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V lokalitě Nové Roztyly plánuje společnost 
Passerinvest Group pokračovat v nastave-
né firemní strategii odpovědného urbanis-
tického developera. I proto chce na tomto 
území v Praze 11 působit jako dlouhodobý 
partner města jako celku, s cílem promě-
ny zanedbaného prostředí v  příjemnou 
a  uživatelsky přívětivou lokalitu včetně 
veřejného parku. Od roku 2006, kdy spo-
lečnost Passerinvest Group uskutečnila 
první akvizici pozemků na území ohra-
ničeném ulicí Ryšavého, dálnicí D1, Jižní 
spojkou a  Krčským lesem, zde probíhá 
příprava urbanistického projektu zahrnu-
jícího nové bydlení, pracovní příležitosti 
i  možnosti trávení volného času. První 
fáze očekávaného developmentu počítá 
s  přeměnou neutěšeného brownfieldu 
bývalých jatek Interlov na místo s  atrak-
tivním bydlením v zeleni, doplněné o služby 
široké veřejnosti a administrativní funkci. 
Zahájení výstavby bude navazovat na pro-
jednání záměru se státní správou a získá-
ní všech potřebných povolení. Přestože 
v  rámci této oblasti v  tuto chvíli probíhá 

dílčí změna územního plánu, společnost 
Passerinvest Group již několik let aktivně 
pracuje s veřejným prostorem a celou jižní 
část pozemků postupně upravuje na velký 
park pro veřejnost. Nejdříve bylo nutné 
pozemky vyčistit, provést probírky náleto-
vých dřevin, uklidit bezdomovecké kolonie 
a  zpřístupnit původní neprostupnou ob-
last. V rámci této proměny bylo v parku vy-
budováno již několik veřejných sportovišť 

v  podobě discgolfového hřiště, workou-
tového parku, fitnessových strojů pro 
všechny generace, přírodní běžecké drá-
hy a  nejnovějšího tréninkového hřiště na 
parkour. Společnost Passerinvest Group 
v parku pravidelně pořádá bezplatné lekce 
jógy, včetně speciálního cvičení pro senio-
ry, nebo společné běžecké tréninky. V roce 
2021 navíc přibyly veřejné lekce parkouru 
a workoutové tréninky.

O PROJEKTU NOVÉ ROZTYLY
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JSME RÁDI, ŽE VÁM OPĚT PO ROCE MŮŽEME PŘEDSTAVIT NOVÉ VYDÁNÍ LOKÁLNÍHO MAGAZÍNU KRČÁK ŽIJE. STEJNĚ 

JAKO V NAŠEM PRVNÍM ČÍSLE, NA KTERÉ JSME OD VÁS DOSTALI SPOUSTU SKVĚLÝCH OHLASŮ, I TENTOKRÁT 

JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI ŘADU AKTUALIT A ZAJÍMAVOSTÍ Z KRČSKÉHO LESA A JEHO OKOLÍ. NECHYBÍ ANI INFORMACE 

O LOKALITĚ NOVÉ ROZTYLY A JEJÍM DALŠÍM ROZVOJI. KRČÁK ŽIJE FUNGUJE JIŽ TŘI ROKY VE FORMĚ ONLINE MAGAZÍNU, 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.KRCAKZIJE.CZ NALEZNETE MNOŽSTVÍ TIPŮ NA AKTIVITY A PAMĚTIHODNÁ 

MÍSTA V KRČSKÉM LESE, PŘEHLED NEJRŮZNĚJŠÍCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ, ČLÁNKY O HISTORII I SOUČASNOSTI 

A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z LOKALITY. MAGAZÍN JE URČENÝ PŘEDEVŠÍM MÍSTNÍM OBYVATELŮM, PÍŠEME 

HO ALE PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O TUTO OBLAST. VZNIK MAGAZÍNU INICIOVALA SPOLEČNOST PASSERINVEST GROUP, 

KTERÁ V BLÍZKOSTI KRČSKÉHO LESA REVITALIZUJE AREÁL BÝVALÝCH JATEK INTERLOV A PLÁNUJE MU 

PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU NOVÉ ROZTYLY OPĚT VDECHNOUT ŽIVOT.
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Oblíbené otevírání studánek v Kunraticko-
-michelském lese se koná už od počátku 
osmdesátých let minulého století. První 
ročník této tradice se uskutečnil 26. dubna 
1980. V loňském roce, 25. dubna 2020, měl 
přijít na řadu 41. ročník. S ohledem na pro-
tiepidemická opatření z něj ale jak loni, tak 
letos sešlo. Pořadatelé však vyzývají, že ke 
studánkám do Krčáku může vyrazit každý 
sám a kdykoliv.
Samotná tradice otevírání studánek vznik-
la tak trochu náhodou díky panu Eduardu 
Urešovi, známému také coby „studánkový 
dědeček“ nebo „studánkový rytíř“. Ten se 
o studánky v Krčském lese staral už několik 

let před prvním ročníkem jarního otevírání. 
Práce pana Ureše postupně inspirovala 
i  další obyvatele z  Krče a  Kunratic. Ti se 
k němu přidávali a pomáhali mu s údržbou 
studánek. A  jak se komunita rozrůstala, 
zvyšoval se také zájem o  poznání historie 
a  místní přírody. A  tak byla založena tato 
tradiční jarní akce. Zajímavé také je, že 
směr pochodu byl původně opačný, než je 
dnes. Průvod začínal u  nádraží Praha-Krč 
a končil u Kunratického mlýna.

