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P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, vážení hosté, zahajuji mimořádné zasedání ZMČ Prahy 1, které bylo 

doručeno na základě doručení žádosti třetiny členů ZMČ Praha 1 v souladu se zákonem o hl. 

m. Praze. Přestože máme krizovou situaci, nouzový stav, tito žadatelé považovali dnešní 

meritum věci za mimořádné důležité a požádali o svolání mimořádného zasedání 

zastupitelstva. 

 Konstatuji, že jsou přítomni všichni zastupitelé, částečná neúčast není hlášena. Účast 

distančně formou videokonference máme potvrzenou od paní zastupitelky Počarovské, 

Nazarské, pana zastupitele Nazarského, Špačka a Kotase. 

 Na ověřovatele dnešního zápisu navrhuji následující nominaci. První ověřovatel pan 

radní Richard Bureš (přijímá), jeho náhradníkem pan místostarosta Burgr (přijímá), druhý 

ověřovatel paní zastupitelka Valerie Talacková (přijímá), jejím náhradníkem pan zastupitel 

Skála (přijímá). 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v obligátním složení: předseda pan radní 

Caban, členové paní zastupitelka Nazarská, která je přítomna videokonferenčně, pan 

zastupitel Scholz. 

 Návrhový výbor bude fungovat v obligátním složení: předseda pan radní Bureš, 

členové pan zastupitel Brož a pan zastupitel Kračman.  

 V úterý 23. března vám byl do kanceláří a schránek v informačním centru Úřadu MČ 

rozdán materiál, který je uveden na programu dnešního mimořádného zasedání zastupitelstva, 

a to bod zachování javoru stříbrného na pozemku parc. č. 168, k. ú. Staré Město, v tzv. 

Anenském trojúhelníku, jehož předkladatelem je pan zastupitel Petr Kučera. 

 Dále registruji doplnění návrhu programu. I přestože se jedná o mimořádné 

zastupitelstvo, zákon poměrně striktně charakterizuje, že se má projednat to, o co požádají 

svolavatelé. I tak v tomto směru máme na stole dva tisky. Jeden tisk je přímo vázaný k tématu 

a pokládáme za nezbytné, aby byl dnes projednán, protože doplňuje všechny informace k 

tématu, a to je tisk k informaci k návrhu Koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo 

nábřeží, Masarykovo nábřeží. Tento tisk předkládáme s panem radním Burešem.  

 V technické poznámce požádá o zařazení svého tisku pan zastupitel Čižinský. 

 Prosím, pana kolego, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 To předpokládáte špatně, hlásím se s technickou poznámkou, nehlásím se k zařazení, 

Dávám procedurální návrh, aby zastupitelstvo odebralo řízení schůze tohoto zastupitelstva 

Petru Hejmovi, a to z toho důvodu, že systematicky porušuje nejen Jednací řád. Např. při 

posledním zastupitelstvu nechal svého spojence Michala Cabana mluvit asi půl hodiny, ačkoli 

Jednací řád hovoří o tom, že každý zastupitel může mluvit tři minuty.  

 Žádám, aby zastupitelstvo o tomto mém procedurálním návrhu hned hlasovalo.  

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Máte právo podat tento procedurální návrh. Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 

7, proti 13, distanční hlasování: pro 4 (pozn. pan Kotas nehlasoval), celkový výsledek: pro 11, 

proti 13, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tento návrh nebyl přijat. K vaší lítosti budu dále 

pokračovat v řízení této schůze.  

 Otevírám rozpravu k programu. Prosím pana zastupitele Čižinského, aby požádal o 

zařazení svého tisku.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážené zastupitelstvo, navrhuji jako bod 3 tisk, který se jmenuje Odvolání starosty 

Petra Hejmy (STAN, dříve ODS) a odvolání radního Richarda Bureše (ODS). V prvním 

případě se jedná o odvolání z funkce starosty, v druhém případě o odvolání z funkce člena 

rady, kde má kompetenci působení v péči o životní prostředí. Bohužel, působení je negativní. 

Ke splnění toho, že se to má projednat na mimořádném zastupitelstvu, a je možné to předložit 

tzv. na stůl, uvádím, že to nesnese odkladu. I kdybychom jako zastupitelstvo odhlasovali, že 

se javor má zachovat, nikdo nemůže věřit těmto dvěma pánům, že se podle rozhodnutí 

zastupitelstva zachovají a že javoru nadále škodit nebudou. Příkladem je hotel 

Intercontinental, kde byla snaha developera o zastavění části prostoru nám. Miloše Formana, 

kdy zastupitelstvo třikrát rozhodlo, že se to zastavovat nemá, a přesto starosta Hejma v tomto 

případě nadále protlačuje, aby k zastavění došlo. Naopak, teď se ještě přitvrdilo a plánuje se 

vydláždění parčíku na rohu ulic Břehová, Pařížská, Maiselova jako další podpora nákupního 

střediska, které má vzniknout na protějším rohu Pařížské ulice.  

 Domnívám se, že tato věc odkladu nesnese a že je potřeba doplnit ochranu, kterou 

doufám zastupitelstvo dnes poskytne javoru stříbrnému a i odvolání těch, kteří se nejvíce 

přičinili o to, aby javor byl ohrožen. (Potlesk) 

  

P.  H e j m a : 

 O zařazení tohoto tisku budeme hlasovat po uzavření rozpravy k programu dnešního 

zasedání. Další do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Kučera. Máte slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Vážený pane starosto, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané, přihlásil 

jsem se proto, abych požádal zastupitele, aby souhlasili se zařazením bodu s názvem 

Zachování javoru stříbrného, a to z toho důvodu, že tato věc je akutní. Už se kácet mělo, nějak 

se to zdrželo. Také v této věci přišlo velké množství občanů, myslím si, že na poměry 

probíhající pandemie je to dost nebývalé. Také bych chtěl panu starostovi předat petici proti 

pokácení javoru stříbrného s 3285 podpisy. Jsou to lidé z Prahy 1 i z širšího centra, 

podporovatelé tohoto krásného místa. Toto místo nepatří jen nám z Prahy 1, ale takové 

centrum města má celostátní význam. 

 Můžete si to u pana starosty prohlédnout, je to zhruba 50 listů s podpisy a se vzkazy 

těchto petentů k této věci, k zachování javoru stříbrného. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím si, že není pochyb o tom, že program schválen bude, proto bychom se všichni 

nescházeli. Prosím ostatní diskutující, aby vedli v patrnosti Jednací řád a pouze navrhovali 

zařazení či vyřazení tisků, jinak bychom porušovali to, co jsme si všichni schválili.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, všem přeji příjemné odpoledne. Pane starosto, nesouhlasím se 

zařazením tisku č. 2, protože tento tisk tady vidím poprvé. Je obsáhlejší a ani jsem 

nezaznamenal, že by byl součástí projednávané poslední rady.  

 Hlavně bych chtěl říct, že chápu fígle, které na nás tady zkoušíte, že u materiálu, který 

je hlavním důvodem svolání tohoto mimořádného zasedání, neschválíte usnesení, a usnesení 

schválíte u vámi předloženého bodu. 

 Proto vám doporučuji, aby tento materiál byl součástí materiálu, který předložil kol. 

Kučera, nebo si svolejte mimořádné zasedání zastupitelstva, nebo tento bod zařaďte do 

řádného zasedání zastupitelstva 13. dubna. Děkuji. (Potlesk) 
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P.  H e j m a : 

 Pane kolego, stejně tak jako budeme hlasovat o návrhu na zařazení tisku pana 

Čižinského, tak můžete vyjádřit svůj názor na zařazení tisku k bodu 2. 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Také navrhuji vyřadit bod č. 2 z dnešního projednávání. Je to věc koncepční, 

principiální, musí se nejdříve projednat v komisích, není možné to hodit na stůl a odvádět 

pozornost od hlavního tématu. Pane starosto, považuji to za neslušnost a za chuť odvést 

pozornost k něčemu zcela jinému. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Připojím se k předřečníkům. Problém tisku 2, který nesplňuje podmínky Jednacího 

řádu pro to, aby byl dán na stůl na rozdíl od mého tisku, který je stručný – odvolání starosty a 

radního pro životní prostředí, ale tisk vsugeruje, že tzv. Anenský trojúhelník, tedy pokácení 

javoru, nějak souvisí s plánem omezit tranzit centrem Prahy, Malou Stranou a Starým 

Městem. V tom je ta největší nebezpečnost tohoto tisku. Vytváří spojnici, která tam vůbec 

není. Jestli se javor pokácí, nesouvisí s tím, jestli se omezí tranzit, jestli vznikne nová 

zastávka. Toto s tím vůbec nesouvisí. V tom je tisk velmi problematický. Proto navrhuji, aby 

ho zastupitelstvo neschválilo a schválilo pouze body 1 a 3. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan radní  Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Jako spolupředkladatel bodu 2 budu požadovat jeho zařazení. Vysvětlím. 

 Je to výsledek několikaleté práce mezi Prahou 1 a hl. m. Prahou projednaný na mnoha 

komisích, výborech, na mnoha pracovních skupinách, na mnoha našich jednáních, kdy 

nejintenzivnější byly za poslední rok. Důležité je, že není o žádné dopravě, je o koncepci 

celého tohoto náměstí. Je tam jasně řečeno, že vznikne pracovní skupina, která bude dále 

pokračovat. Součástí tohoto intenzivního roku, jinak několik let tohoto projednávání, je i na 

str. 19 pojednání o daném území. Je to materiál od Mánesa až po Palachovo nám. a rozebírá 

veškeré související projekty souvztažnosti a další kroky. Znamená to, že se přímo bytostně 

dotýká i bodu 1 a vysvětluje schvalování a doporučování na hl. m. Praze.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Za klub chci také říct, že materiál 2, který byl dnes dán na stůl, má 60 stránek, je 

dlouhý. Je to usnesení rady hl. m. Prahy se spoustou příloh a absolutně to odporuje Jednacímu 

řádu o materiálech, které mají být předkládány na stůl. Mohou být předkládány jen materiály 

jednoduché, jako jsem např. minule předkládala dar Nemocnici Boromejkám, stejně jako 

předkládá Pavel Čižinský návrh. Materiál kol. Čižinského je spíše reakcí na to, který materiál 

teď předkládáte.  

 Žádám, abyste nepodpořili zařazení tohoto materiálu na program. (Potlesk) 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, budu reagovat na to, co jste mi řekl a co tady zaznělo před chvílí. 

Materiál č. 3 má půl strany důvodové zprávy, ale hlavně každý ví, o čem se hlasuje v rámci 

navrženého usnesení. U bodu č. 2 je materiál o 60 stranách. Nevím, zda tato záležitost byla 

projednávána v komisích, kde třeba naše uskupení mělo nějakého zástupce. Na to se budeme 

ptát odborníka v rámci našeho zastupitelského klubu. 

 Pokud se týká usnesení, vůbec nevím, o čem bych měl hlasovat a hlavně nevidím 

důvod, proč by tato záležitost neměla být součástí tisku, který je důvodem svolání tohoto 

mimořádného zasedání zastupitelstva. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jsem také pro vyřazení bodu č. 2, protože byl zařazen účelově. Účel tady několikrát 

zazněl, nebudu se opakovat. Jestli chce pan Bureš citovat jednu stranu, která možná s dnešním 

tématem souvisí, tak když jsem se snažil 60 stran projít, tak toto mi uniklo, nabyl jsem dojmu, 

že vůbec nesouvisí a považoval jsem to za drzost a mrhání mým časem, že jsem musel na 

poslední chvíli „louskat“ nějaké tisky. Považuji na sprosté, že se využívá materiál na podporu 

vašeho projektu v kauze javor, ačkoli s tímto tématem vůbec nesouvisí. Prosím zejména 

koaliční zastupitele, aby tento bod na jednání programu nezařazovali. Pokud je v něm něco 

pro podporu kácení javoru, protože o tom zřejmě dnešní diskuse bude, nechť radní Bureš 

ocituje příslušnou pasáž v rámci projednávání řádně oznámeného bodu programu. Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si vystoupit jako druhý předkladatel bodu 2. Jsem trochu konsternován s 

reakcí, protože jsme se dnes v pátek odpoledne sešli – místo abychom byli s rodinami – kvůli 

Anenskému trojúhelníku, kvůli projektu, který tam je. Myslím si, že když se podíváte na tisk, 

tak neříká v důvodové zprávě, která je o dvě třetiny menší než důvodová zpráva pana kolegy 

Čižinského, nic jiného než informaci, že rada hl. města na svém pondělním zasedání, kde sedí 

zástupci Pirátů a tisk předkládá zástupce Prahy sobě Adam Scheinherr, pro který hlasovalo 

všech 11 přítomných radních, o koncepci Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo 

nábřeží. Je to dlouhou dobu připravený koncepční materiál IPRu, který řeší kompletní 

revitalizaci celého nábřeží a jehož součástí je i revitalizace Anenského trojúhelníku, který tam 

tuto věc velmi dobře popisuje.  

 Materiál od nás má pouze 12 řádků důvodové zpráva a zbytek je usnesení rady hl. 

města a k tomu celá koncepční studie přijatá radou hl. města. Předpokládám, že bratr Čižinský 

a všichni, kdo hlasovali, podrobně se s materiálem seznámili a že všichni jste ho četli, včetně 

Davida. Předpokládám, že s Adamem je v kontaktu a že je to materiál, který znáte. Na co si 

tady hrajeme? Samozřejmě, že to má souvislost s tím, co dnes projednáváme v bodu 1. 

Nechcete vzít pouze na vědomí, že rada hl. města něco přijala? Nikdo po vás nechce nic 

jiného. Vy nechcete, abychom si uložili – jak říká rada hl. města, že se účastníme práce v 

pracovních skupinách, které budou řešit dopravní režim a související věci? Je to 

anachronismus. Neklamte voliče, ty, které zatahujete do těchto her. Myslím si, že je fér vám 

to tady předložit. My pouze žádáme, aby se to vzalo na vědomí a uložilo se pracovat. (Hluk v 

sále.) 
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 Milé dámy, jsme tady ve slušném prostředí, jsme zastupitelstvo, nejsme nikde, kde je 

zvykem takovýmto způsobem komunikovat. Žádám vás o slušnost. Prosím, buďme k sobě 

slušní.  

 Prosím pana zastupitele Skálu jako dalšího přihlášeného. 

 

P.  S k á l a : 

 Děkuji. Také žádám o stažení bodu 2, ačkoli jsem s částí seznámen. Myslím, že 

schvalovat tisk jen přečtením důvodové zprávy po nás, Petře, nemůžeš chtít. Jestliže máme ze 

60 stránek přečíst jeden „výcuc“, který jsi udělal, je hloupost. Musíme si to komplexně 

nastudovat. Znovu apeluji na to, aby zastupitelstva byla častěji. Můžeme to probrat na řádném 

zastupitelstvu, kde se toto schválí.  

 Toto mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno proto, aby se nekácel javor, ne kvůli 

tomu, aby se řešila revitalizace Anenského trojúhelníku. Šlo o javor. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za prvé - k pátečnímu odpoledni. Starosto Petře Hejmo, dostal jsi předminulý pátek 

podpisy, bylo pouze tvou volbou, že jsi to svolal na páteční odpoledne. Prosím, neříkej tady, 

že bys chtěl být už někde jinde, stejně bys nemohl jet do Špindlu, máme pořád lock-down. 

(Potlesk) 

 Za druhé. Přečtu § 6, odst. 8 našeho Jednacího řádu.: 

 Doporučujeme zastupitelstvu zařadit body navrhované na místě, tzv. na stůl, k nimž 

nebyl v řádném termínu předložen písemný materiál, pouze výjimečně v případech, které 

nesnesou odkladu, případně které vyvstanou během jednání a jsou zastupitelstvem dodatečně 

zařazeny na program jednání. Materiál k takovým bodům musí být předložen v písemné 

podobě včetně náležitostí. Materiál nesmí být obsáhlý a nevyžaduje hlubší přípravu, a to 

nejpozději před projednáním návrhu na zařazení takového bodu do programu. 

 Jako zastupitel a předkladatel tímto s kol. Burešem jasně porušujete Jednací řád. 

Pokud chcete dodržovat Jednací řád, který jste před nějakou dobou účelově změnili, 

zastupitelstvo ho schválit nesmí. (Potlesk) 

 Za třetí. Účel mimořádného zastupitelstva – jakkoli je to trochu absurdní, pokud 

svoláváte zastupitelstvo jednou za dva měsíce a vyřazujete naše velice kvalitně zpracované 

body se zdůvodněním, že by se to následně nestihlo, protože bodů je moc – účelem je 

projednat věci urgentní. Tento materiál, který navrhujete, tuto urgentnost nemá.  

 Za čtvrté. Abychom si tuto absurdnost ještě jednou řekli. Petr Hejma nám vyčítá, že 

neznáme všechna usnesení včetně obsáhlých příloh a materiálů, které schválí hl. m. Praha. 

