
Realizaci rozvojových programů zahájíme 
až po odstranění škod způsobených povodní  
a stabilizaci městského rozpočtu. Pro fi nanco-
vání programu Barvy pro Zbraslav vytvoříme 
v městském rozpočtu Mimořádný fond třípro-
centní úsporou zvolených rozpočtových kapi-
tol. K fi nancování příprav a realizaci jednotli-
vých částí programu budeme využítvat 
sdružování prostředků veřejných, gran tových 
a sponzorských. Pro sponzory připravíme co 
nejkonkrétnější nabídku. Občany města  bu-
deme průběžně informovat o stavu pří   prav 
a rea lizace Rozvojových programů prostřed-
nictvím Listů Zbraslavi dodávaných bezplatně 
do mácnostem i fi rmám.

Žlutý program: Posílit 
možnosti rekreačního sportu
Pro obyvatele města vytvořit nabídku rekre-
ačního sportu se zaměřením na děti a dospí-
vající mládež – jako alternativu „nicnedě-
lání“. Městská zeleň musí být upravená 
k odpočinku a rela xaci, městské lesoparky 

k rekreačnímu sportu a zábavě dětí a mlá-
deže.

Stávající městské lesoparky (Borovičky, 
Belveder a Třešňovku) je možné využívat 
k vytipo vaným druhům rekreačního sportu, 
nenáročným jak na pomůcky a nářadí, tak 
i na sportovní prů pravu. Jako pilotní pro-
jekt v jednom zvoleném parku rozšířit spor-
toviště a vytvořit sezónní pra covní místo pro 
hlídače parku, který bude dohlížet na pro-
voz a obsluhovat půjčovnu spor tovního ná-
řadí a pomůcek. Projekt vyhodnotit po dvou 
sezónách.

Lesoparky propojit označenou stezkou pro 
pěší s vyznačením vzdáleností – vytvořit tak 
regulérní vnitřní turistický okruh.

Modrý program: Posílit 
možnosti aktivního odpočinku 
v blízkém okolí města

Zpracovat projekt a postupně uvádět do ži-
vota dvě cyklotrasy – Malý a Velký zbraslav-

ský okruh v povodí Berounky a Vltavy na-
vazující na cyklotrasy, které již vybudoval 
sousední Radotín. Nástup na okruhy umís-
tit do Slunečního města a na Zbraslavské 
náměstí.

Značenou pěší stezkou propojit Zbraslav 
s Lahovicemi, Lipenci a Rado tínem.

Zpracovat projekt naučné stezky Roz-
marné léto, která umožní spojení přístaviště 
s vnitřní částí města a připomene proslave-
nou plovárnu na Vltavě.

Červený program: Zvelebit 
zanedbaná zákoutí města
Touha člověka po hezkém se nesmí omezo-
vat jen na jeho nejvlastnější soukromí – i sa-
motné město a jeho veřejný prostor musí být 
na pohled upravené a na pobyt příjemné.

Vyti povat všechna zanedbaná a „opuš-
těná“ městská zákoutí a připravit pro ně 
program revitalizace. Přeměnit je na pří-
jemná, klidná a bezpečná místa. 

Zpracovat návrh městského mobiliáře 

a podle něj postupně obměňovat stáva-
jící a doplňovat nový. Vytipovat místo pro 
Zbraslavské korzo a pokusit se jej uvést do 
života.

Bílý program: Vyhnat špínu 
z města
Je mnoho pádných důvodů, proč je nutné 
říci špíně ve městě Ne. Pravidelná údržba 
a čistota je dobrým příkladem a obecnou 
kulturní zvyklostí. Žádný sebepropracova-
nější systém úklidu města však nepostačí, 
pokud sami obyvatelé nebudou pociťovat 
potřebu čistoty a pořádku, pokud se sami 
nebudou starat o to, proč není uklizeno. Bílý 
program představuje „průlom“ do zavede-
ných kul turních zvyklostí: Jde o to, přenést 
hranice domova z prahu vlastního domu, či 
bytu do ulice a nej bližší čtvrti.

Zpracovat harmonogram úklidu města, 
ze kterého bude zřejmé, kdy a která fi rma 
co uklízí, co je v kompetenci městské části 
Zbraslav, co v kompetenci magistrátu a co je 

věcí občanů. Har mo nogram úklidu doplnit 
o kontaktní telefony, na kterých je možné 
urgovat nedostatečně prováděný úklid. Po-
řádek ve městě monitorovat prostřednic-
tvím komise životního prostředí, aktivních 
ob čanů, případně skautů. Zavést velké spo-
lečné jarní úklidy. Na podporu bílého pro-
gramu připravit happening „nové koště 
dobře mete“.

