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    Rok 2021 se přes očekávání lepších časů stal opět rokem covidovým. Virus zaúto-
čil s daleko větší intenzitou, a to i přes intenzivní preventivní očkování. Opět občané 
prožívali nejrůznější omezení a dokonce tvrdé zákazy. V lednu schválila Poslanecká 
sněmovna prodloužení nouzového stavu až do 14. února a poté opět do 11. dubna. 
Až 12. dubna skončil nouzový stav, který platil od 5. října 2020, a byl tak konečně 
zrušen zákaz pohybu mezi okresy nebo omezení nočního vycházení. Dne 25. lis-
topadu 2021 se však vláda rozhodla vyhlásit v reakci na podzimní vlnu pandemie
covidu-19 opět nouzový stav na 30 dní.
    V období 27. března až 11. května bylo realizováno Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
v Česku. Český statistický úřad zveřejnil výsledky krátce před koncem roku. Český 
státní rozpočet za rok 2020 skončil schodkem ve výši 367, 4 miliard korun.
  Ve dnech 8. a 9. října 2021 probíhaly volby do Parlamentu ČR a vyhrála je koa-
lice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) před babišovským Hnutím ANO. Dne 
28. listopadu byl profesor Petr Fiala (ODS) jmenován premiérem České republiky
a 17. prosince na zámku v Lánech byla prezidentem Zemanem jmenována i navrže-
ná vláda.
    Na podzim 2021 se opět zvýšilo napětí na ukrajinsko-ruských hranicích trvající 
od roku 2014. Rusové začali shromažďovat svá vojska v počtech převyšujících 100 
tisíc vojáků. To před koncem roku vyvolalo u západních zemí včetně USA velké 
obavy. Diplomatická jednání nevedla k žádnému výsledku…
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| V Praze 3 vznikaly v posledních letech, tedy i v roce 2021, podniky, které 
pomáhají se začleněním osobám znevýhodněným na trhu práce. Ať už se jedná 
o lidi s handicapem, po výkonu trestu, lidi bez domova či občany závislé na 
drogách, všechny by měla spojovat touha po novém životním startu. V Chelčic-
kého ulici je schovaný malý obchůdek nazvaný Přestupní stanice se sortimen-
tem oblečení, hraček, obuví nebo gramofonových desek. Lidé tam dávají věci 
zdarma, aby pomohli potřebným. Právě osoby bez přístřeší jsou v žižkovském 
second handu zaměstnány jako prodavači. Eva Dudová, která podnik založi-
la, tam pořádá také besedy, promítání filmů nebo autorská čtení. Dalším ob-
dobným obchůdkem je Comeback v Rokycanově ulici. Zboží pochází opět od 
dobrovolných dárců. Veškerý zisk obchodu financuje jeho provoz a především 
mzdy. Vedoucím organizace je Vojtěch Janouškovec. Sociální bistro Stře-
cha v Milíčově ulici vypadá jako každá jiná moderní kavárna. Výjimečnou 
ji mimo jiné dělá personál, který prošel životem na ulici nebo pobytem ve věze-
ní. Zájemci o práci tu dostanou nejen možnost vydělat peníze, ale i začlenit 
se zpět do společnosti. U zrodu podniku stál Filip Hausknecht. K obdobně la-
děným podnikům patří i Café Martin v Lupáčově ulici. Kavárna slouží jako 
tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, čímž 
jim pomáhá získat zkušenosti a následně možné stálé pracovní uplatnění.
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| Třetí pražská městská část patřila v roce 2021 mezi městské části s nejvyšším 
podílem cizinců. Podle posledních údajů sdružení META o.p.s. dosahoval podíl 
žáků s cizí státní příslušností ve věku 18 let, kteří stáli mimo český vzdělávací 
systém, více než 53 procent. To může v budoucnu představovat obrovskou zátěž 
pro českou ekonomiku. Častým problémem je mylná představa, že se děti musí 
nejdříve naučit česky a seznámit s českou kulturou a pak teprve bude možné je 
začlenit do kolektivu. Oddělování cizinců od většinové společnosti přitom na-
opak brání účinné integraci a prohlubuje rozdíly. Děti by se podle toho měly stát 
co nejdříve součástí komunity a učit se jazyk i kulturu tzv. za pochodu. Vyzkou-
šeli si to například pedagogové a jejich svěřenci ve třech mateřských školách 
Prahy 3, které ve spolupráci s organizací InBáze uspořádaly multikulturní vzdě-
lávací program nazvaný Bedýnky příběhů. Děti se pomocí dvojjazyčné pohádky, 
povídání o tradicích a výtvarných aktivit seznámily s realitou vybraných zemí, 
vyrobily si vietnamské kroje a klobouky, zatančily si řecký tanec nebo se naučily 
tradiční ukrajinskou písničku. Na integračních aktivitách s Prahou 3 spolupracu-
jí i další školy s větším počtem cizinců. „Přede dvěma lety jsem inicioval vznik 
intenzivního kurzu češtiny sloužícího všem našim školám. Na základě dohody 
se ZŠ Chelčického tak vzniklo Centrum jazykové přípravy. Žáci se na několik 
měsíců vyjmou z klasické výuky, aby si rychle zlepšili češtinu. Do svých škol se 
pak vracejí už s dostatečnou znalostí, aby rozuměli výuce a češtinu mohli rozví-
jet tam. Výhodou je jak rychlé zlepšení znalostí žáků, kteří by jinak z výuky nic 
neměli, tak ulehčení třídním učitelům, kterým by žák, který nerozumí výkladu, 
výuku komplikoval,“ řekl místostarosta Štěpán Štrébl. Základem je dále podle 
Štrébla postarat se o integraci dětí. Znalost češtiny je předpokladem pro úspěch 
ve studiu, a tedy i pro uplatnění na trhu práce a integraci do společnosti. Zazna-
menal jsem již v roce 2018, že školy řešily množství cizinců. Proto jsem inici-
oval vznik intenzivního kurzu češtiny sloužícího všem našim školám. Za dva 
roky jím prošla stovka dětí z několika škol. Stal se vzorem dobré praxe efektivní 
integrace. Po návratu z kurzu do svých škol už děti mohou češtinu úspěšně roz-
víjet tam. Praha 3 pomáhá koordinací škol, zprostředkováním inspirace i mate-
riálně. Vlastní realizaci musí zajistit školy. Opoziční zastupitel Mgr. Alexander 
Bellu měl ale upřesňující stanovisko. Nemyslí si, že by problémem integrace 
byla jen odlišná národnost. Sám zná velmi dobře početnou italskou komunitu, 
která je zcela integrována do pražského prostředí. Většina jejích členů podniká, 
vychovává děti, platí daně. To stejné můžeme vidět u vietnamské komunity. Kde 
ale vidí problém, je nastavení podmínek ze strany současného vedení radnice 
třeba v otázce bydlení. Dlouhodobě si občané Prahy 3 stěžují, že radnice vyu-
žívá městské byty pro nepřizpůsobivé občany, kteří neplatí nájem, nedodržují 
noční klid a zkrátka nerespektují své sousedy. To je problém, který je třeba řešit 
v první řadě. V procesu integrace hrají podstatnou roli podle něj obě strany.
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|  Pro budovu stávající mateřské školy v Jeseniově ulici č. 98 byla v roce 2021 
naplánována demolice. Na vině bylo špatné podloží, které působilo na nosné 
konstrukce a ohrožovalo tak statiku stavby. Na stejném místě plánuje Praha 3 
postavit novou šestitřídní mateřskou školu, a to do září roku 2024. Odhadovaná 
investice dosáhne minimálně 100 milionů korun bez DPH.

| Po část roku 2021 probíhalo na základě podnětu zastupitele T. Sunhegy, jenž 
vznesl požadavek na znovu osazení kříže na stejnojmenný vrch, ověřování zda na 
vrchu sv. Kříže stál skutečný kříž a pokud ano, zjistit jeho co nejpřesnější podo-
bu. Zprvu se o to starali kronikář městské části PhDr. Jan Vlk spolu s pracovníky 
oddělení kultury odboru městské části. Na základě studia historických pramenů 
(farní kroniky, historické plány, grafické listy aj.) došli k závěru, že nepochybně 
stál, ale zjistit přesnější podobu kříže bylo velmi problematické. Proto byly po-
žádány pražské kompetentní odborné instituce o spolupráci, ale došly k obdob-
ným závěrům. Materiál a výtvarnou podobu kříže s jistotou nesdělily: /cit./
„V publikaci Karla Procházky Památky žižkovské. [Část] 1. Praha 1924 je na stra-
ně 23 pasáž věnovaná kříži na Vrchu sv. Kříže. Jím uvedená citace z Pamětní farní 
knihy olšanské je téměř přesná s originálním zápisem v Pamětní knize kostela 
sv. Kříže z let 1784–1831 – ´... ctní a nábožní Šeflovský manželé, František Xav. 
Šefl pražský měšťan a pekař totižto a Eva manželka jeho... – Neboť ti samí nad-
jmenovaní manželé nechali Roku Páně 1822 dne 14 září, /: na slavnost pozd.[vi-
žení] s. Kříže :/ onen, na volšanském vrchu nyní se vynacházející Kříž Svatý, jenž 
v zkázu uveden jest byl, opět znovu, po obdrženém povolení slav. krajského úřadu, 
postaviti a zvelebiti.´ Z informace lze soudit, že kříž na vrchu existoval již dříve, 
ale byl zničen. Doklady k tomu jsme nenalezli, žádná zmínka není ani ve studii 
Václava Vojtíška a Zdeňka Wirtha Kostel sv. Kříže v Olšanech (in: Zprávy komise 
pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlavního měs-
ta Prahy. Sv. 5. Praha 1913, s. 134–168). Ve druhém díle Pamětní knihy kostela 
sv. Kříže z let 1836–1955 je na straně 32 zápis z roku 1846 o dalším vztyčení 
kříže: (v překladu) ´13. září 1846 byl na návrší u Olšan nejslavnostněji posvě-
cen Sv. Kříž, který ve staré aleji nechali udělat majitel dvora Olšany čp. 4 pan 
Emanuel Ekhardt a jeho manželka paní Amalia, dcera p. Josefa Hübsche majitele 
hostince u Černého koně v Praze. Mnohé o tom je písemně uloženo v plecho-
vé schránce na kříži´. O této události jsme nalezli zprávu v novinách Bohemia
z 15. září 1846: (v překladu) ´Kříž na vrchu za Bezovkou (Fliedermühle), od-
kud se otevírá hezký výhled, byl při poslední bouři roztříštěn. Majitel olšanské-
ho dvora, pan Emanuel Eckart, nechal ze zbožného popudu na tom samém místě 
zbudovat zděnou terasu a na ní postavit nový kříž. Ten byl předevčírem (v neděli) 
za obvyklých církevních úkonů a obzvláštních slavností na náklady zřizovatele 
posvěcen. Později povede od vesnice Olšany nahoru k hezkým výhledům poho-
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dlná upravená cesta, která také má být osazena stromy.´ O podobě kříže a o jeho 
dalším osudu jsme v archivních fondech a sbírkách nenalezli žádné informace. Že 
byl kříž původně dřevěný, lze soudit nejen z toho, že pravidelně podléhal zkáze, 
než byl vyměněn za kovový (K. Procházka), ale především ze stabilního katast-
ru 1824–1843, kde je zakreslena značka znamenající dřevěný kříž (pro kamenný 
kříž byla podle Předpisu ke kresbě katastrálních plánů určena jiná značka. Výřez 
z indikačních skic stabilního katastru 1840–1842 zachycující nejen dřevěný kříž 
s triangulačním bodem, ale i vlastnictví okolních pozemků majitelem olšanského 
statku čp. 4 Emanuelem Ekhardtem a existenci lomu na kámen ve východní části 
vrchu (Schuttergrube) připojujeme v příloze č. 5. Na kresbě Jaroslava Koutné-
ho publikované v knize Karla Procházky na str. 21 je kříž zachycen tak, že by 
mohl být interpretován jako krucifix. O zániku kříže se můžeme pouze dohado-
vat. V dochovaných úředních spisech bývalého města Žižkov ani Magistrátu hl. 
m. Prahy jsme žádnou zmínku nenalezli. Nejpravděpodobnější se nám jeví verze 
uvedená u Karla Procházky, že kříž se sesul spolu se skálou nedávno před vydá-
ním jeho knihy. Tomu by napovídal i esej Karla Čapka Vrch sv. Kříže otištěný 
v Lidových novinách 15. 8. 1925, podle něhož už tam kříž nebyl a svah se dro-
bil. /…/ Poslední případné pozůstatky kříže a terasy pod ním zcela jistě zmizely 
při výstavbě bunkrů v podzemí Vrchu sv. Kříže. Co se týká popraviště, můžeme 
na základě dochovaných archivních dokladů a zevrubné studie Miloslava Mikoty 
Z místopisu starého Žižkova. Kaple sv. Dismase a Krennovy sady před Novou 
branou (in: Pražský sborník historický. 24. Praha 1991, s. 97–117) téměř s jistotou 
vyloučit, že popraviště bylo na Vrchu sv. Kříže. V roce 1836 bylo z oblasti za No-
vou branou přeneseno na tzv. Židovské pece – tam je také vyznačeno na stabilním 
katastru nejen slovně, ale i graficky příslušnou značkou. Podle výše uvedených 
zpráv je pravděpodobné, že postavení kříže se dělo v součinnosti s arcibiskupskou 
konzistoří a krajským úřadem (v tomto případě Kouřimského kraje). Proto a také 
kvůli lokaci popraviště ve spisech českého gubernia se nám jeví jako smysluplné 
odkázat Vás ještě na Národní archiv a dále na Institut plánování a rozvoje HMP, 
kde podle našich informací cca před 10 lety shromažďovali různé podklady a do-
klady k chystanému novému územnímu plánu včetně soupisů místních památek 
a pamětihodností a dokumentace k nim. (Výňatek z posudku Archivu hl. m. Prahy 
č. j. MHMP 1158111/2021, ze dne 2. 8. 2021. Redakčně upraveno kronikářem).

