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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro infrastrukturu, technickou 
vybavenost a životní prostředí ZHMP  

 

ZÁPIS z 15. jednání 
 

Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP konaného  
dne 19. 5. 2020 v 16:00 hod. 

Velká zasedací síň, NR, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

Přítomni: RNDr. Marcela Plesníková, Ing. Eva Tylová, RNDr. Jana Plamínková, Mgr. Vít Zeman, Tomáš Vojtíšek,  
Mgr. Jakub Lepš (příchod 16.05 hod), M.A., Bc. Tomáš Štampach, Ondřej Růžička (příchod 16.15 hod), 
Tomáš Murňák  

Omluveni: Ing. Alexandra Udženija, Milan Maruštík  
Hosté: Ing. Petr Hlubuček (náměstek primátora HMP), Ing. Štěpán Špoula (IPR Prahy), Ing. Arch. Zdeněk Ent  

(IPR Prahy), Mgr. Jan Richtr (IPR Prahy), Ing. Arch. Lada Kolaříková (IPR Prahy), David Hora, DiS. 
(Treewalker, s.r.o.), Ing. Lenka Skoupá (Toulcův dvůr)    

Jednání řídila: RNDr. Jana Plamínková, předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní 
prostředí ZHMP    

   

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení navrženého programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

5. Středisko ekologické výchovy HMP Toulcův dvůr - představení strategického plánu a plánovaných aktivit pro 
rok 2020/2021 

6. Projekty na řece a příměstské parky (I. část - projekt Soutok) 

7. Revitalizace Karlova náměstí a modrozelená infrastruktura v projektech veřejných prostranství v Praze 

8. Prezentace výsledků analýzy uličních stromořadí v Praze a jejich uplatnění v "metodice uličních stromořadí" 

9. Různé 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Zasedání Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP bylo zahájeno v 16.00 hod. 
a řídila ho předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková. Předsedkyně výboru přivítala přítomné členy a pozvané 
hosty a dále konstatovala, že výbor je usnášeníschopný tím, že je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové 
výboru byli řádně pozváni a obdrželi všechny projednávané materiály. Omluvil se Milan Maruštík a Ing. Alexandra 
Udženija. 
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2. Schválení navrženého programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení minulého zápisu 

usnesení k bodu 2. 

2.1 výbor souhlasí s navrženým programem jednání 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

2.2 výbor souhlasí, aby se ověřovatelkou zápisu stala RNDr. Marcela Plesníková 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Předsedkyně výboru konstatovala, že byl zápis rozeslán elektronicky a nebyly k němu žádné připomínky. 

2.3 výbor schvaluje zápis z 14. zasedání výboru dne 2. 4. 2020 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

3. Souhrnná informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že tisky byly rozeslány elektronicky v předstihu. Na vyžádání členů byly dodatečně 
zaslány materiály k rozhodnutí komise pro udělení grantů na životní prostředí. 
Do diskuze se přihlásila RNDr. Marcela Plesníková s dotazem na rozdělení grantů, konktrétně nepřidělení grantu na 
vydání časopisu Nika, který má dlouholetou tradici. Časopis, dle jejího názoru, představuje prostředek k ekologické 
výuce pro školy i širokou veřejnost. Dále upozornila, že jí není známo, jakým způsobem komise pracovala, jelikož 
opozice není jejím členem. 

Předsedkyně výboru popsala, jakým způsobem komise finance přidělovala a uvedla, že mnoho prospěšných projektů 
bohužel bodově neuspělo, a to i z důvodu hlasování per rollam a tím omezení širší diskuze (vzhledem ke 
koronavirovým opatřením). Ing. Hlubuček doplnil, že v komisi zasedali odborní garanti. 

Do diskuze se přihlásil Vít Zeman s dotazem na částku vyčlenění částky na granty v příštím roce. Pan náměstek uvedl, 
že k navýšení nedojde díky nutným škrtům v rozpočtu, zároveň vyzdvihl práci předchozí radní a současné 
předsedkyně výboru RNDr. Jany Plamínkové, které se zasadila o významný nárůst vyčlenění finančních prostředků na 
granty v oblasti životního prostředí v předchozím období. Mgr. Vít Zeman upozornil na nutnost zachování podpory 
grantové politiky a RNDr. Marcela Plesníková navrhla přijetí usnesení o navýšení finanční částky v příštím roce. Ing. 
Eva Tylová upozornila, že v předchozím roce městské části žádaly na drobné projekty finance z „balíčku ke 
klimatickému závazku“. Tento nebyl v letošním roce schválen. 

