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Průzkum: změny u Intercontinentalu jsou třeba
JAN PROKEŠ

O
kolí hotelu In-
tercontinental
mezi Vltavou
a Pařížskou ulicí
je prestižní ad-

resa. V reprezentativním prů-
zkumu, který provedla spo-
lečnost IBRSmezi dvěma
stovkami rezidentů a stovkou
pravidelných návštěvníků lo-
kality, nicméně označila mír-
ná většina respondentů tento

prostor za
nevzhledný.
A podle dvou
třetin z nich
byměl projít
revitalizací
či úpravou.
Tu přitom

plánují noví
vlastníci hotelu v památkové
rezervaci, kterými jsou už přes
rokmiliardáři Oldřich Šlemr,
Pavel Baudiš a Eduard Kučera.
Jak samotný interiér, tak

okolí luxusního hotelu, který
vznikl na přelomu 60. a 70. let
minulého století, se mají pro-
měnit podle studie od ateliéru
TAK pod vedením architekta
Marka Tichého.
Jeho návrh počítá mimo ji-

né s velkýmmnožstvím zele-
ně i vodních prvků a výraz-
ným rozšířením prostranství
pro veřejnost na náměstí Mi-
loše Formana i protilehlé pia-
zettě na Dvořákově nábřeží.
Vnitřek i vnější skelet hotelu,
který provozuje kanadský ře-

tězec Fairmont, má také do-
stat nový háv, ovšem přísně
v souladu s původní podobou
interiéru.
Ředitel investiční kanceláře

R2G, která zastupuje vlastníky
hotelu, odhaduje náklady
změn na dvě a půl miliardy
korun. „Jsme ve fázi dokon-
čování potřebné dokumenta-

ce a před podáním všech nut-
ných žádostí. Doufám, že bu-
dememoci brzy začít stavět,
protože bychom rádi využili
současnou paralýzu cestovní-
ho ruchu i jeho následný
dlouhodobý útlum k práci,“
upřesnil Jakub Dyba, podle
nějž je zahájení stavby reálné
ještě letos.

InterContinental byl hojně
využívaný pro kongresovou
turistiku, mířili do něj ná-
vštěvníci hlavně z Asie a Spo-
jených států. Návrat těchto
klientů se neočekává ještě
dlouho po uvolnění protiepi-
demických restrikcí v Česku.
Některá média loni zveřej-

nila námitky vůči skleněné-

mu objektu, který má podle
studie vzniknout na náměstí
Miloše Formana na rohu Bíl-
kovy a Pařížské.
Podle Dyby jsou za kritikou

zájmy soukromých osob, kte-
ré vlastní na náměstí byty.
„Popis objektu, který se obje-
vil v některýchmédiích, vů-
bec neodpovídal skutečnosti.

Tou je kompletně prosklená
a vzdušná budova se třemi
nadzemními patry. Čeští ma-
jitelé vkládají do celého pro-
storu nemalé prostředky a je-
jich cílem je citlivá oprava
hotelu i dokončení urbanis-
tického řešení okolí. Všechny
části přitom chápeme jako
jeden celek,“ zdůraznil.
Zmíněný „kontroverzní“

objekt byměl sloužit jako
showroom pro obchody
v sousedství. Návrh architekta
Tichého počítá také s odstra-
něním vjezdu do garáží a „vě-
trací střechy“ na Formanově
náměstí. Nábřeží Vltavymá
s Pařížskou ulicí propojit nové
náměstíčko a tunel.
O plánovaných změnách

věděla jen čtvrtina oslove-
ných pro účely průzkumu. Tři
čtvrtiny z nich představenou
vizualizaci plánovaných úprav
hodnotily pozitivně.
„Na zamýšlených úpravách

respondenti nejvíce oceňují
nárůst zeleně, stromů i lavi-
ček. Řadu lidí zaujal moderní
vzhledmísta, který na druhou
stranumenší části dotáza-
ných vadí. Jde hlavně o starší
lidi,“ konstatují v souhrnu
autoři sondy z agentury IBRS.
Z respondentů, kteří o plá-

nech věděli, s nimi čtvrtina
nesouhlasila a čtvrtina nedo-
kázala odpovědět. Mezi ná-
vrhy na vylepšení projektu
zazněl požadavek na vznik
více menších obchodů nebo
na dětské hřiště.
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JAK SE VÁM LÍBÍ? Prostor v okolí pražského hotelu InterContinental na Starém Městě čekají zásadní úpravy. Vizualizace: ateliér TAK

