
Odpovědi kandidátky - ThDr. Kateřiny Klasnové – REZIDENTI 1 

(Zajímalo by mne, jak vítězný kandidát a jeho strana plánuje 

zajistit dostatek parkovacích míst pro rezidenty – především přes den). 

Klíčové je vrátit modrou zónu rezidentům – tedy nepovolit možnost parkovat komukoli na modré zóně, 

ani po dobu jedné hodiny. Dále je nutné zásadně omezit abonenty, protože s kartami se kšeftuje. 

Vyřešit sdílená auta, elektroauta a mopedy, které by měly platit stejně jako my nebo mít alespoň svá 

definovaná omezená parkovací stání. Elektrokoloběžkám se musí vyčlenit místa pro jejich odkládání, 

aby se nemohly nechat kdekoli a nebylo možné zahájit ani ukončit jízdu, protože dál by běželo jízdné. 

Podobný systém už funguje v Praze 3. Jako pomoc modré zóně by mohly sloužit i kolmé čáry a čísla 

(může si i zaplatit na určité číslo, to už je koneckonců v zahraničí). Také je nutná celková revize 

parkovacích míst – viz např. před hotely a zákazy vjezdu. 

 

Jak konkrétně plánuje starosta/starostka podporovat místní podnikatele a spolkovou činnost? 

Chceme udělat analýzu občanské vybavenosti a poskytnout volné prostory za nízký nájem právě 

podnikatelům, kteří přijdou s nabídkou chybějících služeb a obchodů pro rezidenty. Chceme 

reflektovat také ekonomickou situaci (viz covid a nyní zdražování energií). Co se týká spolkové činnosti 

- chceme cíleně grantově preferovat rezidenční komunitní a spolkové projekty. Chceme vybudovat 

venkovní multigenerační fitness parky, posilovací stroje, street workout parkour prostory. Chceme i 

nadále podporovat komunitní zahrádky, vypsat granty na ozelenění vnitrobloků a vytvořit grilovací 

komunitní místa na vhodných místech… 

Co budete dělat proti tomu, aby se centrum nevylidňovalo? Už se 

zase centrum plní opilými turisty, kteří ruší noční klid, znečišťují ulice… 

Musí to být celý soubor opatření od řešení nejpalčivějších problémů – hluk, parkování, tzv. sdílené 

ubytování, úklid – po zajištění občanské vybavenosti, výsadby stromů, komunikace s občany v rámci 

kulatých stolů nad různými zamýšlenými projekty, zapojení občanů formou participativního rozpočtu 

na tvorbě vzhledu naší městské části, poskytování grantové podpory na podporu komunitního života. 

Vše je obsaženo v programu REZIDENTI 1 na www.rezidenti1.cz 

 

Jak budete spolupracovat s potenciální opozicí? 

Korektně komunikovat a spolupracovat v zájmu obyvatel Prahy 1. Sama jsem byla v opozici 11 let a 

vím, jaké to je. Samozřejmostí musí být i prostor v radničních novinách. 

 

Jak bude řešena otázka bezdomovců a narkomanů v centru města 

(Hlavní nádraží, Masarykovo nád., Nám. Republiky, Florenc….) 

Odstraňování laviček nebo různé restrikce zatím příliš mnoho nevyřešily. Osobně jsem pro práci 

s těmito lidmi přímo v ulici – tedy hlavně zapojení streetworkerů. Neobejde se to ale bez koordinace 

s magistrátem. Pokud ale vím, strategie řešení této problematiky, zůstává na papíře. A samozřejmě 

v případě trestné činnosti a přestupků je třeba také práce policie a městských strážníků. 



 

Jak bude řešena regulace a) sdíleného ubytování (poptávky, 

daně, bezpečnost) a b) sdílená kola a koloběžky (jízda po 

chodnících, blokování chodníků odloženými koly/koloběžkami, 

placení daní, odliv uživatelů MHD=méně zisku pro DP 

Sdílené ubytování viz otázka níže. Co se týká elektrokoloběžek a kol odmítáme současný stav 

umožňující jejich „odhazování“ na chodnících, silnicích nebo v parcích, kde ohrožují chodce a blokují 

veřejný prostor. Bezohledně a nebezpečně odhozené elektrokoloběžky a jízdní kola nesmí v Praze 1 

nadále degradovat historické centrum, které je zapsáno na listu světového kulturního dědictví 

UNESCO. Jedná se o půjčovny bez provozních prostor, které nahrazuje prostor veřejný bez souhlasu 

dotčených a odpovídající kompenzace. V jiných evropských městech je naprosto běžné, že prostředky 

tohoto typu je možné odkládat pouze na vyhrazená a označená místa. Zahájení a ukončení výpůjčky 

není díky systémovému nastavení možné kdekoliv, protože je dál účtováno jízdné tomu, kdo kolo či 

koloběžku ponechal mimo stanovené místo. Tento systém už od června 2021 funguje také v Praze 3. 

