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 Zápis jednání  

Komise pro životní prostředí RMČ P1 

2019/8 
 

 

Datum jednání 12.11.2019 

(začátek 16:00 konec 19:30) 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Valerie Clare Talacko, Michaela Valentová, Antonín Berdych,  

Tomáš Oliva, Michal Kučera (odchod 18:30 hod.), Milan Smrž 

  Kateřina Melzerová 

 

 

Nepřítomni:  

 

Omluveni:  

 

Tomáš Vojtíšek 

 

Hosté: Zdeněk Krenk (vedoucí oddělení živ.prostředí ÚMČP1), Petr Kučera (radní MČP1), 

Romana Ertlová (občanka P1), Lucie Crocro (občanka P1), Petra Petioká (občanka P1), 

Ing. Tomáš Jiránek (arch.kancelář New Visit s.r.o.) 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení komise, schválení programu 

2. Schválení zápisu 

3. Aktuální informace ke stavbě „Zázemí zahradní údržby a WC ve Velké strahovské 

zahradě“ 

4. Představení projektu „Rehabilitace Lobkovické zahrady na vrchu Petřín“, za účasti Ing. 

Tomáše Jiránka 

5. Akce v zeleni 

6. Různé 
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1. Schválení programu 

 

na návrh p. Smrže přidat bod a) pod bod 6. Různé: 

a) Instalace solární energetiky na Praze 1 

 

Na návrh p. Berdycha přidat bod b) pod bod 6. Různé: 

b) Osazení nového stromu na křižovatce u Španělské synagogy 

 

na návrh p. Olivy přidat bod c) pod bod 6. Různé: 

c) Úprava stromů – javory babyky na náměstí na Kampě 

 

návrh přidat bod d) pod bod 6. Různé: 

 

d) Kácení javoru na Slovanském ostrově 

 

Komise souhlasí se změnou programu. 

 

 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

2. Schválení zápisu 

Členové komise schválili zápis z minulého jednání bez připomínek. 

Hlasování:  pro 8, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

3. Aktuální informace ke stavbě „Zázemí zahradní údržby a WC ve Velké 

strahovské zahradě“ 

 

P. předseda informoval přítomné členy komise o stavu sporu ve věci vybudování zázemí 

zahradní techniky a WC ve Velké strahovské zahradě. Pan zastupitel Pospíšil vyjednává 

s panem náměstkem pro územní rozvoj (MHMP) Hlaváčkem a s místními spolky možné 

varianty přesunu této stavby. MHMP začal s jejich výstavbou během října, na základě petic 

se vše pozastavilo. Bližší informace nejsou zatím známy, bude se vyčkávat na možné 

varianty přesunu. 

4. Představení projektu „Rehabilitace Lobkovické zahrady na vrchu Petříně“, za 

účasti Ing. Tomáše Jiránka 

 

Ing. Jinárek na dnešním jednání prezentoval možný návrh úprav Lobkovické zahrady. 

Lobkovická zahrada se rozkládá na severním svahu Petřína. Lobkovický palác je umístěn 

v dolní části zahrady a je v nájmu Německé ambasády, s nimi se možné úpravy také 

projednávají. Z východní strany zahrada sousedí s objektem Velvyslanectví USA, k němuž 

jako přístupová cesta slouží cesta na hraně areálu samotné Německé ambasády a dále 

sousedí také s areálem Schönbornské  zahrady. Z jihovýchodu navazuje Seminářská 

zahrada a na jinu Petřínské sady, severní hranici tvoří Vlašská ulice. Většina parcel a palác 

jsou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP a v památkové rezervaci v hl.m. Praze. 

Stavební záměr zahrnuje krajinářské úpravy, stabilizace vegetačních prvků, stabilizace 

vegetační historické kostry zahrady, zdravotní a kompoziční probírky v porostech, uvolnění 

průhledů a pohledových spojení, založení obnovných prvků dle návrhu, terénní úpravy – 
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stabilizace svahů, nové cesty, vodní prvky, dešťová kanalizace, automatický závlahový 

systém, parkový nábytek, veřejné osvětlení,  herní prvky. 

Nyní je vydáno územní rozhodnutí na obnovu stávajícího území Lobkovické zahrady. 

Řada ploch zahrady je silně zanedbaná. Vznikly by v rámci zahrady plochy pro 

kompostování organického materiálu. Nevhodné jsou též povrchy hlavních cest. Problém 

představuje petřínská vyhlídková komunikace procházející zahradou. Inventarizace 

stávajících stromů je zapracována do podrobností konkrétních jedinců, od výše stromů, 

včetně keřů a porostů. Duby jsou minoritním druhem. Návrh úprav také počítá s jímáním 

vod ze štol a dešťové vody, která bude využita pro potřeby celého Petřína. Plocha zahrady 

by byla pod závlahovým systémem. Stávající štoly jsou zatím nevyužívány, voda je 

odváděna do kanalizace. V jednání zůstává využití betonové plochy v rohu zahrady u 

vstupu z ulice Vlašské – rezerva. Také byla diskutována obměna stromů, zůstanou kaštany 

(pouze dle zdravotního stavu stromu budou některé vykáceny).  

