
1.2.6.3. Střešovice a okolí

Pohledově exponovaná lokalita s převážně vilovou zástavbou, která zásadním způsobem utváří 
rezidenční charakter celé Prahy 6. Lokalita tvoří vrch s dominantou kostela sv. Norberta. Vilová 
zástavba začíná od Bastionů pražského hradu a končí na Bateriích Střešovickou nemocnicí.

Podobně jako Hanspulka má i tato lokalita jen základní vybavenost a chybí i dostatek prostoru pro komunitní 
aktivity, kulturní vyžití i sport. Proto je i zásadní možnost flexibilního využití volných ploch na Strouhaláku. Oblast 
nemá jedno jasné centrum. Pro historickou zástavbu Ořechovky je jím Macharovo náměstí, které by mělo být 
uchováno v duchu první republiky, aby bylo genium loci lokality zachováno. Další významnou oblastí jsou Staré 
Střešovice, kde se podařilo místně uchovat charakter vesnické zástavby v malebných uličkách. Celá Oblast je 
dobře prostupná. MHD je pro většinu území přiměřené docházkové vzdálenosti a obyvatelé tak přirozeně využívají 
možnosti dostupných služeb v okolních územích. Břevnova, Petřin, Dejvic, nebo i Červeného vrchu. Městské 
zeleně zde není nadbytek a proto je důležitá náležitá péče a obnova. Žádoucí je vhodnými opatřeními ji propojovat 
pro bezpečnou pěší i cyklodopravu a tím jednotlivá místa v lokalitě i okolí přiblížit. Vhodné je drobnými opatřeními 
vytvářet podmínky pro drobné služby a nerušící podnikání v místě, tak, aby se nabídka služeb v místě rozšířila. 
Oblast je vyvážená a urbanisticky dokončená. Kromě náhrady a změn stávajících objektů a dostaveb, není v 
principu další zahušťování zahradního města možné ani žádoucí.
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