Za nastavení tohoto systému jsme spustili i petici, kterou je možné podepsat na našich petičních 

stáncích i on-line. 

 

Jaký přístup zvolíte v boji proti AirB&B? Co se chystáte udělat 

pro domorodé obyvatele Prahy 1, kteří si nemohou v bytech odpočinout 

kvůli turistům v bytech a domech v sousedství, kde dle platné legislativy nemají co dělat. 

Všichni se zaklínají novou legislativou, ale v této problematice by pro začátek stačilo dodržování 
jasných pravidel a stávajících zákonů, která bude radnice Prahy 1 důsledně vyžadovat ve spolupráci 
s výbory SVJ. Jako jedni z mála opravdu víme, co to znamená hotel v činžáku, a také víme, jak situaci 
řešit. Máme ve svých řadách a na kandidátce jako garanta této problematiky Ing. Petra Městeckého, 
který již se svým Spolkem pro snesitelsné bydlení v centru dokázal, že řešit to jde… Nevoláme tedy po 
definici nových jasných pravidel, neboť ta již existují a jsou obsažena ve stávajících zákonech, územním 
plánu a příslušných normách. Bytový dům plný provozoven ubytovacích služeb v bytech nemá oporu 
v legislativě, proto pro řešení situace není nutné vymýšlet legislativu novou, ale využít tu současnou. 
Podporujeme dílčí úpravy zákonů umožňující obcím vydat nařízení ve věci. Kdo jiný, než obec zná místní 
situaci? Zajistíme funkční radnici tak, aby výkon státní správy nebyl účelově brzděn. Zajistíme funkční 
stavební úřad, jehož rozhodnutí se rezidenti dočkají bez nutnosti žádat nadřízený orgán o opatření 
proti nečinnosti. Úředníkům umožníme pracovat bez neustálé obavy z toho, komu jejich činnost 
způsobí problémy. Výkon státní správy musí být nestranný, úřady musejí v rámci radnice 
spolupracovat. Nelegální provozovny ubytovacích služeb není možné tolerovat, ale je nutné je řešit 
nezávisle na tom, kdo je vlastník bytu či provozovatel. Byt je určen k bydlení, pro poskytování 
ubytovacích služeb slouží ubytovací zařízení. Stávající legislativa umožňuje již nyní mnohem více, než 
je směrem k této problematice využíváno.  

 

Podpoříte konání vánočních a velikonočních trhů v horní 

části Václavského nám., které se staly oblíbeným místem 

setkání občanů Prahy 1, přilehlé Prahy 2 a místem, které si 

oblíbili občané celé ČR. Koná se zde unikátní půlnoční mše pod širým nebem. 

Václavské náměstí spravuje magistrát, takže v jeho režii jsou i trhy. Nicméně rádi podpoříme akce, 

které budou zaměřeny pro místní obyvatele. 

 

Co s nevyužitými a chátrajícími domy (dům U Stýblů, dům na Národní třídě…)? 



Chátrající domy jsou velký problém nejen v Praze 1, ale pokud patří soukromému majiteli, neexistuje 

legislativa, která by např. umožnila propadnutí majetku státu. To by řešilo mnohé a nejen v Praze – viz 

např. bývalé Lázně Kyselka. Obecní úřad ale může prostřednictvím stavebního úřadu např. majitele 

pokutovat a je podle mne žádoucí vytvářet tlak na takovéto nezodpovědné majitele všemi dostupnými 

(legálními) prostředky… 

 

Jaký máte plán s prostorem okolo Hlavního nádraží? 

Tento prostor by si zasloužil revitalizaci. Kdysi tady už takové plány radnice Prahy 1 byly, ale pokud si 

to dobře pamatuji, mělo to stát okolo 330 milionů korun. To je poněkud rozpočtově velkolepé, takže 

jsme pro revitalizaci, ale za jiné peníze, a hlavně ve spolupráci s dalšími subjekty, magistrátem atd. 

 

Jak konkrétně vyřešíte noční hluk v centru? 