Zelený program:  Systematicky 
dbát o kvalitu životního 
prostředí

Zasadit se o obnovu chráněného území Kr-
ňák.
Prosadit vyhlášení chráněné přírodní pa-
mátky rokle V Hlubokém.
Pečovat o druhovou rozmanitost v katas-
tru obce.
Obnovit a udržovat kompaktní zelené plo-
chy. Vytvářet a udržovat biokoridory.

Posílit prestiž města

Aktivní a cílené spoluvytváření dobrého 
jména města má vnitřní hluboký smysl, 
ale i řadu prak tic kých každodenních do-
padů. Posílení prestiže města je vhodným 
krokem pro jeho obnovu a rozvoj. Je třeba 
využít všech vhodných možností a příle-
žitostí, jakou je zdůrazňování historie a tra-
dice města, vyzdvihování jeho kulturních 
i přírodních pamětihodností (Zbraslav jako 
místo, kde se nalézá pohřebiště českých 
králů, starověké keltské oppidum, sbírka 
Národní galerie i známá Zvonařská dílna 
Petra Rudolfa Manouška). 

Zbraslav je třeba aktivně propagovat po-
tenciálním návštěvníkům; aktivně, na ce-
lopražské úrovni propagovat již zavedené 
kulturní akce města, jako je závod veteránů 
Zbraslav-Jíloviště, jízda Veterán clubu a Vej-
vodova Zbraslav. Je namístě upozorňovat 
na kulturní osobnosti, které ve městě žily 
a žijí, vy zdvihovat odlišnost Zbraslavi od 
ostatních čtvrtí a míst Prahy.

Pro posílení prestiže je možné vhodně vy-
užívat městské symboly a městský znak – 
k tomu je zapotřebí vytvořit závazná pra-
vidla pro používání městského znaku 
a usilovat o vlastní městský prapor. Je na 
zvážení, zda si město nezaslouží sezónní 
informační centrum a základní propagační 
materiál na podporu příměstské turistiky, 
k tomu je možné využít zkušeností měst 
sdružených do České inspirace.

Koncepce města musí být jasná 
a srozumitelná

Zbraslav je nutno udržet jako zahradní 
a rezidenční město, jako klidné a bezpečné 
místo pro život. Proto je nutné nepodpo-
rovat extenzívní rozvoj města a další vel-
koplošnou zástavbu; ne pod  po rovat žádné 
rušivé a předimenzované projekty, ať sou-
kromé, nebo celopražské, náro kující si pří-
liš velký prostor, zvýšenou poptávku po do-
pravě, parkovaní apod. Vymístíme stávající 
ne vhod né činnosti, které odporují územ-
nímu plánu, z intravilánu obce. Usilovat 
o důsledný postih nepovolené výstavby.

Zasadíme se o ustanovení funkce stálého 
konzultanta – městského architekta-urba-
nisty, který usměrní rozvoj města. Obno-
víme řádnou odbornou práci stavební ko-
mise a zapojíme do ní architekty a stavaře.

Je třeba zadat dopravní koncepci pro celé 
město a výsledný návrh podrobit veřejné de-
batě, zvážit zákaz tranzitní dopravy měs-
tem.

Zajistit pořádek v parkování tak, aby bylo 
dost parko vacích míst pro místní a jejich ná-
vštěvy, aby i autobusy s návštěvníky měly 
vyhrazené místo na parkování. Parkující vo-
zidla nesmí ome zovat průchod pěších a brá-
nit průjezdnosti ulic.

Je třeba usilovat o zacho vání efektivní 
městské hromadné dopravy.

Vytvoříme harmonogram pro úpravu po-
ničených a zanedbaných povrchů, harmo-
nogram výstavby kanalizace.

Uspořádáme malý cyklus veřejných před-
nášek o problémech adaptace a údržby 
historicky a archi tek tonicky hodnot ných 
domů. Jejich cílem bude objasňovat, co je 
cenného na staré Zbraslavi a co je třeba 
chránit. Skoncujeme s provizorními stav-
bami, které stojí na obecních pozemcích. 
Budeme využívat stávajících ustanovení sta-

vebního zákona k prosazování citlivých a es-
teticky hodnotných úprav domů.

