani in-
frastruktury atp. Zato bych rád 
zdůraznil důležitost PP a jeho 
zachování, zvláště s narůstajícím 
počtem návštěvníků i při roz-
růstající zástavbě Barrandova. 
Velký potenciál pro děti - hřiště 
např. s naučnými infografi kami 
- na začátku Prokopského údolí - 
pod ulicí Na Placích. 
Pokud správně vím, tak tato 
plocha byla vykoupena 
od developerů a delší dobu se 
s ní nic neděje. Děkuji za zájem 
o podněty občanů a věřím, že 
se povede MČ kvalitně rozvíjet 
a zároveň cenné části zachovat, 
nehledě na aktuální politické 
rozložení radnice. Hezký den.

středisko a teď tu už dlouho 
nemáme nic. Na sídlišti chybí 
lavičky, kde bychom si mohli 
aspoň sednout a popovídat. 
Zestárli jsme tu s tímto sídlištěm 
a nemáme zde nic. Pro nákupy 
musíme dojíždět daleko.

Dalším mínusem je výskyt 
narkomanů a bezdomovců na 
stanici Anděl.
 Bydlím na Dívčích hradech 
(Radlice) a v dostupné vzdálenos-
ti od místa bydliště postrádám 
dětské hřiště a obchod 
s potravinami. 
 Radlická ulice je v naprosto 
krizovém stavu. Priorita by měla 
být dostavba Radlické radiály.


