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Proč sis vybrala 
konkrétně Zelené, co 
může tato strana lidem 
nabídnout?
Pro mě byli Zelení jedno-
značnou volbou, protože 
mě dlouhodobě zajímá téma 
životního prostředí a jeho 
ochrany. Zelení toto řeší 
koncepčně a dlouhodobě. 
Důležitá jsou pro mě i další 
téma zelených, ať jsou to 
např. sociální otázky či otáz-
ky přístupu k ženám. Uvnitř 
strany máme reálnou mož-
nost se plně zapojit. Také 
je mi velmi blízká svoboda, 
kterou v Zelených máme 
jako zastupitelé, kdy není 
uplatňován direktivního pří-
stupu z centra strany, který 
cítím uvnitř jiných stran.

Co se Ti podařilo 
v oblasti životního 
prostředí změnit? 
Podařilo se navýšit rozpo-
čet na údržbu zeleně. Také 
pracuji na velmi zajímavém 
projektu, kterým je prostor 

pro hry v ulici Jamská na 
Hutích. Mělo zde vzniknout 
velké sportoviště, což by 
znamenalo vykácet většinu 
zeleně. Sportoviště se tedy 
přesunulo do parčíku ve 
Splavné. V původním místě 
chceme vytvořit něco zcela 
nového, prostor bude pod-
porovat zájem o přírodu, 
tvořivost, bude zdůrazňovat 
hodnoty území. Budou tam 
prvky pro děti i dospělé, vše 
čistě přírodního charakteru. 

Dalším Tvým tématem 
je doprava, co se 
doposud podařilo? 
Případně daří se 
propojovat obě témata 
životního prostředí a 
dopravy?
Ano, obě témata spolu úzce 
souvisí. Snažíme se o co nej-
větší rozvoj šetrné dopravy, 
aby se lidé nejen komfortně 
přemísťovali, ale také aby 
okolí, kde žijí, bylo bezpeč-
né a zdravé. Podporujeme 
tedy rozvoj cyklotras a pě-

ších propojení. Zejména se 
zaměřujeme na zvyšování 
bezpečnosti v místech, kde 
je hodně chodců. V přípa-
dě automobilové dopravy 
je důležité, aby zejména v 
obytných čtvrtích dochá-
zelo k jejímu zklidňování. 
Snažíme se však také za-
jistit lepší komunikace pro 
automobily. Naším cílem je, 
aby automobilová doprava 
byla používána tam, kde 
je skutečně potřeba a na 
krátké vzdálenosti mohla 
být nahrazena šetrnějšími 
způsoby. 

Ještě rok zbývá do 
voleb, co bys do té doby 
chtěla stihnout?
Ráda bych pokročila s pro-
jektem zmíněného přírod-
ního prostoru v Jamské. 
Chtěla bych ho přivést až 
do realizační fáze. Připravu-
jeme řadu dalších projektů, 
ať jsou to nové cyklotrasy 
na Čihadlech, v Kyjích, nebo 
cyklo magistrála podél že-

lezniční trati. Ta by měla 
navázat na Evropskou cyk-
lodálnici.

Máme zahájené projek-
ty na úpravu křižovatek na 
Broumarské či úpravu ko-
munikací v Kyjích. Na pod-
zim bude zahájena rekon-
strukce Ocelkovy ulice a 
také rekonstrukce chodníků 
Nad Rybníkem. Projektů je 
mnoho, ráda bych jich k re-
alizaci dotáhla co nejvíce.

Za rozhovor děkuje 
Karolína Chloubová

praha14.zeleni.cz/
ilona-pickova-prace-na-
ctrnactku-mne-nabiji

Ilona Picková je dlouholetou zastupitelkou za Zelené. V současné době zastává funkci zástupkyně  
starosty na městské části Praha 14, ve své gesci má oblast dopravy a životního prostředí.

Ilona Picková: Práce pro čtrnáctku mě nabíjí

říjen 2017

Volby do Poslanecké snĕmovny proběhnou 
20. a 21. října. Přijďte.



Zelená opravám

Naše městská část se po-
týká s  mnoha problémy, 
které se jako Zelení snaží-
me řešit.

