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Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2019 

do 31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti Spolku Šárecké 

údolí a její text byl předmětem jednání členské schůze spolku konané 

7.10.2020. 

 

1. Základní informace  

Název: Spolek Šárecké údolí 

Sídlo: Pod Mlýnkem 68/4, Dejvice, 160 00 Praha 

IČ: 22886052 

Právní forma: zapsaný spolek  

Spisová značka: L 23049 vedená u Městského soudu v Praze 

 

2. Činnost spolku  

Hlavními činnostmi spolku jsou: 

a) ochrana krajinného rázu (včetně jeho kulturní a historické složky) a urbanisticko-

architektonických charakteristik v Šáreckém údolí; 

b) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny na území Prahy 6 a zejména v Šáreckém 

údolí, které je páteří PP Šárka-Lysolaje včetně péče o přírodní a kulturní památky v této 

lokalitě; 

c) zlepšení životních podmínek obyvatel v Šáreckém údolí, především bezpečnost silničního 

provozu a investice samosprávy a státní správy do infrastruktury a občanské vybavenosti v 

této lokalitě; 

d) propagace a prosazování principů občanské společnosti, zlepšení informovanosti občanů 

Šáreckého údolí o záměrech obce a vedení dialogu s orgány samosprávy a státní správy při 

plánování dalšího rozvoje této lokality; 

e) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy občanů Šáreckého údolí 

dotčených procesy a úkony orgánů samosprávy a státní správy; 

f) organizování kulturních, společenských a sportovních akcí v Šáreckém údolí v duchu jeho 

prvorepublikových tradic. 

 

  



   

3.  Struktura spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním a řídícím orgánem spolku je 

výkonný výbor. Každý člen výkonného výboru zastupuje spolek samostatně. Členy 

výkonného výboru jsou: 

 

• Ing. Vladimír Brož, předseda 

• David Ptáček, místopředseda 

• Marek Brychcín, pokladník 

• Zbyněk Hajn, člen 

• Jan Kučera, člen 

• Markéta Nová, člen 

• Milan Šimonovský, člen 

• Michal Zazvonil, člen 

• Martina Kletečková, člen 

Předseda spolku řídí činnost spolku a výkonného výboru mezi zasedáními členské schůze a 

plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Předseda může rozhodovat v neodkladných 

případech o všech věcech týkajících se spolku. Na nejbližším zasedání o tom informuje 

výkonný výbor, případně členskou schůzi. 

 

4.  Členská základna   

Spolek evidoval ke konci sledovaného období 92 členů. 

 

5. Stěžejní projekty spolku v roce 2019 

 

5.1 Monitoring úředních desek 

Koncem roku 2019 spolek zahájil prostřednictvím externího dodavatele systematický 

monitoring úředních desek Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 6. Cílem 

této aktivity je mít aktuální informace o činnostech a rozhodnutích těchto orgánů, které se 

jakýmkoli způsobem dotýkají Šáreckého údolí, zejména v oblasti územního rozhodování, 

stavební činnosti a ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. 

  



   
5.2 Jednání s úřady-inženýring 

U mnoha níže popsaných akcí (Most Břetislavka, Most Horoměřická, Kruhový objezd 

Horoměřická x Nebušická) probíhají jednání s Technickou správou komunikací ohledně 

koordinace časové a věcné, aby bylo zabráněno většímu dopravnímu zatížení způsobenému 

případnými uzavírkami při stavebních pracích, dále jednáme o zefektivnění a propojení všech 

návazných částí těchto stavebních a dopravních úprav ve prospěch občanů Šáreckého údolí. 

V roce 2020 budou nadále probíhat jednání, případně pomoc při zajištění inženýrské činnosti 

na případných povolení a komunikaci s úřady. 

5.2.1 Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí  

Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění a rekonstrukce inženýrských sítí, výstavba 

chodníků, úprava uličního prostoru.  

V průběhu roku 2019 probíhala urgence a sledování vývoje projektu na MHMP Odbor 

investiční, stejně tak na ÚMČ Praha 6 Odboru dopravy, komunikace s projektantem akce. 

