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Pozemky veřejných prostranství, které sice
v současné chvíli neslouží jako funkční veřejná
prostranství, ale mají potenciál se jimi stát, jsou
často prodávány do soukromého vlastnictví, aniž by
rozhodnu� o prodeji předcházelo odborné a poli�cké
vyhodnocení z hlediska strategie urbanis�ckého
rozvoje a využívání veřejných prostranství. Vzdání
se vlastnictví veřejného pozemku většinou znamená
dlouhodobě (resp. navždy) ztrátu jakéhokoliv
zásadního vlivu na kvalitu této čás� prostoru města
(Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy 2014)
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1. Košická ulice - spodní část u parku Grébovka
Mnozí z nás, a je nás hodně, milují
stará vyobrazení ulic a náměs�, která
dobře znají a kudy denně chodí. Zde
vidíme opravdu malebnou a roman�ckou část Vršovic, a já si vždy říkám, proč
by nebylo možné těchto pár domků
postavit znovu přesně v podobě, jako
vidíme na fotografii.
Jde o zachování historie a iden�ty
místa, o duch místa a o vědomí, jak se
dříve žilo.
Jednopatrový dům čp. 252 „U Malických“byl
zbourán v roce 1959. Vlevo za ním je domek
čp. 203 „U Poustevských“. Drobná městská
zástavba převážně z 19. stole� má své kouzlo
a měla by být zachována.
Foto 1939 - Antonín Krakeš st.

3. Plán Vršovic z poloviny 19. století, výřez z katastrální
mapy. Tvrz stávala v severním křídle poplužního dvora
poblíž mlýna.
Foto Fran�šek Vrbecký, 7. 4. 2012
Dnešní stav, prázdné místo čekající na developera. Foto Fran�šek Vrbecký, 15. 3. 2014

Košická ulice, pohled z východu, v pozadí park Grébovka. Zcela vpravo bývalá kovárna pana Veselého v domě
čp. 50, která byla zbourána v roce
1960. Dům s rovnou střechou vpravo,
čp. 150 (též barevná fotografie nahoře), stojí dodnes, ale je opuštěný.
Foto Jar. Čámský,
první polovina 20. stole�

3

2. Proluka

- Tržíček, Krymská, Moskevská
CO JE PROLUKA?

Prázdné vršovické tržiště v roce 1951. Domy v popředí by měly být obnoveny
v této podobě, za nimi by zůstal prostor pro zeleň a veřejné ak�vity
občanských sdružení. Foto Antonín Krakeš st.

Proluka je nezastavěné území mezi Moskevskou a Krymskou ulicí ve Vršovicích. Nachází
se vedle hlavní Moskevské třídy u zastávky
tramvaje, obchodů, škol, školek a parku. Proluka je přirozeným lokálním centrem, křižovatkou cest místních˝obyvatel. Zdejší “Vršovický
tržíček“ má stoletou historii.
Součás� Proluky je secesní dům slavného
architekta Osvalda Polívky i park se vzrostlými
kaštany.
Proluka patří do pražské památkové zóny.
Start Vršovice usiluje o kvalitní architekturu
v sousedství kvalitního veřejného prostoru s
funkcí náměs�. Tvrdíme, že nejsnazší a nejlevnější cestou k tomuto řešení je par�cipace
občanů a architektonická soutěž. Tento proces
musí být garantován, garancí je právě zachování veřeného vlastnictví pozemků...
Je to postup, který je od naší hranice na západ
zcela běžný.
h�p://www.startvrsovice.cz/

Vršovice se stávají uměleckou čtvr�. Kolem Krymské ulice se rodí malý pražský
Montmartre. Café Sladkovský a Café v
lese už se staly neodmyslitelnými pojmy
vršovické živé kultury. Nedávno na půl
cesty mezi nimi vyrostla malá, nezávislá
galerie. Kéž by se oblast kolem Tržíčku
ubírala �mto směrem a ne cestou skupování domů a jejich rekonstrukcí na kše�.
Tržiště se obnovilo, ale předválečné slavné éry se už nedočkalo.
Foto Antonín Krakeš ml., listopad 1980

