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NAVALŠE

SOKOL PLZEŇ VALCHA
PLÁNUJE DALŠÍ ROZVOJ

ČESKÉ PRVENSTVÍ NOVÉ VALCHY: STUDENTI ZDE
NAVRHLI ČTVRŤ BUDOUCNOSTI

Za posledních 11 let
investoval Sokol Valcha do
modernizace zázemí více
než 11 milionů korun. Skoro
polovinou přispěl V Invest.

Nová Valcha si v průběhu léta získala pozornost odborných
i celostátních médií. Důvodem bylo vyhlášení studentské
architektonicko-technické soutěže, kterou pravidelně pořádá
Český soběstačný dům (ČSD). V Invest je už druhým rokem
partnerem ČSD a letos stál také za zadáním soutěže.

Z VALCHY DO CENTRA
MĚSTA PLYNULEJI
A BEZPEČNĚJI
Doprava je dlouhodobě
jedním z témat, která
obyvatele Nové Valchy
zajímají nejvíce.
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ČESKÉ PRVENSTVÍ NOVÉ
VALCHY: STUDENTI ZDE
NAVRHLI ČTVRŤ BUDOUCNOSTI
VÍCE NA STRANĚ 10

Obytné domy tvoří v návrhu Lenky Vondrovicové jakási hnízda
s vnitřním klidovým prostorem.

Návrh, který představila Kseniya Liutenko,
počítá se vzrostlou zelení na terasách bytových
domů.

Návrh Franzisky Schenk a Jo Jaspara Pöttinga
se zaměřuje na komunitní bydlení.

Současná a budoucí zástavba je v návrhu Jiřiny Zuklínové
oddělena pěší promenádou s parkovou úpravou.

Vítězný návrh Jany Doležalové zaujal porotu mimo jiné důrazem na svoji realizovatelnost.

NAVALŠE
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Na Nové Valše bude necelých tisíc
domu a bytů

Milí obyvatelé Nové Valchy,
právě držíte v ruce první zpravodaj, který se věnuje
dění na Nové Valše a v jejím okolí a který si klade za cíl
zrekapitulovat, jak se Nová Valcha dosud vyvíjí, nastínit, co
nás ještě čeká, a zároveň odpovědět na některé opakující se
dotazy ohledně historie a budoucnosti Nové Valchy.
K vydání zpravodaje Na Valše nás vedlo několik důvodů.
Nedávno jsme začali s prodejem šesté fáze bytových domů
a Nová Valcha se zároveň objevila v médiích v souvislosti
s naší podporou projektu Český soběstačný dům
a s architektonicko-technickou soutěží, ve které studenti
navrhovali dostavbu Nové Valchy, konkrétně fáze 10 a 11.
To přirozeně oživilo debaty ohledně historie našeho
působení na Valše a ohledně její budoucnosti. Právě to,
jak bude Nová Valcha vypadat po dostavbě celého území,
přirozeně rezonuje nejvíce. Ve zpravodaji se proto věnujeme
také tomuto tématu.
Nehledejte zde ale plánek její finální podoby. Situace na
realitním trhu v Plzni i jinde se vyvíjí velmi překotně
a nemůžeme proto slíbit, že Nová Valcha bude v budoucnu
vypadat přesně tak, jak o její konečné podobě uvažujeme
teď. Co ale říci můžeme, jsou nejbližší plány, faktory, které
ovlivňují budoucí podobu území a obecné principy, ze
kterých vycházíme.
Věřím, že četba zpravodaje pro vás bude přínosem a že po
jeho přečtení budete mít lepší představu o tom, co se
s územím bude dít dále.

Jaroslav Vondřička
Partner a ředitel společnosti V Invest

V Invest Development s.r.o.,
Walterovo nám. 329/3
158 00 Praha 5 – Jinonice
+420 702 216 216 | info@vinvest.cz
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OD TANKODROMU
K RODINNÝM DOMŮM

KRÁTKÁ
HISTORIE
NOVÉ VALCHY

a V Invest stál před rozhodnutím,
co dál. Možnosti byly pouze dvě.
Prodat celý projekt i se stavebním
povolením, nebo slevit ze
standardů, které byly pro většinu
lidí zbytečně vysoké.
V dalších fázích jsme se už
proto zaměřili na to, abychom
projekt promysleli do všech
detailů. Vycházeli jsme z toho,
že je potřeba navrhnout takové
bydlení, ve kterém se obyvatelé
budou cítit dobře a které bude
finančně dostupné. To znamená
postavit
dobře
vymyšlený
standard, který si kdokoli
může vylepšit podle své chuti
a svých finančních možností.
A to se nám podařilo. Jsme
rádi, že byty a rodinné domy na
Nové Valše dlouhodobě patří
k nejdostupnějším v širším
okolí centra Plzně a že se v nich
zároveň velmi dobře bydlí.