Ráno jdou naše děti do školky, školy a my do práce. Praha 1 nepatří turistům, ale rezidentům z Prahy 
1, kteří tu spí a bydlí! Policie je tu od toho, aby nás chránila a nevymlouvala se na legislativu a 
nedostatek strážníků. V tuto chvíli už jednoznačně platí zákaz rušení nočního klidu, zákaz požívání 
alkoholu na veřejnosti v určitých místech Prahy 1, přestupek je i vykonávání potřeby na veřejnosti atd. 
Chceme sebevědomé městské strážníky pochůzkáře vidět přímo v ulicích. Chceme, aby strážníci a 
policisté pokutovali (vysokými pokutami) výtržníky, kteří ruší noční klid. Právo na podnikání nesmí být 
stavěno nad práva rezidentů. Chceme, aby si také úřad Prahy 1 došlápl na vymáhání plnění zákonných 
povinností provozovatelů a nekompromisně uplatňoval sankce. To jsou dříve nevyužívané 
mechanismy, které v koordinaci s policií, městskou policií nebo hasiči povedou k výraznému snížení 
dopadů alkoturismu v Praze 1. Také chceme iniciovat možnost zákazu prodeje alkoholu 
v maloobchodních prodejnách po 22. hodině. 

 

Jaké budou Vaše 3 první kroky, pokud se stanete starostou/starostkou MČP1? 

Jako klíčové vidím řešení hluku, dopravy a tzv. sdíleného ubytování. To je ovšem složitá problematika, 

na které se musí spolupracovat i s magistrátem. Takže bych si vytyčila cíle v těchto oblastech a začala 

pracovat na jejich splnění hned na začátku volebního období, aby to nedopadlo jako vždy…tedy nijak! 

 

Na území Nového a Starého města je málo zelených ploch. Co s tím uděláte? 

Na prvním místě je striktní ochrana současných zelených ploch (viz Anenský trojúhelník, parčík u 

Staronové synagogy atd.) a vznik nových míst se stromy a zelení. Mezi našimi kandidáty jsou bojovníci 

za více zeleně a iniciátoři petic, takže to nejsou jen planá slova. Já sama jsem spoluautorka Petice proti 

kácení stromů na Petříně. Za spolek REZIDENTI jsme dali také připomínky k metropolitnímu plánu 

s konkrétními návrhy výsadby stromů. Chceme také podporovat ozelenění vnitrobloků vypsáním 

grantového programu a podporovat komunitní pěstitelství.  

 

Předpokládám, že všichni chcete sázet více stromů, jak to 

konkrétně zajistíte a kolik jich příští volební období zasadíte? 

Sázet stromy chce teď před volbami každý, realita je ale pak jiná. To by pak nemohly vznikat projekty 

jako revitalizace Anenského trojúhelníku nebo kácení stromů na Petříně… Každopádně u nás to nejsou 

jen slova. Naši kandidáti se účastnili protestů a petic proti redukci zeleně a náš spolek REZIDENTI 1 dal 

návrh na změnu metropolitního plánu s konkrétními návrhy výsadby několika desítek stromů. 



 

Jak zvýšíte úroveň přijíždějících návštěvníků do Prahy? 

Postihy vůči těm neukázněným. Pokud se konečně bude policie a strážníci zajímat o rušitele nočního 

klidu a pokutovat je a radnice „půjde po krku“ neslušným podnikatelům, kteří nemají nic v pořádku (od 

kolaudace, přes hygienické a požární přepisy, odpadové hospodářství atd.), mělo by to celkově změnit 

atmosféru Prahy 1. Tam, kde bude dobře rezidentům, bude dobře i slušným návštěvníkům. Vzorem 

nám je Vídeň. 

 

Jaká jsou Vaše konkrétní opatření ke zlepšení 

bezbariérovosti? Týká se nejen lidí s postižením, ale i rodin s 

kočárky, hůře pohyblivých seniorů atd. 

V tomto ohledu má Praha 1 ještě co dohánět. Na prvním místě je podle mne potřeba se podívat na 
stav restauračních zahrádek – někde jsou tak rozkošatělé, že se nedá s kočárkem nebo na vozíčku 
projet. Ve veřejné dopravě považujeme za důležitou nejen bezbariérovost samotné přepravy, ale také 
související infrastruktury, jako jsou nástupiště a příchodové cesty, které v roce 2022 stále ještě v Praze 
1 nemáme. Chceme také bezbariérové toalety a osobně si myslím, že by stálo za to udělat revizi 
parkovacích míst pro handicapované. Mám dost přátel na vozíčku nebo po amputaci a vím, že to je 
velký problém.  

 

Proč jste se rozhodl/rozhodla kandidovat? 