Pokud je Praha sobě v radě Magistrátu, jako člen Prahy sobě mám znát všechno, co rada 

Magistrátu schválí? To myslíš vážně? Máme tě tady vyzkoušet z toho, jestli znáš všechna 

usnesení, která schvalují tvoji kamarádi z hl. m. Prahy?  Prosím, nedělej z jednání úplnou 

frašku. Zkoušíte tady odvést pozornost od zločinného pokácení zdravého stoletého javoru 

stříbrného a ani se neobtěžujete něco napsat. Z Magistrátu vezmete šedesátistránkovou 

koncepci, kterou nám předhodíte, a chcete po nás odvést pozornost. To je absurdní. (Potlesk, 

pokřik) 

 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, upozorňuji vás, že pokud budete narušovat jednání zastupitelstva, 

budeme muset v tomto případě jednat bez vaší přítomnosti. Velmi se omlouvám, rádi vás tady 

vidíme, ale prosím, vyjadřujte své názory slušně a nenarušujte jednání zastupitelstva. 
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 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B  r o ž : 

 Dámy a pánové, jsem rovněž pro nezařazení bodu č. 2. Kolega přede mnou citoval 

Jednací řád zastupitelstva. Myslím, že v okamžiku, kdy se vám litera Jednacího řádu hodí, tak 

ji využíváte, v okamžiku, kdy se vám nehodí, považujete to za cár papíru. Pro zastupitelstvo je 

to nepřípustné. Je to odvádění pozornosti od reálné hrozby pokácení javoru, kterému jsme 

zabránili v r. 2018, včetně tebe, Petře, kdy jsi byl radní pro územní rozvoj 

 Prosím, aby tento bod nebyl zařazen do jednání tohoto zastupitelstva. Nemyslím si, že 

důvodem k zařazení může být skutečnost, že je to koncepční materiál IPRu. Takových 

koncepčních materiálů je spousta a žádný z nich nebyl nikdy předložen na jednání 

mimořádného zastupitelstva.  

 Stejně tak není na jednání zastupitelstva předložena koncepce úpravy Krannerovy 

kašny, která stojí vedle. Můžete říct, že se toho také týká. Neodvádějte pozornost a věnujte se 

tomu, proč bylo jednání zastupitelstva svoláno. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou má slovo kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci se ohradit proti tomu, aby starosta vyhrožoval veřejnosti, že ji nechá  policejně 

vyvést. 

(P. Hejma: Toto jsem neřekl, podsunul jste mi něco jiného.) 

 Zastupitelstvo je veřejné, neumožňuje takovéto opatření. Tleskání ve střední Evropě 

není považováno za rušení. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, tleskání určitě nevadí. Jsem předsedajícím tohoto zastupitelstva a mojí 

rolí je bohužel zachovat i klid pro toto jednání. Tleskání nevadí, ale hvízdání a pokřikování už 

není v souladu s tím, co by tady měl občan, který si přišel poslechnout jednání, tady provádět. 

Prosím, nepodsunujte mi žádnou policii, o policii jsem neřekl ani slovo. 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Kvituji hlasování Magistrátu, které proběhlo ohledně Smetanova nábřeží, celé lokality 

a dopravního řešení. Považuji to za jeden z nejdůležitějších kroků za několik let, byl to velký 

zázrak. Doufám, že se to podaří. Pevně věřím, že tento bod bude zařazen jako bod na řádném 

zastupitelstvu, takže si zasluhuje velkou pečlivost a velkou přípravu. Cítím se s Davidem 

Skálou trochu jako spoluautor této koncepce, minimálně tzv. „zapytlování“, otáčení dopravy. 

Považuji to za důležitý bod a byl bych rád, kdybychom opravdu dnešní téma dodrželi a tento 

důležitý bod projednali zvlášť na řádném zastupitelstvu, o které jsem již několikrát žádal. 

Prosím, aby byla zastupitelstva častější, protože takto se nedá spravovat městská část – když 

se scházíme jednou za dva měsíce.  

 Budu hlasovat proti bodu 2, i když je to pro mne velmi citlivá věc, kterou považuji za 

důležitou. Děkuji, že jste došli k nějaké dohodě s hl. městem. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Zareaguji na vystoupení pana starosty Hejmy. Když jsem se dozvěděl právní důvod 

zařazení bodu 2 do programu, není to ani odvádění pozornosti, jak tady zaznělo, ale hlavním 

důvodem bylo očernit naše magistrátní zastupitele z řad Pirátů a Prahy 1 sobě z toho, že my 

chceme pokácet javor nebo něco podobného, a přitom se předkládá věc, která se týká 

nějakých dopravních řešení. Rada přijme tisk týkající se dopravy a pan starosta Hejma tady 

předstírá, že v rámci tohoto tisku naši pirátští zastupitelé a zastupitelé Prahy sobě vyjádřili 

nějaký souhlas s pokácením javoru. Připadá mi to jako „podpásovka“. Vzhledem k tomu, že 

už tento účel byl splněn, že jste nás očernili a nařkli z takového jednání, tím spíše si myslím, 

že je zbytečné, abyste trvali na zařazení tohoto bodu. Dá nám dost práce občanům vysvětlit, 

že tomu tak není. Smysl vašeho předkladu byl už naplněn, prosím, stáhněte ho, ať se 

nezdržujeme. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Chci apelovat na předkladatele Hejmu a Bureše, aby stáhli materiál. 

Domnívám se, že se jedná o politikaření za cenu ohýbání Jednacího řádu. Když budeme 

projednávat materiál, tak nevím, o čem mám hlasovat. Je to 60 stránek, které jsem si cestou 

sem nestihl přečíst. Na obrázku jsem viděl, že tam javor stále stojí. O tom, jestli budeme v 

materiálu hlasovat o zachování javoru nebo o jeho pokácení – tomu nerozumím.  

 Materiál je třeba dobrý, prosím, projednejme ho na řádném zastupitelstvu, které se 

bude konat zhruba za 14 dní, a nemusíme porušovat Jednací řád. Každé takové porušení se 

nám potom vymstí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Trochu jsem překvapen, že o materiálu nevíte. Je to práce o budoucnosti Prahy 1 

probíhající několik let, intenzívně poslední rok. Na každém jednání, kterých bylo nespočítaně, 

jsem viděl řady politických kolegů z vašich klubů, kteří tam aktivně vystupovali, diskutovalo 

se, jednotlivé věci se probíraly. Mohu věřit, že když byl předkládán Prahou sobě, byl řádně 

participován, my jsme byli pouze účastníky jednání. Všichni asi o tom vědí, jinak by to rada 

hl. m. Prahy neprojednala a neschválila by takový zásadní dokument.  

 Jestli někdo z Prahy 1 o tom není informován, je to pro mne velké překvapení. Vezmu 

jen jednu schůzku z 6. 8., která probíhala na Magistrátu hl. m. Prahy. Více se soustředila na 

území Anenského trojúhelníku, kdy IPR nás spolu s náměstky hl. m. Prahy vyzval, abychom 

přestali zdržovat celé nábřeží a byli tak hodní a posunuli k realizaci tento projekt, který má 

obnovit čapadlo. IPR má obnovení čapadla zahrnuto do svého koncepčního materiálu. Na 

tomto jednání 6. 8. za účasti Pirátů a Prahy sobě se znovu probíraly veškeré alternativy, které 

jste i vy předtím posuzovali, a bylo jasně deklarováno, že pro požadované obnovení, které je v 

souladu s IPR a s hl. m. Prahou, musí být strom, který vrostl do čapadla jako takového, 

odstraněn. Diskutovalo se tam asi půl hodiny, jakými stromy bude nahrazen, že to nemohou 

být stromy malé, ale musí být plně vzrostlé tak, aby ve smyslu ochrany životního prostředí 

byly nahrazeny plnohodnotnými stromy. Přece vás o tom členové vašich politických stran 

informovali, týkalo se to Prahy 1. Když se jedná o něco, co se týká Prahy 1, tak nás také naši 

zastupitelé okamžitě informují, i když nejsme účastníky jednání. Pevně věřím, že je tomu i u 
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vás, že si to nenechali vaši kolegové pro sebe, že jste to na svých poradách diskutovali a že 

jste byli plně informování.  

 Materiál není žádným překvapením. Nad materiálem bylo asi 60 schůzek, tak nedělejte 

tady překvapené. Je to o tom, že rada konečně po roční intenzívní práci materiál dokončila a 

všemi hlasy schválila. My ho bereme na vědomí a ukládáme si, že pokračujeme dále. Bude 

jednání o dopravě, o tom, aby se to dotáhlo až k Revoluční ulici, kde jsou další projekty.  

Bude se konečně intenzívně pracovat s Dopravním podnikem, s životním prostředím.  

V projektu je, že se vykácejí všechny lípy na Smetanově nábřeží a zasadí se nové. To přece 

víte, že už se za dva měsíce všechny vykácejí, že Magistrát bude kácet. To se tam také budete 

přivazovat? Je to součástí projektu – vykácí se všechny lípy a nahradí se novými stromy s 

lepším jádrem. Jako na Anenském trojúhelníku se strom nahradí dvěma, budou mít speciální 

systém zavlažování diskutovaný s odborníky, dešťovku a další věci. Projekty se musí 

posouvat dál. Nedělejte tady překvapené, když vaši zástupci o tom rok mluvili.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitel Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Chtěl bych upozornit na to, když pan Bureš tady vykládá, co je předmětem tohoto 

bodu, že z toho dělá, jak bychom už bod projednávali. Chtěl bych zopakovat to, že naše 

protesty jsou zejména kvůli tomu, že je to jednoznačné porušování Jednacího řádu. Jestli si to 

nejste schopni uvědomit, budeme to muset dát jako podnět na Kontrolní výbor, aby se Jednací 

řád dodržoval. K čemu máme Jednací řád, když si z něho děláte trhací kalendář? (Potlesk) 

 Na druhou stranu jsme mohli udělat totéž co vy, když „upouštíte páru“, a mohli jsme 

dát podobně obsáhlý materiál, což je Strategie adaptace na změnu klimatu, která je platná již 

od r. 2017. Také je z produkce IPRu, také je schválena radou hl. m. Prahy a je tam přesně to, 

že takové parčíky a stromy jsou předmětem ochrany a že je důležitá věc se jich nezbavovat. 

Neudělali jsme to. Prosím vás, nedělejte to také, jinak se vystavujete tomu, že vás bude 

Kontrolní výbor nucen prošetřit. (Pokřik, potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, bereme na vědomí. Kontrolní výbor se jistě vypořádá s etickými kodexy 

a s podobnými věcmi, takže může prověřit i dodržování Jednacího řádu.  

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Připadá mi úsměvné, že naší největší zbraní je, že to dáme předjednat Kontrolnímu 

výboru. Je to jako z Červeného trpaslíka masivní letáková kampaň, když nás budete hodně 

otravovat. 

 Souhlasím s panem Burešem. Připravuje se to rok, dělá se na tom mnoho práce a z 

nějakého pro mne nepochopitelného důvodu to dáte na stůl. Je to věc, která se připravuje rok. 

Proč to nedáte na řádné zastupitelstvo? Můžeme o tom diskutovat. Nepatří to na mimořádné 

zastupitelstvo, které bylo svoláno ke kácení a nekácení javoru.  

 Pojďme tento tisk Koncepce Smetanova nábřeží, který vítám, projednat řádně, věnovat 

se tomu ze všech aspektů. Pokud se na tom pracovalo řadu let, tak přece nemůžete chtít, 

abychom se o tom bavili po nastudování 14 hodin. Věřím, že ne všichni přítomní lidé s tím 

byli seznámeni. Není to tak, že by se tomu mohl věnovat každý, každý se věnuje třeba své 

gesci. Vím o tom, co se tam děje v dopravě, ale pochybuji, že z pohledu kultury je to nějak 

zajímavé. Myslím si, že koncepce je jeden z největších projektů, který se na Praze 1 bude 

dělat, a my mu chceme věnovat 10 minut na mimořádném zastupitelstvu?   
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Je to hloupost. Má to být bod, na který se všichni připravíme a budeme tady o něm řádně 

diskutovat. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 V reakci na pana Bureše. Vím, že Magistrát ještě z dob, kdy jsem byl starostou, se ve 

spolupráci s námi snažil omezit nebo zamezit tranzitu centrem města, Starým Městem a 

Malou Stranou, a odvést tranzit do Blanky a na magistrálu. Od ledna 2020 současné vedení 

Prahy 1 tomu z neznámých důvodů Prahy 1 brání, ačkoli rezidenti Prahy 1 by dále mohli 

tranzitovat. Je to absurdní snaha potírat politickou konkurenci a zkazit jí nějaký projekt. Vím 

o tom, co se rok a čtvrt děje. Richard Bureš má pravdu, že o této snaze Prahy 1 dobře vím. To 

ovšem neznamená, že dobře znám 60 stránek koncepce, kterou toto pondělí Magistrát 

schválil. Je rozdíl nějaké téma znát a schválit písemný text, který je potřeba nastudovat 

mnohem podrobněji, nestačí k tomu jen povšechná znalost témat. Přiznávám se, že jsem to 

nečetl. 

 Už z toho, co tady Richard Bureš říká, se obávám, že Praha 1 chce nadále bojkotovat, 

aby nerezidenti projížděli centrem a že to bude i nadále pokračovat. To bude asi to smutné 

resumé tohoto zastupitelstva.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Pane Bureši, nevím, co jste přesně řekl magistrátním zastupitelům, ale zapomněl jste 

to projednat s občany. Proto tady jsou dnes občané. Do Komise pro životní prostředí jste nám 

nedali ani podklady. Naštěstí jsme se v komisi pro participaci před týdnem usnesli, že bychom 

chtěli vědět o projektech, že bychom chtěli dostat projektovou dokumentaci dopředu. Teď 

nám jde o tento strom. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Myslím, že se točíme pořád dokola. Podtrhuji to, co říkal David Skála. Panu Bureši, 

jedná se o tom tři roky. Na Dopravní komisi jsme to s Davidem probírali několikrát, což pan 

Ryvola z ANO nebyl schopen, a teď předkládáte materiál. Občané na jednání přišli z jiného 

důvodu a o tomto materiálu ani občané nic nevědí. Seznamme nejdříve lidi s tím, co se chystá. 

První vlaštovka bylo představení projektu na IPRu předevčírem večer, což bylo bezpochyby 

důležité, ale řešme strom a ne Anenský trojúhelník. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k programu. Prosím, připravte se k hlasování.  

 První je návrh na zařazení tisku 602, pořadí 2. v programu – Informace k návrhu 

koncepčního zadání. Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 7, distanční 

hlasování: proti pan zastupitel Kotas, Špaček, Nazarský, paní zastupitelka Počarovská, paní 

zastupitelka Nazarská se zdržuje. Celkový výsledek: pro 13, proti 11, zdržel se 1, hlasovali 

všichni. Návrh byl schválen, bod bude zařazen do programu dnešního jednání.  
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 Hlasujme o návrhu pana zastupitele Čižinského o zařazení tisku 613 jako 3. v pořadí. 

Prezenční hlasování: pro 7, proti 13, distanční hlasování: pro paní zastupitelka Nazarská, 

Počarovská, pan zastupitel Špaček, Nazarský, Kotas nehlasoval. Celkový výsledek: pro 11, 

proti 13, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh nebyl schválen, bod nebude zařazen na jednání 

zastupitelstva.  

 Prosím hlasovat o programu jako celku. Prezenční výsledek: pro 20, proti 0, zdržel 

se 0, distanční výsledek: pro paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Špaček, Nazarský, 

Kotas, paní zastupitelka Počarovská se zdržela. Celkový výsledek: pro 24, proti 0, zdržel se 

1, hlasovali všichni. Program máme schválený, můžeme podle něho začít jednat.  

 Před zahájením prvního bodu dávám procedurální hlasovat o sloučení rozpravy k 

bodům 1 a 2. Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: pro 13, proti 7, zdržel se 0. Distanční 

výsledek: proti pan zastupitel Špaček, Nazarský, Kotas, paní zastupitelka Nazarská, paní 

zastupitelka Počarovská. Celkový výsledek: pro 13, proti 12, zdržel se 0. Procedurální návrh 

byl přijat, bude sloučena rozprava k bodům 1 a 2.  

 Technickou poznámku má paní zastupitelka Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Bylo to hrozně zmatečné, dala bych hlasovat ještě jednou. Jak jsi řekl i pan Bureš, 

materiály spolu nesouvisí, jsou to dvě odlišné věci. Prosím o nové hlasování. Materiály jsou 

odlišné, nemůžeme sloučit diskusi. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní zastupitelko, podle Jednacího řádu můžeme navrhnout sloučení rozpravy k 

několika bodům. Můžete hlasováním vyjádřit, že nejste pro sloučení. Pokud se zastupitelstvo 

usnese, že slučuje rozpravu, tak to platí. Jinak musíte navrhnout změnu Jednacího řádu. 

Přejete si opakovat hlasování? 

(P. Počarovská: Ne, ale mají se slučovat pouze ty, které spolu souvisí.) 