| Do té doby jinak nevyužitá travnatá plocha mezi ulicemi Sauerovou a Pitte-
rovou by se v blízké době měla stát novým parkem. Úpravy počítají dokonce 
s rozšířením biotopu kriticky ohrožených obojživelníků a plazů. Název parku 
měla navrhnout a vybrat sama veřejnost. Název musí být v rámci celé Prahy 
unikátní a měl by zohledňovat povahu místa, například blízkost rodiště, bydli-
ště či působiště významné osobnosti. Pojmenování nemělo podléhat dobovým 



politickým či jiným trendům a nemělo odkazovat ani ke spolkům či institucím 
působícím po roce 1945. Ankety se účastnilo celkem 1122 občanů a hlasovací 
systém byl navržen tak, aby na výsledku panovala co největší shoda. Každý 
občan mohl hlasovat pro dva návrhy a zároveň udělit i jeden negativní hlas. Po 
součtu kladných a záporných bodů zvítězil v anketě název Park Kapslovna pod-
le kdysi tamější továrny na výrobu kapslí (Sellier & Bellot), a to s počtem 463 
hlasů. Druhou pozici obsadil návrh Park Jaroslava Foglara s rozdílem 126 hlasů 
a poslední návrh Park Práčat získal dokonce více hlasů záporných než kladných. 
Hlasování se účastnilo více žen než mužů. Zatímco na prvenství Kapslovny se 
ženy i muži shodovali, druhé místo by u žen získalo pojmenování Park Olgy 
Fierzové (1900–1990), švýcarské učitelky a spolupracovnice Přemysla Pittera, 
zakladatele Milíčova domu. Téměř polovina hlasujících byla v kategorii 31 až 
45 let. Celý proces začal už před prázdninami. V jejich průběhu lidé vybírali ná-
zev. Sešlo se více než 130 návrhů (některé se opakovaly). Kulturní komise z nich 
pak v září vybrala 5 nejsilnějších kandidátů pro hlasování. Od 11. do 24. října 
2021 probíhalo samotné hlasování. Nový název bude ještě ke schválení předlo-
žen místopisné komisi pražského magistrátu a následně radě hlavního města.

| V roce 2018 Českomoravská komora odborových svazů prodala dům (DOS, 
bývalý Pensijní ústav, dnes Dům Radost) do soukromých rukou společnosti Dům 
Žižkov a. s., s hlavními akcionáři Vítězslavem Valou a Martinem Loudou (tehdejší 
majitel FK Viktoria Žižkov). Hlavním záměrem developerů je revitalizovat budo-
vu bývalého Všeobecného pensijního ústavu do podoby moderního polyfunkčního 
objektu s převahou bydlení. V roce 2021 nabídla městská část majiteli odkoupení 
Parku Radost, jako nedílné součásti majetků Domu Radost (Dům Žižkov a. s.) 
Důvodem je v první řadě, že je to veřejná plocha, která potřebuje revitalizaci 
a Praha 3 většinu parků opravila nebo na jejich opravu připravuje projekt. Dru-
hým důvodem je návaznost na stadion FK Viktoria Žižkov. Tvoří přirozený vstup 
na stadion. Získání parku by pomohlo dlouhodobému udržení stadionu na tomto 
místě.

| O největší letošní senzaci oddílu SK Jeseniova se postaral sprinter Filip Jaro-
límek, který se jako člen štafety na 4×100 metrů zúčastní mistrovství Evropy do 
20 let v Tallinnu. Mezi jeho úspěchy patří také zisk bronzové medaile na MČR 
juniorů na individuální stometrové trati výkonem 10,84 sekundy a stříbrná 
medaile s oddílovými kolegy ve štafetě na 4×100 metrů. Druhým kvalifikova-
ným na mistrovství Evropy je překážkář Šimon Weiser. Na mistrovství ČR 
dorostenců a juniorů posbírali atleti Jeseniovy dohromady osm medailí. Kromě 
zmiňovaného Filipa Jarolímka se zadařilo také sprinterce Barboře Křížové. Ta 
získala dvě individuální bronzové medaile na tratích 100 a 200 metrů časy 12,09, 
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respektive 24,88 sekundy. Zároveň se podílela na zisku jediné zlaté medaile se 
štafetou na 4×100 metrů s kolegyněmi Nelou Dorazinovou, Terezií Táborskou 
a Terezou Kauckou. Další dvě stříbrné medaile vybojovali chodci Alžběta Frank-
lová a Albert Kukla. Finální osmou medaili získal výškař David Jurkevič sko-
kem vysokým 201 centimetrů. Přebory Prahy staršího žactva a dorostu ovládli 
závodníci Jeseniovy hned po pražské Slavii nejvyšším počtem medailí. Celkem 
jich vybojovali 34. K významným vítězstvím toho roku patří i životní úspěch 
bývalého žáka sportovní třídy a člena oddílu Jeseniovy Jana Jirky, který během 
mistrovství České republiky dokázal překonat národní rekord na 200 metrů, 
a časem 20,45 sekundy se dokonce kvalifikoval na olympijské hry. (Čerpáno
z Radničních novin, září 2021).

| V polovině ledna 2021 zasáhli žižkovští policisté u neobvyklého případu.
Z jednoho z místních bytů se ozývalo volání o pomoc, ale po příjezdu policistů 
uvnitř nikdo nereagoval. Proto se policisté dostali do bytu přes balkon a uvnitř 
nalezli jednu osobu, avšak recidivistu, jenž si v interiéru zřídil varnu drog. Kri-
minalisté nalezli potřebné chemikálie, laboratorní váhy a další prostředky nut-
né k výrobě omamných látek. Byly tu rovněž uskladněny již i hotové drogy 
(pervitin, heroin a jiné). Obviněný recidivista byl vzat do vyšetřovací vazby.

|     Jednotlivá místa Prahy 3 v proměnách času představuje projekt, naučná stez-
ka, jejímž cílem je poskytnout návštěvníkům celkový obraz Prahy 3 (urbani-
smus, změny zástavby, významné osobnosti i historické události). Informač-
ní panely lemují trasu od dolního Žižkova přes Vinohrady až po horní Žižkov
a Jarov. Součástí panelů je bohatá obrazová dokumentace a QR kódy, které zpří-
stupní zahraničním turistům i jazykové verze textu. Byla instalována ve dvou 
etapách na přelomu roku 2020 a 2021. Zároveň je již od jara 2020 připravována 
k příležitosti 140. výročí povýšení Žižkova na město, původně na květen 2021, 
stálá muzejní expozice pro Galerii pod radnicí v budově historické radnice na 
Havlíčkově náměstí. Vzhledem k proticovidovým opatřením omezujícím hromadné 
akce proběhla vernisáž výstavy až 2. září 2021.

|  Dne 7. ledna 2021 bylo započato s odstrojením vánočního stromu na Staroměst-
ském náměstí a bylo rozhodnuto o jeho dalším využití. Kmen smrku vysokého 
17, 5 metru bude rozřezán na prkna a studenti Střední odborné školy Jarov z něj 
vyrobí nábytek pro domov seniorů v Malešicích.

| Dne 13. ledna 2021 neodsouhlasila Rada městské části Praha 3 předložený 
návrh přestavby Domu Radost. Na základě doporučení Komise pro urbanismus, 
veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny schválila rada změnu 
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stanoviska k realizaci předloženého návrhu na revitalizaci a dostavbu Domu 
Radost. Chystané nevhodné úpravy a dostavba by mohly ohrozit status budovy 
jako kulturní památky. Podle komise lokalita navíc představuje významné urba-
nizované místo v širším centru a výrazný zásah do vzhledu veřejného prostran-
ství by měl být řešen v nejširším kontextu a návaznostech. Je nutné, aby investor 
přepracoval projekt tak, aby byly zachovány všechny parametry, které budovu 
činí zapsanou kulturní památkou.

| Radní Prahy 3 vyjádřili veřejně v únoru 2021 solidaritu s běloruskou opozicí, 
která označila nedávné znovuzvolení Alexandra Lukašenka do funkce prezidenta 
za zmanipulované a požaduje jeho odstoupení. Výsledky běloruských voleb od-
mítla uznat i Evropská unie. Mnohé instituce po celém světě podpořily opoziční 
hnutí vyvěšením historické (nikoli stávající) běloruské vlajky, kterou uznává jako 
symbol právě opozice.

| Zastupitelé Prahy 3 odsouhlasili v únoru 2021 dřívější připomínky třetí měst-
ské části ke změně územního plánu ohledně Nákladového nádraží Žižkov. Týkají 
se především toho, aby nová výstavba nezahltila okolí automobilovou dopravou 
a na území nescházela dostatečná občanská vybavenost, ani veřejné parky.

| Praha 3 dokázala ještě před spuštěním centrálního očkovacího covid-systému 
zajistit vlastní kapacity a začala prostřednictvím své informační linky registrovat 
zájemce o očkování a směrovat je přímo do Nemocnice Královské Vinohrady. 
Ve spolupráci s Nemocnicí svatého Kříže v Kubelíkově ulici pak vyjednala očko-
vací místo tam. Jeho kapacita byla plánována na až 400 očkovaných denně.

| Dne 11. února 2021 žádala Vláda ČR poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR 
o schválení prodloužení nouzového stavu vzhledem k nelepšící se epidemické 
situaci v České republice. Kritika nastavených opatření ze strany všech opo-
zičních stran však byla již příliš silná a vládní požadavek byl proto zamítnut. 
Nouzový stav tak skončil v půlnoci z neděle na pondělí 15. února. Na žádost kraj-
ských hejtmanů byl však téměř v plné míře okamžitě a bez přerušení s předešlým 
obnoven. Mnozí politici i občané tento vládní krok považovali za protiústavní! 
Rozhodne tedy Ústavní soud?

| Dne 15. února 2021 schválila městská část Praha 3 vítěze veřejné zakázky na vy-
pracování studie Založení parku pod Vrchem sv. Kříže. Hodnoticí komise stanovila 
následující pořadí uchazečů: 1. místo – Ing. Zdeněk Sendler, 2. místo – Šmídová 
Landscape architects s.r.o. a 3. místo – Atelier YYYY. Zároveň doporučila na zákla-
dě provedeného hodnocení nabídek zadat zakázku Ing. Zdeňku Sendlerovi.
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| Dne 16. února 2021 zasedli zastupitelé Prahy 3 ke svému 16. zasedání, v souvis-
losti s pandemií coronaviru, opět v kongresovém sále hotelu Olšanka. Na progra-
mu byl návrh přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 3 na volební období do roku 
2025. Dále projednání rozpočtu městské části na rok 2021 spolu se střednědobým 
výhledem rozpočtu na období 2022 až 2026. Podstatnou částí jednání byly rovněž 
připomínky městské části k návrhu změny územního plánu ÚPn SÚ HMP číslo
Z 2600/00 (bývalé Nákladové nádraží Žižkov) v rámci veřejného projednání
a k návrhu podkladové studie této změny. Zastupitelé schválili plánovaný rozpočet 
na rok 2021 bez větších problémů. V plánu byly kapitálové výdaje v celkové výši 
334, 5 milionů Kč do revitalizace panelových domů, rekonstrukcí školních budov, 
podzemních garáží nebo do obnovy a revitalizace několika náměstí a též řešení 
havarijního stavu budovy úřadu v Seifertově ulici. Sestavování rozpočtu vyšlo ze 
tří základních předpokladů. 1/ Zachování kladného salda běžného rozpočtu, tedy 
krýt běžné výdaje pouze z běžných příjmů. 2/ Druhým předpokladem je, že zůsta-
tek prostředků z roku 2019 vytvořený úsporou kapitálových výdajů bude využit 
opět pouze ve prospěch investičních výdajů. 3/ „Že jsme při výběru kapitálových 
výdajů volili ty akce, u kterých máme v roce 2021 možnost zajistit financování 
z více zdrojů – především z rozpočtu hlavního města. Dále rekonstrukce, které 
budou produkovat budoucí příjmy (revitalizace bytového fondu) a v neposlední 
řadě musíme řešit havarijní stav některých budov našich příspěvkových organiza-
cí a budov úřadu“, doplnil radní Ing. Tomáš Mikeska. Běžné výdaje dosahují pro 
rok 2021 výše 564, 3 milionů Kč. Kapitálové výdaje dosahují výše 334.5 milionu 
korun. Po schválení rozpočtu byly projednány připomínky městské části ke změně 
územního plánu ve Veřejném projednání dle Stavebního zákona. Zástavba a revi-
talizace území bývalého Nákladového nádraží (NNŽ) by měla splnit požadavky 
budoucích obyvatel a neomezit v rámci stavebních prací občany stávající. Praha 3 
trvá mj. na doložení vhodného dopravního řešení s ohledem na hlukovou zátěž 
i ohroženou plynulost dopravy spojené s výstavbou. V rámci téhož požaduje na-
vržení opatření pro ochranu přilehlé zástavby a zdraví obyvatelstva. Praha 3 vidí 
i nedostatky ve veřejné vybavenosti a požaduje záruky, aby území nebylo využito 
jen pro stavby bytových a administrativních budov. S tím souvisí i nedostatečné 
záruky pro dostatek zelených ploch zeleně. Vzhledem k snaze zachovat biodiver-
zitu na tomto území by bylo vhodné, aby podkladová studie tuto povinnost jasně 
popsala a vyžadovala. Městská část Praha 3 také nemá jistotu, že návrh veřejné 
vybavenosti je navržen dle poptávky po veřejných službách. Konkrétně v podkla-
dové studii např. chybí zařízení sociální péče či sociálních služeb. Městská část 
dále nesouhlasí s umístěním 70metrové věže v dostavbě objektu NNŽ. Umístěním 
výškové budovy by došlo k narušení charakteru území a dálkových pohledů. Výš-
ková dominanta by svou velikostí zbytečně poutala pozornost a změnila by výraz-
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ně dálkové pohledy. Městská část se přiklání spíše k tomu, že je nutné respektovat 
a chránit dominanty stávající. Z podkladové studie není jasné, jak bude řešen vý-
stup z budoucí stanice metra. Komplikované je i napojení budoucí Jarovské třídy 
u křížení s Malešickou a ulicí Na Jarově. Za Prahu 3 se ke studii vyjádřili členové 
Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci památkové zóny, Dopravní 
komise, Komise životního prostředí, Výbor pro výchovu a vzdělávání, Výbor pro 
územní rozvoj a Rada městské části. Lidé mohli naposledy připomínkovat plá-
novanou změnu územního plánu pro výstavbu na bývalém Nákladovém nádraží 
Žižkov. V areálu má v následujících letech vzniknout bydlení pro zhruba 15 tisíc 
lidí. Architektonické soutěže na plánovanou zástavbu se zúčastnilo pár desítek 
týmů a vyhrálo nizozemské studio Benthem Crouwel architects. Veřejné projedná-
ní návrhu změny, která na současných drážních a průmyslových pozemcích umož-
ní bytovou a komerční výstavbu, se konalo 16. února 2021 v online podobě. 
V areálu bývalého nádraží plánuje následně stavět několik developerů. Pozem-
ky tam ostatně vlastní Central Group, Sekyra Group nebo společnost Penta. Ti 
všichni potřebují, aby představitelé města Prahy pozemky převedli do módu tzv. 
smíšené výstavby. K problému se vyjádřila i třetí městská část a hodlá v procesu 
podat několik připomínek. Radnice se obává například toho, že současné rozvrže-
ní zástavby přinese do Prahy 3 nadměrnou dopravní zátěž nebo, že budou chybět 
školské kapacity. Zhruba za půl druhého roku hodlá investor žádat o povolení také 
na další etapy stavby podél bývalé nádražní budovy. Ta je nyní památkově chráně-
ná. Má se údajně stát centrem nové „čtvrti“. V průčelí budovy bude sídlit Národní 
filmový archiv a severní část má patřit městu, které tam plánuje muzeum architektu-
ry a bydlení(?) Jižní část vlastní z velké části developer, firma Sekyra Group, která 
počítá s budováním komerčních prostor, galerií a také základní školou.