Je třeba zadat projekt obnovy náměstí do 
veřejné soutěže a obhájit jej před odbor-
nou i laickou veřej ností. Zbras lavské ná-
městí musí být vizitkou města. V první etapě 
je nutné odstranit z náměstí nejvíce rušivé 
prvky a zavést jeho pravidelný úklid.

Budeme usilovat o rychlé utváření dru-
hého městského centra v horní části města. 
Zadáme a v krátkém čase zrealizujeme in-
formační systém pro město.

Je třeba důrazně řešit současné problémy 
Lahovic a Lahoviček, vytvořit fun gující sys-
tém sousedství.

Budeme upevňovat pozici Zbraslavi jako 
přirozeného centra Povltaví, podporovat 
dobré vztahy a kulturní výměnu mezi ob-
cemi této oblasti, a aktivně spolupraco-
vat s městskými částmi správního regionu 
Prahy 16. Zapojíme obec do komunitního 
plánování v rámci Prahy jako kraje.

Navážeme partnerské vztahy s jinými ob-
dobně velkými městy, nacházejícími se na 
okraji velko města doma i v zahraničí s cílem 
výměny zkušeností.

Protipovodňová opatření

Ochranu před živelným přívalem velké 
vody je třeba připravovat okamžitě. Je 
nutné provést následující opatření:

Jako opatření trvalého rázu Zbraslav, La-
hovice a Lahovičky pro svoji ochranu po-
třebují protipovodňovou stěnu. Existující 
projekt je třeba dopracovat a dovést stavbu 
k rea lizaci. Protipovodňová stěna bude sou-
časně na některých místech využita i jako 
pro tihluková bariéra.

Je třeba požadovat dostatečné zvětšení za-
držovací schopnosti vltavské kaskády. Bez-
pečí občanů a ochrana majetku se musí stát 
prioritou pro činnost Povodí Vltavy.

Je třeba vytvořit efektivní systém varov-
ných informací. Zbraslav také musí mít 
vlastní měření výšky sloupce vltavské hla-
diny.

Musí být přesně stanoveno, jaká opat-
ření navazují na jednotlivé stupně povod-
ňové aktivity. Je třeba mít připravenu mapu 
města se zakreslením dva cetileté, padesáti-
leté, stoleté a více než stoleté vody s vrstev-
nicí dosahující vody.

Obec musí mít připravený a nacvičený 
plán pro případ ohrožení, odstraňování 
škod a plán pomoci občanům. 

Městský rozpočet musí vytvořit novou ka-
pitolu Povodňový fond a trvale v něm ucho-
vávat fi nanční prostředky.

Správa města musí být 
výkonná a profesionální

Výkon státní správy a samosprávy musí 
být zcela funkční, vycházející z právní 
stránky věci, z od borného posouzení a musí 
být ve všech krocích zcela průhledný. Práce 
úřadu musí být zaměřena na posílení odbor-
nosti, styl práce se musí opírat o vstřícnost 
a respekt k přáním občanů.

Je nezbytně nutné ustanovit účinný ko-
munikační systém vzájemné informova-
nosti: soustavně vy svět lo vat občanské veřej-
nosti poslání radnice, aktuální záměry obce 
i plány do budoucna, jed notlivé vyhlášky, 
územní plán apod. Je třeba usilovat o důvě-
ryhodnost a respekt radnice.

Je nutné vytvářet prostor pro formulaci 
připomínek a názorů občanů k záměrům 
radnice i k její vlastní práci, konfrontovat 
se s nimi a reagovat na ně; prolomit izolo-
vanost jednotlivých snah a získávat aktivní 
a ochotné občany ke spolupráci na místních 
projektech.

Pro občany města je třeba zpracovat do pí-
semné podoby přehled kompetencí – co pří-
sluší místnímu úřadu, co Praze 16 a co ma-
gistrátu. Na místním úřadě zavést základní 
informační službu pří stupnou každý den, 
informovat občany, co kdo na úřadě dělá, 
co je v čí kompetenci a s čím se lze na koho 
obrátit.

Posílíme kontrolní činnost úřadu i místní 
samosprávy, ať už se jedná o kontrolu do-
držování zaví rací doby místních podniků či 
o pravidelnou kontrolu dodržování hygie-
nických zásad prodeje.

Program pro školství a mládež

Budeme usilovat o řádnou práci Rady škol 
a Sdružení rodičů, která zajistí propojení 
školy s veřejností a jejich vzájemnou komu-
nikaci i reagování na případné kritické připo-
mínky rodičů. Chceme podporovat moderní 
přístupy ve výuce a výchově, otevřít školy ve-
řejnosti tak, aby v nich našli žáci možnost trá-
vit kvalitně volný čas po vyučování.