Mgr. Vít Zeman a Tomáš Vojtíšek upozornili na možný střet zájmů. 

usnesení k bodu 3. 

3.1 výbor doporučuje ZHMP tisk Z-8265, Z-8168, Z-8182 a Z-7978 ke schválení  

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 

3.2 výbor doporučuje ZHMP  

I. na základě programového prohlášení RHMP  

II. vzhledem k množství kvalitních projektů, které musely být letos odmítnuty, ačkoliv byly 
vyhodnoceny jako velmi kvalitní projekty 

III. i vzhledem k tomu, že v letošním roce nebyl vytvořen „speciální balíček ke klimatickému závazku“ 

aby při projednání rozpočtu na rok 2021 byla navýšena částka na granty v oblasti životního prostředí 
na 100 mil. Kč  

přijato, pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0 

4. Souhrnná informace o tiscích předložených do RHMP 

Předsedkyně výboru konstatovala, že přehled tisků za období od 23. března do 18. května 2020 byl rozeslán 
elektronicky v předstihu.  

usnesení k bodu 4. 

4.1 výbor bere na vědomí informaci o tiscích schválených v RHMP 

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
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5. Středisko ekologické výchovy HMP Toulcův dvůr - představení strategického plánu a plánovaných aktivit pro rok 
2020/2021 

Předsedkyně výboru předala slovo předsedkyni společnosti Toulcův dvůr Ing. Lence Skoupé. Ta výbor informovala  
o své činnosti, financování, doporučených úpravách (rekonstrukce ploch hospodářského křídla, hospodaření 
s dešťovou vodou a výstavba vstupních turniketů) a problematice rozvoje (park Trojmezí). 

RNDr. Jana Plamínková poděkovala za prezentaci i za samotnou činnost spolku. K tomu se připojili i další členové 
výboru a poděkovali za ekologickou osvětu. 

usnesení k bodu 5. 

5.1 výbor bere na vědomí informaci o strategickém plánu a plánování aktivit Střediska ekologické výchovy 
hl. m. Prahy Toulcův dvůr pro rok 2020/2021 

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Projekty na řece a příměstské parky (I. část - projekt Soutok) 

Předsedkyně výboru přivítala zástupce IPR Praha, Ing. Štěpána Špoulu a Ing. arch. Zdeněka Enta. 

Ing. Štěpán Špoula úvodem představil příměstské parky obecně, dále popsal současný stav na území hl. m. Prahy, 
zmínil koncepci pražských břehů a popsal krajinářské projekty (Císařský ostrov, Soutok, program Řeka). 

Následně Ing. arch. Zdeněk Ent přítomné informoval o aktuálním stavu na projektu příměstský park Soutok. Zmínil 
význam akce, aktuální dílčí projekty (vč. jejich úprav) a jednotlivé záměry k projednání. Dále představil dokumentaci 
pro revitalizaci krajiny, opatření pro akceleraci projektu, realizaci rychlých zásahů a záměry v území. Zdůraznil 
nutnost podpory koordinátora zastupujícího hl. m. Prahy, který by se stal odpovědnou osobou pro koordinaci 
s městskými částmi a vlastníky pozemků a měl by také mandát k jednání.  

V otevřené diskuzi RNDr. Jana Plamínková informovala, že bohužel projekt nepostupuje podle představ a problém 
vidí v chybějícím koordinátorovi projektu zastupujícím hl. m. Praha, který by měl patřičné pravomoce. 
Zrekapitulovala problémové body, které řešila už v předchozím volebním období a jsou stále aktuální. 

usnesení k bodu 6. 