Přípravy na budování nové čtvrti
na Valše začaly už před 15 lety,
tedy v roce 2005. V Invest odkoupil
pozemky bývalého tankodromu
na Valše se záměrem postavit
zde moderní čtvrť s tisícovkou
rodinných domů a bytů. Valcha
a Nová Valcha jsou jedinečné díky
tomu, že jsou obklopeny lesy
a současně jsou kousek od centra
Plzně. Záměrem V Investu je
poskytnout zde lidem dostupné
a klidné bydlení v srdci přírody.
Proto jsme si dali záležet na tom,
aby byla Valcha dobře vymyšlená
a aby poskytovala nejlepší
možný poměr kvality a ceny.
Naším cílem není nejvyšší možný
standard, ale nejvyšší možný
užitek pro obyvatele.
Nebylo tomu tak vždy. V roce
2005 panoval v ekonomice
všeobecný optimismus a ze
současného
pohledu
byly
optimistické i plány na rychlost
výstavby. Nová Valcha měla být

původně postavena během čtyř
velkých fází. Krize z roku 2008 ale
přirozeně změnila poptávku po
nových bytech a trh na několik
let prakticky zamrzl. Proto
muselo dojít k restrukturalizaci
projektu a zmenšení jednotlivých
stavebních fází. To je pro
developera na jedné straně
výhodné,
protože
projekt
snadněji financuje, na druhé
straně ho to také výrazně
prodražuje.
V první fázi nakonec vzniklo
pouze 39 bytových jednotek
v samostatných a atriových
rodinných domech. Ukázalo se
přitom, že původní záměr byl
z podnikatelského hlediska omyl.
Standardy rodinných domů byly
příliš vysoké. Drahé fasády a další
standardy či sklepy v rodinných
domech zvyšovaly jejich cenu
na úroveň, kterou nebyli kupci
ochotní přijmout. Celá první fáze
nakonec skončila ve značné ztrátě

Občas se objevují hlasy, že
rodinné domy by mohly mít větší
zahrady, systém hospodaření
s dešťovou vodou, bytové
domy zelené střechy nebo že
ulice by mohly být o něco širší.
To všechno se ale promítá do
konečné ceny domů a bytů
a znamenalo by to snížení
finanční dostupnosti bydlení
na Valše. Náš současný přístup
přitom umožňuje každému
majiteli, aby si z ušetřených peněz
zvelebil byt nebo dům po svém.
Někdo investuje do zahrady,
někdo do nadstandardního
interiéru a někdo je spokojený
s tím, jak jeho domov vypadá
ve standardu. Díky tomu vám
můžeme nabídnout domov
vašich představ za rozumné
peníze.
Michal Horák
Partner a projektový
společnosti V Invest

ředitel

Novodobá historie Valchy je
spojena s rozvojem hornictví
v průběhu 19. století, především
v jeho druhé polovině. Největším
těžařem byl Karel Alexander
Thurn-Taxis, který zde vlastnil
několik dolů. V 70. letech
zde vznikla hornická kolonie
s hornickými kasárny, několika
domy a kaplí a postupně také
hostinec či škola.
Místní doly se poměrně brzy
vyčerpaly a už od konce
80. let 19. století se některé
z nich začaly zavírat. Postupný
útlum hornictví vedl v roce
1911 také ke zrušení místní
hornické kolonie. Důvodem byly
mimo jiné národnostní spory.
Zatímco obyvatelé hornické
kolonie byli převážně Češi,
v nedalekých Liticích převažovali
němečtí sedláci. Spory tak měly
také sociální podtext. Litičtí
po útlumu těžby požadovali
uzavření
posledních
dolů
a vyklizení kolonie, což se jim
také podařilo.
Původní obyvatelé byli ale
s hornickými byty a lokalitou
natolik spokojeni, že se sem
někteří z nich po několika letech
začali vracet. Podél Sulkovské
ulice tak začala vznikat nová
osada Valcha. Jméno získala
podle soukenické valchy, která
stála v první polovině 19. století
pod hrází bývalého rybníka
Lašitov.
Valcha byla ve své krátké
historii několikrát součástí Litic
a několikrát součástí Plzně.
Poslední připojení k Plzni
proběhlo v roce 1960. Část území
Valchy, které je dnes známé
jako Nová Valcha, byla od roku
1953 do roku 1980 využívaná
armádou jako cvičiště pro tanky.
V 90. letech bylo toto území
vyčleněno
jako
rozvojové
a určené pro další zástavbu.
V roce 2006 do tohoto území
vstoupil V Invest a v roce 2010
začal se stavbou první fáze Nové
Valchy.
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SOKOL PLZEŇ VALCHA
OSLAVIL 90 LET A
PLÁNUJE DALŠÍ ROZVOJ

Mohou to být třeba 30. léta 20.
století a založení fotbalového
klubu SK Valcha, kolem kterého se tehdy točil veškerý kulturní život Valchy. Nebo třeba
70. léta, ve kterých si zase získal
věhlas místní turistický oddíl
a také oddíl nohejbalistů. I přes
bohatou historii se však Sokolu
Valcha kvůli historickým událostem nikdy nepodařilo získat
sokolský prapor, který je pro každou sokolskou jednotu posvátnou záležitostí a těší se veliké úctě.
Tedy až doteď. Součástí oslav 90.
výročí totiž bylo také představení nového praporu. Jeho ušití
je velkou událostí, která mimo
jiné ukazuje na rostoucí význam
Sokola v životě obyvatel Valchy
a Nové Valchy. Díky modernizaci
zázemí a řadě aktivit je Sokol Valcha i dnes významnou institucí,
která nabízí obyvatelům.

