
Budou Velké Roztyly „zelené“ nebo „betonové“? 
 

Území mezi stanicí metra Roztyly, Kunratickým lesem a sídlištěm Horní Roztyly se stalo 
jedním z nejdiskutovanějších na Jižním Městě. Důvod je zřejmý. Společnost Passeinvest má v úmyslu 
postavit zde postavit novou čtvrť („Roztyly Garden“) s poměrně hustou vícepodlažní zástavbou 
zahrnující kancelářské i obytné budovy, centra služeb, sportovního vyžití atd.1 Starosta Prahy 11 
Dalibor Mlejnský se sice dušoval, že v žádném případě nepodpoří zastavění sporného území 
v rozsahu navrhovaném Passerinvestem. Zároveň však ocenil, že na rozdíl od dřívějších záměrů 
jiných podnikatelských subjektů projekt Passeinvestu řeší zástavbu dané „lokality“ jako celku              
a podepsal jménem městské části s tímto investorem Dohodu o porozumění a spolupráci, jejíž 
obsahové jádro je shrnuto v preambuli: Městská část  Praha 11 prohlašuje, že podpoří v příloze 
uvedené developerské záměry. PASSERINVEST GROUP a.s. prohlašuje, že v takovém případě 
poskytne Městské části Praha 11 příspěvek na rozvoj infrastruktury a staveb občanské vybavenosti 
v rámci Městské části Praha 11 ve výši 1000,-Kč za 1 m2 realizovatelné pronajímatelné plochy 
projektu Roztyly Garden.2  

Starosta vyjádřil přesvědčení, že realizace tohoto projektu bude ku prospěchu obyvatel 
Jižního Města, protože se podle jeho názoru jedná o území zanedbané a neefektivně využívané.       
Ta lokalita dnes je pravda nezastavěná, ale v naprosto žádném případě neslouží potřebám obyvatel 
Prahy 11. Ani přilehlého sídliště Horní Roztyly, ani Chodova – prostě nikomu.3 Proto má rada městské 
části v úmyslu nechat posoudit, jakým způsobem se může řešit území kolem stanice metra Roztyly. 
Jakým způsobem může být v budoucnu regenerováno a upravováno, protože dneska, všichni to tam 
známe, je to prostě jenom zastřešená díra, která nemá žádnou přidanou hodnotu4 urbanistickou,      
ale ani přírodní. Opět cituji starostu městské části opírajícího svá tvrzení o závěry expertní studie5: 
Pakliže je neustále nepravdivě komunikováno, že lokalita na Roztylech je hodnotná zeleň, tak, to jsem 
si nevymyslel já, ale odborné posudky říkají, že hodnotná zeleň v té lokalitě, o které se bavíme, žádná 
není. To, co tam vidíme, tak je zarostlá zavážka z výstavby sídliště Horní Roztyly, výstavby metra         
a jižní spojky.6  

Zcela opačný názor ovšem zastávají členové a sympatizanti občanského sdružení Zelené 
Roztyly, které již vloni iniciovalo petici proti tomuto developerskému záměru, pod níž se v květnovém 
termínu podepsalo 645 a v listopadovém termínu dalších 344 osob.7 Proč byli petenti tak znepokojeni 
snahou o „kultivaci“ okolí stanice metra Roztyly? Protože charakteristiku tohoto území téměř jako 
brownfields8 pokládají za nepřijatelnou. Podle Aleše Kulhánka má díky své poloze mezi stanicí metra 
a Kunratickým lesem velký rekreační potenciál a také nemalou estetickou hodnotu. Třešňový sad     
nad stanicí metra Roztyly vždy dokáže pohladit na duši při návratu z práce do šedě sídliště. Loučky         
nad stanicí metra lákají v létě k posezení…Okraje krčského lesa a na ně navazující travnaté porosty 
jsou rovněž domovem a potravním stanovištěm množství volně žijících zvířat, zejména ptáků, zajíců      
a srnek. Lze zde spatřit dokonce řadu chráněných druhů střevlíků a ohroženého slavíka obecného. 
Lokalita je rovněž místem výskytu houby měcháč písečný, jejíž výskyt je výjimečný nejen v Praze.9  

Odpůrci zmíněných developerských plánů jakoby mluvili o úplně jiné lokalitě. Znamená to 
snad, že jedna strana účelově zkresluje informace a uvádí veřejnost v omyl?  Pokud ode mě na tomto 
místě očekáváte jasnou odpověď, budete patrně zklamáni. Naopak vás milí čtenáři vyzývám, abyste        
do této lokality vyrazili, prošli se, porozhlédli a mohli si tak lépe udělat vlastní názor na to, jakým 
způsobem ji zvelebit. Na základě vlastního pozorování mohu konstatovat, že se zde nacházejí jak 
košaté duby či zbytky ovocného sadu pozvolna zarůstajícího náletovými dřevinami (místními milovníky 
přírody poeticky nazývaného třešňovka), tak haldy stavební suti porostlé kopřivami a svízelem, 
roztroušené hromady odpadků a chátrající areál bývalých jatek. Nemalý prostor pro regeneraci 
„Velkých Roztyl“ tedy existuje. Otázkou je, zda by ji nešlo provést způsobem prospěšnějším               
pro stávající obyvatele přilehlých čtvrtí a v neposlední řadě také šetrnějším vůči tamní přírodě,        
než navrhuje Passerinvest?  
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