6.1 výbor doporučuje ZHMP výkup, výměnu nebo pronájem pozemků budoucího Příměstského parku 
Soutok dle prezentovaného návrhu IPR Praha 

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

6.2 výbor doporučuje RHMP vznik pozice koordinátora Příměstského parku Soutok, který by řídil další 
jednání o vzniku a rozvoji Příměstského parku Soutok 

přijato jednohlasně, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Revitalizace Karlova náměstí a modrozelená infrastruktura v projektech veřejných prostranství v Praze 

Předsedkyně výboru předala slovo zástupci IPR Praha, Ing. Štěpánovi Špoulovi, ten výboru představil vítězné návrhy 
obou projektů.  

8. Prezentace výsledků analýzy uličních stromořadí v Praze a jejich uplatnění v "metodice uličních stromořadí" 

Předsedkyně výboru předala slovo zástupci společnosti Treewalker, s.r.o. Davidovi Horovi, DiS. Ten prezentoval 
analýzu uličních stromořadí v Praze, např. druhové spektrum stromů, očekávanou funkci stromořadí, technologii 
výsadeb a selhání při výsadbě, péči a kontrole. Dále informoval, jakým způsobem zkvalitnit stávající péči (databáze, 
jednotná správa, systémový monitoring) a nastínil aktivní reakci na změnu klimatu z hlediska používaného 
sortimentu dřevin. Bylo doporučeno, aby si město předpěstovávalo vhodné taxony ve svých školkách. 

usnesení k bodu 8. 

8.1 výbor podporuje návrh, aby město pěstovalo vlastní kultivary stromů ve svých školkách hl. m. Prahy 

8.2 výbor podporuje pokračování pracovní skupiny na základě analýzy v přípravě zásad pro výsadbu a péči 
o stromořadí  

přijato jednohlasně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
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9. Různé 

Na základě podnětu člena výboru Tomáše Murňáka bylo navrženo usnesení k projektu „Adoptuj strom“.  
Jak uvedl, hlavním smyslem tohoto projektu je podpořit zájem veřejnosti o zeleň ve svém okolí. Projekt by měl 
podnítit obyvatele (či návštěvníky) hlavního města Prahy k dobrovolné péči o vybranou dřevinu na veřejně 
přístupném prostranství, a zvýšit obecné povědomí o nutnosti ochrany zeleně rostoucí v městské aglomeraci. 
Zároveň by měl být doplněn o průběžnou osvětovou kampaň zaměřenou na stav dřevin ve městě. Celé doporučení 
také předpokládá navázání projektu “Adoptuj strom” na zveřejnění určitých dat pasportizace stromů (umístění, 
majitel, rodové a druhové jméno, případně po doporučení data z adopce – v rámci možností GDPR i se jménem 
osoby či názvem subjektu), kterou prováděla TSK. 

Projekt bude zahrnovat stromy ve vlastnictví hlavního města Prahy. Výběr dřevin bude ponechán na zájemci, bez 
ohledu na stáří stromu. MHMP připraví doporučení pro údržbu stromů (rozsah zálivky, využití dešťové vody, úprava 
kořenového lože) a zveřejnění jej společně s evidencí stromů, o které již někdo pečuje (v rámci možností GDPR i se 
jménem osoby či názvem subjektu). Zájemcům o adopci bude v elektronické podobě zasláno potvrzení (certifikát)  
s poděkováním MHMP. S výrobou a instalací cedulek zavěšovaných na takové stromy se nepočítá. 

Samotnou adopcí je myšlena zvýšená pozornost o stav dřeviny, dobrovolná zálivka (nejen) v době sucha, úprava 
kořenového lože (dle předchozí domluvy rozsahu), úklid u stromu (např. nedopalků) nebo zaslání informace MHMP 
při zjištění poškození či usychání dřeviny. Zásadnější zásahy typu řezů větví ze strany veřejnosti na dřevině být 
prováděny nesmí. MHMP zpětně nebude ověřovat, zda závazek péče o dřevinu je skutečně naplňován. Proto je 
nutno neustále zajišťovat údržbu stromů i správcovským firmám, které se o daný strom staraly před adopcí. Celá 
akce má spíše symbolický charakter.  