se věnují trenéři a  blogeři z  Running2.cz 
Soňa Hrabec Kotulková a  Michal Hrabec. 
Další zavedenou lekcí v této lokalitě je jóga. 
Čtvrteční odpoledne patří seniorům a mo-
difikovanému zdravotnímu cvičení s  ohle-
dem na zdravotní omezení této skupiny, 
v podvečer pak probíhá klasická lekce jógy 
pro širokou veřejnost. 
Novinkami letošního roku jsou parkouro-
vé a  workoutové tréninky. Úterní workout 
je zaměřen na rozvoj fyzické kondice 
a  funkční zapojení celého těla. Posilování 
s vlastní vahou probíhá na hrazdách a cvi-
čebních sestavách. Parkour může být 
za jistých okolností rizikovým sportem, 
musí se však začít od píky. Právě základy 
parkouru se zde vyučují každé čtvrteční 
odpoledne. 
Věříme, že si z nabídky vyberete a přijdete 
si také zacvičit. Více informací k  jednotli-
vým lekcím naleznete na www.krcakzije.cz 
v sekci Sport.

TRADIČNÍ OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK

PTÁČKY JE VHODNÉ KRMIT CELÝ ROK

VEDENÉ LEKCE V PARKU NOVÉ ROZTYLY

Věděli jste, že ptactvo můžete krmit nejen 
během zimy, ale po celý rok? Spoustu krmí-
tek najdete všude možně po Krčském lese, 
dalšími je vybaven také park Nové Roztyly. 
Žel některé z budek bývají rychle vyprázd-
něné, a  tak neváhejte na příští procházku 
po Krčáku s sebou do kapsy přibalit i něja-
ký ten zob pro ptáčky.
Je však třeba věnovat pozornost tomu, 
co do krmítek dáváte. I  dobrá vůle může 
přinést špatné následky, ne každé krmivo 
je totiž pro ptactvo ideální. Vhodné jsou 
například různé směsi drcených ořechů, 

nejlépe lískové nebo vyloupané vlašské, 
slunečnicová semínka, semínka máku či 
prosa, ječmen nebo pšenice, kukuřice, 
jablka a nesolený lůj. Naopak rozhodně 
není vhodné pečivo, sladkosti, těstoviny, 
uzeniny a  solené, kořeněné nebo zkažené 
potraviny. Vyhnout se můžete raději i pro-
su, většina ptáků si na něm moc nepochut-
ná, a tak pak zbytečně v krmítkách plesniví.

V  parku Nové Roztyly již třetí sezonu po-
řádá společnost Passerinvest Group sku-
pinové lekce cvičení, které jsou pro veřej-
nost zcela zdarma. Nabídka lekcí je široká, 

vybrat si tak může opravdu každý s  ohle-
dem na věk, výkonnost i typ cvičení. 
Pravidelně se zde každou středu konají lekce 
běhu. Začátečníkům i již zkušeným běžcům 
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ROK V PARKU NOVÉ ROZTYLY
Dříve dlouho zanedbávaná oblast nedale-
ko stanice metra Roztyly se již několik let 
mění ve veřejně přístupný park ke sportu 
i relaxaci. 

Běžecká dráha 
V dubnu 2020 byl v parku dokončen venkovní 
běžecký okruh, který disponuje měkkým po-
vrchem a se svou délkou 650 metrů je ideální 
na trénink kondice a měření jednotlivých ča-
sových intervalů. Běžecká trasa je navíc vy-
bavena několika cedulemi, které na rovince 
značí start a dva běžecké úseky po padesáti 
metrech. Okolo okruhu bylo umístěno šest 
nových lavic k odpočinku nebo protažení.

Nová krmítka
Na jaře roku 2020 byla postupně po celém 
parku instalována nová dřevěná krmítka 
pro ptáčky, která vznikla ve spolupráci 
s  panem Vítem Jaklem. Ten se o  krmítka 
dlouhodobě stará a opravuje je, neboť v mi-
nulosti byla častým terčem vandalů.

Velká úklidová akce
V dubnu 2021 se v lokalitě Nové Roztyly ko-
nal hromadný úklid, kdy bylo odvezeno na 
deset kubíků odpadu. Do úklidu parku a blíz-
kého okolí se již poněkolikáté pustili za-
městnanci společnosti Passerinvest Group. 
Odpad pocházel jednak z  černých skládek, 
ale i  z  volně odhozených odpadků neukáz-
něných návštěvníků, kterým je zatěžko věci 
na vyhození kousek poponést.

Discgolf
Vládní protiepidemická opatření na podzim 
neumožňovala konání větších sportovních 
akcí, a tak se tentokrát v parku neuskuteč-
nil pravidelný turnaj Pražské discgolfové 
ligy. Mezi amatéry však zájem neopadl. Na 
podzim si zde celé dopoledne užili napří-
klad studenti z gymnázia Nový PORG.

Poníkový vlek
Během zimy jste se v  parku mohli setkat 
také s  netradičním poníkovým vlekem, 
který potěšil spoustu dětí. A nemusíte mít 
obavy, pro poničku Sáru to žádné trápení 
nebylo. Samotnou ji tahání velmi baví, a na-
víc se jedná o  křížence se shetlandským 
poníkem, který se často využívá v zápřaho-
vém sportu.

