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Zprávy z Prahy 4 

Praha 4 kultivuje veřejný prostor
Jaro přišlo navzdory mrazům v posledním 
březnovém měsíci do Prahy 4 brzo a umožnilo 
oživit bezprostřední okolí Úřadu MČ Praha 4 
zářivými barvami jarních květin a cibulovin. 
V ulici Antala Staška se tak mohou občané nejen 
při přecházení frekventovaného přechodu pro 
chodce mezi radnicí a parkovištěm DBK potěšit 
pohledem na pestrobarevnou paletu zahradních 
petrklíčů, zakrslých narcisů a tulipánů, které 
jsou právě v plném květu. Ve spolupráci se spo-
lečností Hornbach a majiteli přilehlých pozemků 
(DBK Praha., Budějovická DELTA a TSK hl. m 
Prahy) se o to postarala městská část Praha 4.
„Jsem velmi rád, že se nám s partnery povedlo 

navázat vzájemnou důvěru a spolupráci, ať už 
poskytnutím květin samotných či pozemků bez 
nároků na odměnu. Odměnou může být všem 
zvýšený zájem lidí o kvalitu veřejného prostoru 
a i v nynější obtížné situaci dobrý pocit z místa 
ve chvíli, kdy třeba jen čekají na autobus,“ uvedl 
k záměru výsadby radní pro životní prostředí 
Tomáš Hrdinka (ANO 2011).
Pokud se záměr bude občanům líbit, MČ Praha 4 
by ráda plochy vybrané pro kultivaci veřejného pro-
storu nejen v okolí radnice rozšířila, a to jak formou 
jednorázových výsadeb, tak i nesekanými květnatý-
mi loukami či trvalkovými záhony. Ty už mají vedle 
estetického hlediska i roli biologickou. (red)

Radnice Prahy 4 důsledně kontroluje dění na 
pozemku ve Znojemské ulici. Hlavní město tu 
chystá výstavbu nového areálu umělecké školy, 
do které se přestěhuje státní taneční konzervatoř 
Duncan Centre, sídlící doposud v objektu měst-
ské části Praha 4 v Branické ulici, a Základní 
umělecká škola (ZUŠ) z ulice Lounských. 

„Studii proveditelnosti, která má posoudit vhod-
nost návrhu, jeho limity a možnosti na základě 
požadavků taneční konzervatoře a základní 
umělecké školy, zpracovává na objednávku 
hlavního města firma Bomart,“ uvedl Patrik Opa 
(ODS), radní pro územní rozvoj Prahy 4. 
Studie, která zatím nemá finální podobu, uvažu-
je o nové umělecké škole s atriovým uspořádá-
ním, kdy jednotlivé budovy budou mít mimo 
jiné taneční sály, multifunkční sál, knihovnu, 
jídelnu, učebny, divadelní šatnu, kostymérnu 
a další. „Objekty v návrhu tvoří po obvodu po-
zemku ucelený blok pěti budov, z nichž jedna 

je třípatrová, dvě dvoupatrové a dvě jednopatro-
vé,“ upozornil Patrik Opa. Uvnitř areálu počítá 
studie s vnitřní zahradou, kde by probíhala 
různá představení, sochařské aktivity, výuka 
malby a podobně. Zachována má být podstatná 
část zdravé vzrostlé zeleně a přibýt má i nová. 
Ta se má objevit i na zhruba třetině střešní 
plochy nových budov.

Veřejnost dostane  
příležitost k vyjádření

 „Nyní je zpracována pouze studie a jedná se 
o návrh, který neprošel žádným schvalovacím 
řízením. Přesto kroky hlavního města hlídáme 
a s projektanty komunikujeme. Jakmile obdrží-
me oficiální cestou projekt k připomínkování, 
sejdeme se s obyvateli z okolí uvažovaného no-
vého školního areálu, a to za účasti architektů. 
Veřejnost požádáme o připomínky. Teprve poté 
proběhne oficiální projednání návrhu v komisi 

rozvoje Prahy 4 a radě městské části,“ zdůraznil 
radní Patrik Opa. 
„Umělecké školy májí svá specifika a potřeby, 
které se mají na daný pozemek vejít. Přesto 
požadujeme po hlavním městě zachování 
vzrostlých stromů v co největší míře. Nové 
budovy pak musí být energeticky nenáročné 
a nemělo by se zapomenout ani na efektivní 
využití dešťové vody. Provoz v nových školních 
budovách pak nesmí rušit okolní obyvatele. 
Musí tedy být dostatečně hlukově izolované,“ 
řekla Lucie Michková (ODS), zastupitelka měst-
ské části Praha 4. 
Ve Znojemské ulici nyní probíhá demolice 
zchátralého objektu bývalých jeslí. Ten bohužel 
sloužil řadu let jako místo setkávání lidí bez 
domova a drogově závislých, kteří svým chová-
ním často narušovali životní komfort obyvatel 
z okolí. „Pozitivní je, že podle odhadů se v roce 
2023 vrátí do místa opět děti,“ dodala Lucie 
Michková. (red)

Praha 4 si pohlídá podobu nového  
školního areálu ve Znojemské

Součástí nového školního areálu ve Znojemské by mohlo být i takovéto atrium se zahradou. Studie ale ještě nemá finální podobu, a to včetně napří-
klad navrhované barvy budov.