|   Radní hlavního města Prahy vybrali na základě výběrového řízení staronového 
ředitele Správy pražských hřbitovů. Od března 2021 ji povede Martin Červený, 
kterého minulé vedení v roce 2017 odvolalo kvůli několika údajným pochybe-
ním. Poté byl řízením organizace pověřen Karel Kobliha. Červený nařčení od-
mítl a tvrdil, že za odvoláním může být jeho snaha o zpřetrhání klientelistických 
vazeb spojených s organizací a že fungování Správy pražských hřbitovů zlevnil 
a zefektivnil. Na podporu jeho setrvání ve funkci vznikla petice. Ostatně ředi-
tel Červený prokázal vysokou úroveň odborných znalostí v oblasti pohřebnictví
a stejně tak i manažerské dovednosti. Za čtyři roky od odvolání Červeného ve-
dení Prahy vypsalo konkurz na ředitele vícekrát, ale vhodný uchazeč nalezen 
nebyl. (Zdroj: iDnes 17. 2. 2021).

| Nové odběrové místo pro testování občanů na onemocnění covid-19 zprovoznila 
koncem března 2021 společnost Aiomica za obchodním centrem Flora a testování 
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nabízí i její centrum na Havlíčkově náměstí. Slavnostního otevření se na Floře účast-
nili: starosta Jiří Ptáček, předseda představenstva společnosti Aiomica Josef Švenda 
a ředitel OC Atrium Flora Miloš Vaľovský.

| Pensijní ústav (později DOS), je dnes známý jako Dům RaDOSt a nachá-
zí se v rukách nových majitelů. Dříve šlo o dílo nejmodernější architektury, 
dnes už je však patrný zub času. Když byly roku 1934 dokončeny práce 52 
metrů vysokého sídla Všeobecného penzijního ústavu, šlo o nejvyšší budovu 
Československa. Odvaha architektů Havlíčka a Honzíka dala vzniknout stavbě 
inspirované nejnovějšími trendy v architektuře a uvnitř i vybavené nejmoder-
nější technikou. Současný technický stav však budovu ohrožuje. Části budovy 
jsou v havarijním stavu, jiné za hranicí životnosti. Většina rozvodů elektřiny 
je původní a stejně tak rozvody vody a kanalizace, z fasády opadávají obklady. 
Okna, která byla bývalými majiteli vyměněna před 8 lety, netěsní a přes stře-
chu zatéká. Budova v současném stavu jen těžko hledá ekonomicky smyslu-
plné využití a noví majitelé usilují o vytvoření mj. i kulturního centra dolního 
Žižkova. Před koronavirovou pandemií tam fungovalo jedinečné butikové kino 
a střešní bar. Aby ale dům mohl lidem sloužit dalších sto let, je nevyhnutelná 
jeho revitalizace, což si majitelé prý uvědomují. Jakékoliv opravy proběhnout 
tak, aby byla zachována architektonická hodnota a zároveň budova odpovídala 
všem dnešním požadavkům a normám. Vítězný návrh studia QARTA architek-
tura vzešel z architektonické soutěže a vybrala ho komise oborníků. Návrhu 
předcházel také detailní dvouletý stavebně-historický průzkum. Do budoucna 
má proběhnout restaurování vybraných vnitřních prostor při zachování původ-
ních dispozic a rovněž restaurování pláště budovy. Majitelé Domu Radost na-
vrhují proto rekonstrukci, která na jedné straně zachová důležité a ikonické 
znaky domu, a zároveň umožní jeho plnohodnotné využití. Z Radosti vznikne 
dům v centru dění odpovídající potřebám a nárokům dneška. Vznikne „nová“ 
budova otevřená lidem, jež pomůže kultivovat své okolí a vytvoří živou sou-
část dolního Žižkova. (Zdroj: www: Reflex 5. 3. 2021).

|   Prakticky rok trvající covidová omezování svobodného pohybu či shromažďo-
vání čím dál častěji ukazují svou druhou, lidsky pochopitelnou tvář – odpor a ne-
dodržování mnohdy problematických zákazů. Podle serveru iDnes k 31. březnu 
2021: „Lidé se shlukovali zejména u restaurací, které i přes nařízení vlády měly 
otevřené zahrádky, nebo i celé provozovny. Policisté takto vyjeli například 
k pivním zahrádkám na Ohradě na Žižkově, kde se nacházelo asi 200 lidí. 
Po příjezdu policistů museli místo opustit a provozovatel je podezřelý z pře-
stupku. Podobná situace vůbec nebyla ojedinělá a nastala na desítkách míst
v Praze. „Policisté vyjížděli k otevřeným restauracím napříč celou Prahou. 
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Zejména v Praze 2, Praze 3, Praze 4, Praze 9 a 10 byl zvýšený počet restaurací,
u kterých se nacházelo velké množství osob bez ochrany úst, které nedodr-
žovaly rozestupy. Majitelé byli oznámeni příslušnému státnímu orgánu pro
přestupkové jednání“, dodala zpravodajka Policie ČR, mjr. Ing. Eva Kropá-
čová. (Zdroj: www.iDnes.cz 31. 3. 2021).

|  Od úterý 9. 3. 2021 začala vydávat městská část Praha 3 zdarma respirátory 
lidem v nouzi. Přichystány byly v Infocentru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Podě-
brad (Milešovská ul.)

|  Praha 3 se dne 10. března 2021 již po šestadvacáté připojila k iniciativě 
Vlajka pro Tibet. Vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice na Havlíčkově
náměstí vyjadřuje solidaritu s tibetským národem a poukazuje na dlouhodobé 
porušování lidských práv v Tibetu ze strany Číny. Tibetskou vlajku vyvěsilo
v tento den také Kulturní centrum Vozovna.

| Server Radniční noviny přinesl 25. března 2021 zprávu o první společné
online schůzce týkající se navázání partnerství mezi městskou částí Praha 3
a centrální čtvrtí peruánského hlavního města Limy – Miraflores. Obě strany 
projevily zájem především o spolupráci v kultuře, školství a památkové péči. 
Na schůzce jednal starosta Jiří Ptáček se svým protějškem, Luisem Molinou, 
starostou Miraflores. Přítomen byl rovněž český velvyslanec v Peru Michal 
Sedláček. Jednání zahájil místostarosta Prahy 3 pro školství a zahraniční vzta-
hy Štěpán Štrébl a od spolupráce mj. v oblasti školství si slibuje hlavně rozvoj 
výuky španělštiny a angličtiny na místních školách.

| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) neuspěl se 
žalobou na aktivisty, kteří koncem roku 2014 obsadili budovu bývalé plicní 
kliniky na pražském Žižkově v Jeseniově ulici. Žádal 359 tisíc korun jako 
náhradu za neoprávněné sedmnáctiměsíční využívání objektu. Odvolací 
soud nárok zamítl a úřad tak bude muset uhradit i náklady řízení přesahují-
cí čtvrt milionu korun. (Zdroj: www.iDnes.cz 26. 3. 2021).

| Na jaře 2021 se naplno rozhořela kauza mající svůj počátek již v roce 2020. 
Rodinná firma STREBL s.r.o. pirátského místostarosty v Praze 3 Štěpána 
Štrébla uzavřela smlouvy na dodávky anti-covidových hygienických ochran-
ných pomůcek s úřady, kde vládne nebo spoluvládne právě pirátská strana. 
Především opozice v tom však vidí jednoznačný střet zájmů. Za rok 2020 firma 
vyhrála veřejné tendry na pomůcky za celkem 117 milionů korun. „Pokouším 
se být transparentní, není se za co stydět. Produkty jsou kvalitní, soutěží se 
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na cenu,“ sdělil Štrébl serveru. „Jsou to dva mlýnské kameny. Jeden je vlastní 
rodina, které nemůžu říct: sorry, jsem místostarosta a vy dělejte úplně něco 
jiného. Kdybych se vzdal politické funkce, byla by to zrada vůči voličům tady 
na Praze 3“ dodal. (Zdroj: server ECHO24, 14. 3. 2021, kráceno kronikářem).

| Dne 15. dubna 2021 schválila Rada MČ pilotní proti-covidový projekt PCR 
testování ze slin v několika vybraných mateřských školách, a to v období od 
1. května do 30. června. Cílem bylo zajistit místním dětem spolehlivou a záro-
veň šetrnou variantu testování a ukázat, že takový projekt je realizovatelný.
Z vlastních prostředků na něj městská část vynaloží 1 milion Kč.

| Vzhledem k pandemickým opatřením, byly zápisy budoucích prvňáč-
ků do škol naplánovány bez přítomnosti dětí. Rodiče jen doručí ve dnech 
zápisu 14. nebo 15. dubna 2021 přihlášku do školy a umožní ověření po-
třebných dokladů. Letos poprvé bude možné zaregistrovat se k zápisu a vy-
generovat přihlášku přes jednotný elektronický systém. Od 1. dubna 2021 
bude spuštěn na stránkách jednotlivých škol pod názvem ZÁPISY ONLINE.

|  Dne 19. dubna 2021 došlo z vůle městské rady k Vyhlášení architektonické 
soutěže „Vodní prvek pod tzv. žižkovskými schody“. Rada vzala na vědomí 
zahájení přípravy záměru uspořádání architektonické soutěže a schválila vy-
hlášení soutěžních podmínek a složení členů soutěžní poroty.

| Světelný nápis „Velezrada“ se v noci na úterý 20. dubna 2021 objevil pro-
mítnut na budovu Pražského hradu. Výzvu, aby parlament podal na prezidenta
Ing. Miloše Zemana ústavní žalobu pro velezradu, zveřejnila organizace Zastav-
me velezradu. Současně zveřejnila i fotografii s nápisem promítnutým na Hrad. 
O tom, že se současná hlava státu dopustila velezrady, je organizace přesvěd-
čena. Reagovala tak na sobotní oznámení premiéra Andreje Babiše (ANO), že 
české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení ruských tajných 
služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Na 
mimořádné tiskové konferenci 17. dubna 2021 večer prohlásil premiér Babiš,
že podle zjištění českých bezpečnostních složek existuje důvodné podezření, že za 
výbuchem mohla být aktivita ruské zpravodajské služby GRU. Ministr zahraničí 
Hamáček označil akt za terorismus a v reakci na to oznámil, že Česká republika 
vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády. (Zdroj: Hospodářské noviny 20. 4. 2021).

|  Zastupitelstvo městské části vzalo 27. dubna 2021 na vědomí rezignaci pana 
Ing. Mojmíra Mikuláše z výboru pro dotační politiku a na jeho místo zvolilo 
Ivu Vojtkovou.