Jedním z nich je i oprava 
komunikací na Praze 14. Pro 

mnoho z  nás jako každo-
denních uživatelů je klíčový 
stav ulice Slévačské, která 
potřebuje opravit v  celém 
úseku. V mnohém totiž ne-
připomíná městkou komu-
nikaci, ale spíše tankodrom. 
Usilujeme o celkovou opra-
vu a  začít bychom chtěli 
především v místě, kde se 
kříží Slévačská s Poděbrad-
skou. 

Je samozřejmé, že v jed-
nu chvíli nelze uzavřít celý 
úsek, ale postupnou opra-
vou bychom mohli dosáh-

nout toho, že si oddechnou 
nejen řidiči, projíždějící tou-
to důležitou dopravní tep-
nou do práce, ale i lidé, kteří 
využívají městskou hromad-
nou dopravu při svých ces-
tách nejen do zaměstnání, 
ale i za zábavou. 

Oprava této komunika-
ce ulehčí nejen životy nás 
všech, co na Praze 14 ži-
jeme, ale i  těch, kteří do 
naší městské části zavítají 
za prací či za poznáním. 
V  posledních dvou letech 
se již podařilo opravit ulici 

Českobrodská v úseku od 
Průmyslové až po Lomnic-
kou. V nejbližších týdnech 
začne rozsáhlá oprava ulice 
Ocelkova, na které dojde 
i k zásahům do kanalizace.  
K  dílčím opravám dochází 
průběžně na mnoha dalších 
místech.

Jiří Pilip 
člen Zelených

praha14.zeleni.cz/ 
zelena-opravam

Městská železnice u nás

Víte o  tom, že Prahou 14 
procházejí čtyři železniční 
tratě?
Opravdu! Přesto máme na 
našem území pouze jednu 

zastávku – v Kyjích na trati 
do Kolína. Na dobré cestě 
je zastávka na Rajské Za-
hradě na tratích do Lysé 
a Mladé Boleslavi. V blízké 
době se dočkáme zahájení 
její výstavby. Čtvrtou tratí 
je tzv. nákladní spojka pro-
cházející z Dolních Počernic 
okolo Jahodnice a Jirásko-
vy čtvrti dále do Malešic. 

Tato trať skýtá příleži-
tost, kterou se zástupci 

Zelených, kteří mají na sta-
rosti v Praze 14 dopravu, 
rozhodli využít. Aktuálně je 
zpracovaná studie prove-
ditelnosti, která počítá se 
třemi zastávkami: Hostavi-
ce, Jahodnice a Jiráskova 
čtvrť. ROPID v budoucích 
plánech počítá na této tra-
ti s vedením linky S71 z Bě-
chovic přes Depo Hostivař, 
Nádraží Vršovice a dále na 
Smíchov. 

Vznikne tak velmi pohodl-
né spojení do ostatních čás-
tí města, které bude rych-
lejší než auto a přinese do 
systému pražské hromadné 
dopravy nový impuls.

Petr Hukal 
Člen rady, zastupitel-
stva a komise, Zelení

praha14.zeleni.cz/
mestska-zeleznice-u-nas

Pěšinky

Nedávno se mi do ruky do-
stala mapa naší obce z 19. 
století. Kromě fantasticky 
poněmčených českých ná-
zvů, kdy české názvy s háč-
ky a čárkami dostaly němec-

ké koncovky, jsem objevil i 
jinou zajímavost. Na mapách 
totiž byly zakresleny i cesty, 
cestičky a pěšiny jako spoj-
nice obcí zakreslených v 
tehdejším katastrálním plá-
nu. Dá se zjistit, že některé 
z těchto cestiček a pěšinek 
existují a fungují dodnes.

V současné době se obje-
vují snahy po zlepšení pod-
mínek cykloturistiky a ob-
jevují se nové cyklostezky 
jako spojnice mezi obcemi 
nebo objekty. Chůze, jako 
způsob dopravy není stále 
respektována. A tak jsme 

občas svědky toho, jak nám 
prakticky před očima mizí 
cesty staré několik století. 
Smutným příkladem tohoto 
procesu byla devastace pě-
šiny mezi Jiráskovou čtvrtí 
a Hostavicemi. V rámci mo-
dernizace železničního kori-
doru byl upraven i podchod 
pod tratí, ale současně byla 
rozkopána přístupová stez-
ka k tomuto podchodu.

Velmi oceňuji, že Zelení 
na naší radnici neváhali a 
začali s přípravou projekto-
vé dokumentace na tento 
důležitý koridor pro pěší. 