 Ještě technická poznámka pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem říct totéž do paní kolegyně Počarovská. Prosím zopakovat hlasování. 

Domnívám se, že opoziční zastupitelé možná nevěděli, o čem hlasují. Tyto dva body spolu 

nesouvisí, je to informativní bod, že bereme něco na vědomí a netýká se to tématu – 

zachování nebo nezachování javoru stříbrného. Prosím, aby se hlasování zopakovalo, 

abychom si potvrdili, že opoziční zastupitelé pouze zvedají ruku pouze tak, jak si přejete, že 

nepřemýšlejí, o čem hlasují. Omlouvám se – koaliční zastupitelé. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pro vysvětlení panu Nazarskému. Postupujeme podle Jednacího řádu ZMČ Praha 1, 

který byl schválen dne 16. června 2020 včetně změn schválených 10. listopadu 2020, a to 

podle § 8, odst. 6, kdy zastupitelstvo může v průběhu zasedání bez rozpravy body programu 

přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu, případně rozdělit 

bod na samostatné části. Postupovali jsme plně v dikci Jednacího řádu.  

 Sám vidíte, že opoziční zastupitelé mají velkou moc, protože napíší dopis a hned se 

svolá mimořádné zastupitelstvo. V tomto směru si myslím, že práva nikoho nejsou dotčena.  

 S technickou se hlásí pan Nazarský, potom pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 V tom případě by byla slušnost zeptat se i druhého předkladatele, zda i on souhlasí se 

sloučením rozpravy. Takto mi to připadá neslušné. 
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P.  H e j m a : 

 V tom případě máme neslušný Jednací řád. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zásadně nesouhlasím s tím, co teď bylo dohlasováno. Podepsal jsem mimořádné 

zastupitelstvo kvůli nějakému bodu. Stalo se přesně to, co jsem říkal na začátku u 

projednávaného bodu. Děláte fígl, který je v tom, že nemohu vystupovat šestkrát pět minut, 

ale pouze třikrát pět minut. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Pane starosto, prosím, abyste četl Jednací řád vždy, když bude pochybnost o jeho 

znění, jako bylo při debatě o programu, a ne až tehdy, kdy se vám to hodí. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Také využiji právo technické poznámky. Zásadně nesouhlasím, aby bylo upřeno mé 

právo, že hlasuji pro sloučení diskuse. Pokud budu v menšině, budu to respektovat, pokud 

jsem ve většině, tak doufám, že mí kolegové, kteří byli proti, to budou respektovat také.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem požádat o opakované hlasování, abychom v tomto bodu měli jasno, 

abychom znovu hlasovali o sloučení rozpravy, abychom měli jasno, kdo si to přeje a kdo ne.  

(P. Hejma: Prosím, co je důvodem?) 

 Zmatečnost původního. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě má technickou poznámku pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych poprosit kol. Bodečka, že i když jednáme podle Jednacího řádu, aby to 

nenazýval fíglem. Je to urážka zastupitelstva, protože je to podle Jednacího řádu a myslím si, 

že se to nesluší.  

 

P.  H e j m a : 

 Byl to spíše apel na slušnost jednoho k druhému, abychom se tady zbytečně 

neosočovali.  

 Prosím opakovat hlasování. Hlasujeme procedurálně o návrhu na sloučení rozpravy k 

bodům 1 a 2. Prezenční výsledek: pro 13, proti 7, distanční výsledek: proti 5. Celkový 

výsledek: Pro 13, proti 12, zdržel se 0, hlasovali všichni. Tento návrh byl schválen. 

 Prosím přistoupit k jednání podle schváleného programu. 

 Paní Počarovská má technickou poznámku. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 V tomto případě bych chtěla hlasovat o odloučené rozpravě k 2. bodu. Je tam, že bere 

na vědomí usnesení rady a ukládá pokračovat v jednání. Prosím rozdělit rozpravu na dva 

body. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to procedurální návrh, kdy paní kolegyně Počarovská podává návrh na rozdělení 

rozpravy k bodům 1 a 2. Prosím hlasovat. Prezenční výsledek: pro 6, proti 12, zdržel se 0, 

distanční výsledek: všech 5 pro. Celkový výsledek: pro 11, proti 12, zdržel se 0, nehlasovali 2. 

Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím začít projednávat jednotlivé body. Prosím nejprve předkladatele 1. bodu, 

potom předkladatelé odprezentují bod č. 2 a otevřeme sloučenou rozpravu k oběma 

bodům.  
 Slovo má pan zastupitel Kučera k tisku 526, který je první v pořadí. Prosím, máte 

slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jsem trochu konsternován průběhem dnešního zastupitelstva. Je dobře, že to občané 

vidí. Vy jako koalice máte převahu hlasů, ale stejně nepostupujete důstojně. Ohnete si Jednací 

řád a prohlasujete si to, vymyslíte nějaký fígl a spojíte rozpravu. Je to vaším právem, ale není 

to důstojný způsob projednávání. My jako koalice bychom si nikdy nedovolili takovým 

způsobem mást veřejnost, že spojím dva nesouvisející body za tím účelem, abych způsobil 

zmatek a pak se na dně své duše asi smál, jak jsem to opozici natřel. Přijde mi to nízké. 

Nepotřebujete to dělat, v klidu jste mohli projednat náš bod, potom váš bod a odhlasovat si, co 

uznáte za vhodné. Hlasy na to máte. Mrzí mě, že jsme se dostali až do takové situace. Asi k 

tomu moc neřeknete. (Potlesk a pokřik v sále) 

 Prosím o klid. Vrátím se k bodu, kvůli kterému bylo svoláno mimořádné 

zastupitelstvo, které se týká zachování javoru stříbrného na pozemku parc. č. 168, Staré 

Město, v tzv. Anenském trojúhelníku. Myslím si, že je to novotvar a že bychom ho používat 

neměli, park se tak nejmenuje, má pouze tvar trojúhelníku. 

 Zastupitelstvo jsme požádali svolat právě proto, že kácení bylo náplní dalšího dne. 

Nevěděli jsme, kdy tam už přijdete s pilami. Uvítal jsem, že se potom situace nějak vyvíjela, 

kdy jste se dohodli s hl. městem na tom, že se budete dále dohadovat. Velmi se uvítal vstup 

státní správy z pozice ochrany hnízdění. Byl to takový deux ex machina, který nám získal čas 

debatovat o osudu javoru. Kdybych to věděl, počkal bych na řádné zastupitelstvo a 

nezatěžoval vás, ale v té chvíli nebylo času nazbyt. Je to jen vaše věc, pane starosto, že jste 

svolal jednání na pátek odpoledne, mohl jste ho svolat minulý týden, kdy ještě byla zima.  

 K usnesení, které předkládám. V prvním bodu se berou na vědomí podpisy pod petici s 

názvem Petice proti kácení javoru stříbrného, Praha 1, u Karlových lázní, která je dostupná na 

stránce www.peticezajavor.cz. 

 Ve druhém bodu hlasujeme o zachování javoru stříbrného, aby rostl na parcele a bylo 

o něj nadále řádně pečováno. 

 Praha 1 je investorem stavební akce vydláždění trojúhelníkového parčíku s tím, že na 

to má údajně navazovat druhá a třetí část prokopání tzv. čapadla, neboli tunelu pod silnicí k 

řece a vystavění jakési náplavky na řece. Druhá a třetí část jsou věci, které ještě nemají 

stavební povolení, takže to z vaší strany vnímám jako salámovou metodu. Myslím si, že 

takové závažné věci, které se odehrávají v turisticky velmi exponovaném místě, kde si lidé 

fotografují Pražský Hrad a naše pražské krásy, měly být projednány jako celek. Nevidím to a 

velmi mě to mrzí. (Potlesk) 

http://www.peticezajavor.cz/
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 Dnešní jednání jsme nesvolali proto, abychom diskutovali o jednotlivých projektech a 

o projektu jako celku, ale abychom diskutovali o jedné problematické věci – že pan radní 

Bureš a pan starosta Hejma chtějí co nejdříve pokácet javor stříbrný. To je problém z našeho 

pohledu, protože takto velké, staré a zdravé stromy jsou velmi cenné.  

 Jako přílohu důvodové zprávy jsem přiložil dendrologický posudek od společnosti 

JENA z r. 2016, který je veřejně dostupný ve stavební dokumentaci projektu, který říká, že 

strom je relativně zdravý, že jeho obvod je 380 cm, průměr kmene je 121 cm, výška 17 metrů 

a průměr koruny je 16 metrů, takže je to opravdový velikán. Věk je v posudku uveden 60 až 

100 let, takže předpokládám, že se pohybujeme kolem 80 let. Strom by mohl být brzy stoletý, 

když ho nezabijete.  

 V r. 2019 byl proveden zdravotní řez tohoto stromu, byly odstraněny suché větve a 

strom v dnešní době jistě neohrožuje své okolí, jak už jsme několikrát slyšeli z úst pana 

starosty Hejmy. Domnívám se, že neměl dostatečné informace a pustil do éteru takové 

zavádějící sdělení.  

 Ptal jsem se MČ Prahy 1, zda má novější posudek o stavu stromu, ale nic takového 

jsem nedostal. Předpokládám, že takový posudek neexistuje. Podával jsem na to i žádost o 

informace, nevím, případně mě s tím seznamte.  

 Petici proti kácení javoru stříbrného podpořilo přes 3200 lidí. Díval jsem se, jak je to 

rozděleno, protože takovou petici může podepsat kdokoli, je na internetu. Když jsem se díval 

v pondělí, tak naprostá většina lidí uvedla své bydliště v Praze. To se jednalo o 1200 lidí, 

dalších 230 lidí uvedlo místo svého bydliště přímo Prahu 1. Mnoho z těch, kdo udávají jako 

bydliště Prahu, tak tam mají uvedenou ulici na Praze 1. Číslo občanů z Prahy 1 bude vyšší, 

může to být 600 – 700 lidí. Myslím si, že názor vyjádřil relativně velký počet lidí přímo z 

místa našich sousedů, kterých se tato věc týká.  

 Požádal bych o spuštění prezentace, kterou jsem si připravil v této věci. Hlavní otázka 

je, co vyváží pokácení tohoto stromu? Když existuje dobrý důvod, tak se stromy kácí, ale 

veřejný zájem tady nevidím. Vidím tam zájem místních hoteliérů, aby měli hezký přístup z 

řeky ke svému hotelu, vidím tam zájmy podnikatelů v turismu, vidím tam zájmy lidí, kteří by 

rádi rozšířili svá kotviště na Vltavě. To všechno jsou legitimní podnikatelské zájmy, ale nesmí 

se to směšovat s veřejným zájmem. (Potlesk) 

 Byl bych rád, aby z úst pana Bureše a pana Hejmy zaznělo, jaký je tady veřejný zájem, 

já ho neznám.  

 Nejprve bych se chtěl věnovat jisté desinformaci, která šla po webu prohlášení  

Prahy 1, že ve věci proběhla nebo bude probíhat participace. Proběhlo setkání v centru 

městské architektury v CAMPu, kde se o věci mluvilo v rámci celé rozpravy o projektu 

revitalizace celkového nábřeží. Ačkoli na setkání v úvodu zaznělo, že se nejedná o participaci, 

ale o nějaké představení, je na včerejších webových stránkách Prahy 1 uvedeno, že se o 

participaci jednalo. Řekl jsem si, že si snad někdo ze mne dělá blázny, protože když na 

začátku a na konci setkání bylo řečeno, že to není participace, ale městská část to stále vydává 

za participaci, tak jsme asi v nějakém pekle lhářů. Prosím, vysvětlete mi to, možná to byl 

omyl. (Potlesk) 

 Prosím další slajd. Tady jsem si našel usnesení zastupitelstva, které bylo přijato v říjnu 

2019 v souvislosti s tehdejší velmi intenzívní diskusí o Petříně. Bod 3 z usnesení je, že 

zastupitelstvo konstatuje, že občany je třeba zapojovat do participativních projektů od samého 

začátku realizace. To je věta, kterou zastupitelstvo vyjádřilo vůli, že občané mají být zapojeni 

už, když se projekty chystají. Domnívám se, že současné vedení toto usnesení ignoruje a 

nepostupuje v souladu s ním. Je to spíše vizitka, ne že bychom vás teď mohli popotahovat za 

porušování usnesení zastupitelstva, ale vy ho nerespektujete. Je to velmi smutné a o to 

smutnější je, když se za participaci vydává něco, když se o participaci vůbec nejednalo.  
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Na řadě zastupitelstev jsme probírali, co participace přesně je a myslím si, že se k tomu 

nemusím vracet znovu a že každý občan tuší, jak by chtěl být asi zapojen – např. že se ho 

někdo zeptá a jeho názor je nějakým způsobem brán v potaz a je s ním nějak vypořádáno. 

Buď se řekne, že to tak bude nebo nebude, důvody atd. To se ale neděje. (Potlesk) 

 Prosím další slajd. Chtěl bych se věnovat přímo javoru. Na fotce vidíte, jak vypadá v 

létě, když obroste. Je to poměrně velký strom, myslím, že v blízkém okolí nenajdete podobný. 

Museli byste se přeplavit přes řeku na Střelecký ostrov, tam jsou stromy podobných dimenzí, 

ale na Starém Městě byste museli pokračovat až do okolí Staroměstského náměstí, nebo 

případně ve dvorech některých domů. To také detailně neznám. V zásadě je to unikátní 

kousek. 

 Prosím další slajd. Zde jsem si dovolil uvést, jaký význam má velký vzrostlý strom ve 

městě. Tady je to na příkladu dubu, ale javor je strom relativně podobných vlastností. Není to 

jen nějaká věc na okrasu, ale strom pro nás pracuje, denně zvládne odpařit sto až čtyři sta litrů 

vody, vyprodukuje kyslík pro padesát lidí za den, např. pro všechny zdejší občany, kteří přišli, 

strom by je zvládl udýchat. Takový strom je klimatizační jednotka, dokáže ochladit celé okolí. 

Má velký význam právě pro lidi, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti tohoto parčíku. Hodnota 

stromu se dá vyjádřit i v penězích, poskytne lidem službu odhadem za 7 mil. Kč za celý svůj 

život.  

 Kromě toho má spoustu dalších i estetických vlastností. Je to pamětník místa, 

pamatuje si 2. světovou válku, když Prahou pochodovali Němci nebo když sem jely ruské 

tanky. Všechnu historii bychom jedním řezem zabili.  

 Prosím další slajd. Tady je komiks, když zasadíte mladé stromy. Pan starosta říkal, že 

chce zasadit větší stromy. Nejde sázet takové obry, jako je tam dnešní javor, ale je možné za 

velké peníze zasadit nějaký větší strom. Stromy se spolu propojují. Malý stromeček se ptá 

druhého, zda se ho může chytnout. Ten mu říká: můžeš, ale musíš být trpělivý. My také 

musíme být trpěliví, abychom počkali, až strom vyroste do té obrovské velikosti, jakou má 

javor dnes. (Potlesk) 

 Prosím další slajd. Tady jsem si vypůjčil z množství e-mailů, které mi chodí na 

podporu zachování stromu, jeden od místní občanky, která se snažila vyčíslit hodnotu stromu. 

Kromě odpařování vody, vyrovnávání teplotních výkyvů a doplňování vzdušné vlhkosti 

zmiňuje, že zatrávněné osázené plochy nejlépe vsakují vodu při přívalovém dešti a naopak 

zvlhčují vzduch v době sucha. To se na vydlážděné ploše před fontánou dít nebude. Stromy a 

keře v součinnosti se zatravněnou plochou zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr, brání 

erozi, zhodnocují bydlení tím, že regulují teplotu a slouží jako biotop pro další živočichy, 

brouky, ptáky ale i lidi. Pomáhají nám vyrovnat se s hrozbou vedra, protože dláždění bude 

kumulovat v letních měsících vysoké teploty a klimatizační jednotka nám tam bude chybět. 

 Paní zmiňovala i hrozbu nevkusu. Obává se toho, že na novém náměstíčku by časem 

vznikl nějaký hangár zahradní restaurace, jaké známe. Ohyzdných hangárů je v Praze velké 

množství, např. tady za Žofínem v létě najdeme jeden.  

 Dále je hrozba hygienická. Nevíme, jak by místo zapadlo do místního koloritu klubů, 

restaurací a nočního života, zda by brzy nebylo plné nedopalků nebo nějakým způsobem 

znečišťováno.  

 Prosím o další slajd. Na závěr jsem vytáhl několik citátů, jak petenti vzkazují nám jako 

zastupitelům, co pro ně strom znamená, jak to cítí. Jsou to velmi osobní vzkazy. 

 Prosím další slajd. Budu je průběžně číst, průběžně prosím paní Valíčkovou o další 

slajdy.  

 Toto místo znám a je to jedno z mála míst z okolí. Nebuďme barbaři. 