Je třeba propagovat školních akce obrá-
cené k veřejnosti. Posílit prestiž škol a učitel-
ského stavu. Podporovat základní umělec-
kou školu i veřejné mateřské školy. Podpořit 
případné zřízení střední školy ve městě.

Program pro sociální 
a zdravotní oblast

Udržíme úroveň stávající podpory pečova-
telské služby a příspěvků na obědy.

Doplníme činnost budovaného domu s pe-
čovatelskou službou o denní stacionář pro 
staré spolu občany. Zachováme pohotovostní 
služby pro Zbraslav.

Podpoříme vznik klubu pro mládež na 
soukromé bázi.

Budeme podporovat všechny smysluplné 
občanské iniciativy, např. vznik mateřského 
centra nebo obnovu klubu důchodců KLAS 
(klub aktivního stáří).

Budeme sledovat osudy rodin i jednot-
livců, kteří se ocitli díky povodním v nouzi 
a dlouhodobě jim poskytovat potřebnou po-
moc.

Stanovíme potřebnou kapacitu sociálních 
a stabilizačních bytů (učitelské a úřednické 
byty), ostatní bytový fond nabídneme k pri-
vatizaci.

Rozvoj kultury a sportu

Je třeba podporovat a propagovat již zave-
dené kulturní akce. Obnovit budovu a fond 
místní knihovny. V rozpočtu udržet pří-
spěvek na míst  ní knihovnu a divadlo Jana 
Kašky. Podporovat aktivity Zbraslavské kul-
turní společnosti.

Je třeba propagovat činnost místní 
knihovny a její internetové služby. Podpo-
řit spolupráci knihovny se školami a rozší-
řit činnost knihovny o sezónní informační 
službu.

Zpracujeme Zbraslavský kulturní a spor-
tovní kalendář, ve kterém občané získají 
informace o jed not livých aktivitách a po-
třebné kontakty.

Obnovíme tradiční literární soutěž Zvonky 
mého kraje.

Vytvoříme podmínky proto, aby na Zbra-
slavi mohlo zůstat zvonařství Petra Ru-
dolfa Manouška, těžce postižené povodní. 
Budeme usilovat o vznik malého zvonař-
ského muzea.

Zaměříme se na oživení „ospalých“ ví-
kendů na Zbraslavi: ve městě může být pří-
jemné pobývat i ve dnech volna, kultura se 
může odehrávat i na ulicích a na náměstí. 
Pro letní sezónu vytvoříme malý cyklus pro-
menádních koncertů, založíme tradici vý-
ročních historických trhů (havelské trhy).

Budeme aktivně podporovat zavedené 
sportovní kluby na Zbraslavi a vytvářet pod-
mínky pro jejich činnost. Na podporu rekre-
ačního sportu připravíme zvláštní rozvojový 
program.

Podpora vzniku nového 
městského centra

Budeme podporovat všechna opatření 
která posílí a urychlí vznik nového cen-
tra horní části města. Budeme požadovat 
důsledné provádění plánu na ozelenění 
nově budovaných částí, především Sluneč-
ního města. Urbanisticky přehodnotíme ce-
lek sídliště a posílíme v něm městotvorné 
prvky. Pořádání některých kulturních akcí 
navrhneme přenést do nových míst a posilo-
vat tak koncepci města s dvěma centry.

Provedeme revizi dalšího osudu nedosta-
věného sídliště Nad královnou.

Podpora místního podnikání

Budeme usilovat o zlepšování podmínek 
pro drobné podnikání. Ve výběrových říze-
ních při srovnatelných nabídkách budeme 
preferovat místní živnostníky a fi rmy.

Podpoříme chybějící služby nabídkou ne-
bytových prostor za nižší než obvyklé ná-
jemné.

Pokusíme se apelovat na zvyšování kul-
tury prodeje. Navrhneme zavedení „dlou-
hých čtvrtků“ s prodlouženou oteví rací do-
bou, aby ve Zbraslavi mohli nakupovat i ti, 
kteří za prací dojíždějí mimo obec.

Posílíme pozici města jako cíle příměst-
ské turistiky. Podpoříme víkendové kulturní 
a sportovní akce, neboť příliv návštěvníků 
představuje nepřímou podporu drobného 
podnikání.