Další průchody se podařilo 
zachránit v rámci projektu 
rekonstrukce železniční tra-
sy z Vysočan.

Osobně bych ocenil i vy-
tvoření mapky s cestičkami, 
po kterých by mohli chodit 
občané na procházku.

Třeba by se hodily na ne-
dělní procházky s vědomím, 
že se po takové cestě chodí 
už 100 nebo 200 let.

Vratislav Štěpař 
člen Zelených

praha14.zeleni.cz/pesinky



Bezbariérový Hloubětín

Zelení si uvědomují, že 
téma bezbariérovosti se 
netýká pouze úzké skupiny 
lidí. Týká se všech – rodičů 
s kočárky, lidí po úraze, tu-
ristů s kufry, seniorů a se-
niorek atd. U projektů, kte-
ré se v Praze 14 realizují, 
Zelení myslí na přístupnost 
všem občanům a  občan-

kám. Jedním z  takových 
příkladů může být nově 
přístupný tramvajový ost-
růvek v Hloubětíně. Pokud 
někdo chtěl nastoupit do 
tramvaje na této zastávce, 
musel vyjít po dlouhých 
schodech. Nyní je možnost 
dostat se na zastávku přes 
přechod, s jehož vybudová-
ním bylo spojeno i zklidnění 
dopravy. 

Karolína Chloubová 
členka Zelených

praha14.zeleni.cz/
bezbarierovy-hloubetin

Mít svůj domov v Praze 14

Slovy „kde domov můj“ 
začíná nejen naše státní 
hymna, ale i  každodenní 
realita téměř sedmdesáti 
tisíc lidí po celé republice. 
Jak k  řešení problematiky 
lidí bez přístřeší přistupu-
je naše městská část a co 
můžeme ještě dělat? Těmi-

to otázkami se intenzivně 
zabývá Komise pro sociál-
ní věci a zdravotnictví pod 
vedením Zeleného zastupi-
tele.

„V této oblasti intenzivně 
spolupracujeme s mobilní 
sociální službou organiza-
ce Naděje. Uvědomujeme 
si, že v Praze stále není do-
statek služeb, jako je nízko-
prahové denní centrum pro 
osoby bez přístřeší. Domní-
vám se, že takové centrum 
by mělo být na každé větší 
části. Chtěli bychom zahá-
jit spolupráci s MČ Praha 9 

na nalezení vhodného pro-
storu právě pro toto cent-
rum,“ vysvětluje předseda 
Komise Michal Prager.

Politikou Zelených je 
dlouhodobě rovněž prosa-
zování sociálního bydlení. 
Jsme proto moc rádi, že se 
Praha 14 zapojila do projek-
tu „Pilotního ověření imple-
mentace systému sociální-
ho bydlení na lokální úrovni 
v Městské části Praha 14“. 
Budování sociálních bytů 
s doprovodnými sociálními
službami je pro Zelené jed-
noznačnou prioritou.

Michal Prager 
člen Zelených

praha14.zeleni.cz/mit-svuj-
domov-v-praze-14

Hutě čeká nová promenáda pro chodce a cyklisty
Slyšeli jste již o projektu 
Severovýchodní cyklo-
magistrály? Jedná se o 
společnou aktivitu ma-
gistrátu, Prahy 14 a sou-
sedních městských částí. 
Jejím cílem by mělo být 
zbudování stezky pro 
chodce a cyklisty, která 
v první fázi propojí Prahu 
14 s Vysočany, Kbely a 
Satalicemi, z druhé stra-

ny také s Horními Počer-
nicemi. 

Občané naší městské 
části budou moci tento ko-
ridor využít ke svým ces-
tám na kole či vycházkám, 
například do vznikajícího 
lesoparku Arborka. 

Z  Hutí se bude možné 
snadno dostat pro zpevněné 
cestě okolo kbelského letiš-
tě přes nový most přetínají-

cí Kbelskou ulici do Vysočan, 
kde může být zajímavým cí-
lem např. park Podvinní.

Aktuálně je na tuto stav-
bu zpracovávána dokumen-
tace pro územní rozhodnu-
tí, a pokud vše dobře půjde, 
mohla by tato výjimečná 
stavba sloužit občanům od 
konce roku 2018. 

Zelení z Prahy 14 patří 
k hlavním iniciátorům toho-

to záměru a vidí v jeho rea-
lizaci významný přínos pro 
zkvalitnění života v  této 
části našeho města.