Tristní je ve Vršovicích situace s parkováním. Postranní ulice se v podstatě
změnily v parkoviště. Vytvoření parkovacích zón čili namalování barevných
pruhů podél obrubníků samo o sobě
problém nevyřeší. Dopravní koncepci je
třeba řešit jako celek. Jestliže bude pro
obyvatele a návštěvníky nadále nejpohodlnější cestovat do/z Vršovic autem,
situace se nezlepší. Přitom tramvají jste
v centru města za pár minut.
A když se zlepší podmínky pro cyklodopravu, dostanete se za pár minut i tam,
kam zrovna nevedou tramvajové koleje.
V zahraničních velkoměstech to funguje? Proč by to nemělo fungovat taky v
Praze?
Mar�n Veselý, urbánní antropolog,
h�p://PrahaDeset.cz/

Současný stav, foto Fran�šek Vrbecký, 14. 4. 2011
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Moskevská čp 77 - původně první česká lékárna ve Vršovicích. Dům je dílem architekta Osvalda Polívky, představitele pozdní neorenesance a průkopníka secesní architektury, tvůrce řady význačných pražských budov, např.
Obecního domu. Foto Fran�šek Vrbecký, 11. 5. 2013.

Secesní dům, pohled z jihu. Foto Fran�šek Vrbecký, 11. 5. 2013

Pohled ze stejného místa jako snímek nahoře. Nádherný jednopatrový
rohový dům uhlíře Svobody. Foto Antonín Krakeš st. 1939
Dům čp. 75 obuvníka Šenka, zbouraný 1975.
Foto Antonín Krakeš 1966

Pokračování Krymské směrem k secesnímu domu Osvalda
Polívky. Zde stál zahradní hos�nec U koruny české a popíjelo
se pod kaštany. Dlážděná cesta, schodiště a le�té stromy
mnohé pamatují a měly by být zachovány.
Foto Fran�šek Vrbecký, 15. 4. 2014

Jako na všech ostatních fotografiích i zde vidíme secesní
dům čp. 77 - zcela vlevo. Toto je čp. 89, zbouraný v roce 1961.
Foto Jar. Čámský
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3. Rangherka a její okolí

Rangherka. Dnes se jí říká „zámeček“, ale šlechta zde nikdy nebydlela. Původně továrna na hedvábí, později škola, fara, muzeum, radnice, nyní
domov pro seniory. Je škoda, že pro pečovatelský dům se zvláštním režimem se nenašel jiný objekt nebo pozemek pro jeho výstavbu, protože tato
budova byla již před více než před sto lety přístupná veřejnos� a svou polohou v centru je předurčena k tomu, aby sloužila občanům jako například
vršovické muzeum, knihovna s archivem, přednáškovým sálem, mohly by zde být klubovny pro zájmovou a kulturně-uměleckou činnost spolků, ale
také třeba i zubní ordinace a ambulance prak�ckých lékařů, provozovny malých podnikatelů, dílny pro invalidní spoluobčany a jejich setkávání.
Na snímku vlevo z 28. 9. 2005 je budova více spojená se svým okolím a �m i lépe usazená do zeleně a do okolního prostoru.
Na snímku z 8. 12. 2014 je už situace horší, stavba je mohutnou předsazenou terasou oddělena od náměs� a upozaděna. Foto F. Vrbecký.

Je vždy otázka, jak citlivě postupovat, aby nová stavba nenarušila okolí stavby staré, a �m tuto starou historickou stavbu neznehodno�la.
Foto Fran�šek Vrbecký, snímek vlevo 8. 9. 2013, vpravo 21. 10. 2014.