Posilovna, tělocvična, ale
i paintball a venkovní aktivity
Kromě toho, že se v areálu Sokola nachází oblíbená školka,
nabízí také celou řadu aktivit pro
děti i dospělé. „Hodně oblíbené
jsou třeba naše hodiny cvičení
rodičů s dětmi nebo kurty pro
nohejbal, tenis a volejbal, ale Sokol toho nabízí mnohem víc. Pro
děti máme připravený výtvarný
kroužek a mladí i dospělí můžou
využít třeba naši novou moderní
posilovnu, ve které přitom máme
prostor pro nákup dalšího vybavení podle zájmu návštěvníků,“
upozorňuje Petr Šperl, starosta
Sokola Valcha. Zájemci si v areálu Sokola můžou zahrát taky
fotbal nebo paintball. K dispozici je i místní tělocvična, kterou
využívají například florbalisté.
V Sokolu působí rovněž oblíbený
folklorní soubor Jiskra 58, který
v sobotu 19. září také slavil „kulatiny“. Konkrétně 20 let své existence. „Náš folklorní soubor obnovuje slavnou tradici z let 1970-1990.
Tehdy byli tanečníci a muzikanti

o spolupráci. „V rámci spolupráce jsme slíbili, že budeme Sokolu
pomáhat s jeho rozvojem tak,
aby mohl Valšanům nabízet moderní služby a zázemí. A zatím se
to podle mě daří na výbornou,“
říká David Lomnický, projektový
manažer společnosti V Invest.
Petr Šperl přitom dodává: „Jako
spolek sháníme peníze na provoz
a rozvoj, kde se dá. Co seženeme, hned investujeme do našeho
rozvoje a do služeb pro lidi. Proto jsme rádi za každou pomoc.
A pomoc developera je pro nás
v tomhle případě nejdůležitější. Nejde jen o peníze, ale taky
o přístup. Vždy, když bylo potřeba řešit nějaké investice, V Invest
nám pomohl uhradit část nákladů, ať už to byly desetitisíce, nebo
miliony.“

z Jiskry známí po celé republice.
Řada z nich přitom stála u zrodu
obnoveného souboru,“ vysvětluje Petr Šperl. O výchovu nových
talentů se potom podle něj stará
dětský folklorní soubor Jiskřička.

V současnosti například vedle
tělocvičny vzniká nová klubovna, která bude sloužit především
členům Sokola. Další zvelebení
čeká také místní restauraci, která
získá přístup k modernímu sociálnímu zázemí nové budovy. Tím
ale vylepšování zázemí a nabídky
aktivit Sokola Valcha podle Petra
Šperla nekončí: „Vylepšováky nás
baví a dokud to budou oceňovat i
lidé z okolí, budeme v nich kousek
po kousku pokračovat.“

Rozvoj Sokola nastal hlavně
v posledních 11 letech

Sportovní příležitosti v Sokolu
Valcha

I když některé aktivity nabízí
Sokol Valcha v zásadě od svého
vzniku, jiné jsou nové. „Náš rozvoj nastal hlavně v posledních 11
letech, kdy jsme začali se stavbou
nové budovy propojující restauraci s tělocvičnou, a je spojený hlavně s Novou Valchou a developerem V Invest. Díky tomu jsme spolu
s novými obyvateli získali nejen
nové členy a přátele, ale také prostředky na rozvoj našich aktivit
a obnovu zázemí,“ říká Petr Šperl.

Zájmové kroužky a pravidelné
aktivity:
Pondělí 19:30 - Zkoušky souboru
Jiskra 58
Pondělí 20:00-21:00 - Zumba
Úterý 16:00-17:00 - Cvičení dětí
Úterý 17:00 - 18:00 - Cvičení rodičů
s dětmi
Úterý 17:00-18:00 - Dětský výtvarný kroužek Stonožka
Úterý 20:00-22:00 - Cvičení mužů

Starosta TJ Sokol Valcha Petr Šperl představuje vylepšenou posilovnu.
V sobotu 19. září oslavila Tělocvičná jednota Sokol Plzeň
Valcha 90. výročí své existence. Z celé její dlouhé historie
stojí za zmínku řada událostí.
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Za posledních 11 let investoval
Sokol Valcha do modernizace
zázemí a rozšíření služeb pro
obyvatele přibližně 11 milionů
korun. Skoro polovinou přispěl
V Invest, který má se Sokolem od
roku 2007 podepsanou smlouvu

Volnočasové aktivity přístupné
kdykoli:
nohejbal, volejbal, malá kopaná, florbal, posilovna, paintball,
půjčovna lodí (po telefonické domluvě)
Více informací je k dispozici na adrese www.sokolvalcha.cz, případně na telefonu +420 775 283 292.
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ŠKOLKA NA ZELENÉ
LOUCE FUNGUJE UŽ
TŘETÍM ROKEM

NAVALŠE
Školka Na Zelené louce začala
v budově TJ Sokol Valcha naplno
fungovat v roce 2018 a letos
tak vstoupila už do třetího roku
své existence. Během prvních
dvou let se ve školce se dvěma
dětskými skupinami po 12 dětech
vystřídalo několik desítek dětí,
neboť školka funguje i během
velkých letních prázdnin. Zájem
o školku je veliký i letos, obě
dětské skupiny jsou stále
zaplněné.
Školka funguje na principech
Montessori výuky. Jde o metodu
výuky a výchovy založenou
na
vědeckých
principech
a pozorování. „Marii Montessori
začátkem 20. století k založení
a rozvíjení této metody vedla
jednoduchá věta malého dítěte:
‚Pomoz mi, abych to dokázal sám.‘
To je hlavní myšlenka celé naší
výuky,“ vysvětluje Pavla Kemrová,
vedoucí mateřské školky na Nové
Valše. Děti se díky této metodě
učí samostatnosti, odpovědnosti
a zároveň získávají sebevědomí
a schopnost vlastního objektivního sebehodnocení.
„V Montessori například chybí
to, co je běžné v klasickém
vzdělávacím systému, což je
direktivní poukazování na chyby.
Takové to ‚tady jsi udělal chybu
a oprav to takhle.‘