 Tento strom je na pokácení moc majestátní, byla by ho škoda. Při procházkách Prahou 

by mně tam scházel. 
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 Ptám se: co je to vůbec za lidi, co mají ve 21. století touhu kácet strom?  Velmi 

smutné. Vzrostlé stromy jsou ten nejcennější poklad, který je navíc nenahraditelný. 

 Vnímám to jako zločin, kácet takový strom v místě, kde žádný mladý strom nemá 

šanci přežít a dožít podobného věku.  

 Města a stát by měly více sázet, ne více kácet. 

 Vzrostlých stromů ve městě není nikdy dost. Chladí své okolí, poskytují stín a útočiště 

ptákům a hmyzu. Kdy už si to lidé konečně uvědomí? Jak dlouho bude trvat, než případně 

vyroste náhrada takového stromu? Sto let – nekácet. 

 Nechci dlažbu místo stromu, podchod může být i se stromem. 

 Strom je živá bytost. 

 Nedomnívám se, že by prostředí Prahy 1 mělo být zušlechťováno kácením stromů. 

Jako rodilá Pražačka ho znám mnoho let. Několik let jsem kolem něj chodila při studiu na 

vysoké škole při procházkách. Prosím, nechte ho žít.  

 Miluji tento impozantní strom. Tento trend posledních let dělat z něj vařící betonové 

plochy by neměl být podporován. 

 Podepisuji, protože nechci ničit zbytek přírody, které je na Starém Městě čím dál tím 

méně.  

 Je to trestuhodné ničit starý strom kvůli stavebním úpravám. Styďte se a najděte jinou 

možnost před pokácením.  

 Nesouhlasím zásadně s pokácením stromu, protože to považuji za absolutně zbytečný 

a násilný čin, který jde proti mým hodnotám. Apeluji na zdravý úsudek lidí ve vládě, aby 

tento krok přehodnotili. 

 Vzrostlé stromy v zástavbě jsou vzácné, chraňme je.  

¨ Podepisuji, protože realizace projektu je možná i bez vybudování podchodu. Dláždění 

v trojúhelníku navíc sníží podíl zeleně v našem městě.  

 Než vyroste další strom, už tu dávno nebudete. To je zločin, je tam na svém místě. 

¨ Vlastním byt v oblasti a každá zeleň, natož vzrostlý krásný strom, je pro centrum 

důležitá.  

 Na Národní se buduje s velkou pompou zazeleněný dům jako pokroková architektura, 

a za rohem chcete ničit letitý strom?  

 Stavba podchodu by šla realizovat i se zachováním vzrostlého stromu, stačí to lépe 

promyslet. 

 Stromy do města patří, mladé i staré. 

 Pokácet vzrostlý strom z důvodů, které jsou uvedeny, je nezodpovědné, barbarské. 

 Stromy jsou součástí genia loci Prahy, chraňme je. 

 Podepisuji, protože se jedná o zcela nepochopitelnou surovost. 

 Podepisuji, protože vedení Prahy 1 svévolně kácí stromy, kde se jim zachce, bez 

jakékoli konzultace s občany. 

 Stromy jsou básně, které Země píše do nebe. Chraňme je, prosím. (Potlesk) 

 Toto byl poetický závěr.  

 Na závěr prosím poslední slajd. Ptám se vás, koaliční zastupitelé, co vy tomu stromu 

vzkážete, když ho chcete pokácet? Je to otázka, která tady zůstane viset ve vzduchu. Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji panu Kučerovi za uvedení jeho tisku. Zároveň otevírám projednávání tisku 

602, druhého v programu. Je to Informace k návrhu Koncepčního zadání Křižovnická, 

Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, kde předkládáme na vědomí usnesení rady hl. m. 

Prahy, které je uvedeno včetně jeho přílohy, které schválilo návrh tohoto koncepčního zadání, 
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které zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a zároveň návrh na omezení zbytné 

tranzitní automobilové dopravy. 

 V rámci toho bych si dovolil ještě před prezentací dát slovo panu arch. Tichému, který 

musí být někde v 16 hodin z náhlých rodinných důvodů. Bohužel se ale stalo, že pan architekt 

musel odjet. Pane kolego Nazarský, není to radostná věc, ale budeme se snažit s panem kol. 

Burešem to za něho zvládnout.  

 V tomto směru zde bylo snahou vám zde odprezentovat podrobně celý záměr, jak se 

vyvíjel do poslední chvíle, kde bychom byli velmi rádi, kdyby bylo zavnímáno, že tento 

koncept, to je revitalizace Anenského trojúhelníku, je dlouhodobě plánovaný záměr. To, co 

schválilo hl. m. Praha prostřednictvím své rady v pondělí, koncepční zadání Křižovnická, 

Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, to byl koncepční materiál, který se zabývá 

revitalizací celého tohoto obrovského území podél řeky Vltavy.  

 Toto území je rozděleno do několika segmentů. Jsou poměrně dobře zpracovány a 

graficky popsány v tomto materiálu. Zároveň je tady popisován i stav jednotlivých lokalit. 

Když se podíváte na str. 21 tohoto zadání, máte tam ze strany Institutu plánování a rozvoje 

města definovanou lokalitu Park Smetanovo nábřeží a Karolíny Světlé.  

 Píše se zde, že zástavba mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Karolíny Světlé je v 

severní části zakončena rozptýlenou plochou, parkovým náměstím lokálního charakteru, tzv. 

Anenský trojúhelník. Nechává vyniknout okolní ulici přiléhajících domů. Vzniklá vegetace na 

tomto místě dodává prostoru patřičnou intimitu. Trojúhelníkové prostranství je oplocené, 

nepřístupné, pro veřejnost zapovězené. Celkový dojem z místa je vzdálený, neprožitý, 

neobytný, náměstí není upraveno pro lidi. Návrh revitalizace veřejného prostranství od 

architektonické kanceláře na zarostlou plochou nahlíží z nové perspektivy. Prostor veřejnosti 

otevírá, navrhovaná místa k pobytu, k odpočinku, k lokálnímu využití však respektují svou 

pozitivní roli hierarchicky nižší, intimnější úrovně veřejného prostranství vedle exponovaného 

a hojně navštěvovaného nábřeží. Přiléhající čapadlo, které z Anenského trojúhelníku 

zpřístupňuje hladinu Vltavy, je skryté, na jeho objevení stále čekáme.  

 Z pera stejného architektonického ateliéru Marka Tichého byla nastíněna tendence z 

čapadla vyběhnout po mole až na samotný konec a přiblížit pozorovateli překrásná 

panoramata Prahy a tím i jinou dimenzi.  

 Tímto dokumentem doporučujeme realizaci prostoru Anenského trojúhelníku a 

bezprostředně navázat i rekonstrukce čapadla s výstavbou mol na Vltavě. V souboru se 

samotným nábřežím získá tak Praha významný soubor nově revitalizovaných 

reprezentativních prostranství. 

 Není to hodnocení od nás, je to hodnocení od Institutu plánování a rozvoje města, je to 

konstatování celého týmu lidí, kteří se tímto prostorem zabývali. Vedle Prahy 1 to byl právě 

tým tohoto Institutu. Je to materiál, který schválila rada hl. m. Prahy předkladem Adama 

Scheinherra a 2. náměstka primátora pana arch. Hlaváčka.  

 V tomto směru je zapotřebí tuto věc zavnímat. Nechceme od vás nic jiného, než abyste 

vzali na vědomí, že rada něco ve svém tisku schválila. Každý si to odnese domů, může si to 

prostudovat a můžeme se třeba na příštím zastupitelstvu tímto materiálem zabývat velmi 

podrobně a odborně. Mezitím to určitě necháme projednat v komisích rady MČ, aby se s tím 

mohli všichni podrobně seznámit.  

 V tomto směru nechceme nic jiného, než aby bylo zavnímáno, že tento problém nelze 

zužovat na strom. Mně osobně je stromu velmi líto. Snažili jsme se najít cestu, jak zrealizovat 

celý projekt čapadla právě za přítomnosti tohoto stromu. Petr Kučera si jistě pamatuje, že 

jsme se o tom kolikrát bavili a s Vladanem Brožem se snažili řešení s jednotlivými 

projektanty hledat. V tomto směru ale nelze najít jinou cestu, protože strom je vrostlý do 

čapadla. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 18 
 

 Kvůli tomu, aby nedošlo k ubývání zeleně, přišel návrh od odborníků, kteří se touto 

věcí zabývají a mají s tím zkušenosti, že lze skutečně vsadit vzrostlý strom a přidali jsme k 

tomu ještě jeden. V tomto směru je to technicky flexibilní a není to žádné scifi, že by tam byly 

dva vzrostlé nové stromy.  Zároveň se na ta místa doplňují další klimaticky pozitivní prvky 

jako je vodní prvek, nová kašna a umožnění kontaktu s řekou, obnovení historického prvku, 

který tady byl. Tak se Pražanům v místě bydlícím umožní dimense projít pod nábřežím přímo 

k řece a tam si užívat zase jiné dimense, chodit po lávkách, což je věc pro toto místo unikátní.  

 Pokud jsem měl možnost mluvit v místě svého bydliště se sousedy, mám na to řadu 

pozitivních reakcí. Bohužel, tito lidé nemají čas sem přijít a říci svůj názor, ale vyjadřují ho 

jiným způsobem.  

 Můžete to bagatelizovat, ale tak jak my s pokorou vyslechneme váš názor, tak s 

pokorou vyslechněte názor, že je řada lidí, kterým se to líbí.  

 V tomto směru se snažíme prospět a je to podpořeno i tímto koncepčním materiálem, 

takže je to ve spolupráci s hl. m. Prahou.  

 Prosím pana kolegu Bureše, aby mě ještě doplnil v předkladu.  

 

P.  B u r e š : 

 Právě na tom je vidět ta propojenost. Nevím, zda mám mluvit jen k tomu nebo jen 

díky sloučené diskusi reagovat i na to, co tady zaznělo. Asi ano, ať dnes doopravdy 

diskutujeme.  

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pane radní, máte představit svůj bod, prosím, nehovořte k prvnímu bodu. Pan kol. 

Kučera představil svůj bod. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, to byla technická poznámka? Vzal jste si slovo, aniž jsme viděli, že jste 

se přihlásil. Berme to jako technickou poznámku pana Nazarského.  

 Prosím, pane radní, máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Nevím, za jakou politickou stranu z historie pana Nazarský promluvil, ale zakazuje 

mně mluvit.  

 Jak oddělit tuto věc, když se týká jedné a stejné věci? Vracím se tedy pouze k druhému 

předkladu. Mám veškeré dokumenty k tomu, abych některým připomněl pravdu, kterou 

zamlčují. Pojďme k materiálu, kde rada po velmi intenzívním projednávání každé jednotlivé 

věci to probírala. Tam jsme věřili IPRu, který je koordinátor, který zajišťuje veškeré 

participace, ať odborné skupiny, projektanty, architekty, inženýry, historiky, nebylo to jen o 

dopravě, jak se kdesi publikovalo. To je stále otevřené téma, ale jak jsme konstatovali v 

CAMPu, dohadování nás posouvá k něčemu, co by následně mohlo být dobrým řešením. 

 Co se týká materiálu a vizuální části, každá věc byla na jednáních probírána přesně s 

ohledem, jaká bude reakce veřejnosti.k vykácení všech existujících lip na Smetanově nábřeží 

a prezentace k tomu, jak budou nahrazeny. To je v té části, kterou řeší Magistrát. Diskutovali 

jsme věc ohledně toho, zda existuje jiná alternativa společného plánu na zprůchodnění 

čapadla, která by umožnila zachovat strom. Existovaly na to různé materiály. Pokud se 

nemýlím, v r. 2019 jste si nechali udělat další tři alternativy, které vám potvrdily, že to možné 

není. Materiál je o tom, že po roční práci IPR i Magistrát říkaly – jak to správně říkal pan 1. 

náměstek Hlaváček, že vyšší cíl toho je takový, že ač neradi, tak musíme přistoupit k tomu, 

aby strom ustoupil otevření, ale za podmínky, že už teď víme, který i druhý strom čeká na 

převoz do České republiky. Je připraven na to, aby byl přesazen. Jeho kořenový bal je 
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obhospodařován tak, aby se strom uchytil a aby to byl platan javorolistý, který se do města 

hodí výrazně více, který má širokou korunu, který místo zastíní a splní to, co tady bylo říkáno. 

 I to bylo předmětem ročního důležitého jednání. Tisk je tady hlavně proto, že ten, kdo 

se tomu trochu věnoval, zná každé písmenko, každou stránku, obsahuje různé vizualizace 

vznikající před dvěma roky nebo před rokem. K tomu existují další doprovodné. V materiálu 

třeba máte, že by měly být vysázeny stromy před Krannerovu kašnu, což by znamenalo, že by 

znepřístupnily pohled na Krannerovu kašnu, která se začíná letos rekonstruovat jako součást 

revitalizace celého území, abychom měli během dvou let celé území od Mánesa až po 

Palachovo náměstí pěkné.  

 Říká se tady, že kácíme stromy. V jednání se jako Praha 1 hádáme např. o ještě 

důležitější věc než je tato. Území sahá až k Palachovu nám. a Praha 1 je jediná, která 

prosazuje, aby tam vznikla alej stromů. Materiál víceméně říká, že se z toho udělá kompletně 

vydlážděná plocha. To je něco, o co budeme muset nadále svádět boj. Jsme pouze my, kteří 

opakovaně vyzývají Magistrát, aby tam vznikla alej, kterou máme ověřenou a doufáme, že 

uspějeme. Stejně tak se dohadujeme, aby stromy poté, co je Magistrát vykácí, pokračovaly 

dále.  

 Rok jsme se dohadovali o různých věcech a výsledkem toho je, že po ročním 

intenzívním jednání existuje koncepční studie, která ukazuje budoucnost celého tohoto území. 

 K Anenskému trojúhelníku se následně přihlásím, protože faktů k tomu existuje hodně 

a myslím, že musí zaznít, aby všichni měli zcela ucelené informace.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Ve vašem předkladu se má brát na vědomí usnesení rady č. 579. Na radě byly 

schváleny dva dokumenty, a vy nám předkládáte jen jeden. Jeden, který se týká dopravy, 

omylem vypadl? Jak mohu brát na vědomí usnesení rady, když ho tady nemám kompletní?  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Přílohou je to, co bylo schvalováno na radě hl. m. Prahy, nic tam nechybí. Jak byl tisk 

přijat, tak je v příloze.  

 

P.  H e j m a : 

 Obávám se, jestli pan zastupitel Skála nemyslí na první verzi předkladu do rady. 

Následně se dohodlo, že se nebude schvalovat konkrétně řešení dopravy, že se schválí pouze 

princip, jak se bude technicky provádět selekce automobilů, což je skenem registračních 

značek. Zůstal tam pouze materiál koncepční zadání k záměru na veřejné prostranství. To je 

takto přesně převzaté usnesení rady hl. města. Je potřeba to vzít v patrnost. Máme to 

vysvětleno a nám nikdo nezatleská.  

 Technickou poznámku má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vysvětlené to nemám. Máme tady, že schvalujeme jednu přílohu, a usnesení mělo 

přílohy dvě. Usnesením rady v pondělí bylo schváleno nejen koncepční řešení, ale v bodu 2 

návrh záměru na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy pomocí dopravního režimu. 

To neschvalujeme? 
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P.  H e j m a : 

 Neschvalujeme nic, jen bereme na vědomí citované usnesení rady. Jak bylo 

předloženo radě hl. města, tak to tady máme, je to přesně převzato.  

 Pan zastupitel Bureš s technickou. 

 

P.  B u r e š : 

 Padají tady věci a musí zaznít na mikrofon: materiál, tak jak je, je stažen oficiálně z 

webu hl. m. Prahy. To je to, o čem rada v pondělí jednala. Toto je ten materiál, nebudeme z 

něho něco schovávat. Dokonce jsme poté měli společnou tiskovou konferenci. Jde skutečně o 

originál. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Skála s technickou. 

 

P.  S k á l a : 

 Děkuji za vysvětlení. Tady jen čtu, že rada hl. m. Prahy schvaluje návrh koncepčního 

zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 V bodu č. 2 návrh záměru na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy pomocí 

dopravního režimu, systém snímání RZ, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.  

 Prosím, aby naše zastupitelstvo vzalo na vědomí oba body, které byly schváleny v 

radě. V bodu 1 prosím o doplnění názvu, aby tam byly oba návrhy. Chápu, že došlo ke 

sloučení příloh, proto je příloha jen jedna. Prosím jen o doplnění názvu do našeho usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane zastupiteli, existuje pouze jedna příloha, která je součástí usnesení, a my bereme 

na vědomí celé usnesení, což znamená i to, že byl schválen návrh na omezení zbytné tranzitní 

dopravy. To také bereme na vědomí. 

 

P.  S k á l a : 

 Prosím jen o doplnění do našeho usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud žádáte cokoli doplnit, tak předložte Návrhovému výboru.  

 Přistoupíme k rozpravě. Dovolím si vás požádat o shovívavost, abychom nechali 

vystoupit paní Petru Pětiokou, která je zde s miminkem. Bylo by slušné nechat ji vystoupit 

jako první i před zastupiteli. Prosím, máte slovo. 

