
Rozvoj Břevnova
Jaký chceme mít Břevnov za 10, 20 či 30 let ?



Pořadatelé

Michal Chylík

spolek Zelený Břevnov, o.s.

www.zelenybrevnov.cz

Michal Volf

spolek Pro Břevnov

www.probrevnov.cz

Marek Šálek

Sdružení Tejnka

www.tejnka.cz

http://www.zelenybrevnov.cz/
http://www.probrevnov.cz/
http://www.tejnka.cz/


Hosté

Michal Křivohlávek

Arnika

www.arnika.cz

Kristýna Lhotská

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

www.iprpraha.cz

http://www.arnika.cz/
http://www.iprpraha.cz/


Program

1. Úvod

2. Metropolitní plán

3. Konkrétní místa v Břevnově a jejich další možný rozvoj

4. Co nám v Břevnově chybí

5. Shrnutí, volná diskuze



Motivace -Stavební činnost v Břevnově

 Břevnov disponuje velkým množstvím zeleně a historickým 
jádrem

 jedna z nejlukrativnějších částí Prahy

 tlak na zástavbu proluk, volných prostranství, demolice 
původních objektů a výstavba objektů předimenzovaných

 obava obyvatelů ze ztráty „genia loci“

 Vesnice ve městě – zeleň a Tejnka prodává



Staveniště Tejnka



Rezidence Břevnov



La Crone



Truhlárna



Plánovací dokumenty

 Probíhá příprava, přípomínkování a schvalování 
plánovacích dokumentů pro Prahu 6 a HMP
 Strategický plán Prahy 6

 Připravuje radní arch. Smutná a Kancelář architekta

 Metropolitní plán Prahy

 Připravuje IPR, v gesci radní Kolínské

 Snaha o otevřenost radnice Prahy 6, participace



Metropolitní plán Prahy (MPP) - Úvod
Michal Křivohlávek (Arnika)

 IPR odevzdal HMP návrh MPP

 IP konzultoval návrh MPP s městskými částmi

 Posudek MPP od Asociace pro urbanismus a územní
plánování ČR na www.urbanismus.cz

 Zveřejněný MPP
 Piráti https://mup.pirati.cz/cs/metropolitni-plan.html

 Oficiální IPR: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

http://www.urbanismus.cz/
https://mup.pirati.cz/cs/metropolitni-plan.html
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan


Metropolitní plán Prahy (MPP)
Struktura

 Množství vzájemně provázaných dokumentů odůvodnění
 http://plan.iprpraha.cz/cs/dokumentace-oduvodneni

 Závazná část
 Výkresy závazné části

 Textová část závazné části

 Krycí listy lokalit

http://plan.iprpraha.cz/cs/dokumentace-oduvodneni


Metropolitní plán Prahy (MPP)
Poznatky

 Odlišný přístup a zpracování oproti současnému ÚP

 Mapa není tak pestrá – razantní zmenšení druhů využití 
ploch

 rozdělení území do lokalit

 v našem území výhradně zastavitelné lokality

 obytné nebo rekreační lokality

 stabilizované nebo transformační lokality

 plochy krajiny, uliční prostranství (veřejná)



Metropolitní plán Prahy (MPP)
Poznatky

 na výkresu MPP je v území Břevnova řada ploch, které 
oproti stávajícímu ÚP nejsou vedené jako zeleň

 řada parkových ploch je označená jako transformační 
území



Metropolitní plán Prahy (MPP) - Regulace
Kristýna Lhotská (IPR)

 Jakým způsobem připravovaný Metropolitní plán reguluje 
budoucí výstavbu ?



Rozvoj Břevnova

 Strategický plán Prahy 6
 Probíhá participace – radní Smutná, dotazník

 Mapa – Koordinovaný plán podnětů
 Podklad pro MČ Praha 6

 Možnost doplnění o další podněty



Točna Královka a Dlabačov



Rekonstrukce Bělohorské ulice
Aktuální informace (Michal Volf)

 http://www.iprpraha.cz/belohorska

http://www.iprpraha.cz/belohorska


Ladronka
Úpravy navrhované MČ Praha 6

 Návrhy a anketa MČ Praha 6 v Šestce a na 
http://www.praha6.cz/anketa-ladronka.html

 Reakce spolku Pro Břevnov: 
http://probrevnov.cz/2016/04/18/jak-vylepsit-ladronku/

 Reakce spolku Tejnka 
http://www.tejnka.cz/kronika/rok-2016/upravy-ladronky

http://www.praha6.cz/anketa-ladronka.html
http://probrevnov.cz/2016/04/18/jak-vylepsit-ladronku/
http://www.tejnka.cz/kronika/rok-2016/upravy-ladronky
http://www.tejnka.cz/kronika/rok-2016/upravy-ladronky


Park Smiřického – Plivátko
www.plivatko.com



Fotbalové hřiště FC Břevnov 1906



Oblast na východ od Televizní věže
spojení Ladronka-Petřín



Křižovatka Malovanka



Vypich a stadion ploché dráhy



Další místa

?



Co v Břevnově chybí

 Co nám v blízkém okolí schází a musíme proto jezdit 
jinam ?

 Různé oblasti : školství, obchody, kultura, zábava, sport 
atd.



Komunitní centrum
Magda Jiřičková (Nesedím, sousedím)

 Co ?

 Nízkoprahový charakter, budované zdola

 Založené na dobrovolnících

 Kde ?

 území Břevnova a Střešovic

 Nejlépe centrální oblast – Bělohorská

 Venkovní prostor

 Pro koho ?

 Senioři, rodiny s dětmi, děti a mládež, široká veřejnost, místní komunita



Komunitní centrum
Možné aktivity

1) KLUB PRO RODIČE S DĚTMI (a la Dvorek)

2) PROMÍTÁNÍ A VÝTVARNÉ DÍLNY PRO 
RODIČE S DĚTMI

3) KROUŽKY PRO DĚTI

4) AKTIVITY PRO SENIORY (DIVADELNÍ 
SPOLEK, KLUB PRO SENIORY)

5) PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ MÍSTNÍCH 
INICIATIV (developerské kauzy, rozvoj
Břevnova a Střešovic apod.)

6) KAVÁRNA

7) PROSTOR PRO KULTURNÍ AKCE (HUDBA, 
PROMÍTÁNÍ, LITERÁRNÍ VEČERY APOD.)

8) FREESHOP

9) SOUSEDSKÉ SNÍDANĚ A VEČEŘE

10) VÝDEJNÍ MÍSTO PRALETS A KPZ

11) SVÉPOMOCNÁ DÍLNA, RUKODĚLNÉ 
PRÁCE

12) KOMUNITNÍ ZAHRADA

13) JAZYKOVÉ KURZY

14) HODINY JÓGY



Krytý bazén

 Praha 6 připravuje dostavbu Petynky, potřebujeme ji ?



Místo pro konání trhů

 Byl by na Břevnově o trhy dostatečný zájem ?



Další náměty

?



Co dál ?

 Komunikace s  radnicí Prahy 6 – prosazování našich zájmů

 Odpovídat na ankety Prahy 6 - http://anketa.praha6.cz/

 Vzájemná výměna informací mezi občany a spolky

 Podpora projektů formou podpisových akcí – prosím o Váš 
email

 Podněty do Strategického plánu Prahy 6

 Připomínky a námitky k MPP (nutné shromáždit 200 
podpisů)

http://anketa.praha6.cz/


Děkujeme za pozornost.
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