Při pohledu na barokní kostelní věž si
klademe otázku, která stavba zde stála
jako první a co kostel svatého Michala
fyzicky i duchovně znamenal po celá
stale� pro vršovické občany.
Pokud k této historicky nejdůležitější
stavbě Vršovic přicházíme, tak mnozí
z nás pociťují obdiv a pokoru. Z této
severní strany nám to bylo dost surově
odepřeno a my marně přemýšlíme, proč
se situace nemohla vyřešit například
skleněným zastřešením nebo nejlépe
přístřeškem žádným.
Foto Fran�šek Vrbecký, 2. 6. 2014
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4. Chodníky a nová dlažba - je opravdu hezčí ?

Před rekonstrukcí Moskevské ulice v roce 2014 měla dlažba na Vršovickém náměs� čtvercové obrazce. Na snímku vpravo vidíme dlažbu po
rekonstrukci. Nová dlažba působí rozsypaným chao�ckým dojmem. Věž kostela svatého Mikuláše je při pohledu z tohoto směru necitlivě
překryta občany málo využívanou terasou. Foto Fran�šek Vrbecký, vlevo 28. 1. 2012, vpravo 24. 9. 2014.

Ještě mnohem kvalitnější dlažbě jsme chodili ještě nedávno u spořitelny vedle kostela svatého Mikuláše. Bohužel i zde byla nahrazena dlažbou
novou, která na lidské oko působí nepříjemně, až agresivně. Takže můžeme už jen závidět chodníkům a občanům nahoře na Vinohradech, na
náměs� Míru a přilehlých ulicích, kde vzory na chodnících zůstaly. Foto Fran�šek Vrbecký, záběr vlevo je ze dne 19. 11 2009, snímek vpravo 2. 6. 2014.

Stejný problém vidíme i v ulici U vršovického nádraží. Tam včetně mnoha dalších ulic došlo k pokládce betonových dlaždic, které pro patrioty
staré zástavby - a zároveň nepřátele betonové šedi - jsou hodně skličující záležitos� a lze se vážně obávat, jestli budou staré dlažby někdy
obnoveny. Foto Fran�šek Vrbecký, záběr vlevo je ze dne 24. 7. 2014, snímek ze stejného místa ale v opačném směru je ze dne 27. 11. 2014.
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5. Vršovická tržnice - co s ní?

Na Vršovické ulici, přímo pro� stadionu Bohemians 1905, stojí
opuštěná tržnice. Je prázdná od roku 2009, tedy 5 let. Zrušení tržnice mnozí občané brali s nelibos�. Byli zvyklí chodit na toto lehce
zdivočelé území, kde se dalo popovídat, popít svařené víno nebo
burčák, levně se najíst, okukovat zboží a hlavně levně nakoupit.
Objekt je uzavřený, zdevastovaný. Je záhadou, proč za�m nemůže
sloužit jako parkoviště nebo sportoviště. Je zde pevný podklad a
bytelný plot. Co zde bude v budoucnu? Sociální bydlení? Domov
důchodců? Parkovací dům? Mateřská škola? Nebo zajímavě řešený
veřejný prostor pro tradiční vršovickou svatováclavskou pouť, která
v těchto místech kdysi bývala?

Prostor mezi Sportovní ulicí a Bo�čem.
Foto fran�šek Vrbecký, 13. 12. 2009

Místo skrývá silnou tradici.
K 28. září, svátku sv. Václava,
se zde pořádala slavná vršovická posvícení. Nejslavnější
bylo v září roku 1929. „Stály tu
střelnice, houpačky a kolotoče,
lochneska, začarovaný mlýn,
panop�kum, aréna svalnatých
zápasníků, nechyběl ani stan s
mořskou pannou, motoris�cké jízdy smr�. Také cirkus se
zvěřincem a prodejní stánky
stály i v okolních ulicích...“

Vršovická tržnice za plného
provozu 27. 3. 2003.
Foto Fran�šek Vrbecký

Foto z přibližně stejného místa jako na snímku z roku 2003.
V pozadí Sportovní ulice. Foto Fran�šek Vrbecký, 9. 5. 2010
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Další fotografie opuštěné tržnice. V pozadí gymnázium v Přípotoční.
Foto Fran�šek Vrbecký, 25. 7. 2009

6. Parkování ve Vršovicích - už není snadné jako dřív
Ještě v roce 2014 se parkovalo zcela přirozeně mezi stromy
a za dopravní značkou, která způsob parkování určovala.
Pak přišly milionové inves�ce a těžká mechanizace. Položily
se chodníky z šedivé betonové zámkové dlažby a pro auta
se vyznačilo místo přísně ohraničené kovovým zábradlím.