16



| Zastupitelstvo městské části schválilo změnu zakládací listiny Nadačního 
fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro 
Slovanskou epopej. Listina je podkladem k jednání tohoto usnesení, a to takto:
v čl. VI. se nahrazuje odstavec 3., který nově zní: „V případě likvidace nadačního 
fondu bude likvidační zůstatek vyplacen zřizovateli nadačního fondu – Městské 
části Praha 3. Zastupitelstvo městské části se zřizovací listinou nadačního fon-
du zabývalo již na svém jednání 27. října 2020. Kromě jiných změn byla tehdy 
zakládací listina změněna v tom smyslu, že „v případě likvidace nadačního 
fondu bude likvidační zůstatek vyplacen právnické osobě založené za stejným 
nebo obdobným účelem. Nerozhodne-li správní rada v rozhodnutí o zrušení 
nadačního fondu s likvidací jinak, je touto osobou Spolek pro Slovanskou epo-
pej v Praze.“ Nově zvolená správní rada nadačního fondu však došla k závěru, 
že právnická osoba, která by byla založena za stejným nebo obdobným účelem 
neexistuje. Účelem nadačního fondu byla snaha o umístění Slovanské epopeje 
na vrch Vítkov. Správní rada se domnívá, že není správné případný likvidační 
zůstatek vyplatit Spolku pro Slovanskou epopej v Praze, neboť cílem tohoto 
spolku není umístění díla na vrchu Vítkově a cíl se tak podstatným způsobem 
liší od původního účelu nadačního fondu. Vzhledem k uvedenému se jako racio-
nální jeví vyplatit případný likvidační zůstatek zakladateli – tedy městské části 
Praha 3. Aby k tomuto mohlo dojít, je třeba upravit zakládací listinu nadačního 
fondu. Změna zakládací listiny je v kompetenci Zastupitelstva městské části.

| Denní tisk přinesl dne 28. dubna 2021 zprávu, že tzv. Noční vlci v roce 
2021 do Prahy nepřijedou, ale nahradí je čeští stoupenci ruského prezi-
denta Vladimíra Putina a jeho politického směřování. Nacionálně ladě-
ný spolek ruských motorkářů, kteří tradičně na paměť ukončení 2. světové 
války v Evropě projíždějí trasu Moskva – Berlín, své zástupce letos mít v tu-
zemsku nebudou, a to vzhledem k celosvětovým protipandemickým opatřením.
K problémům by však přesto mohlo dojít 5. května. Méně početná motorkářská 
kolona má toho dne dorazit do Prahy a poklonit se u hrobů vojáků Sovětské armá-
dy na Olšanech.

| Na jaře 2021 se jevilo velmi pravděpodobné, že fotbalový klub Viktorie Žiž-
kov nezíská od Fotbalové asociace ČR licenci na sezonu 2021/2022 a propadne 
se tak z 2. až do 3. nejvyšší ligové soutěže. Majitel Louda neustále trvá na tom, 
že stadion chce od městské části odkoupit, s tím ale Praha 3 nesouhlasí. Důvodně 
se totiž obává zneužití prodeje a využití pozemku developery. Praha nabízí pro-
nájem stadionu pouze za 1,- Kč, ale ani to majiteli klubu nestačí, usiluje o jeho 
vlastnictví…
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| Kontroverzní program českých sympatizantů ruského motorkářského klubu Noční 
vlci začal dne 5. května 2021 před 11. hodinou u pomníku vojáků Rudé armády na 
Olšanech, kde položili růže a uctili památku vojáků, poslanec Parlamentu ČR Jaroslav 
Foldyna se dokonce pokřižoval. Následovala minuta ticha za padlé vojáky a zazněla 
také československá a ruská hymna… Stoupenci Nočních vlků během celého procesu 
drželi vlajky Česka, Ruska a Slovenska. Na hřbitov dorazilo zhruba 150 lidí. Účastníci 
pietního shromáždění měli na sobě roušky či respirátory a organizátoři je vyzývali 
k dodržování rozestupů. Na místě se samozřejmě sešli i odpůrci Nočních vlků, kteří  
nesli české vlajky, vlajky Evropské unie nebo NATO a transparent s nápisem „Prahu 
osvobodili Vlasovci! Rudá armáda je popravila, nebo odvlekla do gulagu.“ Protest 
spolku Pulse of Europe měl dát najevo nesouhlas s tím, že Noční vlci využívají pa-
mátku padlých k propagaci nynější Putinovy agresivní a imperiální politiky Ruské 
federace. To řekl za organizátory Tomáš Peszynski. Odpoledne pak motorkáři přejeli 
na náměstí Interbrigády v Bubenči, kde do dubna 2020 stála socha sovětského maršála 
Ivana Stěpanoviče Koněva. Účastníci akce se na obou stranách omezili pouze na slov-
ní nadávky a urážky, situace se tak obešla bez nutnosti policejního zásahu.

|  Pietní akt připomínající události května 1945 na Pražačce proběhl za účasti sta-
rosty Jiřího Ptáčka dne 5. května 2021 na nádvoří stejnojmenné školy.

|  Pietního aktu na Vítkově k výročí ukončení 2. světové války v Evropě se
8. května 2021 účastnili mj. prezident Ing. Miloš Zeman, kardinál Dominik Duka, 
ministr obrany Vladimír Metnar, předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, předseda 
vlády ČR jednal t. č. v Bruselu.

|  Od středy 19. května 2021 večer přestaly zhruba na jeden měsíc z důvodu 
opravy trati jezdit tramvaje mezi pražskými zastávkami Hlavní nádraží a Husi-
necká. Dopravní podnik se pustil do výměny kolejových konstrukcí a oblouků 
na tramvajové trati v oblasti podjezdu U Bulhara, konkrétně v úseku od Seno-
vážného náměstí po náměstí Winstona Churchilla.

| Zastupitelstvo třetí městské části v červnu roku 2021 schválilo závěreč-
ný účet hospodaření za rok 2020. Oproti plánovanému rozpočtu se podařilo 
navýšit rozdíl mezi příjmy a výdaji a ušetřit tak nemalé finanční prostředky 
na plánované investiční akce. Výsledkem hospodaření Prahy 3 v roce 2020 
je tak pozitivní saldo 136,6 milionu korun. Významný vliv na úspory mělo 
nižší čerpání běžných a kapitálových prostředků i dotace, které městská část 
obdržela v mimořádné výši.

| V červnových Radničních novinách roku 2021 byl publikován aktuální vý-
sledek průzkumu, nakolik jsou obyvatelé Prahy 3 spokojeni se situací v této 
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městské části. Otázky se týkaly témat dopravy, parkování, čistoty ovzduší, 
celkové občanské vybavenosti atp. Velmi a spíše spokojených bylo 85 procent 
občanů, nevědělo 10 procent a spíše nebo velmi nespokojeno bylo 5 procent.

| Městská rada vzala v červnu 2021 na vědomí návrh architektonické soutěže na 
Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami. V porotě mimo jiné zasedne místosta-
rosta Ondřej Rut a předsedkyně komise pro sociální politiku Nikol Marhounová.

|  Od června bude Prahu opět brázdit linka 19. Její dráha změní mimo jiné i trasy 
současných tramvajových linek 5, 13 a 16, které projíždějí Prahou 3. Dlouhodo-
bým posláním linky 5 je odlehčit na Žižkově intenzivně využívané devítce. Nově 
povede z Olšanského náměstí rovně Olšanskou ulicí na Ohradu a k Vozovně Žiž-
kov, kde bude končit. Spojení mezi Seifertovou ulicí a Florou zajistí nadále linka 
15, která bude končit u Olšanských hřbitovů spolu s třináctkou. Náhradní spojení 
mezi stanicemi Flora, Želivského, Krematorium Strašnice a Ústřední dílny DP 
zajistí linka s číslem 16. Tady nahradí linky 5 a 13 a nově nabídne z oblasti No-
vých Strašnic spojení bez přestupu až na Karlovo náměstí. Devatenáctka ovlivní 
i trasu tramvaje číslo 24. Čtyřiadvacítku čeká zkrácení na Náměstí Bratří Synků. 
Dál do Vršovic ji nahradí nová linka 19 společně s linkami 6 a 7, které tu jezdí už 
dnes. Na rozdíl od linky 24 bude linka 19 ve Vršovicích v provozu i o víkendech 
a také každý den večer. Trasa linky 19 povede ze zastávky Lehovec přes stanice 
Nádraží Vysočany—Palmovka—Biskupcova—Želivského—Strašnická—Kubán-
ské náměstí—Slavia—Koh-i-noor—Nádraží Vršovice—Náměstí Bratří Synků—
Pražského povstání až na Pankrác.

|  V ulici Jana Želivského poblíž metra byla přidána od jara 2021 nová tramvajová 
zastávka směrem od Vinohradské k Nákladovému nádraží Žižkov.

|  V červnu 2021 Radniční noviny Prahy 3 zvítězily v krajském kole soutěže sdru-
žení „Kvalikom“ a staly se nejlepším pražským radničním magazínem. O něco 
později vyhrály dokonce celostátní kolo, kde se prosadily v konkurenci dalších 
168 titulů.

|  Ve dnech 2. až 29. června 2021 probíhala v Informačním centru Praha 3 vý-
stava uměleckých děl, obrazů a plastik Jana Víta a Miroslava Pangráce s názvem 
Změna rytmu.

| Skutečný středobod Prahy, vyznačený 4. června 2021, se nachází na dětském hřišti 
v ulici Na Balkáně. Tam ho vyznačili starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a ředitel pražského 
Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč, který je zároveň autorem nápadu
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na vyznačení všech pražských pólů. S nadsázkou se vyjádřil starosta Ptáček: „Vždyc-
ky mi bylo jasné, že je Praha 3 pupkem Prahy. Ale teď to máme zaměřené na centi-
metr přesně. Odteď budou všechny značky v Praze ukazující na centrum města mířit 
k nám na dětské hřiště Na Balkáně. Tak tak, že jsme nemuseli posouvat prolézačku.“ 
Přesné umístění naleznete na 50°5‘40,236“ severní šířky a 14°28‘50,281“ východní 
délky.

| Dne 10. června 2021 nastalo nad Prahou kolem 12. hodiny denní částečné 
zatmění Slunce. Díky příznivému počasí bylo i pozorovatelné. Slunce se dotklo 
slunečního kotouče v 11:42 hodin středoevropského letního času, maximální 
fáze zatmění nastala ve 12:37 a skončilo ve 13:35. Slunce bylo zakryto maxi-
málně ze 16,8 procenta.

| Dne 21. června 2021 byla na začátku Koněvovy ulice, pod uliční ceduli, 
umístěna modrá tabulka vysvětlující, kdo byl Ivan Stěpanovič Koněv (1897–
1973). Text: „Jeden z nejslavnější sovětských velitelů ve druhé světové vál-
ce. Maršál Sovětského svazu…, jehož jednotky vstoupily jako první (avšak 
až po Vlasovcích, pozn. kronikáře) 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 
1956 řídil potlačení maďarského povstání… V roce 1961, v době tzv. druhé 
berlínské krize, končící nvýstavbou Berlínské zdi stál v čele Skupiny sovět-
ských vojsk v Německu. Na jaře 1968 vedl vojenskou delegaci, jejíž členové 
v Československu mj. prováděli zpravodajský průzkum před srpnovou invazí 
vojsk Varšavské smlouvy…“ Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) prohlásil, 
že umístění vysvětlující a doplňující tabulky na Koněvově třídě právě v ten 
den má svůj význam. „Přesně před třiceti lety dne 21. června 1991 opustil 
naše území poslední železniční transport se sovětskými okupačními vojáky 
a technikou...“

| Zastupitelstvo městské části schválilo dne 22. června 2021 rekonstrukci budovy 
na Havlíčkově náměstí č. 10 a výstavbu budovy Chlumova č. 8 za účelem zříze-
ní základní školy. Zároveň uložilo Janu Maternovi upustit od rekonstrukce domu 
Havlíčkovo náměstí 10 pro potřeby úřadu. Novorenesanční budova školy Havlíč-
kovo nám. 300/10 začala sloužit dětem roku 1885. V roce 2012 přijalo tehdej-
ší vedení městské části myšlenku přestěhovat ji do budovy Cimburkova 600/18
a školní budovu přestavět na budovu úřadu Prahy 3. S ohledem však na demografic-
ký vývoj v Praze 3 a na plány developerů se totiž citelně zvyšuje naléhavost posílení 
školních kapacit. Městská část Praha 3 si proto nechala zpracovat Demografickou 
studii (květen 2021), která vychází ze statistických dat pro rok 2020 a zahrnuje také 
informace o plánované výstavbě. Podle této zprávy lze očekávat, že celkový počet 
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obyvatel Prahy 3 poroste, a to především z důvodu kombinace intenzivní bytové 
výstavby i přirozeného přírůstku. Dle střední varianty bude v roce 2050 žít ve spádo-
vém území cca 95 tisíc obyvatel. To je o 18 tisíc více než nyní. První výrazný nárůst 
počtu dětí školou povinných lze očekávat již v roce 2025 a zejména v roce 2027.

| Zastupitelstvo městské části vzalo na vědomí rezignaci Pavla Křečka z výboru 
pro územní rozvoj s účinností k 30. červnu 2021 2, rezignaci Mgr. Pavla Dobeše
z finančního výboru s účinností k 30. červnu 2021 a odvolalo tajemníka výboru
pro dotační politiku Pavla Vojtěcha. Zvolilo od 1. července 2021 členem výboru pro 
územní rozvoj Ing. Tomáše Mikesku, členem finančního výboru Jaroslava Musila 
a též s účinností od 1. července 2021 tajemnici výboru pro dotační politiku Alenu 
Gotmanovovou.

| Zastupitelstvo městské části vzalo na vědomí rezignaci místostarosty Ing. 
Tomáše Mikesky k 30. červnu 2021 a zvolilo s účinností od 1. července 2021 
místostarostou Pavla Dobeše.

| Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo závěrečný účet za rok 2020. Vy-
plývá z něj, že příjmy jsou vyšší než výdaje a městská část tak dosáhla kladného 
salda hospodaření ve výši 136 597, 3 tisíc Kč.

| Rada třetí městské části schválila v létě 2021 dodavatele projektu Revita-
lizace náměstí Jiřího z Lobkovic. Vypracuje ho studio Perspektiv, které loni 
zvítězilo v architektonické soutěži. Úpravy mají podle smlouvy stát nejvýše 
70 milionů korun.

| Letní žižkovské večery roku 2021 oživil opět obnovený festival Pražský Mont-
martre. K pořádání koncertů na veřejných prostranstvích Prahy 3 původně vedla 
loňská pandemická covidová situace znemožňující pořádání hudebních či diva-
delních představení uvnitř budov. Aktivity si ale získaly stálé příznivce a tím také
ambice pokračovat i po skončení restrikcí. Program se oproti loňsku dokonce roz-
šířil, koncerty probíhaly v pondělí, ve středu i v sobotu a přibyla i nová místa – park 
Židovské pece nebo revitalizované Komenského náměstí. Klasikou prázdninové 
kultury zůstala letní scéna Divadla Kalich pod Žižkovskou věží v Mahlerových 
sadech. Na své si přišli také milovníci architektury. V rámci festivalu Open House 
Praha se o víkendu 7. a 8. srpna otevřelo zdarma 80 běžně nepřístupných prostorů. 
Na území městské části Praha 3 kromě Domu Radost, kaplových hrobek na Ol-
šanských hřbitovech a Nové Krenovky také Městské lázně Žižkov. Minulý rok se 
staly centrem pozornosti díky plánovanému Domu Tance, který tam má vzniknout. 