Celý projekt se koncepčně a historicky líbil, protože zde nejsou navrženy razantní změny, 

je možné využít jako základ pro diskuzi, případné změny atd. V projektu není rozepsán 

rozsah zásahu, zda jde o legitimní nárok v rámci ochrany krajiny atd. Je nutné doložit 

vyjádření památkové péče. Městská část Praha 1 není investor akce, jsme pouze 

účastníkem řízení. Výše investice není dosud jasná, může být v rozsahu 30-300 mil Kč. 

Komise vzala na vědomí prezentaci projektu „Rehabilitace Lobkovické zahrady na vrchu 

Petřín“, za účasti Ing. Tomáše Jiránka. 

 

V 18:30 hodin, odchod p. Kučera. 

 

 

5. Akce v zeleni 

  

Přerušeno na minulém jednání komise – požadavek na snížení stánků 

s občerstvením na 2 ks a úprava termínů.  

 

 Prevence dětem z.s. – kulturní akce „Zdobit může každý, zdobit bude každý“ pro 

veřejnost v Loretánské zahradě. V rámci akce bude v zahradě umístěno podium, 

Ježíškova dílna (stan), umístění vánočních stromečků, stánky s občerstvením (1x 

občerstvení + 1x trdelník).  

 

Komise souhlasí s konáním akce, s umístěním 2 ks stánků s občerstvením (ne trdelník) a 

doporučuje žadateli zvážit možnost použít místo řezaných stromků, stromky v květináčích. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 1 

Usnesení přijato. 

 

 

6. Různé 

 

a) Instalace solární energetiky na Praze 1 

P. Smrž navrhuje na rovné střechy na Praze 1 instalovat solární panely. Dle informací p. 

předsedy je velký odpor památkářů na instalaci solárních panelů.  

 

Komise navrhuje Radě MČ Praha 1 zahájit jednání s Odborem památkové péče MHMP ve 

věci pravidel využití solární energetiky na vhodné budovy na Praze 1. 

 

Hlasování:  pro 6, proti 0, hlasování se zdrželo 1 

Usnesení přijato. 
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b) Osazení nového stromu na křižovatce u Španělské synagogy 

 

Strom byl v péči Technické správy komunikací, jerlín již nebude. Strom je objednán a je 

již na cestě do ČR, strom bude stát cca do 50tis. Včetně dopravy a instalace do země. 

 

 

c) Úprava stromů – Javory babyky na náměstí na Kampě 

 

P. Oliva žádá OŽP o prořez stromů na náměstí na Kampě – Javory babyky. 

 

 

d) Kácení javoru na Slovanském ostrově 

 

Byl vypracování znalecký posudek Ing. Fendrychem stavu javoru stříbrného na 

Slovanském ostrově. Jde o nálet, roste na okraji porostu větších stromů vpravo od mostu. 

Oba kmeny svírají rizikový ostrý úhel. Narůstá v důsledku odumírání kolmého kmene. 

Fyziologická vitalita je značně snížená. Stabilita kmenů i koruny je nebezpečně snížená, 

arboristickým ošetřením ji nelze zvýšit. Estetická hodnota a funkčnost jsou na 

podprůměrné úrovni. Celkově je sadovnická hodnota na nejnižší úrovni. Z výše uvedených 

bezpečnostních důvodů bude javor pokácen. O kácení bude veřejnost informována na 

webových stránkách MČ Praha 1 a bude vyvěšena cedulka v parku. 

 

Různé: 

P. Valentová informovala o projektu 7 bran, možná varianta ve Františkánské zahradě, 

zašle všem členům podklady. Otevírací doba Františkánské zahrady je již na žádost občanů 

Prahy 1 upravena. 

Komise žádá na další jednání představení rozpočtu v oblasti plánovaných investic na příští 

rok. Zajistí p. radní Kučera. 

 

 

Zapsala:  Kateřina Melzerová, tajemnice komise, zapsáno 20.11.2019, v.r. 

Ověřila:  Jana Kabelová, místopředsedkyně komise, ověřeno 26.11.2019, v.r. 

Potvrdil:  Tomáš Vích, předseda komise, potvrzeno 26.11.2019, v.r. 

Dne:  26.11.2019        

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 10.12.2019 v 16,00 hodin v Galerii 1 ve 

Štěpánské ulici, Praha 1. 

 