Bezbariérové parkování fungovalo desítky let.
Sámova ulice, 8. 9. 2013, foto Fran�šek Vrbecký

Parkovacích míst ubylo a při zajíždění do takto vymezeného prostoru se poškodilo už několik aut. Vysoukat se
ven z vozidla je pro řidiče a spolujezdce každodenní dost
ponižující záležitos� včetně otlučených dveří. Zkrátka takto umístěné a vysoké zábradlí je pro motoristy a jejich
rodiny velice nepříjemné a je třeba si klást otázku, proč to
nemohlo zůstat při starém. Stromům se po dese�le� nic
nestalo, a pokud ano, tak se vysadily nové, ty staré ubíraly
lidem světlo v bytech a znemožňovaly výhled, takže i s
�mto faktem je třeba nakládat a vzrostlé stomy udržovat
tam, kde se hodí.
Sámova ulice, 10. 4. 2014, foto Fran�šek Vrbecký
Nepochopitelná věc - auto přes obrubník na chodník vyjíždět nebude, proč by to dělalo. Kvůli zbytečnému zábradlí se ale z auta z
této strany nedostanete. Je to zbytečné a trapné v případě nejen
starších a silnějších osob, ale i vzhledem k bezpečnos� vystupujících dě� do vozovky.
Vršovická ulice, 28. 11. 2010, foto Fran�šek Vrbecký

Poli�cké strany slibují před volbami nárůst parkovacích míst. Opak je ale pravdou. Parkovacích míst ve
Vršovicích stále ubývá a bylo by třeba se zamýšlet,
kam s auty, která překáží ve veřejném prostoru. Mluví
se o parkovacích domech a koncem roku 2014 bylo
zrušeno a vyklizeno hlídané parkoviště v Petrohradské ulici. Tam by se takový projekt mohl uskutečnit
a byl by i docela vhodně ukryt nedaleko železnice, v
prostoru mezi Petrohradskou a Novgorodskou.
Petrohradská ulice, hlídané funkční parkoviště nedaleko železniční tra�.
Snímek z 9. 1. 2011, foto Fran�šek Vrbecký

Foto Fran�šek Vrbecký, 9. 11. 2015
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7. Vršovická stráň - a Smolenská ulice
Vršovická stráň - ulička Na Stráni, malé území schované za budovou dnešní
České spořitelny na Vršovickém náměs�.
Fotografie vpravo Antonína Krakeše st. - rok 1939.

Bohužel, pány radní z tehdejší nedaleké radnice
nenapadlo uvalit na tuto malebnou lokalitu
památkovou ochranu. Měli bychom ve Vršovicích
Zlatou uličku jakou má Praha 1, a díky zvlněnému
a stoupajícímu terénu by to možná byla ještě
impozantnější uličku než je na Hradě. Škoda.
Myslím si ale, že i po její demolici zhruba před půl
stole�m se dala situace řešit. Mohla se postavit
ulička znovu podle historických fotografií, kterých
je dostatek. Domky by se mohly pronajímat nebo
prodat lidem, kteří by zde chtěli žít a tvořit. Ten
pan starosta, který by to prosadil, by se �mto
počinem stal z historického pohledu slavným, ale
tak se dnes neuvažuje.
Na barevné fotografii vidíme věžičku spořitelny
schovanou za š�tem střechy domu čp. 146,
který stojí dodnes. Porovnání se snímkem nahoře.
Foto Fran�šek Vrbecký, 23.11. 2014

Na Stráni, již neexistující dům čp. 96.
Fotografie Jar. Čámský, první polovina 20. stole�

Projekt nového domu, který zcela vytěsní vršovický genius loci a
paměť místa. Stát má na sedmi původních parcelách. Foto repro
www.
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Smolenská ulice, všechny tři snímky jsou z jednoho místa.