V týdnu od 2. srpna předcházel festivalu doprovodný program s komentovanými 
procházkami, přednáškami a debatami o městské architektuře.

| V žižkovské Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí byla opět v létě 2021 
zprovozněna kavárna, tentokráte La Paisanita CZ – Argentinské Empanadas v Pra-
ze. Nabízí kromě různých nápojů a kávy též argentinské speciality k zakousnutí. 
Tradiční empanády – plněné taštičky – jsou variantou klasické formy rychlého ob-
čerstvení fast food v teplé ale také studené verzi. Připraveny jsou tradiční masové, 
vegetariánské a veganské.

| Z důvodu opravy komunikace je nutná kompletní oboustranná uzavírka Koně-
vovy ulice v úseku Rokycanova—Černínova. Dopravní omezení potrvá do
4. července. K individuální automobilové dopravě slouží objízdná trasa přes kři-
žovatku Ohrada—Jana Želivského—Olšanskou—Prokopovu a opačně. Řidiče 
prosíme, aby byli ohleduplní k místním obyvatelům a neprojížděli Jeseniovou 
a Roháčovou ulicí. Upozorňujeme také, že jsou dočasně odkloněny autobusové 
linky číslo 133, 136, 175, 207, 908, 909 a 913. Směrem do centra vede trasa přes 
zastávky Koněvova—Černínova—Roháčova—Rokycanova. Směrem z centra 
přes zastávky Prokopova—Rokycanova—Jeseniova—Zelenky-Hajského, re-
spektive Jana Želivského. Stavbu realizuje společnost Strabag.

|  Jméno novinářky, překladatelky a bojovnice proti nacismu, Mileny Jesenské 
nese od roku 2021 park v Kouřimské ulici. Ta byla její poslední adresou před 
zatčením gestapem v listopadu 1939. Milena Jesenská se narodila 10. srpna 
1896 v Praze a zemřela 17. května 1944 v koncentračním táboře v Ravensbrüc-
ku. Proslula mj. českými překlady textů Franze Kafky.

| Spolumajitel FK Viktoria Žižkov Milan Richter převzal fotbalový klub v létě 
roku 2021. Bývalý majitel Martin Louda původně usiloval o odkoupení stadionu 
od Prahy 3, ale poté, co neuspěl, klub prodal.

| Ve skladu s nábytkem v ulici Jana Želivského se v pondělí večer 23. srpna 2021 
rozhořel požár a způsobil škodu za půl druhého milionu korun. Zasahovalo přes 
deset jednotek hasičů. K požáru vyjeli hasiči krátce po 22. hodině. První jednotka 
dorazila za sedm minut po ohlášení na operační středisko a bylo zjištěno, že se jedná
o požár ve skladu o ploše 30 krát 40 metrů. Zásah hasičům komplikoval členitý terén 
a zpočátku i hustý dým. Před půlnocí se podařilo zamezit dalšímu šíření požáru, a tak 
byla před plameny uchráněna větší část objektu. Příčina požáru je zatím v šetření.
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| Dne 26. srpna 2021 byl do Knihy cti třetí městské části zapsán Jan Schütz, dlouho-
letý člen Klubu přátel Žižkova. Byl poctěn za osvětu a propagaci žižkovských dějin.

|  „Hustá dvojka, jak se bojovně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová 
se svým poradcem /Matějem/ Stropnickým titulují, se ostře pustila do předvoleb-
ních koalic.´ Zloději přitvrzují,´ říká bez okolků Stropnický. Bývalý předseda Ze-
lených /a bývalý vlivný zastupitel Prahy 3/ je na druhém místě pražské kandidátky 
ČSSD za Maláčovou.´ Je to opravdu hustá dvojka, ještě bych možná řekl totálně 
protiprávní, pokud jde o jejich chování. Přepady firem, kde se tváří, že jsou kont-
roloři při úřadu práce, to je něco strašlivého,´ začal věcnou kritiku právník Tomáš 
Sokol.“

| Správa železnic zpřístupnila koncem září 2021 prodloužený severní podchod
z Hlavního nádraží směrem na Žižkov k náměstí Winstona Churchilla. Stavební 
práce trvaly 16 měsíců a stály 219,6 milionu korun. Na podchod navazuje pěší 
trasa, která ústí do Seifertovy ulice a přímé napojení má i komerční centrum Chur-
chill Square. Výstup z podchodu je plně bezbariérový, k dispozici je schodiště, 
dvojice eskalátorů a osobní výtah.

| Ve stanici pražského metra linky „A“ na náměstí Jiřího z Poděbrad začala
v září 2021 komplexní rekonstrukce, při které je třeba zabránit průsakům vody 
a zbudovat nové výtahy. Oprava je plánována na více než dva roky a od ledna 
2023 bude stanice na deset měsíců zcela uzavřená kvůli výměně eskalátorů. Re-
konstrukce si vyžádá podle předpokladu finanční náklady ve výši 1,29 miliardy 
korun a skončí v únoru 2024. Dělníci již začali v parku podél Vinohradské třídy 
sbírat ornici a předali staveniště stavařům. Po odvozu první vrstvy zeminy se 
na místo dostaví archeologové, aby provedli záchranný průzkum. V nedalekém 
budoucnu pak proběhnou rekonstrukce i dalších stanic metra, např. Flora nebo 
Želivského.

| Vítězem vinobraní se stalo Vinařství rodiny Machových. „Petr Mach vede vi-
nařství spolu s bratrem a nejmladším synem. Od návštěvníků letošního Vinohrad-
ského vinobraní dostal jejich sortiment nejvíce hlasů. Nejsem žádný rozený vinař, 
rodiče se vínem nezabývali, a tak jsem se stal knižním vinařem – vše jsem se učil 
z knih a následně způsobem pokus/omyl. Získali jsme sice už několik ocenění
a výher v soutěžích, ale já se radši věnuji lidem a vínu než přihláškám do soutě-
ží, i když mě vítězství vždy potěší. Vinice máme u Pálavy, takže k prodeji vína
v Praze jsem se dostal jako k hodně věcem ve svém životě náhodou. Jednou jsem 
projížděl kolem farmářských trhů a napadlo mě, proč si tu nezřídit stánek. Díky 
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své prostořekosti jsem si domluvil, že tu budu prodávat. Tenkrát jsem přivezl sto 
litrů burčáku, a protože tu nebyl úplně známý, byl za hodinu všechen pryč. Od té 
doby prodávám i na farmářských trzích na Jiřáku, což si velmi užívám, protože 
mě baví povídání s lidmi.“ (Radniční noviny 10/2021).

|  V květnu 2021 uplynulo 140 let od povýšení Žižkova na město. Praha 3 při 
té příležitosti pořádala sérii akcí, které oslavily historii i současnost legendár-
ní čtvrti. Žižkov má za sebou půl druhého století pozoruhodné historie, během 
které na místě původních vinic a zemědělských usedlostí vyrostla svérázná 
bohémská čtvrť nazývaná také „pražským Montmartrem“ nebo „Svobodnou 
žižkovskou republikou“. O založení Žižkova se v roce 1865 zasadil činorodý 
stavitel a později první žižkovský starosta Karel Hartig. Na město byl Žižkov 
povýšen dekretem císaře Františka Josefa I. v roce 1881 a právě tuto událost 
si Praha 3 každoročně připomíná 15. května jako významný milník svých dě-
jin. Hlavní oslavy však vinou covidové pandemie proběhly až 2. září 2021.
U příležitosti výročí byla dále připravena stálá expozice „Žižkov 1881–1922“ 
v Galerii pod radnicí. Autorský tým tvořili Tomáš Dvořák, Eva Hájková, Pavel 
Trojan a Jan Vlk. Do jubilejního roku spadají také zářijová kulatá výročí Jaro-
slava Ježka a Jaroslava Seiferta a podzimní Dny žižkovského kulturního dědictví 
s tématem „Památky pro všechny“.

| Českoslovenští legionáři oslavili 100. výročí Dne legií 4. září 2021. Uctě-
ním památky padlých a slavnostním shromážděním u Národního památníku na 
Vítkově vyvrcholil průvod z Václavského náměstí směrem k Žižkovu. V čele 
šly jednotky s historickými prapory z první i druhé světové války, následovali 
členové armádních aktivních záloh a zástupci několika desítek jednotek. U Ná-
rodního památníku na Vítkově členy a příznivce Československé obce legionářů 
pozdravili: zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, poslankyně 
Jana Černochová (ODS) či poslanec Pavel Růžička (ANO). Akce byla součástí 
VI. manifestačního sjezdu legionářské obce. Ta je také nejstarší veteránskou or-
ganizací v zemi. Vznikla 22. května 1921 jako sjednocující organizace čs. legi-
onářů, kteří za první světové války bojovali za vznik Československé republiky. 
První taková akce, kterou byl Den legií, se uskutečnila 4. září roku 1921.

|  Open air festival Žižkovská spojka oživil od 6. září do 3. října 2021 prostor 
v oblasti dolního Žižkova. Probíhala řada performancí a happeningů, vzniklo 
zde několik intervencí do veřejného prostoru. Autory děl byli například Kurt 
Gebauer, Aleš Hnízdil, Timo, Martin Velíšek, Marek Šilpoch, Archwerk či stu-
denti FA VUT Brno. Koncept celého projektu zpracovali Daryia Sayapina, Dan 
Merta, Jakub Hepp, Marek Šilpoch a produkci připravila Galerie Jaroslava 

24



Fragnera & Architectura, z. s. Festival byl zahájen na Tachovském náměstí 
vernisáží výstavy Náměstí s váhou a tunelem. Jednodenním happeningem za 
účasti Eugena Brikciuse, Karolíny Neprašové, spisovatelova vnuka Richarda 
Haška, Anatola Svahilce a Moniky Načevy připomněla Žižkovská spojka také 
100. výročí vydání kultovního románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka 
Švejka za světové války. Praha 3 proto přichystala na pondělí 20. září 2021
v rámci festivalu několik akcí. Odpoledne se objevil „Švejk“ na žižkovské 
radnici a poté proběhlo odhalení lavičky pro Jaroslava Haška a Frantu Sauera 
na Prokopově náměstí v těsné blízkosti pomníku Jaroslava Haška od Karla 
Nepraše. Pocházejí z dílny Natueronu. Nakonec byla odhalena pamětní deska
v Jeronýmově ulici č. 8, kde Hašek se Sauerem Švejkovy osudy patrně vymýš-
leli. Projekt Žižkovská spojka byl primárně inspirován diplomovou prací Darie 
Sayapiny s názvem Žižkov Dead Ends a dvěma ročníky Landscape festivalu, 
které se odehrávaly v širší lokalitě předpolí vrchu Vítkov. Další dílo, Husův 
Vesuv, navrhl Kurt Gebauer v roce 2015 při příležitosti upálení mistra Jana 
Husa a doplnil dvorní trakt žižkovské kubistické Betlémské kaple. Generální 
partnerem festivalu Žižkovská spojka je společnost Central Group. Festival 
se koná ve spolupráci s Městskou částí Praha 3, Galerií hlavního města Prahy, 
Tancem Praha, Krenovkou sobě a Unijazzem. Byl finančně podpořen hlavním 
městem Prahou, programem Ministerstva kultury ČR – Podpora trvalé udrži-
telnosti projektu Evropské hlavní město kultury, programem Umění pro město.

| Usnesení Zastupitelstva městské části č. 318 ze dne 14. září 2021: zastupitelstvo 
vzalo na vědomí rezignaci Petry Knesplové z výboru pro majetek a zvolilo 1. místo-
předsedou výboru Mgr. Pavla Křečka.

