
 
 

 
 

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4, Česká Republika 
e-mail: gfu@ig.cas.cz, http://www.ig.cas.cz, tel: (+420)267103111, IČ: 67985530, DIČ: CZ67985530 

 
Informace o schůzce vedení GFÚ a s ústavem spolupracujících architektů a krajinářů se zástupci 
MČ Praha 4 a obyvateli Spořilova – areál GFÚ, 9. dubna 2020, 15:00 – 16:30 hod. 
 
přítomni: 
za GFÚ: Aleš Špičák (ředitel), Marcela Švamberková (vedoucí IT týmu), Roman Werenyckyj (správce areálu) 
za architekty: David Mareš, Jitka Hofmeisterová, Jakub Kochman 
za krajináře: Radka Špičáková 
 
za MČ Praha 4: Patrik Opa, radní pro územní rozvoj a investice 
iniciativní obyvatelé Spořilova:  Dagmar Vernerová (architektka, spoluautorka/editorka publikací o 
Spořilově), Karel Jeschke (spolek Zdravý Spořilov), Jindřich Vaněk (spolek Spořilov, Fakulta životního 
prostředí ČZU), M. Veselý (koordinátor zapojování veřejnosti do rozvoje MČ Praha 4), Jan Fischer (správce 
zeleně na starém Spořilově) 
 
pozváni a omluveni: Maxim Turba (krajinář), Alžběta Rejchrtová (zastupitelka, MČ Praha 4), A. Korčáková 
(odbor kancelář starosty MČ Praha 4, koordinátorka místní agendy 21), T. Hromádka (vydavatel 
Spořilovských novin, http://www.sporilov.info/) 
 
Z iniciativy vedení Geofyzikálního ústavu a s ústavem dlouhodobě spolupracujícího týmu architektů a 
krajinářů se připravuje koncepční studie spořilovského areálu AV ČR, jejímž cílem je nahradit stávající 
(původní, mj. částečně poškozené) oplocení areálu prostupnou formou ohraničení pozemku, zpřístupnit 
areál veřejnosti při respektu k jeho primární funkci jako zázemí badatelských pracovišť tří ústavů AV ČR a k 
zajištění bezpečnosti budov a infrastruktury, a upravit vnitřní členění areálu a jeho zeleň s ohledem na 
měnící se klimatické podmínky a moderní trendy při údržbě obdobných areálů. Pro finanční zajištění 
realizace výše uvedených úprav se hodlá Geofyzikální ústav ucházet o dotaci AV ČR na stavební akce 
s termínem žádostí do 31. května 2020. V případě přidělení dotace by pak vlastní úprava areálu proběhla 
v r. 2021. 
Během schůzky prošli její účastníci areálem, byli seznámeni s jeho stávajícím členěním a vyslechli si prvotní 
úvahy o smyslu úprav a potenciálním využití jednotlivých částí. Zdůrazněna byla mj. vítaná budoucí 
součinnost s MČ Praha 4 při napojení vnitřních areálových komunikací na komunikace na Spořilově (Jižní 
XIII, vedoucí k Sokolovně), při úpravě bezprostředního sousedství areálu (přilehlý chodník ul. Jihozápadní IV 
vč. stanoviště tříděného odpadu) a při případném pořádání kulturních akcí v areálu. Koncepční studie bude 
do poloviny května zaslána dle níže uvedeného adresáře k připomínkám.  
 
E-mailový adresář:  
GFÚ: als@ig.cas.cz, mk@ig.cas.cz, werenyckyj@ig.cas.cz, peterkova@ig.cas.cz 
 
architekti: David Mareš david.mares@triarchitekti.cz, jitka.hofmeisterova@email.cz, 
kochmanjakub@seznam.cz 
 
krajináři: kancelar@landarch.cz, radkaspic@yahoo.com 
 
MČ Praha 4: Patrik.Opa@praha4.cz, a.rejchrtova@kauza-magistrala.net, Alzbeta.Korcakova@praha4.cz 
 

osobnosti Spořilova: zahr.sluzby@volny.cz, jeschke@volny.cz, jindrichvanek@af.czu.cz,  
dverner@post.cz, noviny@sporilov.info, vesely.martin.posta@gmail.com 
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