Na fotografii dole je nápis Radost dobře
stavět. Je ale otázka, kde stavět a co stavět. Nové domy jsou zajímavé a hezké,
jenže turisté se pořád jezdí dívat jen na ty
staré. A o tom to celé je.
Foto vpravo: Antonín Krakeš ml., okolo roku
1975 krátce před demolicí. Jednopatrový dům
vpravo stojí do dnešních dnů v nezměněné
podobě.
Dole příprava staveniště.
Foto Fran�šek Vrbecký, 23. 11. 2014

Konec genius loci, foto repro www.

Smolenská ulice - jedno z nejpůvabnějších veřejných
prostranství v Praze se spoustou detailů a členitos�.
Dnes z toho nezůstalo vůbec nic. foto B. Vavroušek 1910

Smolenská ulice - tři domky patřily rodině Drobných, pak Černíkům.
Foto Antonín Krakeš starší, 1940

Po více než sto letech došlo k demolici š�tu domu čp. 124 a vršovickým
patriotům zbyly jen oči pro pláč. Foto Fran�šek Vrbecký, 8. 12. 2013
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8. Vršovická ulice - pod parkem Grébovka

Vila Grébovka uprostřed
zeleně. Dole zahradnictví
v prostoru dnešní Vršovické ulice, dříve třída Sboru
národní vezpečnos� a ještě
dříve třída Krále Jiřího. Celek působí harmonickým,
uklidňujícím a venkovským
dojmem.
Foto Antonín Krakeš,
zřejmě první polovina
20. stole�

Stejné místo jako na předchozím snímku. Výstavba solitérních obytných domů, jejichž hranaté morbidní tvary nezapadají
do okolí této lokality. Foto Fran�šek Vrbecký, 17. 11. 2003
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K současné vjemové disharmonii přispěla i benzinová pumpa s myčkou osobních aut.
Foto Fran�šek Vrbecký, 20. 3. 2005

9. Vršovická ulice - parkoviště u stadionu Bohemians

Číslo popisné 1 - zde vznikly Vršovice, kde ještě před třice� lety stála tvrz, pivorar, velkostatek. Lokalita vedle Bo�če u stadionu
Bohemians, dnes parkoviště. Vlevo ještě nezastavěné okolí křižovatky Vršovická Petrohradská, vpravo věžička dnešní spořitelny, dříve
občanské záložny. Foto Jar. Čámský, před rokem 1940.

„Veřejný prostor je již ze své podstaty otevřený, proměnlivý, a tedy nutně neukončený.
Je nutné snažit se o jeho celostní pochopení
a následné ztvárnění, avšak vždy je třeba
počítat s �m, že role architekta zde spíše než
tvůrce připomíná koordinátora, který musí z
dílčích tendencí vytvořit fungující celek, který
zároveň musí mít potenciál pro další případné
proměny. Snaha o „defini�vní“ řešení veřejných prostorů vede často k vytváření mrtvých
zón, které morálně velmi rychle zastarávají.“
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
(historik architektury a místopředseda Klubu
Za starou Prahu)

Stejné místo po demolici v 80. letech 20. stole�. Na tomto veřejném prostoru je
nyní parkoviště. Foto Fran�šek Vrbecký 13. 12. 2009

Developer přijde, postaví, prodá a odejde.
Tady bych ale raději viděl skromnější a lidskému
měřítku mnohem přívě�vější budovu, třeba dům
s pečovatelskou službou, novou radnici s parkem,
nebo jen funkčně navržený veřejný prostor. Muselo
by se ale vyřešit náhradní parkování pro občany a
fanoušky Bohemky, ulice jsou zcela plné a auta by
musela pod zem nebo jinam - viz strana 9.