Tréninkové hřiště na parkour
V květnu 2021 bylo v parku dokončeno další 
veřejné sportoviště v podobě parkourové-
ho hřiště s rozlohou přibližně 120 m2, které 
je vybaveno několika univerzálními překáž-
kami. Více o parkourovém hřišti se můžete 
dočíst na straně 10.

Bezplatné lekce pro veřejnost
V  červnu 2020 začala společnost Passer-
invest Group v  parku opět pořádat pravi-
delné bezplatné lekce jógy a společné bě-
žecké tréninky pod vedením běžců z blogu 
Running2.cz. Novinkou oproti roku před-
chozímu byly také samostatné lekce jógy 
pro seniory. 

Dětský den
V  červenci téhož roku zavítaly do parku 
u Krčského lesa desítky rodin. Pro děti zde 
bylo připraveno odpoledne plné zábavných 
aktivit a  soutěží. Zájemci o  rozvoj lokality 
Nové Roztyly mohli též navštívit komento-
vané prohlídky.

Běžkaři v parku
Desítky sportovců na běžkách vzaly park 
Nové Roztyly útokem. Přírodní běžecký 
okruh totiž během zimy pokryl sníh a běž-
ce, které tu potkáte během léta, v  únoru 
vystřídali běžkaři.

Několikahektarový park Nové Roztyly se nachází na pozemcích plynule navazujících na severní 
hranici Krčského lesa. Z dalších stran jej vymezuje hotel Nosál, okolí stanice metra Roztyly 
a parcely bývalého areálu Interlov u křižovatky Jižní spojky s magistrálou. V posledních letech 
zde majitel pozemků, společnost Passerinvest Group, postupně upravil jednotlivé části 
parku a vybudoval několik sportovišť pro veřejnost. Pojďme se podívat, co vše se v parku 
Nové Roztyly událo za poslední rok.
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Na jaře letošního roku byly dokončeny další 
úpravy volnočasového parku Nové Roztyly. 
Přibyly téměř dva tisíce metrů čtverečních 
a další lavičky a hřiště. 

Park se plynule rozrůstá již několik let. K vý-
razným proměnám začalo docházet od roku 
2017, kdy byla nejprve upravena západní 
část v sousedství hotelu Nosál a  v  dalších 
letech celá východní část parku nejblíže 
stanici metra a budově T-Mobilu. Pokud jste 
tudy chodívali ještě před pár lety, jistě jste 
si museli zpustlého okolí všimnout.

Dědictví výstavby metra
Poté, co zde během sedmdesátých let pro-
bíhala výstavba tubusů metra C a následně 
území sloužilo jako zázemí pro stavbu síd-
liště Horní Roztyly, byla tato oblast jednou 
velkou výsypkou stavební suti, betonu 
a  odpadků, která se později stala útočiš-
těm pro bezdomoveckou kolonii. Čas a ná-
letové dřeviny prostor milosrdně zakryly, 

měl ale daleko k příjemnému a udržované-
mu parku, kudy se člověk nebojí projít do 
Krčského lesa nebo si zde jen tak sedne 
v trávě a relaxuje.
Proměna tohoto zanedbaného brownfieldu 
proto musela nejdříve začít zásadním pro-
čištěním celého prostoru. Vyvezly se tuny 
betonu, suti a odpadků, následně byl terén 
srovnán, upraven a oset novými travinami. 
Prořez náletových dřevin umožnil vynik-
nout krásným velkým stromům a  celkově 
tak prostor provzdušnil a zpříjemnil.

Nejnovější úpravy parku
Letos majitel pozemků, společnost Passer-
invest Group, park zkultivoval o další téměř 
dva tisíce metrů čtverečních, a to na dvou 
místech blíže k  dolíku po bývalém areálu 
jatek. První upravená část se nachází pár 
desítek metrů severně od discgolfového 
hřiště, v místě, které v budoucnu naváže na 
nejbližší objekt plánované výstavby – tím 
bude nová školka s klubovnou. 

Dalších úprav se dočkala oblast, na kterou 
narazíte zhruba po 200 metrech chůze po-
dél valu směrem na východ pod T-Mobilem. 
Vzniklo zde spolu s  lavičkami nové trénin-
kové hřiště na parkour, o kterém se můžete 
dočíst na straně 10. 
Přestože je park včetně všech sportovišť 
volně a  zdarma přístupný veřejnosti, ne-
jsou na jeho provoz ani údržbu využívány 
žádné prostředky z  veřejných rozpočtů. 
Celkové náklady na vybudování parku Nové 
Roztyly v Praze 11 zatím dosáhly cca 45 mi-
lionů Kč.
Vznikající velký park je součástí rekulti-
vace celého prostoru mezi magistrálou 
a  Krčským lesem. V  části, která bezpro-
středně navazuje na magistrálu, tedy 
v  prostoru brownfieldu Interlov, kde ještě 
před pár lety stály ruiny budov areálu a kde 
jsou dodnes betonové základy a  nepro-
stupné houští, se připravuje komplexní 
urbanistický projekt, ke kterému najdete 
další informace na stranách 6 a 7. 