Když je
v nějakém
řešení chyba,
tak děti
vedeme
k tomu, aby ji
samy našly
Když je v nějakém řešení
chyba,
tak
děti
vedeme
k tomu, aby ji samy našly,
uvědomily si ji a našly cestu, jak
ji napravit, protože dle Marie
Montessori je nutné děti ‚Učit
učením,
ne
opravováním!“
Snažíme se být dětem partnery,
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průvodci
ve
vzdělávání,“
vysvětluje Pavla Kemrová. Děti
se v Montessori školce pohybují
v tzv. otevřeném prostředí,
které je plné otevřených
skříněk a prostorů s různými
hračkami
sloužícími
jako
výukové pomůcky. Děti si samy
vyberou, s čím si chtějí hrát,
přinesou si to a samostatně
s pomůckou pracují.

v přilehlé sokolovně. Posílení
hrubé motoriky je nezbytnou
součástí správného vývoje dětí
a podle Marie Montessori je
pohyb bránou k učení,“ doplňuje
Pavla Kemrová. Kromě klasické
školky jsou Na Zelené louce
k dispozici také odpolední kurzy
tvoření, jógy, tance, zpěvu nebo
angličtiny. Kapacita školky je
v současnosti zcela naplněná.

Řada hraček je zaměřená na
skládání různých tvarů a barev,
od barevných kuliček po různě
tvarované klíče, které dají občas
zabrat i předškolním dětem.
Každá z hraček přitom rozvíjí
určitou dovednost nebo děti
mimochodem
učí
nějakou
znalost, ať už jde o psaní, počítání
nebo složitější abstraktní úvahy.
Děti si můžou samy vybírat
pomůcky a práci podle svých
osobních preferencí. Mají volný
přístup k materiálu, který nejlépe
odpovídá
jejich
aktuálním
vnitřním potřebám.

JAK SE RODILA
ŠKOLKA

Každá třída je rozdělena na
malá oddělení, ve kterých jsou
pomůcky pro určitou činnost.
Jednou z částí je „praktický
život“, kde se děti zabývají
praktickými dovednostmi, jako
je třeba strouhání a výroba
mýdla.
Dalším
oddělením
je
matematické,
kterému
předchází smyslové pomůcky.
V dalším oddělení se děti učí
jazyk – češtinu. Děti zde pracují
s písmenky, obtahují je prstem,
přiřazují. Posledním oddělením
je „kosmická výchova“.
V průběhu roku školka pro děti
připravuje řadu tematických
akcí a dní. V srpnu pro ně
bylo
například
připravené
neandrtálské dopoledne, během
kterého si děti v přestrojení za
Neandrtálce vyráběly vlastní
oštěpy, zakládaly pod dozorem
oheň, na kterém si uvařily
mamutí polévku a opekly mamutí
nohu. „Takovou akci máme
v průměru jednou za měsíc. V září
šlo například o výlet na Farmu
Moulisových v Milínově. Rozvíjet
chceme také naše Hýbánky, které
probíhají téměř každý pátek

Téma školky je skoro tak staré
jako historie Nové Valchy. Při
plánování nové čtvrti V Invest
od začátku počítal s tím, že
zde bude bydlet řada mladých
rodin, které budou potřebovat
školku. Výstavba Nové Valchy
začala v roce 2011 a kvůli krizi
a následnému ochlazení trhu
s nemovitostmi se protáhla do
více fází. Výstavbu školky tak
developer začal řešit až o čtyři
roky později, kdy bylo jisté, že
na Nové Valše bude brzy dost
obyvatel, kteří budou školku
využívat.

Ještě v roce 2006 V Invest
plánoval, že školku bude
provozovat sám, krize ale vše
změnila. „Během krize jsme
museli firmu výrazně utlumit
a zeštíhlit, abychom přežili.
Nechali jsme si proto jenom
několik klíčových zaměstnanců
a osekali veškeré zbytné aktivity.
Po odeznění krize jsme si
uvědomili, že jestli se chceme
připravit na některou z příštích
krizí, měli bychom dělat jenom
to, co umíme, tedy stavět domy,“
vzpomíná Jaroslav Vondřička,
partner a ředitel společnosti
V Invest. Developer proto
začal jednat s potenciálními
provozovateli školky, ale jednání
dlouho nikam nevedla, na Valchu
se nikomu nechtělo.
Na začátku roku 2018 se podařilo
uzavřít dohodu s T. J. Sokol
Valcha a spolkem Montessori

Pavla Kemrová, ale rodičům
radí, aby se v případě zájmu
ozvali
buď
e-mailem
na
kemrova@montessoriplzen.
cz, nebo na telefon 703 146 267
a probrali aktuální možnosti. Ne
všechny dny v týdnu totiž musí být
nutně zcela zaplněné. Ve školce
na Nové Valše se platí školné,
jeho aktuální výši naleznete na
www.montessoriplzen.cz.

Plzeň o tom, že V Invest investuje
do přestavby Sokola a spolek
v čele s Petrem Vicendou zřídí již
druhou školku v Plzni, ve které
bude probíhat výuka metodou
Montessori. Toto řešení se ukázalo
jako velice dobré. Školka na Nové
Valše si mezi dětmi i rodiči rychle
získala velkou oblibu. Protože
se ale Nová Valcha bude dále
rozšiřovat, je potřeba myslet na
druhou školku. Po zkušenostech
se zařizováním první školky začal
V Invest jednat hned a dnes je
s plzeňským centrálním obvodem
domluvený na tom, že v rámci
vypořádání
oboustranných
závazků
vedle
současného
dětského hřiště vyprojektuje další
školku, pro kterou zařídí také
stavební povolení. Následnou
výstavbu a provoz školky bude
mít na starosti Městský obvod
Plzeň 3. „Pokud půjde vše podle
plánu, mohli bychom mít stavební
povolení už v roce 2021 nebo
2022. Samotná výstavba školky
může podle našich odhadů trvat
přibližně dva roky,“ říká David
Lomnický.
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Z VALCHY DO
CENTRA MĚSTA
PLYNULEJI
A BEZPEČNĚJI

Nový kruhový objezd zvýšil bezpečnost i kapacitu křižovatky ulic Sulkovská a Dobřanská.