Ukázky z diplomních projektů polyfunkčního domu, který nemá lidské měřítko a svou
mohutnos� působí jako cizorodý brutální prvek. na snímku vpravo by byly použity zcela
nevhodné stavební materiály. Repro - webové stránky.
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10. Nádraží Vršovice
Vršovické nádraží.
Přístavba z roku 1945 na snímku vlevo
byla v roce 2008 zbourána a průčelí
výpravné budovy dostalo původní podobu s vhodně upraveným venkovním
prostorem.
Nádražní budova s neorenesančními
prvky z roku 1882 prošla rekonstrukcí
v roce 1899. Budově se vrá�la původní
sláva a na takové nádraží je radost
zavítat - skvělý počin pro občany, kteří
vnímají historický vzhled veřejných
budov.
Foto Fran�šek Vrbecký Snímek vlevo je
z 8. 4. 2006 a stejné místo na fotografii
dole ze dne 4. 9. 2012.

Všechny původní stavební a funkční prvky
zůstaly zachovány a prošly precizní rekonstrukcí včetně starých mosazných hodin.
Zachována byla též dlažba a li�nové sloupky. Nádhera.
Foto Fran�šek Vrbecký, 4. 9. 2012.

V budoucích letech se má protáhnout
podchod pod nástupiš� na obě strany - do
Nuslí a na vršovickou stranu do prostoru
před nádražím, kde se nyní nachází stanice
autobusu 193.
Tento počin už měl být realizován dávno a hodně by pomohl všem, kteří míří
nejen k vlaku, ale kteří při cestě z jedné
do druhé čtvrti musí celý areál nádraží
obcházet buď přes Petrohradskou nebo
Otakarovu. Byla by to jistě prospěšnější
investice než samozavlažovací trávník
před blízkou školou - na straně 16.
Foto „neprůchodného podchodu“.
Fran�šek Vrbecký, 15. 10. 2005
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11. Eden

Eden. Zde stával před listopadem
1989 cirkus a bylo zde veřejné
prostranství vhodné na pořádání
různých akcí. Kde může stát ve Vršovicích cirkusové šapitó dnes?

Obrovská fontána, přes zimu pochopitelně nefunkční. Kino a restaurace
v pozadí léta chátrá.
Foto Fran�šek Vrbecký, 23. 2. 2014

Místo například vzrostlého stromu vysoký reklamní panel.
Foto Fran�šek Vrbecký, 23. 2. 2014
Nevzhlednost stavby hypermaketu nezachrání ani skleněná
stěna s ozdobnými ornamenty.
Foto Fran�šek Vrbecký, 23. 2. 2014

Je zvláštní pozorovat, jak nejen my a naše auta mají v dnešní
době svůj ohraničený a vyznačený prostor. Mají ho i stromy.
Foto Fran�šek Vrbecký, 23. 2. 2014
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12. Parky - a úklid chodníků
Park před školou v ulici U vršovického nádraží.
Z modré cedule se dozvídáme, že revitalizace bude obnášet
mimo mnoha jiných zbytečnos� i vybudování rozvodu vody
pro automa�cké zavlažování. Jako dě� jsme tyto vymoženos� před školou opravdu nepotřebovali a vystačili jsme si s
tenisákem nebo jsme hráli kuličky, případně čáru. Vpravo je
zelená cedule, která nám dovoluje šlápnout na trávník. Díky
za ty dary.
Foto Fran�šek Vrbecký, 24. 7. 2014

Park vypadal přirozeně po celá dese�le�. Ztra� svou tvář a bude
sterilní jako již zmíněné ostrůvky parkovacích míst?
Foto Fran�šek Vrbecký, 17. 3. 2015

Asfaltový chodník měl
v ulici U vršovického
nádraží naprosto
neporušený a hladký
povrh, který mohl
ještě léta sloužit.
Foto Fran�šek Vrbecký,
4. 3. 2015

Nevím, zda je ekonomicky výhodná mechanizace při úklidu, když je tolik lidí nezaměstnaných. Čištění chodníků fukarem je opravdu zvláštní
technologie, která lidi vyhání z laviček. Bohužel i ze hřbitovů. Park před vršovickým nádražím, foto Fran�šek Vrbecký, 9. 4. 2012.