PARK NOVÉ ROZTYLY 
SE OPĚT ROZŠÍŘIL
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REVITALIZACE BROWNFIELDU INTERLOV 

Spolu s  úpravami parku Nové Roztyly po-
kračuje také příprava urbanistického pro-
jektu v brownfieldu Interlov, který zahrnuje 
nájemní i vlastnické bydlení, pracovní pří-
ležitosti nebo mateřskou školku.

Rozvoj bydlení se v  uplynulých letech stal 
jednou z  priorit hlavního města Prahy. 
Současně si už skoro všichni uvědomují, 
že město je třeba spíše zahušťovat, nikoliv 
podporovat jeho rozpínání do šířky a zabí-
rání půdy v krajině. Aktuálně se tak město 
soustředí primárně na podporu přeměny 
velkých i menších území brownfieldů uvnitř 
města, které jsou nejvhodnějšími oblastmi 
pro budoucí rozvoj a výstavbu. 
Pod pojmem brownfield si v  případě Prahy 
můžeme nejčastěji představit nejrůznější 
zaniklé průmyslové areály, nákladová ná-
draží, staré kasárny, prázdné fabriky, ale 
i  další zanedbané a  nevyužité pozemky, 
které již pozbyly svůj původní účel. Výhodou 
těchto míst je, že jsou již většinou začleněna 
do struktury města a  napojena na potřeb-
nou infrastrukturu. Některá se dokonce 
nacházejí v  blízkosti důležitých dopravních 
uzlů a  městské hromadné dopravy, což 
navíc podporuje koncept města krátkých 
vzdáleností, preferovaný dnes také Institu-
tem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Historie areálu Interlov
Jedním z  ukázkových příkladů je i  dlouho 
zanedbávaný a  nevyužitý areál Interlovu 
u  křižovatky Jižní spojky s  magistrálou. 
Celou lokalitu nejdříve, na počátku sedm-
desátých let, zásadně pozměnila výstavba 

dálnice, která pro místní obyvatele vytvořila 
nepříjemnou bariéru. Jak jsme již zmiňovali 
na předchozí straně, během výstavby trasy 
metra C a  přilehlého sídliště Horní Roztyly 
se z  oblasti stalo jedno velké odkladiště 
stavebních materiálů, suti a betonu, jejichž 
zbytky zůstaly viditelné ještě dlouho poté, 
co tu stavební ruch utichl. Odnesl to také 
Roztylský potok, jenž byl během výstavby 
stanice zakopán do podzemí a dodnes jako 
tiché memento doby tiše plyne zatrubněn 
pod našima nohama.
Během sedmdesátých let byla současně 
dokončena výstavba areálu jatek Interlov 
a  kvůli výstavbě metra bylo zlikvidováno 
koupaliště Plivátko. Zpracování zvěřiny zde 
fungovalo až do konce období socialismu. 

Po revoluci v roce 1989 byl provoz na něja-
kou dobu obnoven, ale po neúspěšné snaze 
se vypořádat s  restituenty pozemků byl 
areál Interlov uzavřen a  následně začal 
rychle chátrat.
Z  budov se staly ruiny a  na nějakou dobu 
se tu zabydleli bezdomovci, kteří navíc 
podpálili několik objektů. Do roku 2013 byly 
všechny budovy zbourány a z areálu zbyly 
jen rozlehlé betonové parcely a haldy recy-
klátu cihel a betonu.

Budoucí přeměna brownfieldu
V  tuto chvíli probíhá v  rámci lokality dílčí 
změna územního plánu, která umožní její 
kompletní revitalizaci. Ačkoliv zahájení 
samotné výstavby bude navazovat až na 

Rok 2011 Rok 2011
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projednání záměru se státní správou a zís-
kání všech potřebných povolení, společ-
nost Passerinvest Group již nyní pracuje 
s  veřejným prostorem a  nadále kultivuje 
přilehlé území na park pro veřejnost. 
Připravovaný projekt klade velký důraz na 
ekologii, ochranu životního prostředí a mi-
nimalizaci uhlíkové stopy. V rámci eliminace 
tepelných ostrovů, boje proti suchu a pře-
hřívání městského prostředí věnuje velkou 
pozornost také práci s  dešťovou vodou 
a zadržování vody v krajině. Cílem projektu 
je lokalitu maximálně otevřít a zpřístupnit, 
nechybí tak ani kvalitní napojení na systém 
cyklostezek a pěších vazeb. Více informací 
o plánovaných cyklostezkách a práci s vod-
ními prvky se dočtete na straně 11.
Za samozřejmost již společnost Passerin-
vest Group považuje využití zelených střech, 
které též slouží jako prevence vzniku tepel-
ných ostrovů. Veřejná prostranství budou 
tradičně dlážděná, což kromě environmen-
tálních aspektů, jako je možnost vsakování 
dešťové vody a  snižování akumulovaného 
tepla, působí i vizuálně velmi příjemně.