Doprava je dlouhodobě jedním
z témat, která obyvatele
Nové Valchy zajímají nejvíce.
Spolu s tím, jak roste počet
obyvatel, mění se přirozeně
také jejich potřeby v oblasti
dopravy. Nejen obyvatelé Nové
Valchy v minulosti opakovaně
upozorňovali na nepřehlednost
křižovatky
ulic
Sulkovská
a Dobřanská, na které se scházejí
cesty obyvatel Litic, Lhoty
a Valchy. Ve všech lokalitách se
přitom staví nové byty a rodinné
domy, takže křižovatka by brzy
přestala houstnoucímu provozu
vyhovovat.
V posledních letech na křižovatce
došlo i v současném provozu
k několika nehodám, z toho
k jedné vážné. V Invest se proto
dohodl s městem, že v rámci
svého slibu veřejných investic
do lokality na své náklady
vyprojektuje a postaví nový
kruhový objezd, který zvýší
bezpečnost a kapacitu křižovatky.
Na stavbě kruhového objezdu
se developer s městem dohodl
na konci roku 2018 a veřejně
přislíbil, že ji dokončí do konce
roku 2019. Tento slib podpořil

také kaucí ve výši jednoho
milionu korun, a to přesto,
že šlo o technicky náročnou
stavbu. „Výstavba kruhového
objezdu byla specifická tím, že
jsme se pohybovali ve stísněném
prostředí, které omezuje koryto
Lučního potoka. Zároveň bylo
třeba přeložit inženýrské sítě
a přitom po celou dobu výstavby
zachovat
průjezdnost
celou
oblastí,“ vysvětloval po jeho
dokončení David Lomnický,
projektový manažer V Investu.
Náklady
na
rekonstrukci
křižovatky nakonec přesáhly
23 milionů korun.

Z Valchy na
Bory za pár
minut? V Invest
projektuje
novou silnici
Nový kruhový objezd sice zlepšil
bezpečnost lidí na cestě do
Plzně a zpět, ale neřeší kapacitu
samotné Dobřanské ulice, kterou
využívají také obyvatelé Lhoty

a část obyvatel Litic. Proto se
přirozeně diskutuje o tom, že
by si celá oblast zasloužila další
silniční spojení s centrem města.
Mimo jiné také proto, že v případě
zablokování Dobřanské ulice
se musí na Valchu jezdit přes
Litice, což v případě nenadálé
události prodlužuje dojezdovou
dobu vozidel integrovaného
záchranného systému. V Invest
tedy po dohodě s městem
vyprojektoval novou silnici, jejíž
součástí je také cyklostezka.
Silnice je naplánována kolem
spedičního areálu poblíž Nové
Valchy s vyústěním do ulice
Daimlerova v jižní části nákupní
zóny Borská pole. Díky tomu
uleví přetížené Dobřanské ulici
a zjednoduší cestu obyvatel do
města i na nákupy.
„Nové spojení s Plzní má mezi
obyvateli Nové Valchy své
odpůrce i zastánce. V průzkumu
spokojenosti mezi obyvateli
Valchy se ale ukázalo, že dvě
třetiny lidí jsou pro nové spojení.
My jsme pro něj vypracovali
kompletní dokumentaci a aktuálně připravujeme stavební
povolení. To by mělo být hotové