Petr Hukal 
Člen rady, zastupitel-
stva a komise, Zelení

praha14.zeleni.cz/hute-
promenada

CHCETE ZELENÉ NOVINY PRAVIDELNĚ ELEKTRONICKY?
Zašlete e-mail na praha14@zeleni.cz,

a do předmětu uveďte text: NOVINY ANO.



Zelení redukují billboardy v Praze 14
Také se Vám někdy stává, že 
vám některá jinak zajímavá 
místa v Praze 14, ale i jinde, 
přijdou nehezká, vyvoláva-
jí ve Vás pocit napětí, ale 
nemůžete přijít na to proč? 
Může za to vizuální smog. 

Tento termín se v  po-
sledních letech skloňuje 
čím dál více v souvislosti 
se snahou odborníků bu-
dovat přívětivý prostor jak 
ve městech, tak i mimo ně. 
Člověk, který se nachá-
zí v  takovémto prostředí, 
přijímá podvědomě velké 
množství informací a  vje-

mů, i když si to vlastně ani 
nepřipouští. 

Typickým přispěvatelem 
vizuálního smogu je venkov-
ní reklama. Billboardy lemu-
jící naše dálnice a silnice I. 
tříd mají naštěstí zmizet ješ-
tě tento rok, přesto se mezi 
našimi zákonodárci najdou 
tací, kteří mají choutky ten-
to výdobytek, běžný v civili-
zovaných kulturách, zvrátit. 

V  našich městech však 
toto omezení bohužel zatím 
neplatí, a proto jsme zahlce-
ni velkoplošnou reklamou ze 
všech stran. Dokonce i  na 

takových místech, jako je 
okolí kyjského kostela nebo 
centrum Hloubětína. Jednou 
z mnoha věcí, které Zelení v 
Praze 14 již prosadili, je i vý-
znamná regulace reklamních 
ploch, zejména billboardů na 
pozemcích městské části, 
abychom veřejný prostor 
alespoň částečně očistili, 
zpřehlednili, ochránili. Naší 
snahou je i průběžná revize 
a  odstraňování dopravního 
značení, které se v některých 
místech jeví jako nadbytečné. 

Průzkumy dokazují, že 
menší množství doprav-

ních značek vede řidiče 
k větší pozornosti a zvyšu-
je bezpečnost na silnicích.

Až se takto za čas po 
Praze 14 projdete nebo 
projedete, bude se Vám 
zdát opět o  trochu krás-
nější a  nebudete vědět 
proč, vzpomeňte si na ten-
to text.

Petr Hukal 
Člen rady, zastupitel-
stva a komise, Zelení

praha14.zeleni.cz/zeleni-
redukuji-billboardy

Volnočasový park Horní Lada  
– šance pro Kyje a Jahodnici
Asi se všichni shodneme na 
tom, že jižní část městské 
části přiléhající k  průmys-
lové oblasti, nepatří mezi 
nejhezčí místa. To se však 
může díky inciativě Zelených 
brzy změnit. Na pozemcích 
přiléhajících k ulici Objízdné, 
které jsou místně nazývány 
Horní Lada a jsou ve vlast-
nictví magistrátu, by mohly 
vzniknout nové plochy k trá-
vení volného času. 

Toto území je podle připra-
vovaného metropolitního 
plánu určené k posílení re-
kreačního zázemí pro obča-
ny Prahy. Tato oblast na se 

tak stala zeleným přecho-
dovým pásmem mezi prů-
myslovou oblastí a obytnou 
zástavbou Kyjí a Jahodnice 
a přirozeně by navázala na 
existující i plánovaná spor-
toviště na Jahodnici a zele-
nou plochu mezi železniční 
tratí a Českobrodskou ulicí. 

Studie limit území proká-
zala široké možnosti využití 
těchto ploch pro rekreaci 
a  vzniknout by zde mohla 
například inline dráha, odpo-
činkové plochy, dětská hřiš-
tě a zajímavé krajinné prvky. 

Přesnější podobu nastíní 
nová ideová studie, která 

je dalším stupněm k reali-
zaci toho záměru a Zelení 
Prahy 14 její zpracování 
prosazují.

Petr Hukal

praha14.zeleni.cz/park-
horni-lada

praha14@zeleni.cz 
www.facebook.com/praha14

praha14.zeleni.cz
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