Ochrana Krčského lesa
Celý záměr pracuje s  touto rozvojovou 
oblastí způsobem, aby potlačil a někde až 
eliminoval negativní vlivy a dopady plynou-
cí z  rušné křižovatky Pražského okruhu 
s  magistrálou. Stěžejní je, že se výstavba 
v rámci bývalého areálu Interlov týká pouze 
oblasti, která již byla historicky zastavěna 
nebo hospodářsky využita. Do nově vzni-
kajícího parku připravovaná výstavba nijak 
nezasáhne, a už vůbec se nedotkne území 
Krčského lesa. Nový park se tak stává ze-
leným nárazníkem chránícím Krčský les, 
který již dnes nabízí příjemný prostor pro 
relaxaci a volný čas.
Důležitou roli zde hraje také podlouhlá ad-
ministrativní budova, jež vznikne až v těsné 
blízkosti magistrály. Ta poslouží jako jakýsi 
štít, který odcloní a odhluční celou zatíže-
nou oblast včetně okraje lesa.

Podpora bydlení 
Kromě jedné administrativní budovy jsou 
všechny zbývající parcely v  místech býva-
lého areálu jatek určeny pro nové bydlení. 

V místě by mělo vzniknout na 600 bytů, z če-
hož bude 400 určeno ke koupi a 200 k dlou-
hodobému pronájmu. Nejvýznamnější podíl 
zde budou mít byty o velikosti 2+kk. 
Záměr tak reaguje na potřeby nejen celé-
ho města, ale také samotné městské části 
Praha 11, která se dlouhodobě potýká s od-
chodem mladých rodin a lidí v produktivním 
věku. Populace městské části tak neúměrně 
stárne, což přináší řadu nepříznivých efektů.
„Projekt Nové Roztyly je navržen tak, aby po-
skytl vlastnické i  nájemní bydlení, přiměřený 
počet pracovních míst, ale i místo pro relaxaci, 
ať v podobě sportovních příležitostí, zelených 
prostranství, vodních ploch, či připravované 
klubovny v  rámci objektu pro novou mateř-
skou školku. Vše je navrženo tak, aby projekt 
odpovídal nejen stávajícím hygienickým nor-
mám, současným technologickým nárokům 
moderních staveb či potřebám prostupnosti 
území, ale také nárokům na ochranu životního 
prostředí, to vše s ohledem na trvalou udržitel-
nost pro několik budoucích generací,“ shrnuje 
za společnost Passerinvest Group její tech-
nický ředitel Martin Unger.
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M I N U L O S T

UPLYNULO 600 LET 
OD DOBYTÍ NOVÉHO HRADU 

Letos uběhlo přesně šest století od dobytí 
Nového hrádku u Kunratic. Pozůstatky hu-
sitského tábora se v Krčském lese nachá-
zejí dodnes.

Nový hrad, který nechal na počátku 15. sto-
letí postavit král Václav IV., patří v  Česku 
mezi hrady s  vůbec nejkratší historií, bě-
hem které se dal považovat za plnohod-
notnou stavbu. Od doby, kdy byl v roce 1412 
kompletně dokončen, do jeho zániku v roce 
1421 uběhlo sotva devět let. 
V  letech 1412–1419 zde Václav IV. pobýval 
většinu času. Úřadoval tu, přijímal oficiální 
návštěvy, studoval v  knihovně, odpočíval, 
ale také si sem tam vyrazil na lov zvěře do 
přilehlých lesů. Roku 1419 na stejném hradě 
také zemřel – po mrtvici, kterou způsobila 
zpráva o  první pražské defenestraci, byl 
na dva týdny upoután na lůžko, záchvat se 
však 16. srpna opakoval a Václav IV. podlehl.
V letech 1419 a 1420 tu občas pobývala Žofie 
Bavorská, vdova po mrtvém králi. Dalším 
občasným rezidentem Nového hrádku byl 
Zikmund Lucemburský, bratr Václava IV. 
a  následník trůnu. Během nadcházejících 
husitských válek ale nebylo tolik času na 
odpočinek v kunratických lesích, a tak Zik-
mund hrad využíval jen velmi zřídka. Správ-
cem budovy byl proto zřízen rytíř Herbort 
z Fulštejna, který na hrádek dohlížel až do 
jeho konce.
Osudným se stal prosinec roku 1420. Nej-
dříve 18. prosince Pražané dobyli město 
Brandýs nad Labem, následně, den před 
Silvestrem, 30. prosince 1420, zaútočili 
na Nový hrad. Jedním z  důvodů měla být 

snaha o  potlačení počínání královské po-
sádky tohoto hradu, která úspěšně bránila 
dovozu některých potravin do Prahy. Po 
dobytém Vyšehradu se též jednalo o  po-
slední objekt v  okolí Prahy, který měl pod 
svým dohledem právě král Zikmund.
Obyvatelé hradu se však útoku husitské-
ho uskupení nezalekli a rozhodli se bránit. 
Stejně tak se ale nenechali odradit Praža-
né, kteří okolo hradu na ploše více než dvou 
hektarů postavili velký obléhací tábor. Na 

těchto místech jsou dokonce dodnes vi-
ditelné nejrůznější díry a prohlubně, které 
tehdy posloužily jako dočasné příbytky ob-
léhajícího vojska.
Ještě výraznějším pozůstatkem po dobý-
vacím táboru je asi stometrový žlab blíže 
k hradu, který se nachází na místě tehdej-
šího přibližovacího příkopu. Obléhatelé ale 

mysleli i  na svoji obranu z  druhé strany, 
proto byl tábor opevněný dvěma zemními 
valy spolu s příkopem. Ty dnes najdete na 
modré turistické stezce při příchodu ke 
zřícenině. Jsou asi metr a půl vysoké. Má-
lokdo ale ví, že kromě samotného hradu je 
i  toto polní opevnění od roku 1958 památ-
kově chráněno. 
I přes nepřízeň počasí dokázali v náročných 
podmínkách husité hrad obléhat skoro celý 
měsíc. Ke konci ledna byl již Nový hrádek 
značně poškozen střelbou z palných zbra-
ní a tří obléhacích praků, 25. ledna 1421 se 
tak jeho posádka nakonec vzdala a hrad byl 
oficiálně dobyt. Ani předání hradu se ale 
neobešlo bez komplikací.