Vydané územní rozhodnutí. 

V roce 2020 dále sledováno a monitorováno, v prvním pololetí 2020 uzavřeno stavební řízení 

vydáním stavebního povolení, monitorováno zpracování zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele. Bude sledováno zadávací řízení, výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací. 

Cílem je i koordinace prací tak, aby byl minimalizován dopad na život v údolí.  

5.2.2 Retenční nádrž na výtoku stoky D  

Výstavba nové podzemní záchytné retenční nádrže v Šáreckém údolí u zastávky Korek, 

na výusti stávajícího odlehčovacího potrubí z komory na Evropské ulici, které je v současné 

době nevhodně ukončeno volným ústěním do travnatého pozemku. Účelem realizace je 

zachycení přepadlého objemu vody při přívalových deštích a jejich následné postupné 

přečerpání do kanalizace v ulici V Šáreckém údolí. 

Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D; stavební práce. Odhadovaná hodnota zakázky je 

135 mil. Kč. Dříve zajišťováno Pražskou vodohospodářskou společností, aktuálně Investičním 

odborem MHMP. 

V září 2019 bylo vypsáno předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu.  

Od té doby bez dalšího vývoje. Monitorováno, urgováno.   

5.2.3 Jednosměrka v ulici Na Krutci 

Úspěšná komunikace s ÚMČ Praha 6 Odborem dopravy a Technickou správou komunikací 

ohledně zrušení rozhodnutí o jednosměrnosti.  

5.2.4 Úprava semaforu na výjezdu autobusů z Podbaby 

Jednání s MHMP Odborem pozemních komunikací a drah a společností ROPID ohledně 

úpravy intervalu na SSZ z důvodu zpožďování školního autobusu. Díky úpravě režimu se 

podařilo výrazně zkrátit čekání autobusu na podbabském semaforu. 



   
5.2.5 Infocedule do Šáreckého údolí 

Zajištění potřebných povolení pro výstavbu infocedulí, informačních panelů pro návštěvníky 

Šáreckého údolí. Cedule byly instalovány v roce 2020 u viaduktu v Podbabě, na křížení 

turistické značky se silnicí u Šatovky a na začátku Zlatnice. Jednu ceduli zbývá po získání 

potřebného povolení umístit u zastávky Na Mlýnku. 

5.2.6 Dopravní značení v Podbabě 

Jednání s ÚMČ Praha 6 - Odbor dopravy ohledně úpravy dopravního značení v Podbabě. 

ÚMČ Praha 6 Odbor dopravy ve spolupráci s Policií ČR vyprodukovali situaci dopravního 

značení, která námi byla opět upravována, tak aby byla pro občany Šáreckého údolí 

efektivnější. 

5.2.7 Pod Habrovkou – uzavřená komunikace 

Jednání s ÚMČ Praha 6 Odborem dopravy, MHMP Odborem evidence majetku, MHMP 

Odbor ochrana prostředí vedoucí ke zprůchodnění uzavřené komunikace Pod Habrovkou. 

5.2.8 Most Břetislavka  

Most v ulici V Podbabě – rekonstrukce. Demolice a novostavba mostního objektu přes 

Šárecký potok u zastávky Břetislavka.  

5.2.9 Most v Horoměřické ulici, na Jenerálce 

Rekonstrukce mostu přes Nebušický potok na Jenerálce. Dojde k demolici současného mostu 

včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního 

vybavení. 

Na rok 2020 rozpočet Hl. m. Prahy pro tuto akci uvažuje s investicí 39 mil. Kč.  

28.08.2020 TSK odeslalo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitní řízení, 

k dnešnímu dni zadávací řízení neukončeno.  

5.2.10  Rekonstrukce Horoměřické ulice  

Celková rekonstrukce komunikace v úseku mezi křižovatkou s ulicí V Šáreckém údolí, včetně 

odvodnění a rekonstrukce inženýrských sítí, výstavba chodníků, úprava uličního prostoru. 