 

P.  P ě t i o k á : 

 Děkuji vám za slovo a za čas. Mám čtyři až pět bodů a poprosila bych pana starostu 

Hejmu a pana radního Bureše, abyste si dělali poznámky. Budou to jen nadpisy, zašlu vám to 

potom e-mailem.  

 První věc je k panu  Burešovi a k panu Hejmovi. Oháněli jste se tady Komisí životního 

prostředí. Na Komisi životního prostředí jsme za dva malostranské spolky chodili pokaždé. 

Teď je doba covidu, vy to on-line neděláte, žádné informace o likvidaci parčíku na Smetanově 

nábřeží jsme neměli.. 

 Za druhé. Když se pan Hejma stal starostou, celá komise často mluvila o participaci s 

občany. To nás minulo stejně jako věci kolem Petřína.  

 Pane Bureši, také jste se oháněl pracovní skupinou. Měla jsem za to, že když bylo 

třeba setkání na Baráčnické rychtě kvůli tomu, že jsme nechtěli, aby se prováděla výstavba na 

Petříně a kácení Lobkovické zahrady, bylo přislíbeno panem Hlubučkem ze stejného 
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politického uskupení s panem Hejmou, že bude pracovní skupina. Pracovní skupina sice byla, 

ale nikdo nám o ní neřekl, žádní místní obyvatele do skupiny zařazeni nebyli a my, co jsme 

nominovali aspoň odborníky z řad ornitologů, biologů, dentrologů, tak jste nám je vyházeli.  

 Tak pracují pracovní skupiny, které nominuje koalice Prahy 1. Nelíbí se mi to, člověk 

by si řekl, že jste snad lhali. (Potlesk) 

 Dále dotaz přímo na pana Bureše. Komunikoval jste s paní senátorkou Němcovou. Po 

našich komunikacích jsme zjistili, že jste jí asi podal nějaké scestné informace. Byla bych 

ráda, kdybyste mi do e-mailu odpověděl, co jste paní senátorce Němcové napsal. Děkuji. 

 Hlavně nám jde o to, aby Praha 1 byla hezčí, prospívala, byla zelená a ne o to, aby se 

tady ničily zelené plochy a zbytečně se dláždily. Myslím, že by stálo pár korun parčík na 

Smetanově nábřeží nějakým způsobem zkultivovat, dát tam lavičku, možná přidat nějakou 

květinu. Místo stoprocentně plní funkci, kterou toto místo potřebuje, a to ať jde o eliminaci 

hluku, prachu, zadržování vody, ale evidentně neplní funkci, kterou od tohoto místa chcete vy 

a hoteliéři kolem, což je funkce zahrádek, možného nájezdu do garáží u nově zbudovaného 

hotelu – čistě polemika,  výhled na Hradčany, třeba to některému hotelu vadí. Dovedu si 

představit, že by byla restaurace spokojenější, když by nekoukala do stromu, ale na Hradčany.  

 Ráda bych se zeptala, když jsme se bavili k Petřínu s panem starostou Hejmou a s 

panem Hlubučkem ve Stanu, jak to dopadlo s revokací rozhodnutí ohledně Petřína. Bylo 

slíbeno, že u rozhodnutí ohledně kácení a výstavby na Petříně proběhne revokace. Nic 

takového neproběhlo, bylo to pouze odloženo. To se nám také nelíbí.  

 Pokud se týká Smetanova nábřeží, určitě jste oslovili nějaké spolky. Dočetla jsem se, 

že se to ještě řešilo za pana starosty Lomeckého. Považovala bych minimálně za slušnost v 

této covidové době, aby revitalizace, ale spíše destrukce takového zeleného místa proběhla 

minimálně v Malostranských novinách nebo v novinách Prahy 1. V obecních novinách, v 

radničních novinách toto vůbec nebylo. (Potlesk) 

 Ještě k petici. Je více než tři tisíce petentů. Pane Hejmo, říkáte, že máte spoustu 

sousedů. Věřím, že to jsou lidé, kteří tady bydlí, kteří tady chodí nakupovat, chodí s dětmi do 

školy, do kroužků a jsou v různých spolcích, ale že to nejsou názory vašich sousedů hoteliérů, 

restauratérů apod. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Rovnou na to odpovím. Začnu od konce. Naše rodina tady žije čtvrtou generaci. 

Narodil jsem se tady, s řadou lidí jsem chodil do školky a na základku. Jako starousedlík jsem 

v kontaktu s lidmi, kteří tam bydlí, včetně mně, i když nerozumím tomu, že občas někdo 

zpochybňuje, že tady vůbec bydlím, což je postavené na hlavu. 

(P. Pětioká: To jsem já.) 

 Omlouvám se, slovo jste již měla, pokračujeme dále v rozpravě. 

 Samozřejmě, že jsou to názory těch, co tam bydlí. Můžeme si o tom popovídat i mimo 

toto ... 

(P. Pětioká: To bych byla ráda, kdybyste mi někdy zvedl telefon nebo zavolal zpátky.) 

 Paní kolegyně, toto není diskuse. Velmi se omlouvám, ale buďme slušní, jsme na 

zastupitelstvu, nejsme někde na hřišti, abychom se překřikovali tímto způsobem. 

 Odpovídám vám na to, že je to od starousedlíků sousedů, těch, kteří tam bydlí, 

nakupují, chodí tam do škol a do školek.  

 Pokud jde o Petřín, je to věc nesouvisející s tímto bodem. Jak jistě víte,  iniciativu 

převzalo hl. město pod gescí 1. náměstka primátora Hlaváčka a Institutu plánování a rozvoje 

města. Tam běží proces nějakého plánování, zadání koncepce atd., což jde mimo nás. Svým 

usnesením jsme se zavázali k tomu, že to budeme sledovat, hájit zájmy občanů. Delegace od 

vás byla přímo u mne a domluvili jsme se na postupu a s panem radním Burešem jsme k tomu 
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přijali usnesení. Jistě vám k tomu dá další vysvětlení, včetně pracovní skupiny a dalších 

souvisejících věcí.  

 Bude reagovat pan radní Bureš? 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si v krátkosti odpovědět. Vážená paní Pětioká, ohledně Petřína vás vaši 

kolegové jistě informují nebo možná neinformují, kdo vám teď pomáhá s řešením Lobkovické 

zahrady. Jdu po hraně svých kompetencí a po hraně zákona, a přesto se vám snažím pomoct.  

 (P. Pětioká: To jsem nezavnímala.) 

 V tom bude ten problém. Nevím, o jakých garážích jste mluvila, jestli myslíte to, že 

Belvue mělo historicky nějaký návrh, zcela jistě se dočtete má negativní stanoviska. Je to 

odložený případ a nic takového tam nebude.  

 Přestaňme se urážet a vsouvat někomu něco do hlavy. Jsme přece lidé, máme různé 

názory, ale ve spoustě věcí pracujeme společně. Velmi mě mrzí, že tady riskuji s něčím, úplně 

zbytečně pomáhat s nějakou věcí. V tom asi přestanu. Nedělám to kvůli vám, ale kvůli 

ostatním, kteří to vnímají déle.  

 Je postupné projednávání už od r. 2015, je to asi 60 orgánů, které se tím zabývaly 

včetně občanských, ale k vaší odpovědi na Petřín. Děláme víc než nám naše kompetence a 

pomalu i zákon umožňuje, žádné garáže tam nebudou a ani nejsou součástí projektu. Vyjádřili 

jsme se negativně. 

 Přes dva patnáctimetrové stromy, které budou stát přesně v ose toho, aby z hotelů a z 

restaurací nebylo vidět – to by nás hoteliéři museli nenávidět. Zatímco mají teď strom úplně 

mimo, tak my je postavíme přímo před jejich výhled? Neříkejme takové věci, buďme 

konkrétní a snažit se dávat věci správně dohromady.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Prosím pana starostu i pana radního Bureše, aby vysvětlili občanům, proč si berou 

slovo mimo přihlášené pořadí. Nechápu, proč se nehlásíte jako my všichni do pořadí, ale 

vstupujete se svými vysvětleními bezprostředně po vystoupení někoho jiného. Domnívám se, 

že to nemá žádnou oporu v Jednacím řádu. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte pravdu, omlouvám se za to. Bylo to z gentlemanství vůči paní Pětioké, která má 

miminko, které se spíše těší ven na čerstvý vzduch a ne aby tady bylo na zastupitelstvu. 

Snažili jsme se jí rovnou odpovědět. Samozřejmě, už to dále dělat nebudeme.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka, má technickou poznámku. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pořád přemýšlím nad sloučením rozprav. Chci se zeptat, když došlo ke sloučení 

rozprav, zda mám tři možnosti výstupů nebo šest možností? Myslím si, že šest.  

 

P.  H e j m a : 

 Klidně máte šest, pane kolego.  

 Postoupíme dál v rozpravě. Prosím paní Barboru Hrzánovou, která se jako další 

přihlásila z řad občanů Prahy 1. Máte slovo. 
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P.  H r z á n o v á : 

 Děkuji vám. Jmenuji se Barbora Hrzánová, jsem obyvatelkou Prahy 1. Jsem poprvé v 

životě na takovém zasedání, děkuji za tuto možnost, je to velice poučné i do mého budoucího 

nejen občanského, ale i profesního života. Děkuji vám, dámy a pánové. 

 Chtěla jsem vám říct jednu věc. Pochopila jsem, že tady převažuje obchodní prostředí, 

nejsem člověk obchodu, jsem člověk kultury a spíše přírody než obchodu. Stromy, lidé a 

stejně tak ostatní příroda jsou součástí stvoření, neumíme je vyrobit – ani člověka, ani strom. 

Tím pádem z vyššího principu mravního ani člověk, ani strom není obchodovatelný. Chci tím 

říct to, co pro mnohé z vás vypadá evidentně jako jeden strom, proti kterému jdou vaše 

ušlechtilé zájmy, které jsou jistě finančně pro všechny velice výhodné, tak strom tady žije sto 

let na rozdíl od nás. Strom se nedá přesadit, nedá se mu jen tak změnit prostředí. Jelikož strom 

je živá bytost, která byla stvořena, je závislý na svém okolí jako my na něm.  

 Pro technokratičtější publikum. Za tu dobu, co tady žiji, zažila jsem mnoho kácení s 

tím, že je to pro naše dobro – říká se tomu revitalizace. Po této revitalizaci, po děrách v 

chodnících nebo parcích, nastupuje mnoho politiků a političek, kteří vysazují nový vzrostlý 

strom. Je u toho spoustu kamer, fotoaparátů. Ptám se vás, jakou má vzrostlý strom životnost? 

Jen na nábřeží, kde revitalizace za můj poměrně dlouhý život v Praze proběhla několikrát, 

kolik stromů přežije jednu, dvě nebo tři zimy? U tohoto stromu nevíme, kdy a zda ho někdo 

vysadil, nebo zda se tam jen náhodně zjevil, a přežil sto let. Strom nepotřebuje jedinou korunu 

z našich kapes, přežil zimní solení, přežil veškerou chemii, kterou do přírody pumpujeme, a 

teď proto, že část z vás chce pro nás lepší zítřky, krásné výhledy atd., začíná kácení. Potom 

nám nabídnete krásné světlé výhledy. U těch se všichni vyfotografujeme. Za několik let, kdy 

už nebudete na svých postech, výhledy nám tady zůstanou. Děkuji vám za pozornost. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Barboru Kosíkovou. 

 

P.  K o s í k o v á : 

 Jsem tady také starousedlík, oba mí pradědečkové od začátku 20. století bydleli na 

Václavském náměstí. Chtěla bych připomenout, že celá tato komedie je kvůli tomu, že pan 

starosta s obyvateli nehovoří, nepředkládá své plány, neseznamuje nás se změnami. Poté, co 

na Betlémském náměstí je napevno zbudovaná předzahrádka restaurace Oliva Nera, máme 

všichni oprávněné obavy, co se tady bude dít s tím kouskem na konci Karolíny Světlé. 

Všichni, co tady jsme, máme pocit, že nahrazovat zeleň dlažbou je krok špatným směrem a 

byli bychom rádi, kdybyste vzhledem ke klimatickým změnám toto bral v úvahu. Navíc 

čapadlo je několik kroků vedle, může se to využívat k přístupu k řece a není potřeba kácet 

strom.  

 Závěrem bych chtěla říct, že když tak litujete, že v pátek odpoledne nejste u rodiny, 

tak já i ostatní bychom byli rádi, kdybyste byl u rodiny od pondělí do neděle a nekácel tady 

stromy. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Kosíková, říkáte, že nekomunikuji. Jen s vámi jsem si po mobilu vyměnil asi šest 

SMS, kdy bylo zveřejněno mé soukromé telefonní číslo. Jsem připraven komunikovat s 

kýmkoli. Jako předkladatel mohu reagovat. 

 Prosím dalšího – Roberta Vašíčka, který je zastupitel Prahy 11. Musíme procedurálně 

hlasovat o možnosti jeho vystoupení.  

 Technická – paní kolegyně Počarovská. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Zmínil jste, že předkladatel může reagovat na přihlášenou diskusi, paní Kosíková 

reagovala na tisk pana Kučery. Když jsme už sloučili rozpravu, tak odlišujme tato dvě témata.  

 

P.  H e j m a : 

 Paní kolegyně, je to rozprava k oběma tiskům, takže předkladateli v tomto směru je 

pan kolega Kučera, pan radní Bureš a já.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Jsou to dva rozdílné tisky a příspěvky se týkají různých tisků.  

 

P.  H e j m a : 

 Ve sloučené rozpravě to nerozlišíme. 

 Prosím hlasovat, zda může vystoupit pan Robert Vašíček. Prezenční hlasování: pro 13, 

proti 0, zdržel se 0, distanční hlasování: 5 pro. Celkový výsledek: pro 18, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovalo 7.  Prosím pana Vašíčka, máte slovo. 

 

P.  V a š í č e k : 

 Jmenuji se Robert Vašíček, jsem zastupitel z Prahy 11. Přišel jsem k vám na návštěvu 

s veškerým respektem k tomuto tělesu, k zastupitelům i k občanům Prahy 1. Do zastupitelstva 

jsme se dostali s programem Za každý hlas jeden strom. Mám absolutní úctu vůči svébytnosti 

politické samosprávnosti Prahy 1. Jediné, co mohu, je prosit, nikoli přikazovat nebo vás 

jakýmkoli způsobem k něčemu nutit.  

 Přesto cítím, jestliže na nábřeží dochází ke kácení stoletého stromu, je to velmi špatný 

vzkaz pro všechny obyvatele Prahy. Podle mne je to špatný vzkaz a nedorozumění mezi 

koalicí a opozicí, mezi občany a radou, mezi občany a zastupitelstvem. Jestliže chcete nadále 

ku dobru občanů spravovat městskou část, je třeba vyslyšet občany, kteří se za tento strom 

postavili.  

 Vnímám, že na nábřeží jsou nějaké technické potřeby, že se stromem nelze pohnout, a 

proto se volí tato invazivní metoda. Přiznám se k tomu, že na výboru pro územní rozvoj a 

životní prostředí často – naposled se mi to povedlo včera – zachraňuji stromy na cizích 

pozemcích. Včera jsme donutili developera k tomu, že dal slib, že 12 stromů přesune na 

pozemku při výstavbě parku na Praze 11. Chci vám ukázat cestu, že by možná stálo za to, aby 

městská část začala hledat jinou technickou cestu než odstranění stromu. Jestliže vlastníci 

okolních nemovitostí chtějí získat nějaký technický přístup nebo chtějí nějak místo využít, tak 

ať tam přibude nějaká další cesta, ať je tam nějaká lávka, ale nekácejme kvůli tomu tento 

strom.  

 Báru Hrzánovou jsem poslouchal s velkým respektem, protože si jí velice vážím jako 

člověka, jako herečky a jako osobnosti české kultury. Chtěl jsem vám také říct to, o čem jsem 

hodně přemýšlel, když jsem jel k vám na zastupitelstvo. Přemýšlel jsem o tom, co člověk 

potřebuje k životu. Někteří lidé vydrží celý život bez lásky, bez jídla vydržíte i několik týdnů, 

bez pití vydržíte několik dní, ale bez kyslíku nevydržíte ani pět minut. To je vzkaz. Tento 

strom nám dává kyslík, to nejcennější. Stromy a lidé patří k sobě, je to symbol života. 