Úklid města

Vytvoříme a zavedeme systém pro úklid 
města. Znamená to vybrat pomocí kon-
kursu úklidovou fi rmu, z měst ských pro-
středků uhradit řádný úklid podle stano-
veného harmonogramu – skoncovat tak se 
systémem, při kterém se uklízí jen ve chvíli, 
kdy je nepořádek do očí bijící. Zvážíme, zda 
by nebylo účelné, vybudovat vlastní úklido-
vou službu.

Budme pokračovat v praxi pravidelného 
přistavování kontejnerů pro velkoobjemový 
odpad domácností podle harmo nogramu se 
stanovením příhodného času přistavení a za 
dozoru řidiče. Zajistíme kontrolu Plánu li-
kvidace odpadů, který mají mít podle zá-
kona o odpadech všichni živnostníci a fi rmy. 
Budeme uvažovat o zřízení vlastního sběr-
ného dvora.

Černé skládky budeme odstraňovat hned 
v zárodku.

Městská zeleň

Je nutné držet současný rozsah městské 
zeleně, která má své nezastupitelné místo 
a funkci, neboť vy tváří ochranu před sluncem 
i bariéru proti hluku. Je třeba vyřešit tvorbu 
a ochranu zeleně na celém území obce, vy-
tvořit plán postupné rekonstrukce stávajících 
zelených ploch. (Lesoparky průběžně revita-
lizovat cílenou výsadbou vhodných druhů 
stromů a křovin.) Zasadíme se o vytváření 
a obnovu biokoridorů, doplnění  uhynulých 
stromů ve stávajících stromořadích.

Městskou zeleň v přiměřené míře dopl-
níme i na rušné ulice – doplníme chybějící 
okrasné javory do stávajících stromořadí. 
Vyhledáme a vytvoříme další „tichá místa 
s lavičkou“. Pro údržbu ze leně vybereme 
jednu fi rmu prostřednictvím konkursu. Po-
kusíme se využívat též patronátu, tj. sys-
tému, kdy fi rma nebo jednotlivec zajišťují 
úklid určitého místa z prestižních důvodů.

Obnova a ochrana přírodního 
prostředí

Budeme uvažovat o alternativním umís-
tění čističky odpadních vod, jejíž dosavadní 
rozměry a poloha nejsou perspektivní, chybí 
možnost jejího rozšíření a je omezeno zkva-
litnění čistícího procesu. (Čistička vod ne-
sporně ovlivňuje chráněnou přírodní pa-
mátku Krňák.)

Obnovíme chráněné území Krňák – od-
straníme škody, které způsobila povodeň. 

V rámci výstavby protipovodňových valů 
zajistíme obnovu odpovídajících břehových 
porostů. Je nutné diskutovat o novém vyu-
žití některých povodní postižených ploch. 
Například území mezi Strakonickou a Vl-
tavou, které povodeň přeměnila na štěrko-
viště, je možné využít k ochraně proti zá-
plavám. Je třeba stálé spolupráce s Povodím 
Vltavy i jinými orgány, které se touto pro-
blematikou zabývají. V záplavovém pásmu 
je nutné vytvořit nové odpovídající plochy 
zeleně.

Je nutné uvažovat o budoucí podobě po-
vodní zničené navigace kolem Malé řeky 
a na něj navazujícím území. Jednou z mož-
ností je rozšíření ochrany a ponechání vy-
mezeného celku přírodní sukcesi.

Nově je třeba řešit situaci v Lahovicích 
a Lahovičkách ve vztahu k plánované vý-
stavbě obchvatu Jesenice – Slivenec. Při 
výstavbě obchvatu je třeba účinně chránit 
obyvatele i přírodu před dopady výstavby 
i budoucího provozu. Je třeba napláno-
vat opatření ke zmírnění poškození krajiny 
a přírody, posoudit jak projekt řeší ochranu 
obyvatel před hlukem a exhalacemi.

Problémem se stane využití plochy za-
vážky mezi Zbraslaví a Lipencemi – v nej-
bližším období bude nutné tuto plochu při-
měřeně rekultivovat.

Zajistíme dohled nad budováním protihlu-
kového valu na Baních i nad postupem re-
kultivace vytěžených ploch lomu. Vytvo-
říme koncepci pro tuto část města, kde se 
nacházejí z hlediska ochrany přírody cenná 
a nyní zdevastovaná území. Navrhnout 
vytvoření chráněného krajinného prvku 
v rokli  V Hluboké.

Při výstavbě turistických tras a cyklotras 
budeme respektovat přírodní prostředí a ve 
vymezených zónách klidu zajistíme účinná 
ochranná opatření. 

Barvy pro Zbraslav rozvojové programy

Nová Zbraslav: Obnova a rozvoj