Adopce stromů v různých podobách funguje již v několika obcích České republiky (Hodonín a nově i v MČ Praha 10). 
V některých případech se jednalo o jednorázovou akci v rámci revitalizace plochy či plánované hromadné výsadby (i 
spolufinancované veřejností), v jiných případech jde o dlouhodobější projekt motivující obyvatele k péči o stromy ve 
svém okolí. Tato péče nabývá na své důležitosti kvůli zhoršujícím se podmínkám stavu veřejné zeleně, která je 
významnou měrou zatížena antropogenními vlivy. Stromy nejenže zpříjemňují pobyt v městském prostoru, ale 
obecně je znám jejich pozitivní přínos díky snižování prašnosti, ochlazování okolního prostoru, celkově zlepšování 
kvality ovzduší a zadržování vody. Vzrostlé dřeviny rovněž nabízejí životní prostor pro mnoho živočišných druhů 
(především hmyz a ptáky).  

Předsedkyně výboru nechala hlasovat o navrženém usnesení. 

usnesení k bodu 9.1 

9.1 Výbor pro infrastrukturu, veřejnou a vybavenost a životní prostředí doporučuje RHMP a ZHMP realizaci 
projektu „Adoptuj strom“ v rozsahu popisu dle důvodové zprávy tohoto materiálu. Zároveň Výbor 
doporučuje RHMP a ZHMP zveřejnit některá data pasportizace stromů, kterou realizovalo TSK, široké 
veřejnosti a informace o adoptovaných stromech do ní zahrnout 

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se:1 

Dále Tomáš Murňák navrhl usnesení k realizací tzv. květnatých pásů a luk a přidal odůvodnění.  
Tím je myšleno zejména výsev semen původních dvouděložných bylin, které jsou v našem klimatickém pásu původní, 
ale v rámci městské infrastruktury a péče o veřejnou zeleň byly nahrazeny trávníkovými monokulturami, případně 
péče o ně byla v rozporu s jejich potřebami a tak se v městské krajině již nevyskytují. Péče o luční rostliny je jiná, než 
standardní péče o trávníky. Vyžadují zejména méně intenzivní seč, aby mohly vykvést, což se v městském prostředí 
složitě aplikuje. Realizace květnatých pásů není náročná, jedná se pouze o zkypření půdy a zasetí směsi semen. 
Realizaci doporučujeme zejména v užších trávnících případně v travnatých pásech mezi pruhy silnic (většinou tam 
vedou svodidla - dálnice...), aby se daly lehce odlišit od ostatních ploch a nedocházelo u nich ke standardní údržbě 
jako u velkoplošných trávníků. Není ovšem důvod nerealizovat květnaté pásy i na větších plochách v parcích. 
Důvodem realizace květnatých pásů je zejména obohacení biodiverzity v městském prostředí o druhy, které tu již 
běžně nerostou (pouze např. na okrajích měst), obohacení půdy o živiny, které rostliny samy produkují, podpora 
hmyzu, motýlů, včel a drobných živočichů. 

RNDr. Jana Plamínková uvedla, že se v současné době květnaté pásy na území hl. m. Prahy již realizují. 
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Předsedkyně výboru nechala hlasovat o navrženém usnesení. 

usnesení k bodu 9.2 

9.2 Výbor pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí ZHMP doporučuje orgánům města, 
městským organizacím a městským částem realizovat na svých pozemcích či pozemcích svěřených do 
správy tzv. květnaté pásy a louky - výsev pestrých směsí v ČR domácích dvouděložných bylin, které 
mají kromě estetického efektu také dopad na rozvoj biodiverzity, navrácení původních ekosystémů do 
měst, obohacení půdy, poskytnutí úkrytu pro zvířata a hmyz a v neposlední řadě i podporu včelstev. 

přijato jednohlasně, pro: 7, proti: 0, zdržel se:0 

 

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 19.30 hod. Další jednání výboru se 
uskuteční 16. června 2020 v jednací místnosti 135. 

 
 

 
 
 

RNDr. Jana Plamínková 
předsedkyně Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 
 
 

RNDr. Marcela Plesníková 
ověřovatel zápisu, místopředseda Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP 

 
 
 

Zapsala: Ing. Monika Kadlecová, tajemnice Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP   

 

 