Osobní politické ambice nula, ale strašně bych si přála, aby srdce Prahy bylo místem pro spokojené 

obyvatele a slušné návštěvníky jednoho z nejkrásnějších měst Evropy a ne jedna velká párty zóna pro 

opilé řvoucí turisty na ulici i v domech díky přeměně bytů na krátkodobé ubytovny… Asi už jsem nějaká 

slabonervá (což patrně souvisí s věkem), ale opravdu mě nebaví s dcerou a pejskem přeskakovat 

pohozené elektrokoloběžky, dělat slalom mezi střepy a odpadky, kroužit okolo domu s autem plným 

nákupu a nemoct zaparkovat… Je mi smutno a stydno, když vidím, jak vypadají výlohy obchodů a co 

všechno lze nabízet turistům za služby… V zastupitelstvu už jsem si “odkroutila” 12 let, z toho 11 let v 

opozici a celkem mám představu o tom, co by se dalo dělat a nedělá se… Letošní volby jsou možná ty 

poslední, kdy ještě budou volit skuteční rezidenti a nikoli ti virtuální, kteří mají z různých důvodů v 

centru nahlášený trvalý pobyt. Kdokoli se dostane do vedení Prahy 1, má obrovskou zodpovědnost - 

snažit se zvrátit trend přeměny centra, kde převažují různé ekonomické zájmy nad zájmy obyvatel 

Prahy 1, kteří tu chtějí žít se svými rodinami. 

 

Jak se postavíte k prezentaci „ruského zboží", tedy suvenýrů, 

které prezentují hlavní město vůči světu? 

Taky mi je smutno a stydno, když vidím, co se v obchodech prodává a nejde jen o „ruské zboží“. Praha 

1 ale může ovlivnit pouze sortiment nabízený ve svých nebytových prostorech. Bojovat se také dá s tzv. 

vizuálním smogem – nejde jen o to, co se v obchodech prodává, ale jak vypadají výlohy, vývěsní štíty 

atd. S tím určitě bojovat chceme. 

 

Proč v časopisu Praha 1 za starosty Hejmy opět nemá více 

prostoru opozice? Proč jejich příspěvky dokonce cenzuruje? 



Tohle asi není úplně otázka pro mne, ale abych odpověděla obecně – určitě chceme, aby opozice měla 

v radničních novinách prostor a aby byla i zastoupena v redakční radě. 

 

Proč časopis Praha 1 nemá redakční radu? 

Chceme redakční radu ustanovit (včetně zástupců opozice) a máme to i v programu. 

 

Praha 1 nyní připravuje novou strategii pro Prahu 1. Budete dál 

podporovat přípravu této strategie? Jaký by měla být Praha 1 v budoucnu? 

Návrh nové strategie jsem neviděla, takže se k ní nemohu vyjádřit. Ale jedna věc jsou nějaké 

proklamace na papíře a druhá věc je realita. Praha 1 by měla být především přívětivým místem pro 

život rezidentů a pak se v centru bude líbit i slušným zahraničním i domácím návštěvníkům a poctivým 

podnikatelům. Vzorem by nám mohla být Vídeň. 

 

Využili jste během posledních let vy osobně služeb krátkodobého ubytování v jiných městech? 

V zahraničí zatím většinou preferuji hotely. Většinou jezdíme na chalupu, kde vařím, peču a uklízím, a 

když jsme někde v zahraničí, ráda si odpočinu. 

 

Jaké investice plánujete do dopravy v klidu? Případně i ve spolupráci s Magistrátem. 

Dopravu je třeba řešit komplexně a první je třeba vyřešit parkování - viz moje odpověď na první otázku. 

Bez koordinace s magistrátem se to neobejde. Další věc jsou různé uzavírky ulic nebo dokonce celých 

částí Prahy 1 jako Smetanovo nábřeží a Karmelitská či zavedení mýtného do centra. Osobně jsem pro 

maximální omezení tranzitu přes centrum, ale musí to být činěno na základě odborné dopravní analýzy 

a rozhodně nejde např. uzavřít jen jednu část Prahy 1 – doprava si pak najde cestu jinudy.   

 

Jak máte zajištěnou komunikaci, když se vás chce občan Prahy 1 

na něco v souvislosti s volbami zeptat? 