NOVÝ HRAD PATŘÍ 
V ČESKU MEZI 
HRADY S VŮBEC 
NEJKRATŠÍ HISTORIÍ. 
OD DOKONČENÍ 
DO JEHO ZÁNIKU 
V ROCE 1421 UBĚHLO 
SOTVA DEVĚT LET.

Celý článek najdete na 
www.krcakzije.cz/hradek

Autor: vosadron
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Stejně jako zřícenina Nového hrádku, mu-
floni nebo památné sekvojovce patří ke 
Krčskému lesu neodmyslitelně i  vyhláše-
né lesní restaurace. Jaká je jejich historie 
a která z nich je nejstarší?

V  lokalitě Kunraticko-michelského lesa 
fungovalo v  minulém století celkem šest 
vyhlášených výletních restaurací. Dvě 
z  nich již bohužel zanikly, zbývající čtyři 
jsou však v  provozu dodnes. Konkrétně 
máme na mysli restaurace Na tý louce ze-
lený, U Krále Václava IV., Za Větrem, U La-
butě, V Hájovně a v Kunratickém mlýně. 
Nejstarší lesní hostince v  Kunratickém 
a Michelském lese byly vyhledávanými mís-
ty již před více než sto lety. Další velká vlna 
pak přišla během třicátých let 20. století, 
kdy přibyly nejen nové podniky, ale hlavně 
mnohem větší davy výletníků, kteří se pře-

vážně o nedělích sjížděli do Krčského lesa 
z celé Prahy. V té době se totiž les dostal do 
vlastnictví města Prahy, které jej začalo ve 
velkém upravovat a  přetvářet v  rekreační 
lesopark. 
Restaurace Na tý louce zelený, která se na-
chází v údolí Kunratického potoka nedaleko 
areálu IKEM, byla otevřena na podzim roku 
1938. Podnik společně založily rodiny Peli-
kánových a Müllerových, které v horním pa-
tře hospody také žily. Nápad postavit zde 

restauraci dostali Jindřich Pelikán a  Jan 
Müller, kteří majitelkami učinili svoje man-
želky Růženu Pelikánovou a Adélu Müllero-
vou. S chodem hospody jim však pomáhali 
i další příbuzní.
Nedaleko hospody Na tý louce zelený se 
nachází další oblíbená restaurace: U Krále 
Václava IV., která se původně jmenovala 
Lesní chata krále Václava IV. Její provoz 
byl zahájen v  roce 1934, tedy o několik let 
dříve než sousední podnik. Původně zde 
však stával jen malý stánek, který provo-
zoval podnikatel Josef Procházka. Stánek 
na začátku třicátých let odkoupil František 
Doležal a  nechal zde spolu se svým sy-
nem Miroslavem vystavět mnohem větší, 
dvoupatrovou restauraci s  terasou i  letní 
zahrádkou.
Když se přesuneme na protilehlý kraj Krč-
ského lesa, konkrétně do lokality Nových 
Roztyl, najdeme zde podnik, který u Krčáku 
stával ještě dříve než první dvě zmíněné re-
staurace. Jedná se o restauraci Za Větrem, 
která byla původně známá jako U Hluchýho 
za větrem. S  přesnou datací jejího vzniku 
je to také poměrně jednoduché, podařilo 
se nám totiž najít dobový inzerát, kde je 
uveden i  rok založení – tedy 1909. A  proč 
U  Hluchýho? Restauraci totiž založil pan 
František Hluchý.
Všechny tyto tři restaurace tak vznikly 
až během 20. století, zatímco zbývající tři 
zmíněné v úvodu jsou ještě mnohem starší. 
Jedna z nich se dokonce pyšní vznikem už 
během 15. nebo 16. století. Která? To zjis-
títe v  článku na webu našeho magazínu, 
kde najdete také další dobové fotografie 
a spoustu zajímavostí.

Historie prvorepublikové stavby sahá až 
do třicátých let 20. století. Bez úhony však 
schodiště přečkalo sotva deset let a brzy 
se z něho stala ruina. 

Mohutné betonové schody, které na první 
pohled vedou odnikud nikam, se nacházejí 
kousek od zelené turistické stezky na tra-
se mezi pramenem Václavka a  restaurací 
U Krále Václava IV. 
Původ této stavby byl dlouhou dobu velkou 
záhadou, dokud se nám ji v roce 2018 nepo-
dařilo rozluštit a následně počátkem roku 
2020 ještě upřesnit a potvrdit. 
Po roce a půl pátrání, procházení historic-
kých map a  dokumentů, srovnávání sta-
rých fotografií, pročítání dobových článků 
a absolvování řady rozhovorů jsme byli ko-
nečně schopni sestavit celý příběh o tom, 
kdy, jak a  proč toto zvláštní schodiště 
uprostřed Krčského lesa vzniklo. 