 Chápu, že tady jsou zájmy vlastníků okolních nemovitostí a že by chtěli prostor 

nějakým způsobem využít. Vytvořme z tohoto stromu příběh o zachráněném stromu, který na 

tuto radu vrhne pozitivní světlo. (Potlesk) Pojďme vymyslet příběh o ochráněném stromu, aby 

strom na tomto místě zůstal. Jestliže je třeba nějaký technický přístup do garáží nebo tam 

chtějí mít hoteliéři zahrádku apod., nechť se vytvoří nějaká lávka, která umožní přístup 

autům, umožní na náplavce zahrádky, krásný výhled a všechno to bude soustředěno kolem 

stromu. Je to nové technické řešení. Myslím, že by to velmi pomohlo jak ke sjednocení 
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občanské společnosti, tak politické reprezentace, aby nebyly v jednotě pouze v době 

volebního klání, ale i mezi tím v době volebního období. Myslím si, že technické řešení by 

bylo možné. Pan starosta je architekt, věřím, že by našel nějaké technické řešení. Tento strom 

– javor stříbrný – může být nálet, ale za sto let se stal obyvatelem hl. m. Prahy, za tuto dobu 

má nárok na naši úctu. Chráníme staleté duby, jsou to národní kulturní památky, a teď 

vykácíme strom, byť by byl z náletu, tak patří k historii Prahy. Vytvořme z toho nějaký 

pozitivní příběh. 

 Věřím, že je to jen o tom, že tam málo pracovala fantazie, že by možná šlo technické 

řešení na náplavce udělat třeba tím, že tam bude lávka, po které budou moci auta do garáže 

objet, nebo tam bude jiné technické řešení. Strom bychom tam zachovali.  

 Jak už říkali kolegové, vážím si aktivity pana zastupitele Kučery. Tisíce lidí se 

podepsalo pod to, aby tam strom zůstal. Jako občan hl. m. Prahy vás mohu jen prosit, abyste 

vyšli stromu vstříc a abyste zachovali jeho život. Strom je život pro nás pro všechny. Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka kol. Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Všichni se tady ohánějí Jednacím řádem a tím, že byste nemohli odpovídat. Podle § 9, 

odst. 5, předsedající vyzve k zodpovězení dotazů vznesených při projednávání bodu ihned po 

ukončení projevu diskutujícího.  

 Jakmile někdo ukončí diskusi, předsedající může vyzvat i sám sebe. Možná by stálo za 

to si toto přečíst, když o tom mluvíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za upřesnění. Pan zastupitel Kučera má technickou poznámku.  

 

P.  K u č e r a : 

 Naváži na pana kol. Scholze. Citoval to velmi správně. Je tam: k zodpovězení dotazů 

předsedající vyzve. Předsedající by se měl zdržet komentářů, které nejsou odpovědí na dotazy 

a měl by vyzývat k zodpovězení dotazů a ne všechny, kteří chtějí věc komentovat. To jsou 

dvě odlišné věci. Je-li např. vznesen dotaz, kolik to bude stát, může tady někdo vystoupit a 

říct, kolik to bude stát, ale ne že to budeme komentovat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kotas má technickou. 

 

P. S c h o l z : 

 Paní Pětioká vznesla několik dotazů, na které jí bylo odpovězeno panem starostou, 

který je rovněž i zastupitelem. Má stejná práva. Chápu, že by sám sebe nevyzval k odpovědi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Pane Scholzi, nevšiml jsem si, že by byl pan Bureš, váš kolega z ODS, vyzván 

předsedajícím k nějaké odpovědi. Vzal si slovo sám a nikdo mu v tom nezabránil, což bylo 

naprosto proti Jednacímu řádu. 
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P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Nazarský s technickou. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Je tam ještě článek, že předkladatel bodu si může vzít slovo mimo pořadí. Jestli to byl 

tento případ, měli bychom si to ujasnit. Myslím, že jako předkladatel je podepsán pouze pan 

starosta Hejma. Jestliže je tam i pan místostarosta, tak v tomto případě by mohl vystoupit 

mimo pořadí, protože je jeden z předkladatelů.  

 

P.  H e j m a : 

 Velmi špatně rozumím, omlouvám se. V rámci Jednacího řádu předkladatel v rámci 

projednávaného tisku by měl mít právo na to reagovat hned, nebo to funguje tak, že si vše píše 

a na závěr všechno zodpoví. Vím, že několikrát jste chtěli reagovat od předkladatelů 

okamžitě, aby nedošlo k tomu, že se něco zapomene. 

 Pan radní Bureš má technickou. 

 

P.  B u r e š : 

 Omlouvám se, že když jste mě vyzval, zda chci doplnit něco k odpovědi paní Pětioké, 

že jsem na něco odpověděl. Viděli jste, že zbytek jsem šel zodpovědět mimo, aby tady nebyly 

nějaké problémy.  

 

P.  H e j m a : 

 Gentlemanství vůči paní Pětioké způsobilo asi 12 technických poznámek. Obíráme se 

o čas. Prosím pana místostarostu Burgra. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, doporučuji, abyste se nerozptylovali věcmi, které nejsou podstatou 

diskuse. Mám pocit, že to chcete rozměnit technickými poznámkami a dát to do ztracena. 

Myslím, že kvůli tomu jsme se tady nesešli, věnujme se programu a diskusi.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nechtěl jsem se zapojovat, ale nazývat to, jak tady Petr Hejma okřikoval paní 

Pětiokou gentlemantstvím, to je skutečně nechutné.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě dokončíme příspěvky z řad občanů. Prosím pana Eugena Kuklu, který je další 

přihlášený. 

 

P.  K u k l a : 

 Jmenuji se Eugen Kukla, jsem rodilý místní, chodím v centru, mám děti, chodí do 

školy, procházím s nimi a ukazuji jim město, které je jedno z nejkrásnějších na světě. Vše, co 

se tady děje, se mne osobně dotýká.  

 Podstatou politického života je, že je ohraničen čtyřmi, případně osmi roky a za tuto 

dobu se toho tolik nestihne, hlavně věcí, které jsou komplexnějšího a dlouhodobějšího 

charakteru.  
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 Co se týká javoru, s projektem jsem se seznámil a považuji ho za mimořádně zdařilý. 

Jak jsem již říkal, jsme omezováni čtyřmi roky, ale kdybychom se zamýšleli nad tím, co po 

nás zbude a co přinese novým generacím, tak některá naše současná rozhodnutí by byla třeba 

jiná. Projekt, i jeho postupné proměny jsem nastudoval velmi podrobně a myslím, že za 40, 50 

nebo 60 let by nám naši potomci byli velmi vděční za to, co se na trojúhelníku podařilo 

udělat. Byly by tam dva nebo tři obrovské krásné stromy, platany, hoteliéři by i nadále 

nadávali, že není vidět na Hradčany, dole by byla fontána a krásná komunikace mezi Vltavou 

a Starým Městem, to, co tam teď chybí. Kdo přijde od Starého Města, narazí na val a netuší, 

že se za ním nachází krásná Vltava. Bylo by to zákoutíčko jiného druhu, než na co jsme 

zvyklí, bylo by to pro místní. Věřím, že Praha bude čím dále tím více pro místní, jako 

Staroměstské náměstí se stalo daleko více místní agorou, což nikdy nebylo. Pokoronavirová 

doba bude patrně jiná. Myslím si, že někteří pamětníci by zavzpomínali na javor, ale život jde 

dál. To je jedna věc. 

 Druhá věc – proč nejsem politik a exekutivec: protože jsem člověk velice citový. Při 

vší chvále tomuto projektu bych se nikdy pod likvidaci tohoto stromu nepodepsal, nezvedl 

ruku a ani nějakým způsobem nepřispěl k tomu, aby padl. Je to proto, že jsem emocionální, 

citový. Když vidím kácet strom, tak pláči. Vnitřně bych se s tím nesrovnal. Současně si 

uvědomuji, že kdyby byli všichni takoví jako já, tak bychom – když to přeženu – ještě ani 

neslezli se stromů. Všichni bychom zabředli do určitého konservativismu, ke kterému se 

hlásím, ale i konservatismus může fungovat v nějaké rozmanité společnosti, kde mám svou 

niku do citové konzervy, která žádný stromeček nepokácí a ani nemůže, ale současně to jsou 

trochu v dobrém slova smyslu a někdy i ve zlém smyslu ranaři, kteří pokrok ženou dál. 

Kdybych byl ve starých dobách, nepodepsal bych se ani za likvidaci Josefova a trval bych, 

aby to bylo stále jako tehdejší židovské ghetto. Současně bych mě asi velké problémy se 

všeobecným penzijním úřadem a s některými novými stavbami.  

 Chci říct, že projekt považuji za vynikající, bez ohledu na to jak to dopadne – jasan, 

nejasan, měli bychom se oprostit od klišé vybetonování, vydláždění, likvidace zeleně, 

nahrabání do kapes kamarádíčků toho či onoho, ruka ruku myje. Stalo se, že je to pěkný 

projekt. Jsem přesvědčen, že se potom ukáže, že tento kus Prahy je hezčí. Pod likvidaci javoru 

bych se nepodepsal, ale nevylívejme s vaničkou i dítě. Dítě by stálo zato uchovat a později ho 

i obnovit.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vaše slova. Dejme možnost vystoupit paní Anně Kulové, která je občankou 

Prahy 7. Prosím hlasovat, zda jí umožníme vystoupit. Prezenční výsledek: pro 17 (oprava 16, 

pan Skála se zdržel - hlasoval omylem za paní Počarovskou), proti 0, zdržel se 1. Distanční 

výsledek: všichni pro. Celkový výsledek: pro 22 (oprava 21), proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2 

(oprava 3). Možnost vystoupit zde je. Prosím paní Kulovou, aby se ujala slova. 

 Prosím pana místostarostu Burgra, aby převzal na chvíli řízení zastupitelstva. Děkuji. 

 

P.  K u l o v á : 

 Můj projev může být trochu chaotický, protože jsem neplánovala dnes vystupovat. 

Jsem celým procesem ale pobouřena. 

 Nejsem občankou Prahy 1, přestože tady můj otec měl ateliér, takže jsem tady strávila 

polovinu dětství a studovala jsem tady na univerzitě.  

 Přestože souhlasím s lidmi, kteří bojují za stejnou věc jako já, tak mi připadá divné 

říkat, zda jsem nebo nejsem obyvatel Prahy 1. Praha patří nám všem, nejen lidem z Prahy, je 

to národní bohatství. Vymezovat se proti tomu, aby zazněl můj hlas jen proto, že nejsem z 

Prahy 1, mi připadá nesmyslné.  
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 Jsem lektorka angličtiny, necítím se jen jako Pražan, ale spíše jako světoobčan a na 

věc se dívám z globálního hlediska. Jako lektorce angličtiny mezi mé hlavní klienty patří 

Energetický regulační úřad a Ministerstvo životního prostředí. Protože vyučuji i individuálně, 

strávila jsem stovky hodin diskusí s odborníky o současné situaci v oboru energetiky a 

životního prostředí. Protože učím i pokročilé studenty, často pracujeme i s materiály ze 

zahraničního tisku, např. The economi gardiens. Na tuto záležitost se dívám z toho hlediska, 

co se děje s celým světem, s celou naší planetou. Bylo to jako probuzení šokem, když jsem 

četla knihu Neobyvatelná planeta, autor je člověk, který je respektován i vědci z americké 

univerzity. Hovoří o tom, že naše situace životního prostředí je tragická, je mnohem horší, než 

si dovedeme představit. 

 Když jsem viděla projekt, tak tady nejsem jen za strom, který miluji a jsem také velice 

emocionální, ale nikdo nemá právo snažit se takovou bytost zabít. Z praktického hlediska mi 

ani celý projekt nedává smysl. Naše snaha by podle mého názoru měla být pečovat o to, co už 

je, co nám všem pomáhá a podporovat život, který už tady máme, podporovat a vnášet život 

do města. Připadá mi to jako lego, že někdo přijde a hraje si s tím, ale život není lego. Některý 

strom je vykořeněný, a stejně tak se říká i o lidech. Nedává smysl, abych vzala odněkud 

nějaké stromy a přesazovala je. Proč? 

 Včera jsem sledovala diskusi v CAMPu, bedlivě jsem poslouchala argumentaci pana 

Hejmy a pana Bureše. Nezaznamenala jsem tam jediný pádný argument k pokácení stromu. 

 Psala jsem i dopis stranické kolegyni paní Marvanové. Odpověděla mi, že v žádném 

případě nevidí důvod, proč by dobrý architekt nedokázal přijít s návrhem, kde by strom byl 

zachován. Absolutně s tím nesouhlasí. (Potlesk) 

 

P.  B u r g r : 

 Uběhl čas, děkujeme.  

(P. Kulová: Omlouvám se.) 

 Připraví se k vystoupení pan Beno Ge. 

 Předávám řízení panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana Beno Ge, aby se ujal slova. 

 

P.  B e n o  G e : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, jmenuji se Beno Ge. Jako voják jsem létal po 

světě i po republice, ale kolem tohoto stromu jsem každé ráno chodil do školy a zastávku 

Karlovy lázně jsem považoval za nejhezčí zastávku městské hromadné dopravy, jelikož z ní je 

nejkrásnější výhled na Hradčany. Na druhé straně jsem obdivoval tento strom zarostlý 

břečťanem.  

 Opakoval bych se, kdybych řekl, že byla širší veřejnost z konstruktivní diskuse zcela 

vynechána. K tomu se nebudu vracet, bylo to řečeno mnohokrát. 

 Zajímala by mě ale jedna věc – jak budou řešena protipovodňová opatření? Protože si 

myslím, že toto je záležitost bezpečnostní, změní se povodňové mapy a záplavovou oblastí se 

stane celé Staré Město? Bylo to na bezpečnostní komisi projednáno? Kdo bude případně 

stavět tady protipovodňovou zeď u vstupu do čapadla? Toto normálně dělají dobrovolní 

hasiči, ale ti mají sklad těchto bariér někde jinde. Vzhledem k tomu, že nízký profil čapadla je 

takový jaký je, tak normy pro hasiče, kdy by museli zasahovat, se zcela změní. Při jakých 

hodnotách zvýšené vody se bude stavět protipovodňová zeď? V případě, že by nastala 

blesková povodeň, toto bude nejslabší místo veškerých protipovodňových opatření v Praze.  

 Máte nějaké výpočty, či případně aktualizované protipovodňové plány záplavového 

území? Budu za to rád. 
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 Můj další dotaz míří k tomu, že vzhledem k tomu, že se jedná o oblast s bujarým 

nočním životem, bude omezen na molo vstup v nočních hodinách, aby se z toho nestala noční 

plovárna pro opilce a nedej bože, aby se tam někdo utopil? Myslím, že zejména v letních 

měsících k tomu, co se děje ať v klubech, které jsou v Karolíně Světlé, nebo v Karlových 

lázních, případně že tam neustále chodí pub crawly, tak když jste říkal, že pub crawly do 

Karlových lázní nechodí, tak já jsem byl svědkem, že do Karlových lázní stále chodí.  

 Konkrétně k tomu stromu. Myslím si, že projekt revitalizace jako takový nemusí být 

špatný. Existovalo řešení, které se vyhnulo kácení stromu. Vypadalo to jinak. Když se ale 

podíváte do světa, tak v Japonsku existují technologie na to, aby i staletý strom mohl být 

přemístěn včetně kořenového systému. V Japonsku se to běžně děje. Pokud se podíváte na 

google, uvidíte tam obrázky, které toto dokazují.  

 Pokud by toto řešení bylo možno zvážit, myslím si, že by bylo adekvátní využití 

prostředků, které jsou vyčleněny z Magistrátu na údržbu zeleně, případně na revitalizaci a na 

životní prostředí.  

 Na závěr připomínám, že jste mi, pane starosto, stále neodpověděl na dva dopisy – 

jeden z loňského léta a druhý v totožném znění, který jsem posílal o půl roku později. Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím posledního přihlášeného z řad občanů pana Ing. Filipa Dvořáka. Máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Zaujalo mě toto téma, protože kdo žije na Praze 1, nemohl si ho nevšimnout. Dokonce 

i pana Trnku z Prahy 6 zaujala má přítomnost, že jako občan Prahy 1 jsem se přišel podívat 

přímo na zastupitelstvo, co se zde bude dít.  

 Když jsem se zamýšlel nad touto lokalitou, nad projektem, který byl postupně 

prezentován, napadlo mě několik poznámek a nedá mi, abych se tady s nimi nepodělil. 

Jestliže jsem si dobře prohlédl rozpočty MČ Praha 1, od r. 2018, kdy – jak jsem se dozvěděl 

od pana primátora Hřiba – má tento projekt zelenou včetně povolení kácení tohoto stromu, tak 

je postupně každý rok znovu a znovu schvalován tímto zastupitelstvem.  

 V r. 2018 shodou okolností byly také volby a tento projekt již byl na světě. Protože 

jsem od narození občanem Prahy 1, zajímám se i o to, co se na Praze 1 děje. Shodou náhod 

mě zajímají i volební materiály různých stran, které kandidují na Praze 1. Představte si, co se 

stalo v r. 2018. Žádná ze stran, které kandidovaly, proti tomuto projektu nenapsala ani čárku, 

a přitom kácení už bylo pravomocně povoleno. Nikomu to nevadilo. Pojďme dál. 