Řidiče na
Smíchově
čeká omezení
Smíchov – Polovina ulice
Karla Engliše bude od pon-
dělí 11. května až do poloviny

srpna uza-
vřena. Tech-
nická správa
komunikací
plánuje
v úsekumezi
ulicemi
Stroupež-
nického

a Radlická její kompletní re-
konstrukci včetně úpravy
odvodnění. Proto bude vo-
zovka po ukončení prací
z velké žulové dlažby
a chodníky zmozaiky. (eb)
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Školky budou
otevřeny až
do července
Stodůlky – Všechnymateř-
ské školy zřizované Prahou 13
budou v provozu od pondělí

25. května
až do konce
července.
Ředitelé tím
chtějí vyjít
vstříc rodi-
čům, kteří
mohoumít
se zajištěním

hlídání přes léto větší pro-
blém než předešlé roky.
„Chvályhodné rozhodnutí.
Děkuji za ně všem ředitel-
kám i učitelkám,“ řekl sta-
rosta David Vodrážka. (eb)
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Haštalskou
čeká několik
etap uzavírek
StaréMěsto – V šesti fázích
bude uzavřena a rekonstruo-
vána Haštalská ulice v úseku

mezi křižo-
vatkami
s Rybnou
a Řásnovkou.
Stavebníci
předláždí
stávající po-
vrch vozov-
ky. Během

každé etapy bude napláno-
vána objížďka daného úseku.
První práce začnou už toto
pondělí a potrvají téměř čtyři
měsíce – přesněji do pátku
21. srpna. (eb)
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Desítka
spustila
adopci stromů
Vršovice – Obyvatelé desáté
městské části si mohou ado-
ptovat svůj strom. Jako ado-

ptivní rodiče
budou do-
hlížet na
jeho dobrou
kondici,
zalévat ho
v době sucha
a upozorňo-
vat na pří-

padné poškození. Odpověd-
nost za jeho stav ovšem i na-
dále zůstane radnici. Lidé si
mohou sami zvolit, zda si
osvojí mladou, či vzrostlou
dřevinu. Hlásit semohou
na e-mailu stromy@praha10.cz.
Radnicemá s projektem ve-
liké plány – slibuje si od něj,
že lidé budou všímavější ke
svému okolí. (eb)
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Na JižnímMěstě radí
zdarma podnikatelům
Háje – Poradenské centrum
pro živnostníky začalo tento
týden fungovat poblíž stani-

cemetra
Háje. Od-
borníci ze
společnosti
Grant
Thornton
Advisory zá-
jemcům po-
radí napří-

klad s tím, jak správně vypl-
nit žádost o státní podporu
nebo na jaké formy pomoci
mají nárok. Veškeré konzul-
tace jsou bezplatné. Centrum
sídlí na adrese Opatovská 874
a v provozu je v pracovní dny
od 9 do 17 hodin. Rady po-
skytuje také na telefonním
čísle 607 055 573 a e-mailu
covid@cz.gt.com.