|  Pozvání na žižkovskou radnici přijal 14. září 2021 hongkongský prodemo-
kratický aktivista Simon Cheng. Vystoupil na 19. jednání Zastupitelstva Prahy 3
a varoval před nebezpečím čínského komunismu. Dále zmínil porušování lid-
ských práv, perzekuce odpůrců čínského režimu a nerespektování svobody slova. 
Poté pronesl přání, aby společné hodnoty Prahy a Hongkongu vytvořily pevnější 
pouto než české obchodní zájmy s Čínou. Návštěvu Simona Chenga inicioval 
místostarosta Štěpán Štrébl.

| Usnesení Zastupitelstva městské části č. 317 ze dne 14. 09. 2021 – Návrh 
přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 – volební období 2021–2025. Za-
stupitelé schválili následující občany: Ing. Dolák Jiří, Mgr. Kadlecová Jana, 
Rejentová Eva, Mgr. Roubal Tomáš, Ing. Říha Karel, Slivka Jaroslav Bc., Ště-
pánek Zdeněk, Ing. Touš Čestmír., Veruovič Petar a JUDr. Žáčková Blanka.
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| Uzavření školy Na Chmelnici. Karanténní opatření vyhlásila Hygienická stanice 
hl. m. Prahy dne 13. září 2021 pro některé třídy základní školy Na Chmelnici. Bylo 
totiž zjištěno sedm záchytů nákazy Covid-19. Následujícího dne pak vydala škola 
prohlášení o uzavření celého objektu. Více jak třetina žáků byla v karanténě, 44 bylo 
nemocných žáků a následovalo je 13 pedagogů. Uzávěra počala středou 15. září 
2021. Ve středu 29. září obnovila škola plný provoz včetně jídelny i školní družiny.

| Nemocnice sv. Kříže v Kubelíkově ulici zprovoznila na podzim očkovací 
centrum proti nemoci covid-19. Očkuje se zde bez předchozí registrace vak-
cínami Moderna nebo Pfizer-Biontec. K tomu byl 22. září 2021 od 10 do 17 
hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad přistaven také očkovací autobus.

| Dne 23. září 2021 oslavili obyvatelé Žižkova 120 let od narození žižkovského 
rodáka, básníka Jaroslava Seiferta a v sobotu 25. září uplynulo 115 let od narození 
hudebního skladatele, jazzmana Jaroslava Ježka. V souvislosti s tím byly také insta-
lovány modré dodatkové uliční tabulky do ulic Seifertovy a Ježkovy, které tyto dvě 
slavné osobnosti připomínají.

| Od května 2021 probíhaly na Žižkově koncerty cyklu Pražský Montmar-
ter. Poslední z nich se na konci sezony rozezněl ve středu 29. září 2021
v 18 hodin na Kostnickém náměstí.

| Sousoší Rodina, které před 20 lety zmizelo z křižovatky na Floře, bylo díky 
iniciativě mj. starosty třetí městské části Jiřího Ptáčka navráceno na své původní 
místo. Prahy 3 oslovila pražský dopravní podnik, který v té době bronzovou trojici 
vlastnil, ohledně možnosti přemístit ji zpátky na Žižkov. Zároveň kontaktovala
i tehdy ještě žijícího spoluautora sousoší sochaře Bohumila Teplého. Po dvou le-
tech jednání a následném restaurování se plastika mohla koncem října 2021 vrátit 
na Floru. (Viz též Kronika městské části Praha 3 za rok 2019).



  VOLBY 2021:
uvedeny jen strany, které dosáhly alespoň 5% hlasů
Termín: 8. a 9. října 2021

  PRAHA 3
volební účast 66,46%

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU ČSL) celkem 13 199 hlasů, 40,23%
Koalice Piráti-STAN celkem 8 499 hlasů, 25,90%
Hnutí ANO celkem 4 930 hlasů, 15,02%
(pozn.: Mgr. Pavel Křeček, radní Praha 3, kandidoval za Starosty a nezávislé 
do parlamentních voleb).

  PRAHA hl. město
volební účast 70,15%

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU ČSL) celkem 251 090 hlasů, 40,2%
Koalice Piráti-STAN celkem 142 100 hlasů, 22,64%
Hnutí ANO celkem 109 588 hlasů, 17,46%

  ČESKÁ REPUBLIKA
volební účast 65,43%

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU ČSL) celkem 1 493 905 hlasů, 27,79%
Koalice Piráti-STAN celkem 839 776 hlasů, 15,62%
Hnutí ANO celkem 109 588 hlasů, 1 458 140 hlasů, 27,12%
Svoboda a přímá demokracie (SPD) celkem 513 910 hlasů, 9,56%

VOLBY 2021
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| Dne 28. října 2021 proběhl po 10. hodině u památníku na Vítkově vzpomínko-
vý akt k výročí vzniku Československé republiky, tentokrát bez účasti prezidenta 
republiky. Důvodem jeho neúčasti byla jeho hospitalizace v Ústřední vojenské ne-
mocnici. Prezidenta tak zastupoval náčelník hradní vojenské kanceláře Jan Kaše. 
Dále byli přítomni: ministr obrany Lubomír Metnar, předseda Senátu ČR Miloš 
Vystrčil, premiér Andrej Babiš a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Nechybě-
li také představitelé církví, Sokola či skautů.

| Adopce hrobů na Olšanech či na Vinohradském hřbitově je projekt, který byl 
spuštěn Správou pražských hřbitovů (SPH) v červenci roku 2013 a je součástí 
konceptu péče o hroby a hrobky z hlediska jak historického, tak i uměleckého 
či společenského. Cílem je aktivně, a to nejen finančně, zapojit širokou veřej-
nost a ve spolupráci s ní zabránit jejich zániku. Adopcí hrobu se rozumí akt 
uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa včetně náhrobku nebo uzavření 
darovací smlouvy. Předmětem smlouvy je pak závazek nájemce o hrob i ná-
hrobek pečovat po celou dobu nájmu. Adopcí je v obou případech garantová-
no, že hrobové místo nebude pronajímáno minimálně na dobu 10 let a hrobové 
zařízení zůstane po tu dobu majetkem hlavního města Prahy. Též musí zůstat 
zachováno hrobové zařízení a pieta pohřbených. Ve spolupráci s odborem pro 
válečné veterány Ministerstva obrany ČR se SPH rozhodla umožnit veřejnos-
ti adoptovat i válečné hroby. Městská část Praha 3 se zapojila do projektu 
hrobů v roce 2016. Prvotní podnět přišel od žižkovských patriotů, bratrů Ja-
roslava a Miroslava Čvančarových, kteří vyzvali několik institucí, aby se na 
Vinohradském hřbitově ujaly opuštěného hrobu Františka Ponce, průkopníka 
české kinematografie. Na základě toho kontaktovala Praha 3 hřbitovní správu 
a kromě hrobu F. Ponce adoptovala v letech 2016 až 2018 i další hroby, a to 
na Olšanech: hrob žižkovského bouřliváka a spisovatele Franty Sauera, archi-
tekta a stavitele žižkovské radnice Jana Alfonse Šimáčka a náhrobek „sester 
Klenkových“, k nimž se váže smutná legenda. Je to ostatně jeden z nejstarších 
olšanských náhrobků vůbec. Při údržbě a restaurování hrobů spolupracuje Pra-
ha 3 s akademickým sochařem a restaurátorem Vojtěchem Adamcem ml. Pro 
představení svého úsilí v tomto směru se Praha 3 rozhodla 30. října 2021 na-
instalovat na Olšanech jednodenní výstavu týkající se restaurování oněch čtyř 
dosud adoptovaných hrobů. Expozice se uskutečnila v komplexu obnovených 
kaplových hrobek rodů a rodin Eissner von und zu Eissenstein, Zelinkových, 
Veselých a Schubert von Soldern na III. olšanském hřbitově. Komplex pochází 
z roku 1800 a dostavba hrobky rodiny Veselých vznikla roku 1855.
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| V úterý 3. listopadu 2021 obdržel policejní operační důstojník na Žižkově od 
dispečinku zdravotnické záchranné služby žádost o pomoc, o vyslání nejbližší po-
licejní autohlídky vybavené defibrilátorem k případu ohrožení života. V ohrožení 
byla mladá žena na Jarově. Nejevila známky života, a proto jí až do příjezdu policie 
poskytoval laickou pomoc její přítel. Policisté ho vystřídali a pokračovali v nepřímé 
srdeční masáži. Zatímco jeden z nich resuscitoval, druhý si připravil defibrilátor, 
který posléze použil k obnovení činnosti srdce. Ženu poté předali policisté do péče 
záchranné služby. Společnými silami se u ní podařilo funkci srdce obnovit a dopra-
vit ji do nemocnice.

| Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 proběhl pietní akt ke Dni válečných veteránů na 
pražském Vítkově. Premiér Andrej Babiš tam připomněl hrdinství legionářů a bo-
jovníků z obou světových válek i novodobých misí. Ministr obrany Lubomír Metnar 
následně ocenil zapojení armády mj. do boje s koronavirem.

| Server iDnes přinesl 13. listopadu 2021 zprávu ohledně stavu „opravované“ 
budovy Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nad stadionem FK Vikto-
rie Žižkov v Śiwiecově ulici. Již čtyři roky se tam tyčí torzo odstrojené budovy 
a plánovanou rekonstrukci stavby už od roku 2017 provázejí trvalé komplikace. 
Budova nyní jen chátrá. Praha 3 proto nyní navrhla státu, že výměnou za bezplat-
ný převod objektu zajistí jeho demolici a pozemek využije jako zázemí stadionu. 
Jenže není jasné, kdo o tom může rozhodnout. Dělníci na stavbu už několik let ne-
vkročili. V rámci plánované modernizace měl ÚSTR původně vyměnit jen vnější 
plášť budovy. Později však přišly pochybnosti o potřebné pevnosti nosné ocelo-
vé konstrukce a o protipožárním zajištění. Bylo předběžně rozhodnuto o náhradě 
za konstrukci železobetonovou. Rekonstrukce měla původně stát asi 150 milionů 
korun, jenže uvedené komplikace zvýšily investici na 472 milionů. Ministerstvo 
financí, které původně prostředky poskytlo, už další peníze na prodražený projekt 
vydat nechce. Samotný ústav potřebné finance nemá. „Tři roky stavba stojí a stát 
si s ní neví rady. Je tady zabalená jako obrovský zapomenutý balík,“ uvádí starosta 
Prahy 3 Jiří Ptáček a pokračuje: „Na jednání Rady MČ Prahy 3 jsem se s kolegy 
dohodl, že ministerstvo oslovím s nabídkou bezúplatného převodu na městskou 
část. Zavázali bychom se k demolici objektu, revitalizaci pozemku a využití pro 
sport. Vznikly by zde vstupy a zázemí stadionu Viktoria Žižkov.“ Ministerstvo 
financí se ale k nabídce Prahy 3 staví rezervovaně, tvrdí, že s budovou nakládat 
nemůže, protože hospodaření s budovou je v příslušnosti ústavu. Jenže ani ÚSTR 
podle vyjádření mluvčí ústavu nemůže s budovou nakládat tak, jak by si vedení 
ústavu přálo. „Není tedy kompetencí vedení ÚSTR rozhodnout, co se s budovou 
stane, pokud by ji chtělo opustit,“ dodala mluvčí ústavu.
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| V sobotu 13. listopadu 2021 proběhly na náměstí Jiřího z Poděbrad slavnosti na 
svátek svatého Martina (11. 11.) Návštěvníci mohli poprvé ochutnat letošní mladé 
víno a k němu přikousnout svatomartinskou husu.

| Na zasedání Rady městské části 24. listopadu 2021 byla schválena výpůjčka por-
trétní busty exprezidenta Václava Havla. Autorem díla je Jan Padyšák. U příležitosti 
33. výročí první povolené demonstrace na Škroupově náměstí (10. 12. 1988) a u pří-
ležitosti 10. výročí úmrtí Václava Havla (18. 12. 2011) bude umístěno do 31. května 
2022 v historické budově radnice Prahy 3.

| Na zasedání Rady městské části 24. listopadu 2021 konstatováno že na úze-
mí Prahy 3 rostou dva nové významné stromy. Jasan na Olšanských hřbitovech
(IX. hřbitov) a Lípa republiky na náměstí Barikád byly na podzim zařazeny do da-
tabáze významných pražských stromů. Byly vybrány z téměř dvou desítek návrhů 
obyvatel třetí městské části. Jasan ztepilý má obvod kmene téměř 370 centimetrů 
a je nejmohutnějším stromem Olšan, vysazen byl asi kolem roku 1890(?). Lípa na 
náměstí Barikád byla vysazena 28. října 1968 na počest 50. výročí vzniku ČSR. 
Zasadil ji tehdejší ředitel tamější základní školy Oldřich Jakl za přítomnosti žáků 
a učitelů školy.

| Dne 24. listopadu 2021 byl do Knihy cti třetí městské části zapsán Petr Kallista, 
dlouholetý člen Klubu přátel Žižkova. Byl poctěn za osvětu a propagaci žižkov-
ských dějin.

| Stavební práce na Koněvově třídě byly o několik dní uspíšeny a ulice byla 
dne 29. listopadu 2021 plně zprovozněna. Automobilová doprava jezdí v obou 
směrech a autobusové linky MHD se po dlouhé době vrátily na své původní 
trasy.

| Třetí městská část na konci roku 2021 už po jedenácté ocenila jednotlivce, kteří 
se věnují veřejně prospěšné činnosti. Cenu v podobě anděla Vincka obdrželo tři-
náct dobrovolníků: Anton Benadik, Helena Malá, Eva Janečková a Libuše Veselá 
(Senioři České republiky, Základní organizace Praha 3), Ivana Dymešová (Inte-
grační centrum Zahrada), Alexandra Fedorová a Arseniy Mikhaylov (Centrum pro in-
tegraci cizinců), Radek Němec (Remedium Praha), Hana Nová a Pavel Nový (Nová 
Trojka), Veronika Pulcová a Jana Rückerová (Ošetřovatelský domov Praha 3), David 
Schneider (R-Mosty).