 Emotivní vystoupení pana Kučera. Nemám k tomu co říct, má do poslední čárky 

pravdu, ale ptám se, co dělal jako placený člen rady celý rok, kdy měl tento projekt na 

starosti? Proč podpořil projekt s pravomocně povoleným kácením z rozpočtu v r. 2019? Proč 

nikdo z radních, kteří seděli v r. 2019 v radě, ani nepředložil návrh na modifikaci tohoto 

projektu, ani na jeho na zastavení? Celou tuto dobu byl pan Kučera odpovědný radní pro 

životní prostředí. Je to snad divné? 

 Když jsem si pročítal stenozáznamy z projednávání rozpočtu 2020 a 2021, když pan 

Kučera byl v opozici, proč nenavrhl vyřazení z tohoto projektu z rozpočtu? Vždyť bylo 

pravomocně povoleno kácení tohoto stromu. Zajímá mě, kdo z těch, kteří přišli do publika – 

samozřejmě vaší povinností je diskutovat a bít se za své volební cíle – bydlí v blízkosti tohoto 

stromu? Pan Vašíček tady prokázal přesně to, že o tom ví úplnou nulu – nějaké vjezdy do 

garáže, lávky a další věci. 

 Nebyl jsem připraven vystupovat, byť jsem bydlel na Smetanově nábřeží tři roky 

svého života, těsně vedle tohoto stromu. Každý den jsem kolem něho chodil domů, každý den 

jsem viděl, co se na této části Prahy 1 děje.  
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 Hlavně se chci zeptat na to: proč pan Kučera po dlouhé roky neudělal nic, i když měl k 

tomu odpovědnost a pravomoc, aby tento projekt nezastavil? Samozřejmě, že v každý 

okamžik je dobré proti něčemu vystupovat, ale ptám se, jak naplňoval svoji funkci radního 

Prahy 1? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji ještě jednou za slovo, pro mne je to pocta vystupovat po panu Ing. Dvořákovi. 

V rámci svých výstupů jsem chtěl být zdrženlivější a časový prostor si spíše ponechat na 

dubnové zasedání zastupitelstva, ale musím reagovat na to, co tady zaznělo. 

 Pan 1. místostarosta před chvílí řekl, proč jsme se tady dnes setkali. Kvůli javoru, 

nikoli kvůli projektu. Projekt jste si odhlasovali vy naproti a očekával bych, že k projektu 

budete dávat dotazy. Když se dívám na ceduli, nevidím tam žádného koaličního zastupitele. 

Možná bych poprosil ty, kteří to tady natáčí: běžte se zeptat našich koaličních zastupitelů, co 

ví k tomuto projektu, když podpořili jeho projednání?  

 Chtěl bych uvést, proč jsem podpořil svolání mimořádného zasedání zastupitelstva až 

druhý den, kdy jsem k podpisu byl vyzván. Druhý den jsem si ponechal proto, abych si ověřil, 

zda nejdůležitější informace, která k tomuto bodu byla zveřejněna pod vedením naší radnice, 

je pravdivá, či nikoli, zda strom je potřeba pokácet, aby mohl být projekt realizován, zda je 

skutečně nemocný, jak se vyjádřilo vedení radnice, nebo zda má, co se týká budoucnosti, 

prosperitu. Radnice oficiálně sdělila, že strom je nemocný. 

 Říkám, že podporuji moderní úpravy veřejného prostranství i moderními projekty v 

historické zástavbě, ale za každou cenu a hlavně ne na základě smyšlených citací 

prezentovaných ze strany vedení radnice. Nevím, zda si toto všichni uvědomují, ale každá 

neověřená informace, která je oficiálním sdělením naší radnice, do budoucna znevěrohodňuje 

jakákoli sdělení. 

 Čekal jsem, co se dozvíme v rámci participace, která byla avizovaná myslím na  

24. března. Od IPRu jsem se v rámci soukromé zprávy dozvěděl, že to nebyla v žádném 

případě participace. Mluvil o tom už Petr Kučera. Překvapilo mě, když se podíváte na naše 

oficiální webové stránky, tak den poté je tam zveřejněna oficiální zpráva: participace 

vysvětlila záměry v Anenském trojúhelníku. Tomu vůbec nerozumím. 

 Moc se mi líbil výstup předřečníků, hlavně paní Hrzánové. Přiznám se, že nejsem 

vzorový příklad ideálního ochránce přírody, přestože jsem se narodil na vesnici, ale mám za 

to, že jak člověk, tak i zvířata a rostlinstvo žijí. Než začalo zasedání zastupitelstva, pan 

Vašíček se mě zeptal na něco v souvislosti s tímto stromem a mně se vybavila jedna z 

posledních scén filmu Babička, myslím, že to bylo s Terezii Brzkovou, kdy tam strom padá. 

Nepadl proto, že se připravoval nějaký projekt, ale protože dožil. Chci se zeptat, zda si všichni 

uvědomují to, že ke stromu mají vztah i někteří, kteří se stromem byli a vyrůstali. 

 Co je podstatné, co tady chci říct? Chvilku před zasedáním zastupitelstva jsem dostal 

znalecký posudek z r. 2019. Ve znaleckém posudku je uvedeno: Zdravotní stav javoru 

stříbrného je velmi špatný, provozní bezpečnost je trvale snížena, estetická hodnota a 

funkčnost jsou na podprůměrné úrovni, arboristickým ošetřením nelze stav zlepšit. Navrhuji 

javor stříbrný bezodkladně vykácet z důvodu nedostatečné provozní bezpečnosti.  

 Nebojte se, je to jiný strom, je tam však i zmínka o stromu, o kterém dnes hovoříme. 

 Zdravotní stav javoru stříbrného je poměrně dobrý, provozní bezpečnost je jen 

částečně snížena, jeho perspektiva bude ještě dlouhodobá. Sadovnická hodnota je na 

průměrné úrovni tří bodů. Navrhuji ho ošetřit zdravotním a redukčním řezem.  
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 Ptám se předkladatelů druhého tisku, jestli mi vysvětlí participaci a jak je možné, že 

vedení radnice přišlo s informací, že strom je nemocný? Z čeho vycházelo? Dále se ptám, zda 

znáte celý obsah znaleckého posudku z r. 2019? Proč se do tohoto momentu o něm nikdo 

nezmínil? Není náhodou povinností, aby zastupitelé a občané byli o všem podstatném 

informování? 

 Navrhuji doplnění do usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí, že mu nikdy nebyl 

předložen znalecký posudek Ing. Luboše Fendrycha z 8. března 2019, který konstatuje, že 

předmětný strom je poměrně dobrý a jeho perspektiva bude ještě dlouhodobá. Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Dohodl jsem s paní Valíčkovu, zda by pustila 1,5minutové video z České televize  

z ledna letošního roku, kde pan starosta prezentuje záměr, který tady dnes diskutujeme. 

Diskutujeme strom, ale to je třešínka na jednom velkém dortu, on tam projektu brání. Kdy se 

kácení stromu v tomto momentu zrealizuje, otevře se tím cesta k tomu realizovat další dva 

projekty, které tvoří dohromady jeden funkční celek. My se ale stále bavíme jen o jednom 

stromu, o jednom Anenském trojúhelníku, o zadláždění okolí stromu, toho parku, ale 

nebavíme se vůbec o projektu, který tímto bude umožněn.  

 Pátral jsem, na Komisi územního rozvoje mi žádné informace neposkytli, řekli mi, že 

to další jsou věci TSK a Povodí. Není tomu tak. Čapadlo je stejně tak projekt městské části, 

na které není vydané stavební povolení. Podle mých informací jsou tam nějaká závazná 

stanoviska, na komisi mi nebylo odpovězeno, zda je nebo není zažádáno o stavební povolení. 

 Na to navazuje hlavní projekt, to je korzo po Vltavě, což je projekt korza od 

Národního divadla až po Novotného lávku, který má několik přístupů a čapadlo je jeden z 

přístupů.  

 Prosím paní Valíčkovou, aby nám toto 1,5 minutové video promítla. Až tam bude 

vizualizace na zamýšlený projekt, prosím o zamáčknutí stop, abychom si mohli v klidu ten 

pětivteřinový záběr prohlédnout. 

 (Záznam z videa: Toto je první navigační vznik v celé Praze. Dokončeno bylo v r. 

1845, a to včetně těchto otvorů, které od počátku sloužily ke komunikaci města s řekou. 

Parkovaly u nich vory, ale také k nim hospodyně chodily prát prádlo. Říká se jim čapadla a 

jejich současný stav a využití nemá s původním účelem nic společného. Praha 1 teď chce 

čapadla znovu zprovoznit a oživit tak místa, z nichž se dá k čapadlům přijít. 

 P. Hejma: Mohli bychom toto místo propojit velmi subtilní látkou, která by vedla k 

čapadlu a tím by vznikla unikátní možnost projít novým čapadlem) 

 Toto ještě jednou prezentoval pan starosta v Blesku v červenci 2020, ale tam není 

vizualizace takto viditelná. Tyto tři vteřiny jsou jeho prezentace, která dosud k tomuto 

projektu proběhla. Nevím, v jakém stádiu je projekce, zda je investice naceněna, kdo ji bude 

platit – to všechno souvisí se zadáním veřejné zakázky, která udělá jeden celek od Národního 

divadla, od mostu Legií až sem k čapadlu do Anenské. Nové čapadlo je tam dnes zasypané. 

Získal jsem projekt čapadla, které leží v Národním památkovém ústavu. Čapadlo se musí 

znovu zastropit, protože je propadlé. Bude to znamenat zastavení tramvajové dopravy na 

Smetanově nábřeží nejspíš na několik týdnů, než se to podaří rozebrat a zase poskládat 

dohromady. K 25 mil. za Anenský trojúhelník předpokládám, že přibude dalších 20 a dalších 

50 nebo 100 za 300 metrů dlouhého čapadla.  
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 Je vidět, že to není jen molo pro přistávání šlapadel, ale jsou tam patrové terasy a ze 

Smetanova nábřeží je tam schodiště, které to zpřístupňuje. Zde je odpověď na to, pro koho se 

to buduje. Restaurační business, který v rámci Novotného lávky s výhledem na Hradčany je 

zlatá cihla. Tady se snaží pan starosta Hejma, pokračovatel díla Filipa Dvořáka, který tu před 

chvílí vystupoval, který si to tam s hoteliéry s Richardem Burešem v r. 2016-17 dohodli, jak 

jsem se dozvěděl od tamních interních informátorů. 

 Pane starosto, jak jste nám říkal, že se nemáme bavit s Filipem Dvořákem, že je to váš 

ústřední nepřítel, tak tady je vidět, že nemáte žádný problém adoptovat si jeho děti a stále se o 

ně starat. (Potlesk) 

 Prosím o další záběr. 

 (Záznam z videa: V rámci procházky podél řeky přijít na toto místo, na poloostrůvek a 

zase schodištěm vystoupat nahoru. Pokud se podaří nápad uskutečnit, vznikne úplně nové 

městské korzo.) 

 Tady je vidět korzo. Je to napojení od nábřeží Bedřicha Smetany, od vyhlídky na 

Novotného lávce až sem. 

 Prosím dál. 

 (Záznam z videa: Po lávce by se mohlo dojít až ke Karlovu mostu.) 

 Tady je vidět rozsah věci. Čapadla jsou tam asi čtyři. Čapadlo z Anenského 

trojúhelníku, pak je tam čapadlo od Hollara nebo z parku Národního probuzení a poslední je z 

domu, co mu tam vybouchl plyn a jak se zastavila doprava po nábřeží, aby tam mohl mít 

předzahrádku. 

 Prosím dál. 

 (Záznam z videa: Známé výhledy. Toto je zásadní čapadlo, vidíte, že nám už krásně 

zarůstá a že v současné době je možné jedině na tomto místě něco skladovat, ale myslím si, že 

všichni uznají, že je to velká škoda, že by to bylo nádherné korzo, které by přímo od 

Betlémského náměstí umožnilo krásnou procházku.  

 Je to jeden z dalších nápadů, jak oživit dosud spící nábřeží. Na papíře už jsou lávky a 

průchozí čapadla několik let. Odhadnout čas realizace se ale zatím nikdo netroufá. Petr Sojka, 

Česká televize.) 

 Daleko raději, než abychom tady řešili Smetanovo nábřeží, což je projekt IPRu a jeho 

součástí korzo po Vltavě není, to bych chtěl se třemi vykřičníky zdůraznit – korzo po Vltavě 

není součástí projektu IPRu, byl bych daleko raději, kdyby se otevřela diskuse k tomuto 

záměru. Znamená to zvýšení zátěže na Vltavě. Kromě šlapadel by tam pan Bergman hrozně 

rád dělal přívoz na ostrovy a na Kampu. Konkuruje si s panem Rusňákem v dopravě a teď 

bojuje za to, aby pan Rusňák neměl podobně zvláštní projekt lavičky Václava Havla na 

Alšově nábřeží. Je to ale jen paralelní příběh k tomu.  

 Prosím otevřít velkou a dlouhodobou diskusi na téma, jestli chceme dělat tento 

turistický program, který nebude končit ve 22 hodin, ale bude se vší pravděpodobností 

probíhat nonstop ve všech souvislostech. Třeba čapadla, která jsou teď zamřížovaná a 

zavřená, nejsou náhodou zamřížovaná, kdyby se otevřela a náplavka by se zpřístupnila, bylo 

by to velmi nebezpečné a špinavé místo. Vybudujeme další špinavou a nebezpečnou noru  

2,5 metrů vysokou a 20 metrů dlouhou, a tam bude pořád policajt, který bude hlídat, aby se 

tam neděly nějaké špinavosti. Na Praze 1 máme problém s tím, že jsou tady nestřežená místa, 

kde to není bezpečné. Nechtěl bych mít toto na svědomí. 

 Projekt má řadu dalších aspektů. S Pavlem Čižinským, se Zdeňkem Hřibem a s panem 

Mazurem z Prahy 5 se podepsalo memorandum, že nechceme druhou plavební komoru. Jeden 

z hlavních důvodů bylo, že nechceme posilovat dopravu na řece, která už ji neunese. Tady 

vytvoříme třistametrové molo, které tuto možnost bude dále iniciovat, byť se o tom teď 

nemluví. O projektu se ale vůbec nemluví. Jestli se chceme bavit o širších souvislostech, tak 

toto je ta širší souvislost, na kterou bych chtěl slyšet odpovědi. (Potlesk.) 
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P.  H e j m a : 

 Technická pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, položil jsem tři dotazy a očekával jsem, že na ně bude odpovězeno jako 

u ostatních předřečníků. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, ale kdo chce odpovědi na dotazy, musí to uvést hned, abych nebyl opět 

nařčen, že zneužívám Jednací řád. Můžete zopakovat vaše dotazy? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Žádal jsem o to. Dotazy zopakuji. 

 Vysvětlit záležitost s participací. Jak je možné, že vedení radnice přišlo s informací, že 

strom je nemocný a z čeho vycházelo? Znají předkladatelé celý obsah znaleckého posudku z 

r. 2019? Proč se o něm nevědělo? Aspoň nikdo z opozičních zastupitelů, možná koaliční o 

obsahu posudku vědí.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, rychlá reakce, možná mě bude doplňovat kol. Bureš. 

 Participace, jak jistě víte, je proces zapojení občanů do rozhodování o určité věci před 

vznikem projektu. Byl jsem tak poučen, že toto je správný výraz pro participaci. Víte, že jak 

předchozí, tak současná koalice nastoupila do rozjetého vlaku, projekt je tady od r. 2016, v 

tezích ještě dříve. V tomto směru jsme nemohli dělat žádnou participaci v pravém slova 

smyslu, protože už je to projekt, který byl v územním řízení a zároveň byl k realizaci 

pravomocně povolen. Jak tady bylo správně řečeno, dvě zastupitelstva hlasovala v rámci 

svého rozpočtu pro realizaci tohoto projektu. Jestli to říkám správně, byly to tři rady a dvě 

zastupitelstva. V tomto směru docházelo ke komunikaci projektu. Máme na to dokonce 

připravenou prezentaci komunikace, takže si ji můžeme potom promítnout. Jsou tam výstupy 

z médií, ať už to byla tady prezentovaná metropole z minulého roku nebo to byla 

mainstreamová média, která se o to velmi zajímala a velmi dobře o projektu psala, takže v 

tomto směru informace byly. Bylo to dokonce prezentováno v CAMPu a mám také informaci, 

že projekt prezentovala tehdejší paní radní Kolínská v rámci prezentace vizí Proměny Prahy. 

Zabýval se tím kdekdo. Za vlády pana radního Petra Kučery a jeho asistenta Masareho, který 

tam seděl také za peníze daňových poplatníků celou dobu, také nedošlo k zastavení tohoto 

projektu. Pokud vím, docházelo k čilé komunikaci právě s projekcí, zda by se našla nějaká 

cesta, jak to realizovat jinak. Nic víc z toho uděláno nebylo.  