do konce tohoto roku,“ říká David
Lomnický.
Část obyvatel Nové Valchy ale
na nové spojení nečeká a cestu
na Bory si zkracuje po současné
polní a staveništní cestě, což
zbytku obyvatel vadí. Mimo
jiné proto, že cestu využívají
také nákladní auta z přilehlého
spedičního areálu. V Invest se
na přání obyvatel dlouhodobě
snaží této situaci zabránit, ale
veškerá dosavadní řešení se míjí
účinkem. „Na Nové Valše dnes
existují dvě skupiny obyvatel.
Jedna si zvykla cestu pravidelně
používat, zatímco druhá chce,
abychom
jejímu
používání
zabránili. Protože nejde o oficiální
cestu, mají samozřejmě pravdu
ti, kteří požadují její uzavření.
Problém je, že na místě nemůžeme
být pořád. Lidé tak opakovaně
demontují značky zákazu vjezdu
ve směru z Borů nebo odstraňují
betonové zátarasy na Nové Valše,
případně je objíždí po trávě.
Situaci jsme řešili i s městem
a policí, která místo občas hlídá,
ale lidé jsou pro svoji oblíbenou
cestu ochotní udělat cokoli,“ říká
David Lomnický.
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V INVEST SE STARÁ
O OCHRANU
PŘÍRODY NA NOVÉ
VALŠE
Oblast
Nové
Valchy
je
oblíbenou rekreační lokalitou
a také vyhledávaným místem
pro život. Jedním z důvodů
je také místní příroda. Aby
zůstala Nová Valcha oblíbenou
lokalitou i v budoucnosti, je
potřeba tuto přírodu chránit
a starat se o ni. V Invest proto
například vyprojektoval a realizoval některá opatření na
podporu zvlášť chráněných
druhů živočichů, kteří na Nové
Valše žijí. Ať už šlo o vytvoření
jezírek a plazníků pro vzácné
obojživelníky, revitalizaci místních tůní nebo o vysázení
stromů v těsné blízkosti přilehlého logistického areálu.
Vše s cílem vybudovat zde
funkční biokoridor pro život
a migraci vzácných živočichů,
především obojživelníků.
Ne vždy se ale vše podaří na
100 %, ať už jde o obchodní
záměr nebo o ochranu přírody.
V Invest tak nedávno dostal
od České inspekce životního
prostředí pokutu kvůli nedodržení opatření na ochranu
přírody. Důvodem je vybudování
staveništní cesty v blízkosti
zmiňovaného biokoridoru, které
bylo vedeno snahou snížit vliv
výstavby dalších fází na stávající
obyvatele.
„V průběhu minulých let se na
nás opakovaně obraceli občané
Nové Valchy, kteří si stěžovali
na přílišný hluk a prašnost
při průjezdu nákladních vozů
kolem jejich rodinných domů
a bytů. Proto jsme se rozhodli, že
i za cenu dodatečných nákladů
vybudujeme novou dočasnou
staveništní cestu, která výrazně
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TIPY
NA VÝLETY V OKOLÍ
Nová Valcha je téměř ze všech
stran obklopena lesy a to se
nezmění ani po její dostavbě.
V její blízkosti se přitom kromě
samotných lesů nachází také
řada
zajímavých
výletních
lokalit. Pojďme se podívat
alespoň na některé z nich.
Zřícenina Hradu Litice
Procházkou z Nové Valchy
kolem vodní nádrže České
údolí je možné přibližně za půl
hodiny dojít ke zřícenině Hradu
Litice, který pochází z konce 12.
století. Z hradu se toho mnoho
nedochovalo, stále viditelné jsou
ale třeba hluboké příkopy, čelní
hradba, zbytky hradebních zdí či
výrazné terénní opevnění.

Les v blízkosti Nové Valchy je ideálním místem
k aktivnímu odpočinku.
sníží hluk i prašnost v oblasti,“
vysvětluje David Lomnický,
projektový manažer společnosti
V Invest. Staveništní cestou se na
základě podnětu od Osadního
výboru Valcha začala zabývat
Inspekce životního prostředí. Ta
dospěla k názoru, že cesta leží
příliš blízko plochy, na které žijí
vzácní živočichové. Přestože do
této plochy nezasahuje, může
podle jejího nálezu zasahovat do
jejich života.

obyvatel Nové Valchy, stejně
jako to, že možnosti vedení
stavební komunikace mimo
obydlené oblasti jsou na
Nové Valše velmi omezené.
Inspekce také ocenila postoj
developera k celé záležitosti
včetně jeho aktivní spolupráce
na nápravě vzniklé situace.
V Invest následně ve spolupráci
s městem vyprojektoval nápravná
opatření a aktuálně dochází
k jejich realizaci.

Po obdržení rozhodnutí V Invest
přemýšlel, co dál. „Přestože
jsme se mohli proti rozhodnutí
inspekce odvolat, soustředili
jsme se na to podstatné, tedy
nalezení nejlepšího možného
nápravného opatření, které
bude ku prospěchu občanů
i živočichů,“ říká David Lomnický.
Inspekce přitom uznala veškeré
polehčující okolnosti ve prospěch developera, především
snahu o zlepšení podmínek

„Náklady na vybudování nové
cesty, uhrazení pokuty, vyprojektování a realizaci nových
opatření výrazně přesahují milion
korun. Tyto náklady ale akceptujeme a věříme, že v současnosti jsou spokojení jak
sousedé, kterým stavební cesta
ulevila od prachu a hluku, tak
ti, kterým nová cesta naopak
původně vadila,“ říká David
Lomnický.

Lesopark Martinská stěna
Přibližně 8 kilometrů od Nové
Valchy se nachází obnovený
lesopark Martinská stěna. Na
zdejší naučné stezce, která
vede po písčitých cestičkách,
dřevěných lávkách a schodištích, se dozvíte například
o místní těžbě pískovce
v 19. století nebo o místních
rostlinách a živočiších. Děti
zaujme třeba hmyzí domeček,
dřevěná zvonička nebo hřiště
s prolézačkami a trampolínou.
Dobřanský pivovar a Šlovický
vrch
Kousek od Martinské stěny se
nacházejí Dobřany. Na náměstí
T. G. Masaryka můžete obdivovat
kostel sv. Mikuláše nebo
mladší barokní kostel sv. Víta
s nezvyklým oválným půdorysem. Zavítat můžete také do
zdejšího vyhlášeného pivovaru Modrá hvězda. Kousek
od Dobřan se nachází také
vyhlídková mohyla Šlovický
vrch, která je ideálním místem
pro rodinný výlet. Díky výskytu
chráněných živočichů byl háj
zařazen na seznam evropsky
významných lokalit Natura 2000.
A v roce 2018 se stal domovem
malého stáda exmoorských
poníků.
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ČESKÉ PRVENSTVÍ NOVÉ
VALCHY: STUDENTI ZDE
NAVRHLI ČTVRŤ BUDOUCNOSTI
celého projektu. Rovněž dispoziční
řešení jednotlivých bytů je velmi
kvalitní. Návrh se nejvíce blíží
realitě plzeňského trhu a ze všech
předložených návrhů je nejvíce
realizovatelný v praxi,“ vysvětluje
Jaroslav Vondřička.

