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Tisková zpráva

V Praze 19. září 2017

Expozice Zelený zip pro Spořilov informuje o zastřešení Spořilovské
Až do konce října potrvá výstava nazvaná Zelený zip pro Spořilov, která veřejnosti představuje celý
projekt těžkého zakrytí Spořilovské spojky. Jde o studii tzv. zeleného zipu, tunelu s parkem na
povrchu, který eliminuje negativní důsledky nadměrné kamionové dopravy a opět propojí obě části
Spořilova, které jsou dlouhodobě rozdělené víceproudou silnicí.
Spořilov je jednou z oblastí nejvíce zasažených hlukem a smogem z automobilové dopravy, a to nejen
v Praze, ale i v celé České republice, protože Spořilovská společně s Jižní a Štěrboholskou spojkou v
současnosti nahrazují nedokončenou jihovýchodní část Pražského okruhu. Obyvatelé Spořilova i
představitelé hlavního města a městské části Praha 4 dlouhodobě požadují řešení nepříznivé
dopravní situace na Spořilovské spojce, která je součástí hlavní komunikační sítě města.
Nejvhodnějším řešením se nakonec ukázalo zakrytí co nejdelšího úseku Spořilovské spojky tunelem,
jak se to dnes běžně dělá s frekventovanými silnicemi uvnitř měst po celém světě. Řešení bylo
projednáváno s místními obyvateli a výstava obsahuje jejich připomínky a nápady.
„Spořilov je jednou z pražských lokalit, které jsou nejvíce zatíženy tranzitní dopravou a všemi jejími
negativními vlivy,“ uvedl náměstek primátory hlavního města Prahy Petr Dolínek (ČSSD).“ Zastřešení
spořilovské spojky tak považuji za mimořádně důležitý krok ke zvýšení kvality života zdejších
obyvatel. Nesmí však zůstat jen u tohoto opatření. I nadále trvám na zákazu vjezdu kamionů do Prahy
a na dobudování klíčové dopravní infrastruktury v čele s Městským a Pražským okruhem. Mým cílem
je, aby se tranzitní doprava obydleným částem Prahy vyhnula obloukem, což umožní řadu lokalit
dopravně zklidnit a tím je učinit přívětivějšími pro jejich obyvatele.“
Protože dostavba jihovýchodní části Pražského okruhu je stále v nedohlednu, přistoupila městská
část Praha 4 ve spolupráci s hlavním městem a Technickou správou komunikací k přípravě projektu
zakrytí Spořilovské spojky. Projekt spočívá v těžkém zakrytí Spořilovské v délce až 1.100 metrů. Nad
zastřešenou tunelovou částí vznikne nový městský prostor s parkovou úpravou o výměře zhruba 4
hektary s širokou možností sportovních a rekreačních aktivit. Zakrytím Spořilovské spojky se
výrazným způsobem zlepší hluková a emisní situace v místě, což bude mít pouze pozitivní dopad na
zdraví obyvatel Spořilova.
„Spořilovská spojka rozdělila Spořilov vedví, je bariérou uprostřed čtvrti, ale především vystavila
obyvatele hluku a emisím z tisíců kamionů a desítek tisíc osobních automobilů, které tudy denně
projíždějí, uvedl starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Městská část
proto považuje těžké zastřešení Spořilovské spojky za prioritní dopravní projekt a jsme velice rádi, že
se konečně podařilo vyjednat prostředky na jeho realizaci. Situace v okolí Spořilovské spojky je z
hlediska zdraví obyvatel neúnosná. Těžké zastřešení spojky bude pro obyvatele okolí znamenat
zásadní změnu k lepšímu. Množství hluku a exhalací, kterým budou Spořilováci vystaveni, se sníží na
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minimum. Vzniknou také čtyři hektary parkové plochy, která propojí v současnosti oddělený starý a
nový Spořilov.“
Se vzrůstající dopravní zátěží se na Spořilově už několik let zhoršuje životní prostředí a zdraví
obyvatel. V oblasti dlouhodobě dochází k překročení hlukových limitů ve dne i v noci. Hluk patří k
nejrozšířenějším škodlivým vlivům na člověka a trvalá hluková zátěž může lidem působit řadu
závažných zdravotních a sociálních problémů. K hluku se navíc připojuje i obtěžování prachem,
zplodinami a vibracemi. V oblasti jsou dlouhodobě překračovány imisní limity, zejména hodnoty
karcinogenního benzo(a)pyrenu a prachových částic, které jsou jednou z nejvýznamnějších
znečišťujících látek, které poškozují lidské zdraví, protože pronikají do citlivých částí dýchacího ústrojí
a způsobují respirační onemocnění a různé
kardiovaskulární choroby
„Záměr zakrytí Spořilovské spojky považuji za krok správným směrem, jakkoliv se území Prahy 11
dotýká spíše okrajově. Slibuje totiž zlepšení životního prostředí eliminací hluku a emisí - tedy přínos,
který je pro život místních obyvatel obzvlášť cenný,“ uvedl starosta městské části Praha 11 Petr Jirava
(Ano 2011). „Stejně tak vítám vznik kvalitního veřejného prostranství s širokou nabídkou možností,
jak trávit volný čas, či parku skýtajícího vedle příjemných míst k odpočinku i druhovou rozmanitost
biotopů. Rozvoj zelených ploch je pro nás na Jižním Městě jednou z priorit, proto jsem nesmírně rád,
že díky zakrytí spojky zeleně jen přibude a budou ji moci využívat i naši občané.“
A radní pro územní rozvoj a výstavbu městské části Praha 4 Alžběta Rejchrtová doplnila:
Z pohledu naší městské části je také důležité, aby na povrchu zakrytí nevznikla jen zeleň pro okrasu,
ale krásný park, který se stane oblíbeným místem trávení volného času, a to nejen pro obyvatele
Spořilova. Proto Praha 4 iniciovala zapojení místních občanů do tvorby návrhu nového parku, a to
v několika stupních. Občané měli možnost vyjádřit své podněty a připomínky k pracovnímu návrhu na
veřejném setkání. Proběhl dotazníkový průzkum volnočasových aktivit mezi obyvateli Spořilova. Svůj
pohled na podobu a využití parku mohli v rámci workshopů vyjádřit také žáci základní školy Jižní.
Podněty obyvatel byly zohledněny v konečném návrhu, s nímž bude veřejnost ještě podrobněji
seznámena na dalším veřejném setkání na Spořilově.
Výstava Zelený zip pro Spořilov je koncipována jako venkovní expozice, je umístěna na šesti
oboustranných panelech u obchodního centra na Spořilově, na rohu Senohrabské a Hlavní ulice, a
potrvá až do konce října.
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