| Výstava SKICÁK ART 322 Jana Homoly (*1993) se uskutečnila v Galerii Infor-
mačního centra na náměstí Jiřího z Poděbrad v období Vánoc roku 2021. V expozici 
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bylo vystaveno patnáct vybraných děl – digitálních akrylů 332. Je to výtvarná tech-
nika, kterou autor objevil a vyvinul, a která odstartovala jeho kariéru. „Homola má 
lehce sentimentální smysl pro humor, melancholickou poetiku a dospěle maluje to, 
nač se dívá svýma, navždy dětskýma očima.“ Renáta Mužíková, kurátorka výstavy.

|  Kolektiv autorů připravil na konec roku 2021 novou dvousetstránkovou publikaci 
k 140. výročí povýšení Žižkova na město. Nese název Žižkov 1881–1922 a popisuje 
historické události z doby, kdy ještě Žižkov nebyl součástí hlavního města Prahy, 
nýbrž samostatným městem. Bohatý obrazový doprovod dokonale doplňuje psaný 
text. Kniha je rovněž doplňkem ke stejnojmenné expozici umístěné v budově radni-
ce. Autorský tým tvořili Tomáš Dvořák, Eva Hájková, Pavel Trojan a Jan Vlk.

| Dne 2. prosince 2021 byla prodloužena trasa autobusové linky č. 101 spo-
jující Vršovice přes Vinohrady na Žižkov. Jezdí ze zastávky Slovinská přes
Vinohradskou vodárnu a náměstí Jiřího z Poděbrad. Zastavuje v nových sta-
nicích U Prdlavky a Park Rajská zahrada a končí v zastávce Viktoria Žižkov. 
Zastávka U Prdlavky je pojmenovaná po hlavním hrdinovi komedie Vrchní, 
prchni! V listopadu ji „pokřtil“ herec a scénárista Zdeněk Svěrák, jenž věří, že 
název vykouzlí úsměv na rtech mnoha cestujícím. Nachází se na rohu Slavíkovy
a Kubelíkovy ulice a usnadňuje cestu návštěvníkům do Nemocnice sv. Kříže.
U příležitosti prodloužení linky 101 k stadionu FK Viktorie Žižkov přejala jmé-
no legendárního fotbalového klubu i tramvajová zastávka, dříve Husinecká.

| U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv 10. prosince 2021 odhalili 
představitelé Prahy 3 bustu prezidenta Václava Havla od sochaře Jana Padyšáka.

| Žižkovské Kulturní centrum Vozovna pokřtilo 12. prosince 2021 vlastní novou 
knihovnu. Ta je zaměřená na problematiku a dějiny tramvají či dalších kolejových 
vozidel, a to včetně románové literatury.
 
| Zastupitelstvo městské části zvolilo 14. prosince 2021 Margitu Brychtovou 
novou místostarostkou pro školství a zahraniční vztahy. Ve funkci nahradila 
Štěpána Štrébla, jenž na nátlak opozice odstoupil. Debata ohledně rezignace 
kontroverzního radního a volby nové místostarostky za Piráty, kterou se stala 
Margita Brychtová, trvala asi dvě hodiny. Bývalý místostarosta také vyvolal 
vášně rovněž svými výroky o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí, 
který označil za „hnusný fejk“ a pak k tomu přímo na zastupitelstvu dodal, že 
by se na něj měly umístit sochy souložících lidí. Pozornost také vzbudilo an-
gažmá jeho rodinné firmy v nákupu roušek z Číny a jejich následnému prodeji 
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veřejným institucím. Kvůli tomu se ho opozice pokusila neúspěšně odvolat už 
letos v dubnu. Štrébl ke své rezignaci uvedl, že dokázal vše, co bylo v jeho 
silách, ale už nemá Praze 3 co dát a že tu ani není poptávka po řešeních, která 
nabízí.

| Zastupitelstvo městské části vzalo 14. prosince 2021 na vědomí a projedna-
lo petici Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov! Tu do té doby 
podepsalo přibližně 1600 obyvatel Prahy 3. Připomínkují nedostatečnou ob-
čanskou vybavenost, kapacitu zástavby, nedostatek parků nebo vliv nové čtvrti
na zhoršení dopravní situace v ulicích. Projednávání petice bude pokračovat na 
příštím zastupitelstvu, které je plánováno na 25. ledna 2022. Zabývat se jí bude 
také zastupitelstvo hl. m. Prahy 27. ledna.

| Jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 probíhalo roku 2021 v následují-
cích termínech: 16. února, 27. dubna, 22. června, 14. září a 14. prosince.

K O N E C  U D Á L O S T Í  R O K U  2 0 2 1
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Žižkovskými ulicemi roku 2021

Karel Hartig vystavěl v dnešní Koněvově ulici v letech 1866-1869 první dva jednopatrové domy čp. 126 a 128 
stojící dodnes

Úsměvná informační tabulka 
na dvorku žižkovské radnice

Parlamentní volby 2021 – nepovolená volební kampaň na náměstí 
Jiřího z Poděbrad

Přístup na stadion Viktoria Žižkov ze Seifertovy ulice
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Žižkovskými ulicemi roku 2021

Dokončovaná stavba komplexu Viktoria Center v Seifertově ulici

Staveniště – Nákladové nádraží Žižkov – nejen nové bydlení
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Žižkovskými ulicemi roku 2021

Jedno z hygienických, proticovidových opatření – hospoda U slovanské Lípy

Stará zástavba v ulici Strážní

Staveniště – Nákladové nádraží Žižkov – nejen nové bydlení

Boční fronta komplexu komerčního centra Churchill Square
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Pietní akt na nádvoří školy Na Pražačce
5. května 2021

Uprostřed vlevo starosta Jiří Ptáček a ředitel školy Mgr. Pavel Dobeš

V pozadí vpravo starosta Jiří Ptáček
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Starosta Jiří Ptáček u nově vytýčeného středu Prahy 4. 6. 2021

Střed Prahy v ulici Na Balkáně
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Odhalení vysvětlující uliční tabulky
Ulice Koněvova – Kdo byl I. S. Koněv

Odhalení se 21. června 2021 aktivně účastnil i starosta Jiří Ptáček
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Oslavy 140. výročí povýšení Žižkova na město
Havlíčkovo náměstí 2. září 2021
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Vernisáž výstavy Žižkov
1881–1922
Galerie pod radnicí 2. září 2021

Galerie pod radnicí

Maketa tramvajového čela Svatební šaty 1912 Kojenecké oblečení 1919

V rondelu nechyběl žižkovský Pepík
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Vernisáž výstavy Žižkov
1881–1922
Galerie pod radnicí 2. září 2021

Starosta Jiří Ptáček při úvodním projevu Vedoucí oddělení kultury PhDr. Eva Hájkové zve 
k prohlídce výstavy

Vitrína s Olšanským rybníkem a sokolskými atributy Autor výstavy Mgr. Tomáš Dvořák a aranžérka 
výstavy Eliška Braidlová
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Orientační panel

Vinohradské vinobraní 2021
náměstí Jiřího z Poděbrad

Na vinobraní bylo připomenuto 140. výročí povýšení 
Žižkova na město

Nechyběly chuťovky k vínu – lokše

Informační stánek městské části Praha 3 s nezbytným 
logem

Pohoda – slunce, víno…
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Vinohradské vinobraní 2021
náměstí Jiřího z Poděbrad

Burčák z Blatnice

Vinařství Švásta – Kadlec

Vinařství rodiny Machových – vítězové ročníku 2021

Vinařství Mikulica

Pohoda – slunce, víno…
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Hurááá na Žižkov…!

„Právě procházíte prodlouženým severním podchodem, který propojil Hlavní nádraží se Žižkovem. Jeho podoba je 
ale pouze dočasná, v následujících letech se chystá revitalizace a sjednocení vzhledu všech tří podchodů…“
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Adopce hrobů
Záchrana – restaurování – připomenutí osobnosti
Výstavka uspořádaná ve spolupráci Správy pražských hřbitovů a městské části 
Prahy 3 na Olšanech 30. září 2021



Adopce hrobů
Záchrana – restaurování – připomenutí osobnosti
Výstavka uspořádaná ve spolupráci Správy pražských hřbitovů a městské části 
Prahy 3 na Olšanech 30. září 2021
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Sousoší Rodina, které před 20 lety zmizelo 
z křižovatky na Floře, bylo na podzim 2021 
navráceno na své původní místo



Výstava SKICÁK ART 322 Jana Homoly (nar. 1993) se uskutečnila v Galerii 
Informačního centra na náměstí Jiřího z Poděbrad v období Vánoc roku 2021

49



Náměstí Jiřího z Poděbrad o Vánocích 2021

Vánoce v Praze 3 – Žižkovský Betlém

50

Žižkovský Betlém je každoročně vystavován v Informačním centru na náměstí Jiřího z Poděbrad
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Vánoce v Praze 3 – Žižkovský Betlém

Josef Švejk a paní Müllerová

Básník Jaroslav Seifert

„Tři králové“ spjatí s Žižkovem:
starosta Karel Hartig, císař a král Franz Joseph 
a prezident T. G. Masaryk

Ve dveřích hospody U stromu stojí 
Jaroslav Ježek, Franta Sauer 
a Jaroslav Hašek
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Vrch sv. Kříže

Výřez z tzv. Fritzova plánu Prahy a okolí. Vrch sv. Kříže. 1840

Koutný Jaroslav, výřez z grafického listu, 
pohled na Vrch sv. Kříže. 1840

Výřez z plánu okolí Olšan, Vrch sv. Kříže. 1848
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Vrch sv. Kříže

Chalupa František, výřez z grafického listu, pohled na Vrch sv. Kříže. 1871

Výřez z plánu dolní části Kr. Vinohrad. 1874
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Vrch sv. Kříže

Indikační skica stabilního katastru, Olšany a okolí. 1. pol. 19. stol.

Výřez z plánu Prahy a okolí. 1827
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Záznam o Vrchu sv. Kříže v Pamětní knize kostela sv. Rocha. 1869

Záznam o Vrchu sv. Kříže v Pamětní knize kostela sv. Rocha. 1862

Vrch sv. Kříže
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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 336

ze dne 14.12.2021

Petice "Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov!"

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. petici "Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov!" dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení

Jiří Ptáček 
starosta městské části
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• nebudou stanoveny takové kapacity a počty obyvatel na 
základě prověření limitů území dle důkladných socio-
-demografických, urbanistických a dopravních studií, 
které stanoví, co je pro území únosné. Není možné 
postavit čtvrť pro 15 000 obyvatel, kde nebude pořádný 
park, pozemky pro školu budou mít 0,65 ha místo obvyk-
lých 1,5-2 ha a která vyvolá takovou dopravu, že to okolní 
komunikace neunesou.

• nebudou vymezeny vhodně umístěné a dostatečně 
velké plochy pro občanskou vybavenost – školy, škol-
ky, sociální, zdravotní zařízení, sportoviště atd., které 
respektují příslušné normy a Standardy dostupnosti ve-
řejné infrastruktury. Požadujeme také zachování zeleně a 
hřišť mezi plánovanou Jarovskou třídou a sídlištěm Jarov 
či jejich adekvátní nahrazení v docházkové vzdálenosti. 

• nedojde k převedení alespoň 15% podílu bytů na město 
za nákladovou cenu pro zajištění zdravého sociálního 
mixu čtvrti včetně např. potřebných profesí.

• nebude zaručeno vymezení dostatečných ploch parků 
a veřejné zeleně (tzn. pro danou kapacitu území mini-
málně 6 ha), z toho nejlépe min. 4 ha souvislých pobyto-
vých parkových ploch (mezi parkové plochy nemůže být 
počítána izolační zeleň), jejichž umístění bude odpovídat 
docházkovým vzdálenostem obyvatel.

• nedojde k řešení dopravní obsluhy rozvojového území 
tak, aby se nezhoršila situace ve stávající uliční síti, 
obzvláště v ulicích s vysokou koncentrací obyvatel: Na 
Jarově, Malešické, Jana Želivského a Koněvově. V ně-
kterých úsecích těchto ulic jsou již nyní hodnoty hluku 
nadlitmitní a koncentrace mj. benzo[a]pyrenu je na hra-
nici imisního limitu. Je proto nutné předcházet dalšímu 
významnému zhoršování stavu. Dopravní zatížení v roce 
2019 křižovatka Ohrada (47 200 aut/den), J. Želivského a 
Malešická (32 600 aut/den) a křižovatka J. Želivského a 
Olšanská (41 500 aut/den). Požadujeme, aby naopak došlo 
ke zklidnění již dnes přetížené dopravy ve jmenovaných 
ulicích (např. aby Malešická ul. byla upravena na 1+1 jízdní 
pruh). Jmenovitě by měla být navržena dopravně-organi-
zační opatření vedoucí ke snížení zátěže z automobilové 
dopravy: například regulací kapacity navazujících komu-
nikací či snížením počtu parkovacích míst v záměru na 
minimum dle PSP, řešení uliční sítě v rozvojovém území 
tak, aby byla indukovaná doprava rozložena rovnoměrně 

do nově vzniklých ulic (nikoli sbírána Malešickou) či jako 
sběrná preferována ulice U Nákladového nádraží (je mezi 
areálem hřbitovů a novou zástavbou, která může reagovat 
funkčním či prostorovým uspořádáním), nebo sníženy ko-
eficienty zástavby na úroveň, která nepovede k výraznému 
navýšení intenzit automobilové dopravy. 