Voliči nás mohou pravidelně potkávat na ulici během kontaktní kampaně nebo nám mohou psát na e-

mail mamepravo@rezidenti1.cz 

 

Proč nejsou zastupitelstva v takovou dobu, abychom si nemuseli brát 

dovolenou, když na ně chceme jít? (jak to bylo za P. Čižinského) 

Nastavení jednání zastupitelstva je na vedení radnice, takže tento dotaz je na pana Hejmu a spol. A 

jinak se domnívám, že má být naopak v zájmu politiků, aby si své občany vyslechli v rámci interpelací, 

bodů nebo navrhovaného rozpočtu a s ohledem na to stanovovali termíny jednání zastupitelstva… 

 

Proč se s místními nebaví radnice, když chystá velké změny 

(zničení parku na Annenském trojúhelníku, zpackaná rekonstrukce 

Betlémského nám., kruháč u Prašné brány atd.) 

Absence komunikace s voliči je dlouholetý problém nejen za současného vedení. Dělají se projekty pro 

projekty, a ne pro rezidenty a Prahu 1. Jedinou možností je zavést pravidelnou komunikaci – kulaté 



stoly a setkávání se nad projekty, my navrhujeme také participativní rozpočet, kdy se část peněz 

z rozpočtu vyčlení přímo na projekty, které si navrhnou sami obyvatelé jedničky. 

 

Jak uvažujete o možnosti prostupnosti centra Prahy pěšky a v 

zeleni? Mám na mysli např. propojení parků alejemi v pěší zóně. 

To zní velmi hezky, určitě chceme více zeleně a stromů – centrum je třeba přirozeně ochlazovat. Chtělo 

by to ale také vyřešit dopravu v centru… 

 

Proč si myslíte, že budete dobrým starostou nebo starostkou? 

Kandiduji jako lídryně kandidátky REZIDENTI 1, starostu volí následně zastupitelstvo obvykle již na 

základě politické shody. Jsem přesvědčena, že jsem zastupovala vždy zájmy obyvatel Prahy 1, když jsem 

byla tři volební období opoziční zastupitelka a nehodlám na tom nic měnit, ať už dopadne rozložení 

politických sil jakkoliv. 

 

Co je vaší nejsilnější a nejslabší stránkou? 

To by měli asi spíše posoudit druzí. Silnou stránkou je u mě komunikace s lidmi, jsem zvyklá s lidmi 

jednat a umět si vyslechnout jejich problémy. Pracuji pro diakonii a nadační fond, běžně řeším různá 

životní dramata. Slabou stránkou je podle mě v politice má naivita, kdy si myslím, že se věci musí vyřešit 

k dobrému konci – často a opakovaně jsem byla v opozici zklamaná výsledkem.  

 

Kdo z kandidátů bydlí žije v Praze 1? 

Všichni kandidáti REZIDENTI 1 žijí v Praze 1 většinou desítky let, někteří se tu narodili a někteří tu žijí 

dokonce po generace (viz www.rezidenti1.cz). To je podle nás záruka, aby nám na Praze 1 skutečně 

záleželo a byli jsme schopni vnímat její problémy.  

 

Ti, kdo hovořili o pomoci občanům (Grabein, Čižinský, 

Votoček), jak chtějí pomáhat konkrétně? Podle jakých pravidel 

navrhují vyplácet peníze? Komu budou peníze určeny? 

Nevím, jakým způsobem si představují pomoc lidem zasaženým energetickou krizí. My chceme 
prosazovat vypsání nového grantového programu na podporu občanů v energetické krizi. Jsme 
přesvědčeni, že Praha 1 si může dovolit pomoci rezidentům v nacházejícím problematickém období. 
Na takovýto program musí být vytvořena přesná pravidla, stejně tomu bylo např. v minulosti při 
podpoře občanů při deregulaci nájemného. Jsme připraveni podpořit program na bezúročné půjčky. 
Půjde vždy o adresnou pomoc na základě přesných pravidel. Budeme iniciovat program hromadného 
nákupu a soutěže energií radnicí tak, aby ušetřila obecní kasa i občané Prahy 1. 

 

Obdivujeme Prahu, kterou nám zanechali naši předchůdci. Co stejně hodnotného zbyde po vás? 

Já myslím, že klíčové je, aby to nebylo – po nás potopa. A to už se několika předchozím politickým 

představitelům povedlo. Praha 1, která se může pyšnit nejkrásnějšími historickými památkami, je dnes 

hojně navštěvovaná turisty, kteří sem jezdí jen za levným alkoholem, drogami a holkami a beztrestným 



tropením výtržností. Většina obyvatel Prahy 1 se odstěhovala z centra pryč… Alfa omega je zlomit tuto 

pověst, udělat z centra Prahy opět domov pro rezidenty a místo pro slušné turisty a podnikatele. 