5.2.11  Úprava křižovatky V Šáreckém údolí x Horoměřická  

Úprava napojení ulice V Šáreckém údolí na Horoměřickou, zlepšení rozhledových poměrů a 

nájezdových poloměrů. Příprava pro instalaci světelného signalizačního zařízení. 

5.2.12  Kruhový objezd Horoměřická x Nebušická 

Vybudování kruhového objezdu by umožnilo ukončit autobusovou linku 116 u metra 

Veleslavín nebo Bořislavka. 

  



   
5.3 Šatovka 

Spolek podal v květnu 2019 správní žalobu k Městskému soudu v Praze proti změně 

územního plánu z roku 2018 v oblasti usedlosti Šatovka. Městská část Praha 6 na Šatovce 

plánovala výstavbu předimenzovaného seniorského centra (viz 

https://www.praha6.cz/soutez-satovka). 

Městský soud naši žalobu potvrdil ve čtyřech bodech z pěti, konstatoval mj., že změna 

územního plánu je v příkrém rozporu se Zásadami územního rozvoje Hlavního města Prahy. 

MČ Praha 6 podala prostřednictvím MHMP proti rozhodnutí kasační stížnost. Nejvyšší 

správní soud však stížnost v květnu 2020 zamítl a změna územního plánu, tak byla zrušena 

s definitivní platností, bez možnosti odvolání pro MHMP.  

Radnice Prahy 6 ihned po zamítnutí kasační stížnosti podala novou žádost na změnu 

územního plánu a pověřila inženýringem autory vítězného návrhu k prosazení této nové 

změny územního plánu v novém procesu schvalování. Zároveň zadala zakázku v ceně cca 

33 mil. Kč na projektovou dokumentaci na výstavbu seniorského centra víceméně podle 

původního projektu.  

Navrhovaná změna územního plánu sice navrhuje odstup zastavitelného území od přírodní 

památky v pásmu 10 metrů, ale není omezena koeficientem zastavěnosti.  

Spolek proto velmi bedlivě monitoruje aktivity MČ Praha 6 a Magistrátu Hl. m. Prahy 

související s usedlostí Šatovka a okolními pozemky. Spolek by ocenil, kdyby se vlastníkům 

podařilo vrátit usedlosti Šatovka život, avšak za respektování krajinného rázu a charakteru 

údolí. 

5.4 Uzavření ulice Pod Habrovkou 

V říjnu 2019 došlo k uzavření páteřní cyklistické stezky A17 a oblíbené turistické trasy 

z Nebušic do Dolní Šárky v místě za viaduktem v mimoúrovňovém křížení Horoměřické s ulicí 

Pod Habrovkou. Náš spolek podal podnět na odbor dopravy MČ Praha 6, ve spolupráci 

s inženýringem zjišťoval právní stav této komunikace a zahájil veškeré možné úsilí 

k znovuotevření této komunikace. Činnost spolku v této kauze pokračuje v průběhu celého 

roku 2020, kdy spolek objednal od geodetů zaměření a označení obecních pozemků. 

Poté spolek společně s dobrovolníky zprůchodnil trasu, která vede po obecních pozemcích. 

Dále vlastním nákladem nechal vybudovat provizorní dřevěné lávky v nejužších místech 

u potoka. V současné době vede spolek jednání s právníky, úřady a vyzval k jednání také 

vlastníky pozemku, kteří jej zahradili a brání průchodu. 

 

https://www.praha6.cz/soutez-satovka


  

 

6. Veřejné akce pořádané spolkem v roce 2019 

 

Během roku 2019 byly uspořádány tyto společenské akce: 

6.1 Pálení čarodějnic  

Tradiční akce o Filipo-jakubské noci. Počasí nám 

přálo, přišla spousta místních i přespolních, 

opékaly se buřty, točilo Únětické pivo.  

 

6.2 Dětský den a Závod kačenek 

Velkolepá akce pro děti nejen ze Šáreckého 

okolí. Jednalo se o finančně nejnáročnější akci 

roku 2019. 

