č. tisku: Z-00 865

Městská část Praha 6
Zastupitelstvo městské části
Usnesení
ze dne 21.06.2018
č. 661 / 18

Plán pro Ladronku
Zastupitelstvo městské části

I. B e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu
usnesení Rady MČ Praha 6 č. 3575/18 ze dne 06.06 2018 a 3603/18 ze dne 19.06.2018

II. S c h v a l u j e
návrh Plánu pro Ladronku dle přílohy tohoto usnesení

III. U k l á d á
1. místostarostovi Ing. arch. Martinu Poláchovi
vypracovat Akční plán pro Ladronku na léta 2019-2020 a jeho předložení RMČ a ZMČ
Praha 6.
Termín: 30.09.2018

Předkladatel : Rada městské části Praha 6
Zpracovatel : Ing. arch. Martin Polách

starosta
Městské části Praha 6

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů : +34 -0 z0

místostarosta MČ Praha 6

místostarosta
Městské části Praha 6

Důvodová zpráva k Z-00 865:
k Plánu pro Ladronku
Ladronka je oblíbeným místem trávení volného času. Ať jde o místní obyvatele,
návštěvníky z okolí nebo i z větší dálky, Ladronka je vnímána jako atraktivní místo pro
sport a relaxaci. Ladronka je zároveň parkem pro místní, vyhledávaným metropolitním
parkem i jednou z nejlepších bruslařských drah v Praze. Tento mimořádný rozsah aktivit
klade na podobu parku i chování v něm velké nároky.
Období největšího rozvoje zažil areál zažil v letech 2000 – 2006, kdy došlo k rekultivaci
parku, výstavbě bruslařské dráhy a rekonstrukci usedlosti. Modernizace areálu se odrazila
v jeho větší vytíženosti. Po deseti letech intenzivního provozu se však ukázala také slabá
místa a chybějící infrastruktura. Mezi rozdílnými typy uživatelů ojediněle dochází ojediněle
ke konfliktům. Proto v roce 2016 připravila Městská část Praha 6 připravila sadu opatření,
která ovšem mezi obyvateli nebyla přijata dobře. Následně, také díky aktivitě místních
spolků, radnice nastavila správnou formu komunikace. Pro přípravu Plánu pro Ladronku
sestavila pracovní skupinu z klíčových aktérů a postup průběžného zapojení obyvatel.
Co se týká vize parku, Ladronka by měla být všestranným vyváženým parkem, kterému
nedominuje žádná z funkcí. Soužití pestré skupiny návštěvníků je založené na vzájemné
toleranci a respektu. Ladronka by si měla zachovat charakter volné přírodní pláně s
výhledy do okolí. Cílem není přilákat na Ladronku další tisíce návštěvníků. Chceme zlepšit
komfort, zázemí a služby pomocí dílčích změn a průběžné správy. Zaměřujeme se na
vylepšení stávajícího stavu, revitalizaci cest, ploch a vybavení. Hnacím motivem je potřeba
větší bezpečnosti dráhy a zavedení pravidel. V souvislosti s tím navrhujeme také orientační
rozlišení ploch - "zónování" na plochy klidu, aktivit a sportu. Park by měl být čitelný pro
všechny uživatele.
Plán pro Ladronku obsahuje sedmnáct témat pro příštích deset let. Každé téma nabízí
několik opatření, jež se uskuteční postupně. Aktuální opatření k realizaci zaneseme
přibližně každé dva roky do Akčního plánu. Prvním je Akční plán 2019 – 2020.
Rada MČ Praha 6 Plán pro Ladronku schválila usnesením č. 3575/18 dne 6. června 2018
a usn. č. 3603/2018 z dne 18. čevna 2018 jej doporučila ke schválení zastupitelstvu MČ
Praha 6 ještě v červnu tohoto roku, aby se mohlo začít se zpracováním konkrétního
akčního plánu na roky 2019 - 2020 a zahrnout potřebné finanční náklady do návrhu
rozpočtu roku 2019.
Datum 18.06.2018:
Zpracoval:
Ing. arch. Martin Polách
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