M I N U L O S T

HISTORIE LESNÍCH 
RESTAURACÍ V KRČÁKU

ZÁHADA 
TAJEMNÉHO 
SCHODIŠTĚ 
ROZLUŠTĚNA

Celý článek najdete na 
www.krcakzije.cz/schody

Celý článek najdete na 
www.krcakzije.cz/restaurace

Autor: vosadron
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TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ 
NA PARKOUR U KRČÁKU

Park Nové Roztyly se letos rozrostl o další 
sportoviště. V  polovině května zde bylo 
otevřeno moderní parkourové hřiště s ně-
kolika univerzálními prvky, které mohou 
využít začátečníci i pokročilí traceuři.

Hned na úvod se sluší upřesnit, že hřiště 
není určeno pro koně, ale pro lidi. Některé 
čtenáře by totiž mohlo napadnout, že se 
jedná o  parkurové skákání, tedy tradiční 
jezdecký sport, který se zásadně liší od 
toho parkouru, který se zformoval teprve 
během několika posledních dekád.

Stručně o historii parkouru
Parkour, podobně jako třeba free running, 
je umění pohybu, které by bylo možné de-
finovat také jako akrobatickou sportovní 
disciplínu, v níž traceuři, tedy ti, co aktivně 
provozují parkour, překonávají pomocí sko-
ků a pohybů nejrůznější překážky v měst-
ském či přírodním prostředí. Kromě pojmu 
traceur se dnes můžeme setkat i s počeš-
těným označením „parkourista“.

Za předchůdce parkouristů je považován 
Francouz Georges Hébert, který na počátku 
20. století vytvořil systém výcviku, tzv. pří-
rodní metodu, jež klade důraz na cviky jako 
běh, skok, šplh, zvedání, házení, úpoly a pla-
vání. Parkour, jak ho známe dnes, ale vznikl 
až během devadesátých let. Za jeho autora 
a hlavního představitele je považován David 
Belle, který dospíval na předměstí Paříže. 
Právě zde později zformoval první parkou-
rovou skupinu Yamakasi, která byla známá 
pevným řádem a náročnými tréninky. Členem 
skupiny byl i Sébastien Foucan, který se ča-
sem odtrhl a  založil vlastní směr s  odlišnou 
filozofií, známý pod názvem free running.
Obě disciplíny začaly rychle získávat 
spoustu příznivců, celosvětově je pak 
zpropagovalo filmové účinkování jak Da-
vida Bella, tak Sébastiena Foucana. Belle 
ztvárnil například hlavní roli v  úspěšném 
akčním filmu Okrsek 13 z  roku 2004, Fou-
can se zase objevil po boku Daniela Craiga 
v bondovce Casino Royale z roku 2006, kde 
před agentem 007 prchal v úvodní honičce 

po staveništi. Během uplynulých 20 let se 
tak parkour rozšířil doslova po celém světě 
a stále více příznivců si získává také u sou-
časné mladší generace a teenagerů.

Hřiště v parku Nové Roztyly
Parkourové hřiště u  Krčského lesa se 
nachází ve východní části parku, jen pár 
minut chůze ze stanice metra. Celkové 
náklady na vybudování nového sportoviště 
dosáhly částky 440 tisíc Kč, investorem je 
společnost Passerinvest Group.
Tréninkové hřiště se rozkládá na čtverco-
vém půdorysu o  rozloze přibližně 120 m2. 
Je zde k  dispozici několik univerzálních 
překážek umožňujících trénink značného 
množství parkourových prvků. Návštěvní-
ci mohou využít vysoké hrazdy k  tréninku 
švihových a  silových technik, nízké lešení 
sloužící k tréninku rovnováhy a doskoků. Pro 
přeskoky je zde k dispozici nízká zeď a vět-
ší stůl, velká zeď dále poslouží k  pilování 
výlezů. Dopadová plocha z  dřevěné štěpky 
umožňuje měkký dopad a pružný odraz.
„Prostor volnočasového parku Nové Roztyly 
průběžně rozšiřujeme a  zvelebujeme a  be-
reme v  potaz i  požadavky veřejnosti. Právě 
od ní vzešel podnět ke zbudování sportoviště 
pro mládež, který nás přivedl k  rozhodnutí 
postavit tady parkourové hřiště. Samozřej-
mě chceme, aby jeho užívání bylo co nejbez-
pečnější, proto zde organizujeme i  vedené 
lekce s  předními českými parkouristy,“ vy-
světluje Martin Unger, technický ředitel 
Passerinvest Group.

Program skupinových lekcí 
v parku Nové Roztyly:
PARKOUR – WORKOUT – BĚH – JÓGA
Více na www.krcakzije.cz
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V  rámci zpřístupnění revitalizovaného 
území Nových Roztyl vzniknou nové cyk-
lostezky i cesty pro pěší. Upraveny budou 
také stávající nevyhovující trasy. 

