
 

PETICE 
Ladronka pro všechny   
 
 
V parku Ladronka chystá radnice Prahy 6 úpravy včetně rozšíření bruslařských drah. Bruslařské dráhy              
mají být rozšířeny o dráhu v severní části parku podél Tomanovy ulice souběžně se stávající pěší                
cestou (viz obrazová příloha na další straně). 
 
Severní pěší cesta při Tomanově ulici je ale dosud klidovou částí parku, kterou hojně využívají rodiče                
s dětmi (je tu umístěno dětské hřiště), senioři nebo pejskaři. Rozšíření dráhy v tomto místě by si                 
vyžádalo i kácení zeleně, která má mimo jiné izolační efekt v odstínění dopravy v Tomanově ulici.  
 
Rozšíření bruslařských drah v tomto místě tak považujeme za nepřijatelné. Tento názor odpovídá i              
výsledkům ankety z roku 2016, kterou připravila radnice a ve které se veřejnost jednoznačně vyslovila               
pouze pro rekonstrukci pěší cesty bez jejího rozšíření o bruslařskou dráhu. Radnice ale názor občanů               
nerespektuje a v tichosti zadala zpracování projektu na rozšíření dráhy podél Tomanovy ulice. 
 
Jednou z největších hodnot parku Ladronka je jeho pestrá návštěvnická skladba. Proto vnímáme jako              
nevhodnou preferenci bruslařů oproti aktivitám ostatních návštěvníků. Podporujeme takové úpravy,          
které budou mít za cíl zvýšení bezpečnosti uživatelů bruslařské dráhy, ale které zároveň neomezí              
ostatní uživatele parku. 
 
  
My, níže podepsaní, žádáme, aby Rada Městské části Praha 6 
 

1. upustila od záměru rozšíření bruslařské dráhy při severní pěší cestě u 
Tomanovy ulice 

2. před vypracováním projektu na úpravy areálu Ladronka přistoupila k řádnému 
zapojení občanů do celého procesu dle požadavku Rady hlavního města 
Prahy, usnesení č. 2908, ze dne 22.11.2016. 

  
Dále žádáme Zastupitelstvo Městské části Praha 6, aby v souladu s § 8 odstavce c) 
zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. projednalo tuto záležitost a uložilo 
Radě Městské části Praha 6 splnění shora uvedených bodů. 
  
 
Tento text je peticí podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 
  
Petiční výbor ve složení: 
Michal Volf, Hošťálkova 1950/27, 169 00 Praha 6 (Spolek Pro Břevnov) 
Marek Šálek, Za Strahovem 386/43, 169 00 Praha 6 (Sdružení Tejnka, z. s.) 
Michal Chylík, Nad Závěrkou 1109/13, 169 00 Praha 6 (Zelený Břevnov, z. s.) 
Ondřej Bojar, Za Pohořelcem 672/15, 169 00 Praha 6 (Spolek Malovanka) 
 
Petiční výbor zastupuje Michal Volf, Hošťálkova 1950/27, 169 00 Praha 6. 
 
Obrazová příloha na další straně. 
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Obrazová příloha 
 

 
Severní pěší cesta při Tomanově ulici - dosud klidová část parku Ladronka. 
 
 

 
Bruslařské dráhy mají být rozšířeny o dráhu v severní části parku (červeně) podél Tomanovy ulice               
souběžně se stávající pěší cestou. 

 