Prach z cesty se přenáší na hroby. Vršovický hřbitov.
Foto Fran�šek Vrbecký, 8. 4. 2011.
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13. Zábrany a bariéry kolem nás

Cesta z Grébovky do Perucká ulice, totální přetržení chodníku stavbou domu.
Na rozhraní Vršovic a Vinohrad, v Perucké ulici, došlo k něčemu, nad čím už několik let krou� hlavou hlavně důchodci a maminky s dětmi v kočárku. Stezka pro chodce, spojující Grébovku (Havlíčkovy sady) s ulicí směrem na Vinohrady, byla zcela přeříznuta stavbou nového domu. Pomyslný průchod, ve který jsme doufali, byl ale zabetonován a nahoru do Perucké se postavilo schodiště. Na fotografii je vidět, jak strmé schodiště
je... Foto Fran�šek Vrbecký, 28. 11. 2010.

Bariér jako zdí, plůtků, plotů, kůlů atd. je kolem nás stále více.
Jedná se hlavně o bezpečnostní zábrany, ale mnohdy si klademe
otázku, jestli je to opravdu nutné.

U Grébovky. Foto Fran�šek Vrbecký, 28. 11. 2010.

Moskevská ulice, v pozadí KOH-I-NOOR.
Foto Fran�šek Vrbecký, 8. 12. 2013.
Petrohradská ulice.
Foto Fran�šek Vrbecký, 28. 11. 2010
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14. Cyklo

Mezi vršovickou tržnicí a Bo�čem byly pěšiny s přírodním hliněným povrchem. Sousedé důchodci si toto místo lemované vzrostlými stromy oblíbili,
protože neměli chatu a ani nikam do přírody nejezdili. Jejich příroda byla zde. Jednoho dne mi ale plakali na rameni, že se obě pěšiny vedle sebe
asfaltují a dost je to vzalo. Mě také, mohla se zničit jen jedna. Foto Fran�šek Vrbecký - vlevo 27. 3. 2003, vpravo 22. 10. 2011.

Na druhém břehu Bo�če se muselo asfaltovat také. Stav cesty před
zásaham je z 22. 10 2011 (dole i nahoře). Vpravo nahoře v těchto
místech nová cyklostezka o rok později, 22. 11. 2012.
Foto Fran�šek Vrbecký
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Je až legrační, kde všude musíme vědět, kudy máme chodit nebo
jezdit na kole. Foto Fran�šek Vrbecký, 22. 10. 2011

15. O co přicházíme - most a stromy
Most, spíše mostek přes Bo�č v Petrohradské měl architektonickou hodnotu
hlavně proto, že byl zkouškou tvaru oblouku a zábradlí před stavbou Jiráskova mostu. Na fotografii vlevo vidíme zábradlí Jiráskova mostu na fotografii
Maxima Kucera (h�p://www.infoglobe.cz). Je velká škoda nejen z este�ckého, ale i historického hlediska, že Vršovice o tuto zajímavost přišly.

Foto vlevo Radek Prokopec, 17. 9. 2012, vpravo foto Fran�šek Vrbecký - 11. 5. 2013

Zpráva z �sku, 18. 12. 2014:
Vršovice - Radnice Prahy 10 nechala pokácet
pět akátů na náměs� Svatopluka Čecha, které
jsou prý v havarijním stavu....
.... Tyto stromy zároveň znemožňovaly dokončení úprav chodníků v této čás� Moskevské.
Stávající stromy měly výrazné kořenové náběhy a v rámci dláždění by došlo k jejich zásadnímu poškození.
Náměs� s akáty vlevo - foto 28. 5. 2012
Vlevo dole krásný vzrostlý akát, který v létě dával
hodně s�nu lidem na zastávce, foto ze dne 8. 12.
2013, a jeho zdravý pařez ze dne 21. 12. 2014.
Foto Fran�šek Vrbecký
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