Investor, společnost Passerinvest Group, 
počítá v rámci otevření území Nových Roz-
tyl s  vybudováním sítě nových cest a  cy-
klostezek tak, aby bylo prostupné všemi 
směry. Ve spolupráci s Technickou správou 
komunikací i s hlavním městem Prahou byly 
projednávány nejvhodnější možnosti vedení 
připravovaných cyklostezek s napojením na 
současnou i plánovanou síť.  
Mezi hlavní cyklotrasy, které procházejí 
územím Roztyl, patří cyklostezka A22, která 
vede z Braníku přes Krčský les směrem na 
Chodov a  dále k  metru Háje. Ta ale nepro-
chází přímo přes Nové Roztyly – u  restau-
race Za Větrem se z ní napojuje kratší cyk-
lotrasa A222 o délce necelých tří kilometrů, 
která vede směrem k metru Roztyly a dále 
na Spořilov, kde se napojuje na trasu A41.
Kromě A222 jsou stávající stezky v  lokalitě 
v nevyhovujícím stavu nebo zde zcela chybí. 
Výraznou přeměnou tak projde hlavně úsek, 

který vede od lávky přes magistrálu (kde 
končí trasa A227) k  historické trase ÚJ-BR 
směrem do Krče. Odstraněny budou bariéro-
vé schody, a hlavně bude vytvořena nová po-
hodlná cesta. Upravena bude také pomocná 
trasa X411, která byla v minulosti na několika 
místech špatné průjezdná. Ta propojuje lávku 
přes magistrálu s trasou A222.
Další komunikace pro cyklisty povede od met-
ra mezi projektovanou rezidenční částí a par-
kem a následně se rozvětví do dvou směrů: 
doleva povede ke Krčskému lesu a doprava 
bude směřovat do Prahy 4. Paralelně s ní po-
vede nová cyklotrasa plánovanou zástavbou. 
Celková délka nových tras územím dosáhne 
přes tisíc metrů. Nabídka bude tedy rozšířena 
o dva nové směry a zároveň dojde k úpravám 
a zkapacitnění tras stávajících.
Mimo cyklisty se počítá také s novými tra-
sami pro pěší. V blízkosti pozemních komu-
nikací budou vybudovány široké a bezpečné 
chodníky. Dostat se tak například ze Spořilo-
va do Krčského lesa bude v budoucnu mno-
hem snazší, a hlavně příjemnější. Odstraně-
ním stávajících bariér se mrtvý brownfield 
stane přirozenou součástí celé lokality.

NOVÉ CYKLOSTEZKY 
V PŘÍPRAVĚ Zatrubněný Roztylský potok se konečně 

dočká svého obnovení. V lokalitě též přibu-
dou nové vodní plochy v podobě kaskádo-
vitých tůní. 

Dalším významným prvkem především 
z hlediska environmentálního, ale i estetic-
kého, bude úprava povrchových vod, která 
proběhne až paralelně s výstavbou nového 
bydlení v  prostoru bývalého brownfieldu 
Interlov. 

V  rámci kultivace veřejného prostoru se 
plánuje obnovení přirozeného biotopu, 
napájeného původně Roztylským poto-
kem, který tudy protékal a během výstavby 
metra C byl přeložen a zatrubněn. Přáním 
investora je, aby údolím znovu přirozeně 
protékala voda. 
Mimo vyvedení Roztylského potoka zpět na 
povrch plánuje společnost Passerinvest 
Group otevřít v  jižní části území dešťovou 
vodoteč, odvádějící vodu z  Horních Roz-
tyl. Ve výsledku tak v lokalitě vznikne nový 
potok s další, větší vodní plochou. Snahou 
je, aby celý vodní systém fungoval způso-
bem, že ani během parních letních měsíců 
nevyschne a  voda bude územím protékat. 
Biotop přispěje k rozvíjení pestrosti druhů 
místní fauny a flóry a zároveň bude zadržo-
vat vodu v krajině, což je v současné době 
obzvláště důležité.

NÁVRAT 
VODY ZPĚT 
NA POVRCH
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1 BROWNFIELD INTERLOV

2 DISCGOLFOVÉ HŘIŠTĚ

3 BĚŽECKÁ DRÁHA

4 VENKOVNÍ WORKOUT

5 STROJE NA FITNESS

6 PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ

7 RESTAURACE ZA VĚTREM

8 RUINY RESTAURACE HÁJOVNA 

9 RESTAURACE U LABUTĚ

10 VYHLÍDKOVÉ MÍSTO

11 VELKÝ ALTÁN

12 RESTAURACE NA TÝ LOUCE ZELENÝ

13 RESTAURACE U KRÁLE VÁCLAVA IV.

14 ZÁHADNÉ SCHODIŠTĚ

15 ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU

16 OBLÉHACÍ TÁBOR

17 KUNRATICKÝ MLÝN

18 DOLNOMLÝNSKÝ RYBNÍK

V mapě na této stránce najdete kromě několika nejznámějších míst v Krčáku zaznačené také body, kterým se primárně věnujeme v tomto 
tištěném vydání. Na webových stránkách našeho magazínu je však k dispozici plnohodnotná verze interaktivní mapy, kde si můžete prohléd-
nout více než sto dalších míst i tras v lokalitě Krčského lesa včetně všech restaurací, vzácných stromů, studánek nebo například výletních 
cílů. Sportovci jistě ocení cyklistické a běžecké trasy nebo mapu sportovišť a rodiny s dětmi zase přehled bezmála třiceti dětských hřišť. 

MAPA KRČSKÉHO LESA A OKOLÍ

www.krcakzije.cz/mapa krcakzije krcakzije
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