V Invest
chce přispět
k výchově
nové generace
odborníků
Vítězný návrh Jany Doležalové zaujal porotu mimo jiné důrazem na svoji realizovatelnost.
Nová Valcha si v průběhu léta
získala pozornost odborných
i celostátních médií. Důvodem
bylo
vyhlášení
studentské
architektonicko-technické soutěže, kterou pravidelně pořádá
Český soběstačný dům (ČSD).
V Invest je už druhým rokem
partnerem ČSD a letos stál také za
zadáním soutěže. Studenti díky
tomu navrhovali dostavbu Nové
Valchy, konkrétně fáze 10 a 11,
které se budou stavět v severní
a severovýchodní části území.

se studenti velmi náročného
zadání
zhostili.
Kombinace
bytových a rodinných domů
navazující na stávající zástavbu
není
vůbec
jednoduchá.
Stejně jako otázka zadržování
a využívání dešťové vody.
Jílovité podloží na Valše totiž
neumožňuje
její
efektivní
zasakování, proto je potřeba
vymyslet jiné způsoby jejího
využití,“ říká Jaroslav Vondřička,
partner a ředitel společnosti
V Invest.

Studentské vize zelených čtvrtí
jsou velmi povedené

Vítězný návrh zaujal
komplexností a reálností

Řešená oblast Nové Valchy byla
pracovně pojmenovaná Green
District, protože nová čtvrť měla
podle zadání umět sama vyrobit
více než polovinu spotřeby
elektřiny pro své obyvatele,
nabízet šetrné hospodaření
nejen
s
dešťovou
vodou
a řešit problematiku městského
tepelného ostrova. „Musím říct,
že jsem byl překvapený, jak dobře

Jednotlivé návrhy se od sebe
lišily urbanistickou koncepcí,
počtem
bytových
jednotek
v rodinných a bytových domech
či vzhledem jednotlivých domů.
Část finalistů shodně vycházela
z myšlenky vytvořit na Nové
Valše jakási „obytná hnízda“,
polouzavřené celky s vnitřním
prostranstvím,
které
slouží
ke komunitním účelům. Další

koncepty různým způsobem
pracovaly s horizontálním nebo
vertikálním členěním území.
Vítězkou se stala Jana Doležalová
z fakulty stavební ČVUT v Praze.
Její návrh klade důraz na
centrální park, který odděluje
stávající a budoucí zástavbu
a který díky dvěma mokřadům
funguje také jako přírodní
klimatizace a zároveň zabraňuje
letnímu vysoušení krajiny. Celé
území je rozčleněné na několik
funkčních celků. Na východě
a na západě lokality se nachází
bytové domy, které navazují
na stávající či plánovanou
zástavbu v podobě bytových
domů. „Vítězný návrh vyniká svojí
komplexností. Ačkoli se jedná
o studentskou soutěž, blíží se
v řadě oblastí klasickému projektu.
Velmi důležité je také to, že
autorka detailně přemýšlela nad
technickými aspekty masivního
využití fotovoltaických panelů
a zároveň měla na mysli principy
ekonomické
proveditelnosti

V souvislosti se studentskými
návrhy se přirozeně objevují
otázky ohledně toho, jestli se
některé vize promítnou také do
reality. Na to odpovídá David
Lomnický, projektový manažer
V Investu: „My jsme se stali
generálním partnerem Českého
soběstačného domu hlavně
proto, že se zajímáme o rozvoj
budoucích odborníků se zřetelem
na šetrné navrhování budov
a sídel. Tak jsme přistupovali také
k zadání soutěže. Tento záměr
vyšel podle našeho názoru velmi
dobře, protože studenti přistoupili
k celé soutěži poctivě a předložili
řadu zajímavých návrhů. Teprve ve
druhém sledu následuje praktická
využitelnost předložených návrhů.
Tu nyní zkoumáme a rádi bychom
nějaké prvky na Nové Valše
použili. Zároveň ale říkáme, že
žádný z návrhů není vizualizací
budoucí podoby Nové Valchy.
Jako developer se totiž musíme
dívat také na to, jestli bude
projekt ziskový. A zkušenosti
s první fází výstavby naznačují,
že o zelenou čtvrť budoucnosti
tohoto typu by na Nové Valše
nemusel být dostatečný zájem.“
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NA NOVÉ VALŠE BUDE
NECELÝCH TISÍC DOMŮ
A BYTŮ
Nová Valcha se dnes staví už
téměř deset let a ještě přibližně
pět let se stavět bude. Původní
plány přitom byly smělejší. Nová
Valcha měla vzniknout ve čtyřech
velkých fázích, díky čemuž by se
předešlo některým průvodním
jevům, které se s delší výstavbou
pojí. Ať už jde o prvotní nezájem
provozovatelů obchodů a školky, nebo o dočasné snížení
komfortu bydlení pro obyvatele
v bezprostřední blízkosti nové
výstavby, jakkoli V Invest dělal
vždy vše proto, aby se výstavba
nových obyvatel dotkla co
nejméně. „Ne vždy se nám to
samozřejmě dařilo na 100 %.
S obyvateli jsme například
opakovaně řešili pracovní dobu
našich subdodavatelů, kteří
občas ve snaze dokončit stavbu
co nejrychleji pracovali i ve
chvílích, kdy podle dohody neměli.
Nakonec se ale vždy vše podařilo
vyřešit,“ říká David Lomnický,
projektový manažer společnosti
V Invest.