• nebude změněna koncepce řešení tzv. Jarovské třídy. 
Současný návrh 30 m širokého koridoru se samostat-
nými jízdními pruhy pro auta a tramvaje a s dopravním 
zatížením (18 000 aut/den) vyšším než Koněvova ul. (15-
17 000 aut/den) je naprosto nepřijatelný. Požadujeme 
aby: Varianta 1 (ideální) minimálně v úseku pod Malešic-
kým lesem (mezi ulicemi Na Jarově a Českobrodskou) byla 
Jarovská třída pouze pro nemotorovou, příp. tramvajovou 
dopravu. Varianta 2 (přípustná) byly kapacity průjezdu 
Jarovskou třídou co nejvíce redukovány dopravně-provoz-
ními opatřeními, jako je zavedení mýta pro vjezd či zákaz 
vjezdu nerezidentům, řešení napojení Jarovské třídy do 
komunikační sítě (především křižovatka s ulicí Českobrod-
skou) tak, aby nebyla dobře využitelná pro průjezdnou do-
pravu a navržení takového příčného profilu Jarovské třídy, 
aby zábor ploch na úkor zelených ploch byl co nejmenší.

• nebude předložen návrh zajištění reálné prostupnosti 
územím pro pěší a cyklisty, tj. minimálně takové, jaká je 
v přilehlé části Žižkova (průměrná velikost bloku zhruba 
90 x 110 m), není možné ponechat bloky délky až 450 m s 
pouze doporučenou prostupností 

• nebude zaručena společensky přijatelná smlouva města 
s developery (tj. výše uvedené převedení podílu bytů na 
město, převedení pozemků pro školy, parky, atd. a finanční 
spoluúčast na veřejné infrastruktuře). Současnou nevy-
váženost mezi zisky developera a náklady města nelze 
akceptovat. 

• Dále požadujeme, aby všechna tato témata byla veřejně 
diskutována, aby byla vedena jednání s našimi zástupci,  
aby dle našich požadavků byla upravena územní studie, 
přepracována změna územního plánu (či raději bylo její 
pořizování ukončeno a zahájeno pořízení nové změny 
ideálně v podrobnosti změny s prvky regulačního plánu) a 
smlouvy s developery, a aby upravené verze těchto doku-
mentů byly zveřejněny a schváleny až ve chvíli, kdy budou 
s veřejností vyjasněny všechny sporné body. 

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
a žádost dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov! 

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s návrhem změny územního plánu Z 2600/00 týkající se lokality Nákladového nádraží 
Žižkov a podkladovou studií tzv. Regulačním masterplanem NNŽ zpracované Institutem plánování a rozvoje. Pokud by 
byla studie a změna územního plánu schválena v předkládané podobě, vznikne přehuštěná čtvrť developerských bytů bez 
dostatečných ploch parků a občanské vybavenosti a vyvolávající vysokou dopravní zátěž dopadající na zdraví místních 
obyvatel. Jakékoli změny územního plánu by mělo město schvalovat ve prospěch obyvatel Prahy 3 a celého města, nikoli 
pouze dle zájmů developerů. Požadujeme proto, aby Rada HMP a Zastupitelstvo HMP neschvalovaly změnu územního 
plánu pro celé území Z 2600/00, ani žádné dílčí změny v tomto území (např. Z 3344) či výjimky ze stavební uzávěry a aby 
ani HMP, ani MČ Praha 3 neschvalovaly smlouvy s developery týkající se tohoto území, dokud:

Petice je adresována:  Radě hl. m. Prahy, Zastupitelstvu hl. m. Prahy, Radě MČ Praha 3, Zastupitelstvu MČ Praha 3 

Petiční výbor:  Ing. arch. Anna Vinklárková,
   JUDr. Vladimír Kubinec,  
   Lucie Dušková,
   Mgr. Ivan Landa, Ph.D., 
   Ing. Patrik Švestka, 

Zastupovat sestavitele petice při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoli člen 
petičního výboru nebo osoba jimi zmocněná.

petice_zizkov_1.indd   1 09.07.2021   10:47

Příloha č.1 usnesení č.336 ze dne 14.12.2021 - Petice "Chceme kvalitní čtvrť u Nákladového nádraží Žižkov!" 
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Atelier YYYY   11
Barikád nám.   30
Beergarden viz Ohrada restaurace Beergarden
Café Martin, kavárna   5
Cimburkova ul.   20
Comeback, obchůdek   5
Černínova ul.   22
Dismase sv., kaple   8
Dům RaDOSt   9–11, 14, 21
Dům sociálních služeb Pod Lipami   19
Flora stanice metra   19, 23
Flora, obchodní centrum   13, 14, 26, 48
Galerie pod radnicí   10, 22, 24, 41, 42
Havlíčkovo nám.   10, 14, 15, 20, 22, 40
Hlavní nádraží Praha   18, 23, 45
Husinecká ul.   18, 31
Chelčického ul.   5
Chelčického, škola   6
Chlumova ul.   20
Churchill Square, obchodní centrum   23, 36
Informační centrum Jiřího z Poděbrad   15, 
30, 49, 50
Jana Želivského ul.   19, 22, 57
Jarov   10, 29, 57
Jarovská tř.   13, 57
Jeronýmova ul.   25
Jeseniova ul.   7, 15, 22
Jeseniova, škola   9, 10
Ježkova ul.   26
Jiřího z Lobkovic nám.   21
Jiřího z Poděbrad nám.   15, 23, 26, 29–31, 
34, 43, 44, 50
Klinika, centrum Jeseniova   15
Komenského nám.   21
Koněvova ul.   20, 22, 30, 34, 39, 57
Kostnické nám.   26
Kouřimská ul.   8, 22
Kříže sv. vrch   7, 8, 11, 52–55, 57
Kubelíkova ul.   11, 26, 31
Kulturní centrum Vozovna   15, 31
Lupáčova ul.   5
Mahlerovy sady   21

Malešice   10
Malešická u.   13, 57
Mileny Jesenské, park   22
Milešovská ul.   15
Milíčova ul.   5
Milíčův dům   9
Miraflores, Lima   15
Na Balkáně ul.   19, 20, 38
Na Chmelnici, škola   26
Na Jarově ul.   13
Nákladové nádraží Žižkov   11–13, 19, 32, 35, 
36, 56, 57
Národní památník na Vítkově   24, 28
Nemocnice Královské Vinohrady   11
Nemocnice svatého Kříže v Kubelíkově ulici   
11, 26, 31
Nová Krenovka   21, 25
Ohrada, křižovatka   23
Ohrada restaurace Beergarden   14
Olšanská ul.   19, 22, 57
Olšanské hřbitovy   19, 21, 28, 30
Olšanské nám.   19
Olšanský dvůr   7, 8
Olšanský rybník   42
Park Radost   9
Pitterova ul.   8
Pod Lipami ul.   19
Pražačka škola   18, 37
Prokopova ul.   22
Prokopovo nám.   25
Přestupní stanice, obchůdek   5
radnice   6, 10, 13, 15, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 
34, 41, 42
Rajská zahrada, park   31
Roháčova ul.   22
Rokycanova ul.   5, 22
Sauerova ul.   8
Seifertova ul.   12, 19, 23, 26, 34, 35
Śiwiecova ul.   29
Slavíkova ul.   31
Střecha, bistro v Milíčově ul.   5
Škroupovo nám.   30

m í s t n í  R e j s t ř í k  2 0 2 1
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Šmídová Landscape architects s.r.o., firma   11, 
25
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)   
29
Viktoria Žižkov FK, stadion   9, 17. 22, 29, 31, 
34
Viktoria Žižkov, zastávka MHD   31
Vinohradská ul.   19, 23
Vinohradské hřbitovy   28
Vítkov vrch   17, 18, 24, 25, 28, 29
Vozovna, kulturní centrum   15, 31
Vrbětice   16
Winstona Churchilla nám.   18, 23
Želivského, stanice metra   19, 23, 57
Židovské pece   8, 21
Žižkovské schody   16
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B
Babiš Andrej Ing., premiér ČR   4, 16, 28, 
29
Bellu Alexander Mgr., zastupitel   6
Benadik Anton   30
Boháč Ondřej, IPR   19
Brychtová Margita, radní   31
Č
Čapek Karel, spisovatel   8
Černochová Jana, poslankyně   24
Červený Martin, ředitel hřbitovů   13
Čvančara Jaroslav, badatel   28
Čvančara Miroslav, badatel   28
D
Dobeš Pavel, radní   21
Dobeš Pavel, ředitel školy   37
Dolák Jiří Ing., přísedící soudu   25
Dorazinová Nela, běžkyně   10
Dudová Eva, manažerka   5
Duka Dominik, arcibiskup pražský   18
Dvořák Tomáš Mgr., historik   24, 31, 42
Dymešová Ivana   30
E
Ekhardt (Eckhardt) Emanuel   7, 8
Ekhardtová (Eckhardt) Amálie   7
F
Fedorová Alexandra   30
Foldyna Jaroslav, poslanec parlamentu   18
Franklová Alžběta, chodkyně   10
G
Gotmanová Alena, zastupitelka   21
H
Hájková Eva PhDr., ved. odd. kultury   24, 
31, 42
Hamáček Jan, ministr zahraničí   16
Hašek Jaroslav, spisovatel   25, 51
Hausknecht Filip, manažer   5

Havel Václav, prezident   30, 31
Hlaváč Miroslav gen., GŠ AČR   24
Homola Jan, výtvarník   30, 49
Hübsch Josef   7
CH
Cheng Simon, aktivista   25
J
Jakl Oldřich, ředitel školy   30
Janečková Eva   30
Janouškovec Vojtěch, manažer   5
Jarolímek Filip, sprinter   9
Jesenská Milena, odbojářka   22
Ježek Jaroslav, skladatel   24, 26, 51
Jirka Jan, běžec   10
Jurkevič David, výškař   10
K
Kadlecová Jana Mgr., přísedící soudu   25
Kafka Franz, spisovatel   22
Kaše Jan, hradní stráž   28
Kaucká Tereza, běžkyně   10
Klenkovy, sestry   28
Knesplová Petra, zastupitelka   25
Kobliha Karel   13
Koněv Ivan Stěpanovič   18, 20, 22, 39
Kropáčová Eva, policejní zpravodajka   15
Křeček Pavel Mgr, radní   21, 25, 27
Křížová Barbora, sprinterka   9
Kukla Albert, chodec   10
L
Louda Martin, majitel Viktoria Žižkov   9, 
17, 22
Lukašenko Alexandr   11
M
Mach Petr, vinař   23, 44
Malá Helena   30
Maláčová Jana, ministryně   23
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Sendler Zdeněk Ing, architekt   11
Schneider David   30
Slivka Jaroslav Bc., přísedící soudu   25
Sokol Tomáš JUDr., právník   23
Stropnický Matěj   23
Svěrák Zdeněk, herec   31
Š
Šefl František Xaver   7
Šimáček Jan Alfons, architekt   28
Štěpánek Zdeněk, přísedící soudu   25
Štrébl Štěpán, místostarosta   6, 15, 16, 25, 
31, 32
Švenda Josef, společnost Aiomica   14
T
Táborské Terezie, běžkyně   10
Teplý Bohumil, sochař   26
Touš Čestmír Ing., přísedící soudu   25
Trojan Pavel Mgr., vedoucí odboru MČ   24, 
31
V
Vala Vítězslav, majitel Domu Radost   9
Vaľovský Miloš, centrum Flora   14
Veruovič Petar, přísedící soudu   25
Veselá Libuše   30
Veselých, hrobka   28
Vít Jan, výtvarník   19
Vlk Jan PhDr., kronikář   7, 24, 31
Vojtěch Pavel, zastupitel   21
Vojtíšek Václav, archivář   7
Vojtková Iva, zastupitelka   16
Vystrčil Miloš, předseda Senátu ČR   18, 28
W
Weiser Šimon, atlet   9
Wirth Zdeněk, historik   7
Z
Zeman Miloš Ing., prezident ČR   4, 16, 18
Ž
Žáčková Blanka JUDr., přísedící soudu  25 

Marhounová Nikol, komise pro soc. polit. 
19
Materna Jan RNDr., zastupitel   20
Metnar Lubomír, ministr obrany   18, 28, 29
Mikeska Tomáš Ing., radní   12, 21
Mikhaylov Arseniy   30
Mikota Miloslav, historik   8
Mikuláš Mojmír Ing., zastupitel   16
Molina Luis, starosta Miraflores   15
Mucha Alfons, malíř   17
Mužíková Renáta, kurátorka výstav   31
N
Němec Radek   30
Nová Hana   30
Nový Pavel   30
O
Opata Aleš, náčelník GŠ AČR   28
P
Padyšák Jan, sochař   30, 31
Pangrác Miroslav, výtvarník   19
Peszynski Tomáš, aktivista   18
Ponec František   28
Procházka Karel, historik   7, 8
Ptáček Jiří, starosta   14, 15, 18–20, 26, 29, 
37–39, 42, 56
Pulcová Veronika   30
Putin Vladimír, ruský prezident   17, 18
R
Rejentová Eva, přísedící soudu   25
Richter Milan, majitel Viktoria Žižkov   22
Roubal Tomáš Mgr., přísedící soudu   25
Rut Ondřej, radní   19
Rückerová Jana   30
Růžička Pavel, poslanec   24
Ř
Říha Karel Ing., přísedící soudu   25 
S
Sauer Franta, spisovatel   25, 28, 51
Sedláček Michal, velvyslanec v Peru   15
Seifert Jaroslav, básník   24, 26, 51
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