 
 

 

 
6.3 Dobrovolnické dny 

Ve spolupráci s agenturou Byznys pro společnost organizujeme dobrovolnické dny. V září 

2019 nám dobrovolníci z MONETA Money Bank pomohli vylepšit cestu z Žežulky na Babu. 

V rámci akce byl vyčištěn původní odvodňovací systém po celé délce cesty. 

 

  



   

7.  Hospodaření spolku v roce 2019 

 

V roce 2019 spolek hospodařil s deficitem 19 tis. Kč. 

Hlavními finančními zdroji spolku byly dary od mecenášů ze Šáreckého údolí a příspěvky 

stálých podporovatelů. 

Příjmy a výdaje spolku za rok 2019 členěné podle účelu: 

Akce Příjmy Výdaje Pohyb peněz (Kč) 

Mecenáši 70 000    70 000  

Pravidelné příspěvky členů výboru 

spolku 17 256    17 256  

Kačenky 17 300  4 019  13 281  

Šárecký den 12 930  29 913  -16 983  

Čarodějnice 2 500  1 978  523  

Nákup vybavení   478  -478  

Dobrovolnické dny   1 000  -1 000  

Cedule   1 038  -1 038  

Režie   13 670  -13 670  

Externí právní služby (např. Šatovka …)   38 076  -38 076  

Externí služby  

- jednání s úřady a inženýrská činnost   44 770  -44 770  

Externí služby  

- monitoring úředních desek (1 měsíc)   4 000  -4 000  

Celkový součet 120 314  139 270  -18 956  

 

  



   

8. Výhled do roku 2020 

 

8.1 Rozpočet 2020 

 

Pro rok 2020 počítá spolek s příjmy a výdaji ve výši 210 tis. Kč.  

Rozpočet na rok 2020 Příjmy Výdaje 

Mecenáši 160 000    

Pravidelné příspěvky členů výboru spolku 17 500    

Členské příspěvky 2 000    

Kačenky 16 000  4 000  

Šárecký den 10 000  30 000  

Čarodějnice 2 500  4 000  

Nákup vybavení   15 000  

Dobrovolnické dny 2 000  2 000  

Cedule   2 000  

Režie   15 000  

Migrace a update webu spolku   15 000  

Externí právní služby (např. Šatovka …)   25 000  

Externí služby  

- jednání s úřady a inženýrská činnost   50 000  

Externí služby  

- monitoring úředních desek (12 měsíců)   48 000  

Celkový součet 210 000  210 000  

 

  



   
8.2 Očekávané veřejné investice v údolí 

 

Magistrát hl. m. Prahy pro rok 2020 v Šáreckém údolí počítá s následujícími investicemi: 

 

• Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí – na rok 2020 je rozpočtována 
částka 25.000.000,- korun 

 

 
• Retenční nádrž na výtoku stoky D – na rok 2020 je rozpočtováno 40.000.000,- korun 

 

 

• Most Břetislavka – na rok 2020 rozpočet 2.400.000,- korun 

 

 

• Most Horoměřická – na rok 2020 rozpočet 39.000.000,- korun 

 

 
  



   
• Bus pruh Horoměřická – na rok 2020 rozpočet 3.000.000,- korun 

 

 

 

• P + R Tobrucká – na rok 2020 rozpočet 1.000.000,- korun 

 

 

Městská část Praha 6 pak kromě provozních výdajů plánuje v Šáreckém údolí v rámci 
rozpočtu na rok 2020 pouze tuto investici…  

 

• Seniorské centrum Šatovka - PD rekonstrukce a dostavby areálu 1.000.000,- CZK, a to 
od 07/2020 (akce pozastavena do rozhodnutí o kasační stížnosti) 

 

8.3 Veřejné akce v roce 2020 

Vzhledem k šíření nemoci COVID 19 a souvisejícím opatřením se spolku bohužel v roce 2020 

nejspíš nepodaří uskutečnit žádnou z pravidelných veřejných akcí. Doufáme nicméně, že se 

společně sejdeme u pálení čarodějnic 30. dubna 2021. 

 

 

 

 

 

 

Sestavil 

 

 

 

Marek Brychcín 

Dne 6.10.2020 

 