Nová Valcha
je stále živý
projekt
Pro obyvatele je ale přirozeně
důležitější to, co se bude s celou
lokalitou dít dále. Pět let je přeci
jen dlouhá doba. I když stejně
jako nikdo nemohl před deseti
lety odhadnout, jak dlouho
nakonec výstavba potrvá, nejde
to dost dobře ani teď. Jde tak
o aktuální kvalifikované odhady.
Stejně tak teď není možné
s jistotou říci, jak bude celá čtvrť
po dostavbě vypadat.
„Lidé se nás přirozeně ptají hlavně
na to, co kde bude stát, kde budou
rodinné domy, kde bytové domy

a jak budou vypadat. My se zase
přirozeně vyhýbáme jednoznačné
odpovědi. Ne, že bychom snad
nechtěli říct, jak to bude, tím nic
nezískáváme. Různé varianty
řešení beztak na veřejnost
proniknou. Ale každá dílčí změna
přináší pouze nedorozumění
a emoce. Kdybychom zveřejnili
aktuální plány, můžou to lidé
vnímat jako danost. Ve chvíli, kdy
bude třeba plány změnit, což se
stává běžně, může to část obyvatel
vnímat jako porušení určitého
slibu. Když třeba porovnáme
naše původní plány s aktuálním
stavem, jsou rozdíly zásadní.
Jednoduše proto, že jsme prošli
ekonomickou krizí, během které
se trh zcela změnil. Změnila se
poptávka a tím i náš produkt. Kdo
by nereagoval, situaci nepřežije.
Taková je realita. A v podobně
nejisté situaci ohledně budoucího
vývoje se nacházíme i nyní. Nikdo
nevíme, co nás v souvislosti
s
očekávaným
propadem
ekonomiky čeká,“ říká David
Lomnický s tím, že dlouhodobá
etapová výstavba přirozeně
přináší do plánů a odhadů
developera řadu neznámých,
které se v čase mění a na které je
potřeba reagovat operativně.
Kromě
ekonomické
krize
z roku 2009 uvádí jako příklad
dvě události, které v minulosti
zásadně ovlivnily plány na
uspořádání celé oblasti. První
z nich bylo objevení vzácných
obojživelníků
a
nutnost
vyprojektovat pro ně ochranné
pásmo, ve kterém by mohli
dále žít. V těchto místech se
přitom původně mělo stavět.
Druhou bylo nečekané rozšíření
sousedního spedičního areálu,
které vedlo k nutnosti odstínit
Novou Valchu od hluku z tohoto
areálu a v zásadě znemožnilo

v blízkosti areálu postavit rodinné
domy.
Druhým důvodem je fakt,
že plzeňský trh je velmi
konkurenční. Představení plánů
na řadu let dopředu může vést
k tomu, že někteří developeři,
kteří se zaměřují na podobný typ
zákazníků, získají oproti V Investu
konkurenční výhodu. „To by pro
nás mohlo být z podnikatelského
hlediska
velmi
nepříjemné.
Zatímco v roce 2006, když jsme se
rozhodli vstoupit na plzeňský trh,
zde z pohledu developera nebyla
tak silná konkurence jako v Praze,
dnes je vše jinak,“ vysvětluje
David Lomnický.
Na Nové Valše bude necelých
tisíc bytů a rodinných domů
Několik věcí je ale jistých. Nová
Valcha má vydané územní
rozhodnutí pro 960 bytových
jednotek a V Invest plánuje
kapacitu tohoto rozhodnutí
využít, i když konečný stav bude
pravděpodobně o něco nižší.
Veškeré komunikace i sítě jsou na
tuto hustotu obyvatel připraveny
a s tímto počtem obyvatel
počítaly i projekce občanské
vybavenosti.
Bytové domy odstíní
z logistického areálu

hluk

Územní rozhodnutí i plzeňský
územní plán počítají na Nové
Valše s výstavbou bytových
domů se čtyřmi nadzemními
podlažími, tedy se třemi patry.
S jejich výstavbou počítá i V Invest.
„V aktuální verzi našich plánů,
které jsou projednané se všemi
klíčovými dotčenými orgány,
počítáme v blízkosti spedičního
areálu právě s bytovými domy

o třech a čtyřech nadzemních
podlažích. Tyto domy budou
sloužit jako přirozená bariéra před
hlukem z areálu. Zároveň budou
technicky a dispozičně řešené
tak, aby hluk neobtěžoval ani
jejich obyvatele. Při projektování
a výstavbě bytových domů přitom
budeme dbát na to, aby nebylo
narušené soukromí stávajících
a budoucích obyvatel v rodinných
domech. Stejně tak můžeme říci,
že v centrální části bude park
přirozeně oddělující zástavbu
rodinných a bytových domů.
V parku a přilehlých bytových
domech
potom
zkoumáme
možnost využití návrhů z aktuálně
ukončené studentské soutěže,“
říká David Lomnický. Zároveň
dodává, že o realizaci celého
návrhu dosud není rozhodnuto.
Obydlené bude celé území
Nové Valchy
K tomu, aby mohlo na Nové Valše
vyrůst necelých tisíc bytových
jednotek a aby zároveň nedošlo
ke
zbytečnému
zahuštění
zástavby, je potřeba, aby bylo
využité celé její území. V Invest
proto počítá s dostavbou celé
severní části Nové Valchy. „Častá
otázka,
kterou
dostáváme,
je, jestli je nová výstavba
v souladu s naším sloganem
‚bydlení v přírodě‘, které na
Nové Valše v různých obměnách
používáme. Na to odpovídáme, že
jednoznačně ano. Samozřejmě to
neznamená, že všichni obyvatelé
budou bydlet na okraji lesa, ale
ze všech míst Nové Valchy na kraj
lesa to nebude déle než pět minut
chůze. To je pro nás jednoznačně
velká přidaná hodnota Nové
Valchy,“ uzavírá David Lomnický.
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