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 Zápis 

Jednání Komise pro životní prostředí 

RMČ P1 
2019/4 

 

 

Datum jednání 14.04.2019 

(začátek 16:00 konec 18:20) 

 

Přítomni: 

 

Tomáš Vích, Jana Kabelová, Valerie Clare Talacko,   

Tomáš Oliva, Michaela Valentová, Milan Smrž, Antonín Berdych,  

  Hana Váňová, Kateřina Melzerová 

 

Nepřítomni: Tomáš Konečný 

 

Omluveni: Michal Kučera, Tomáš Vojtíšek  

 

Hosté:  Petr Kučera, Vít Masare 

 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení komise, schválení programu 

2. Schválení zápisu 

3. Schválení termínů na II. pololetí 2019 

4. Akce v zeleni 

5. Adaptační strategie Prahy na klimatickou změnu 

6. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu 

Předseda komise pan Tomáš Vích zahájil jednání komise, zeptal se, zda má někdo z členů 

připomínky k návrhu programu. Návrh na doplnění bodu 6. Různé. 

Komise souhlasila s účastí p. Masareho na jednání komise. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 
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2. Schválení zápisu 

Komise schválila zápis z minulého jednání komise bez připomínek. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

3. Schválení termínu na II. pololetí 2019 

Termíny: 10.9. , 8.10., 12.11., 10.12. 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

4. Akce v zeleni 

 Aliance pro rodinu, z.s. – konání akce „Den pro rodinu“ 

Místo – Kampa – umístění nafukovací skluzavky, skákacího hradu, podia, stanu 

zázemí a stan s občerstvením 

Termín – 14.9.2019 

 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

Komise souhlasila s konáním akce. 

 

 

5. Adaptační strategie Prahy 1 na klimatickou změnu 

 

Všem členům komise byl rozeslán materiál „Implementační plán – Adaptační strategie 

hl.m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019, aby se s materiálem obecně 

seznámili.  Hlavním cílem implementačního plánu je zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy 

vůči projevům klimatické změny. Jde o doplnění znalostní databáze o dopadech klimatické 

změny v Praze, je nutné navrhnout metodiky, které umožní zavádět postupy vhodné pro 

zavádění adaptací a navrhnout opatření a pilotní projekty, které přispívají ke zmírňování 

dopadů klimatické změny a které lze v krátkém časovém úseku začít realizovat. 

 

Opatření a možné navrhované projekty: 

- Modelování teplot, tepelného ostrova a kvality ovzduší v Praze, především v oblasti 

Florence, Masarykova nádraží a Hlavního nádraží podél magistrály 

- Podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti – 

adaptační výzvy 

- Projekt – Čistá voda – zdravé město 

- Mapování studen na území hl.m. Prahy 

- Rekreační potenciál vody v Praze, databáze stromů – zakládání stromořadí 

- Revitalizace dešťových nádrží a hospodaření s dešťovou vodou 

- Evidence a zakládání komunitních zahrad 

- Analýza rozmístění mlžítek a pítek, kašen a fontán 

- Častější kropení a splachování ulic v horkých dnech 

- Opatření pro adaptaci budov – zelené střechy a fasády  

- Vybudování retenční nádrže, poldry, udržovat koryta řek a potoků, protipovodňová 

opatření – evakuace atd. 

- Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva,  

- Zvyšování informovanosti obyvatel  

 

Členové komise v diskuzi vyjádřili své názory na zlepšení klimatu na Praze 1 a shodli se na 

následujících bodech, jak přispět ke zlepšení klimatu na Praze 1. 
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Komise konstatuje, že je potřeba: 

 

1. vzhledem ke „klimatické nouzi“ akutně řešit adaptační opatření na změnu 

klimatu 

2. spolupracovat s hl.m. Prahou v oblasti strategií adaptace na klimatické změny 

3. principy adaptace na klimatické změny začlenit vhodným způsobem do všech 

procesů místní správy, investic a rozpočtu MČ Praha 1.  

 

Vyzývá Radu MČ Praha 1 k přijetí usnesení ve smyslu bodů 1 – 3. 

 

Hlasování:  pro 7, proti 0, hlasování se zdrželo 0 

 

 

 

6. Různé 

 

P. předseda vznesl podnět na odvolání člena komise p. Konečného, který se jednání 

nezúčastňuje. Tajemnice komise zjistí důvody nepřítomnosti p. Konečného na jednání, zda 

podá návrh na svou rezignaci či na pokyn p. předsedy bude rovnou odvolán Radou. 

 

Paní Talacko vznesla podnět na prošetření kácení stromů v rámci revitalizace Petřína. 

Zúčastnila se veřejného projednání, které svolal MHMP dne 30.4.2019, neobdržela však od 

odboru ochrany prostředí MHMP slíbené podklady, týkající se pokácených dřevin a dalších 

plánovaných zásahů do porostů v Lobkovické zahradě.   

 

 

 

 

 

 

 

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

Ověřovatel: Jana Kabelová, v.r.: __________________ 

Dne: ___________       

 

 

 

 

 

 

 Tomáš Vích,v.r.                                                                              

 předseda komise 

 

 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 11. 6. 2019 v 16,00 hodin v Galerii 1, 

Štěpánská 47, Praha 1.  

 