„Akutní zdravotní hrozba
spojená s pandemií už je
snad pomalu za námi, zdale-
ka jsme však nevyhráli – při-
chází totiž druhá fáze krize,
v níž budeme sčítat ekono-
mické ztráty,“ vysvětlil mís-
tostarosta Prahy 11 Ondřej
Prokop důvody, proč se rad-
nice podílí na pomoci podni-
katelům. (eb)
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Poděkujte a podpořte ty v první
linii: dobrovolné hasiče!
JIŘÍ MACEK

Praha – Každý den sleduje-
me vmédiích příběhy hrdinů
z první linie boje s koronavi-
rem. Přiznejme si, že si náš
obdiv zaslouží právem. A je
jedno, zda jde o zdravotníky,
hasiče, pokladní, hasiče či
policisty. Mezi nimi se v prv-
ní linii kromě profesionálů
ocitli i dobrovolní hasiči,
kteří svým kolegům zdatně
sekundují. Také jim patří
poděkování za zvládnutí
momentální náročné situace.
Svoji činnost vykonávají na-
víc ve svém volném čase
a bez nároku na honorář.
O to je jejich činnost obdi-
vuhodnější.
Jejich úsilí neuniklo po-

zornosti v pivovaru Velko-
popovický Kozel, který se
rozhodl hasiče odměnit:
„Dobrovolným hasičům
uvaříme speciální várku
hasičského pivního speciálu.
A bude to jedenáctka,“ říká
Vojtěch Homolka, sládek ve
velkopopovickém pivovaru.
Dobrovolných hasičů je

v České republice přes
350 tisíc, Dnes si více než
jindy uvědomujeme důleži-
tost jejich činnosti. „Dobrá-
ci“, jak se dobrovolným
hasičům říká, pomáhají tam,
kde profesionální složky ne-
mají dost sil. Bez nich by se
například nedostala v obcích
dezinfekce domíst, kde je
nutná, nebo podávají po-
mocnou ruku lidem v těž-
kých životních situacích.
Pomáhají hasit i současnou

krizi. Za to jim patří náš velký
dík.
„V uplynulých týdnech se

zapojily stovky dobrovol-
ných hasičských sborů do
nejrůznějších činností ne-
zbytných pro co nejefektiv-
nější zvládnutí kritických
chvil při boji s koronavirem.
Je těžké jmenovat pouze ně-
které z nich. Rád bych proto
poděkoval všem, kteří po-
máhali a pomáhají,“ říká Jan
Slámečka, starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska.
Nasazení dobrovolných

hasičů v období pandemie
oceňuje velkopopovický pi-
vovar, který hasiče podporu-
je už téměř patnáct let a stojí
při nich i v této nelehké do-
bě. Jejich poctivou práci se
rozhodl odměnit speciální
várkou hasičského speciálu
s osobním poděkováním.

„Dobrovolní hasiči nás neu-
stále přesvědčují o své důle-
žitosti a nezbytnosti. Když je
potřeba, vždy nezištně po-
máhají a vmnohých obcích
bývají srdcem kulturního
i společenského života. Proto
jsme se rozhodli uvařit jim
za jejich práci a obětavost
speciální hasičskou várku,
kterou si pak, až tato nelehká
doba bude za námi, společně
připijeme na zdraví,“ říká
Vojtěch Homolka.
Kdokoli chce poděkovat

nějakému sboru, mámož-
nost. Na webových stránkách
www.dobracidekujem.cz
může každý nominovat
dobrovolné hasiče ze svého
města či vesnice a napsat jim
osobní poděkování. „Až to
situace dovolí, pošleme těm-
to sborům sud hasičského
speciálu spolu s vaším vzka-
zem. Za to, že v první linii
hasí jednu krizi za druhou,
je v tom rozhodně nemůže-
me nechat. Přidejte se
k nám!“ vyzývá sládek.
Soudek piva obdrží každý

z dobrovolných hasičských
sborů, který podpoříte a po-
šlete jim své poděkování na
zmíněné webové stránce.
A na jaké pivo se „dobráci“

mohou těšit? „Hasičský spe-
ciál je limitovaná polotmavá
jedenáctka. Není náhoda, že
od velkopopovických sládků
dostala barvu s jemně červe-
ným nádechem ohně a jmé-
no po hasičském patronovi
svatém Floriánovi,“ dodává
velkopopovický sládek Voj-
těch Homolka.

SLÁDEK Vojtěch Homolka z
Velkých Popovic prozradil, že
dobrovolní hasiči se mohou tě-
šit na sud polotmavé jedenáct-
ky – musíte je ale podpořit.