 V tomto směru docházelo k prezentaci projektu jak v rámci mainstreamových médií, 

tak v rámci radničního časopisu. Máme také připravené screenshoty, jakým způsobem se to 

prezentovalo a o projektu se mluvilo. Nemůže být ale každý v kontaktu s každým. Bohužel, 

více než rok se nacházíme v coronadobě, takže nebylo možné svolávat veřejná setkání na toto 

téma. 

 V tomto směru bych poprosil ještě pana radního Burešem, aby mě doplnil, kde to bylo 

všude komunikováno.  

 

P.  B u r e š : 

 David Bodeček mluví o posudku z r. 2019 zadávaném vaší koalicí. Pak je pro mne 

překvapení, proč byl zveřejněn zcela jiný. Znamená to, že přestože bylo v té době rok platné 

povolení ke kácení bez ohledu na stav stromu, tak někdo vynaložil peníze za posudek. 

Připravím to jako podnět Kontrolnímu výboru, protože někdo utratil peníze zcela zbytečně.  
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P.  H e j m a : 

 K tomu, odkud se vzala informace, že strom je nemocný. Citoval jste posudek, ve 

kterém bratr tohoto stromu byl hodnocen známkou jedna, což je katastrofální stav, kdy už 

hrozí destrukce a ohrožuje to své okolí a strom se nakonec sám rozpadl. Vedle toho jeho bratr, 

tento strom, byl ohodnocen známkou tři, což je někde uprostřed. Bylo tam napsáno, pokud 

dojde k odborné péči, to znamená k redukci koruny, stejně by se muselo podle mého laického 

názoru do stromu řezat a musel by se ošetřit, takže je ještě možné ho nějaký čas zachovat. 

Neřeklo se, na jaký. Zároveň tam byla poznámka, že může dojít k nějaké destrukci, když v 

současné době máme poměrně časté vichřice. Myslím, že loni z tohoto stromu upadla větev. 

 Nechci, aby mě někdo chytal za slovo, k tomu by měli promluvit naši odborníci  

z odboru životního prostředí či z jiných odborů.  

 Strom nemocný v zásadě je, to není žádná lež, není v perfektním stavu, ale určitě by 

tady ještě nějakou dobu mohl být, to nezpochybňuji. Teď se nechci pouštět do dendrologické 

debaty.  

 Laický úsudek. Strom není úplně zdravý a může tady ještě nějakou dobu být. 

Nechytejte mě za slovo, posudek neumím nazpaměť, jen si pamatuji, že tento strom má 

známku tři, ten druhý měl známku jedna.  

 Ptal jste se, jestli se měl možnost někdo seznámit s posudky. Bylo to projednáváno na 

komisi životního prostředí. Ať mi pan radní Bureš tady potvrdí, že to tak bylo, myslím si, že 

se nemýlím. Proces povolení kácení stromu není jednoduchý, to víme. Řeší to státní správa, je 

to odbor životního prostředí, který na to dává finální rozhodnutí a předchází tomu 

projednávání. Musí to být vyvěšeno, vyjadřují se k tomu dotčené orgány životního prostředí 

včetně zainteresovaných iniciativ a dochází k projednání jak na úseku státní správy, tak i 

samosprávy. Byl to dlouhodobý proces, který vedl k finálnímu rozhodnutí, že strom se může 

skácet – včetně orgánu památkové péče. 

 Poprosím ještě pana kol. Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Potvrdím. Odříkám průběh jednotlivých projednávání. Do 23. února to bylo 

diskutováno dva roky pouze v komisích, a od 23. února 2016 jedny postupné kroky 

opakované Komise životního prostředí, územního rozvoje, investic, znovu životního 

prostředí, dvakrát výstava Budoucnost Prahy 1, třikrát článek v časopisech MČ Praha 1 atd. 

Pane starosto, potvrzují, že před tím, než v r. 2017 byla vydávána jednotlivá povolení a 

stanoviska, bylo to opakovaně projednáváno v jednotlivých komisích. 

 

P.  H e j m a : 

 Posudek jsem si našel, mohu ho ocitovat. Byl to javor číslo jedna, kde je napsáno: 

 Nachází se ve stádiu dospělosti, koruna je částečně potlačována ve svém optimálním 

rozvoji sousedním domem, fyziologická vitalita je mírně snížená, větve odumírají v relativně 

malé míře, převážně v dolní části koruny.  

 Mohl bych dál citovat. Perspektiva redukčními řezy atd. udržovat korunu v menším 

poměrně kompaktním tvaru s dostatečnou provozní bezpečností. Koruna se tam asi musí 

nějakým způsobem redukovat, ale dostáváme se do odborné debaty, na kterou si netroufám. 

Věřím státní správě, orgánům ochrany životního prostředí, že když rozhodnou, že se strom 

může skácet, tak že to posoudí dobře. Věřím jim. 

 Prosím pana Bodečka s technickou. 
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P.  B o d e č e k : 

 Nechtěl jsem vám, pane starosto, vstupovat do řeči, ale k participaci je všechno fajn, 

co jste tady řekl, ale otázka zněla k participaci, která byla realizována teď ve středu  

24. března. Plno lidí se přihlásilo v rámci on-linu s tím, že se bude konat participace, plno lidí 

se rozčilovalo hned při vstupu, že žádná participace není. IPR nedělal nic jiného, než to 

dementoval, že participace není. Otázka byla: proč 25. března na webové stránce Prahy 1 je 

uvedeno: Participace vysvětlila záměry v Anenském trojúhelníku. Dohodneme se na tom, že 

to je nějaký omyl a že to participace nebyla? 

 

P.  H e j m a : 

 To se zeptejte tiskového šéfa, který to takto nazval. Je otázka výkladu slova 

participace. V dobré víře jsme šli na participaci do CAMPu a bylo nám vysvětleno, že to není 

participace, ale přednáška. Řekli jsme, že aspoň dáme prostor dotazům. Byly tam vznášeny 

dotazy a pan moderátor Jaroš nám dával odpovídat na dotazy. Pokud vím, bylo tam cca  

70 reakcí, z toho 20 se týkalo přímo stromu na Anenském trojúhelníku. Sloučil to do dvou 

oblastí, na které jste odpovídali. Participační setkání bych si představoval tak, že budeme 

interaktivně diskutovat a dvě hodiny si povídat jen o tom. Vzhledem k tomu, že součástí byla 

i koncepce revitalizace celého nábřeží, nebyl na to prostor. Jsme připraveni takových on-line 

setkání udělat více. Uděláme je i přímo na toto a do budoucna tomu samozřejmě prostor 

dáme. Nebylo to poslední setkání.  

 Prosím ještě pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Zruším technickou panu předsedovi Kontrolního výboru. V pondělí, když jsme měli 

tiskovou konferenci a následně jsme tam seděli s lidmi z Magistrátu, poprvé tam zaznělo: ve 

středu se uvidíme na participaci. Ptali jsme se, kam máme přijít. Odpověď: ve středu přijdete 

za námi do CAMPu a budeme participovat. 

 Z toho logicky pan Bidlo, který byl přítomen, to napsal. Nebyl to žádný záměr, ale my 

jsme tam byli přizváni na tuto akci.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Scholz má technickou. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl bych kol. Bodečka poprosit, aby nezneužíval technickou. Vím, že se bojíte o 

příspěvky, abyste si je nevyčerpal, ale mám vám přečíst z Jednacího řádu, k čemu to je? 

Přečtu to: Technickou poznámkou je upozornění na porušování Jednacího řádu či jiné 

zákonné normy.  

 Jestliže žádáte odpověď hned, není povinností předsedajícího vám hned odpovědět, ale 

může to umožnit. Zase to není porušování Jednacího řádu.  

 

P.  H e j m a : 

 Teď bude opět zneužita technická poznámka – slovo má pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane Scholzi, to byla reakce na to, co jste říkal asi před 3/4 hodinou. Jen jsem 

upozornil pana předsedajícího, jestli neopomenul to, že jsem položil dotazy tak, aby na ně 

předkladatelé zareagovali. Děkuji, pane Scholzi, že si ohýbáte Jednací řád tak, jak chcete.  
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P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je kol. Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Valíčkovou, aby promítla fotografie, o které jsem ji požádal.  

 Vrátím se ještě k fíglu o sloučených diskusích. Teď už to trochu prořídlo, ale bylo tady 

nejvíce občanů od 14. ledna, kdy občané protestovali proti vašemu nástupu. Fígl se 

sloučenými diskusemi je i proti občanům, protože občané teď mají možnost vystoupit jen 

jednou a nikoli dvakrát. Mělo by tady zaznít, že tato věc je zaměřena na omezování diskuse. 

 Děkuji za promítnutí fotek. Tady vidíme strom v ulici Karolíny Světlé, na rohu, blíže k 

Národní. Je to jeden ze stromů, kterými bylo zdůvodněno v r. 2017-18 kácení. Budu citovat  

z rozhodnutí z 13. března 2018, proti kterému bohužel nebylo podáno odvolání, takže dodnes 

platí. 

 Cituji: Městská část dlouhodobě sleduje zájem na celkové revitalizaci z celého širšího 

okolí. V ulicích se vytvářejí nová rabátka, do kterých se umisťují stromy. V širším okruhu 

dotyčné lokality bylo v rámci rekonstrukce Národní třídy v r. 2017 vysázeno 11 lip do nově 

založených rabátek a do ulice Karolíny Světlé 4 nové stromy. V celé lokalitě má být postupně 

vysázeno 18 kusů nových stromů. Funkci zeleně po pokácených stromech dočasně převezme 

jedna nově vysazená solitárně lípa srdčitá, vysazená v takovém místě, aby měla dostatek 

prostoru pro zdárný a plnohodnotný rozvoj a mohla tak v budoucnosti tvořit dominantu tohoto 

prostoru. Ekologickou funkci kácených stromů převezmou dočasně stromy ve stávajícím 

stromořadí a v nedalekém parku u Krannerovy fontány. Na místě samém bude vysazena jedna 

lípa a nedaleko na Anenském náměstí 2 platany.  

 Tady vidíme, když nemají co zdůvodnit, tak opakují argumenty vícekrát, to tak 

bohužel správní orgány někdy dělají, když jsou v úzkých.  

 Dále cituji. Tyto stromy společně s již provedenými výsadbami v ulici Národní a 

Karolíny Světlé v budoucnu budou plnit ekologickou funkci za pokácené stromy.  

 Po přihlédnutí ke všem výše uvedeným faktorům správní orgán dospěl k závěru, že v 

tomto případě zveřejněný záměr na úpravu a zpřístupnění prostoru převažuje nad veřejným 

zájmem zachování dřevin.  

 Tady vidíme rozhodnutí z března 2018. V tu dobu už to bylo vysazeno. 

 Prosím dál ve fotografiích. Tomuto stromu jsou tři roky, takto vypadá po více než 

třech letech od vysazení.  

 Tady vidíme tři stromy, z nichž dva krajní jsou zhruba tříleté a prostřední je údajně 

starší než 10 let. Vidíme, jak i po tolika letech je to malý stromek.  

 Prosím ještě dál. Tady vidíme ten krajní po několika letech. 

 Prosím dál. Tady jsme zase v ulici Karolíny Světlé, opět tříletý strom.  

 Toto je v Náprstkově ulici, stáří nevím, ale nebude asi o moc mladší.  

 Prosím dál. Tady jsme u hlavní náhrady, to je Anenské náměstí. Vidíme, o jak malé 

stromy se jedná.  

 Dále je stále Anenské náměstí.  

 Tady jsme u něčeho zcela mimořádného. Pan starosta Hejma nám zde sliboval vzrostlé 

stromy. Jsme na Betlémském náměstí a vidíte, že stromy jsou o něco vyšší, jsou zřejmě 

podstatně dražší. 

 Prosím další fotky. Toto je druhý strom, který jsme si peticí a ohromným tlakem 

vydobyli na Betlémském nám. To jsou ty dva stromy, které byly takto prolobovány. Když to 

porovnáme s javorem, je to naprosto nesouměřitelné. Můžeme diskutovat o pravděpodobnosti, 

jaká je pravděpodobnost, že vyrostou do třetiny nebo čtvrtiny současného javoru – nevíme.  
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 To je vše, děkuji. Udělám závěr. Pan radní Bureš pro životní prostředí použil slovo 

krása, jak to bude po revitalizaci vypadat. Takto vypadá krása, která nás v nejbližších letech 

čeká a která má nahradit javor, který zde teď je.  

 Tvrdím, že pokud ODS, TOP 09, KDU a ANO zničí strom, bude to nevratná škoda. 

Nic podobného rozsahu tam nikdy nevyroste. 

 Pan starosta Hejma je systematický lhář. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, dávejte si pozor, co říkáte. Neurážejte, urážejte si na svých sezeních, ale 

ne tady.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Za tím si velice stojím a neradil bych vám, abyste to zkoušel právně, to byste hodně 

špatně skončil, to dobře víte. 

 O tom, že strom je nebezpečný, jsme tady viděli ekvilibristiku, že v tom stromě nějaké 

problémy jsou a že zdůvodníme kácení. Byla to naprostá lež. Zcela jasná lež byla, že jste 

napsali, že opozice nerozporovala při schvalování rozpočtu. Pan starosta Hejma je pokrytecký 

lhář. 

 

P.  H e j m a : 

 Žádám vás, abyste se choval slušně, važte slova. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tento pokrytecký lhář rád užívá slova „pokora“.  Trochu to obrátím. Prosím, starosto 

Hejmo a radní Bureši, buďte trochu pokorní a uvědomte si, že javor vám věda a technika 

nevrátí. Pokud strom zničíte, není v lidských silách, aby se nějaký strom obnovil. (Potlesk) 

Ani bohatá Praha 1 nemá peníze na to, aby se někdy obnovilo to, co hodláte zničit. (Potlesk) 

 Tento zápas, který zde vedeme, je o tom změnit myšlení a pochopit, že při projektech 

ve městě se aspoň s takto velkými stromy musí počítat jako s nějakou konstantou. Je to 

podobně, jako když přijde nějaký kamarád za starostou a řekne, že má výborný projekt, 

zbourejme tento starý dům, toto bude úžasné a bude z toho spousta peněz. Pokud jde o domy, 

komunální politik řekne, že to nejde, že je to nějaká památka. Stejně tak je nutné dospět k 

tomu, že u takovéhoto stromu se projekty budou přizpůsobovat tomuto stromu a nikoli naopak 

(Potlesk) 

 Samozřejmě je třeba v tomto smyslu změnit i zákon, ale zejména je třeba změnit 

myšlení. Lidé musí dát najevo,  že toto takto od politiků požadují.  

 Úsilí, které zejména občané a opoziční zastupitelé vedeme, je o tom, že takto 

významné stromy musí být považovány za konstantu a jako takové musí být nedotknutelné, 

aspoň tímto typem projektů. Jakmile stromy zahynou, pak je možné tam něco stavět, ale do té 

doby ne.  

 Prosím, udělejme v době klimatické krize ale i dalších faktorů krok vpřed a začněme 

stromy považovat za něco, co je dané a s čím by se mělo počítat jako s něčím, s čím se 

nehýbe. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan místostarosta Burgr. 
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P.  B u r g r : 

 Pane kolego Čižinský, chápu, že potlesk je věc, která opijí člověka, ale osobně bych 

vás prosil, abyste si výrazy, že někdo lže apod., nechal na jinou diskusi a nedělejme z tohoto 

nádherného sálu pavlač periferního činžáku. Děkuji vám, nemáte to zapotřebí.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, nemáte slovo, sklouzáváte do primitivismu. Bohužel, je nutné 

konstatovat, že úroveň je tady pod psa. Nevybrali jsme si to, volí nás volič. V tomto směru se 

nenecháme strhnout na stejnou notu. Jednáme tady inteligentně a nebudeme se urážet. Nazvat 

někoho lhářem je docela zásadní. Vyzývám vás, abyste lži doložil, ať to prokážete. Jako 

předsedající vás umravňuji, protože se tady nebudeme chovat jako primitivové. 

 Prosím, pokračujme v rozpravě. Slovo má pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Naváži trochu na to, co se teď řešilo v poslední chvíli. Připadá mi, že koalice spoléhá 

na rčení, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Stejně tak jsme si to mohli ověřit v 

případě tvrzené participace. Toto slovo na Praze 1 tak zdevalvovalo, že už neznamená vůbec 

nic. I když vás na IPRu načapou při lži, že to není participace, máte drzost to napsat na 

webové stránky, a pak se vymlouvat na tiskového mluvčího, že nevíte, co dělá. Připadá mi to 

úplně neuvěřitelné. (Potlesk) 

 Přístup mi připadá v mnohém podobný, jako byl v případě schválení hazardu z vaší 

strany. Schválili jste to, že chcete zachovat herní automaty, a pak jste tvrdili všude možně 

opakovaně lživé tvrzení, že to tak není, že jsme to špatně pochopili, že se chceme zviditelnit. 

Tento postoj je nedůstojný, alibistický. Stejně tak se v dnešní debatě schováváte za rozhodnutí 

IPRu nebo Magistrátu, za koncepční studii – nechceme to kácet, ale když IPR a Magistrát 

řekly, že se jim projekt Anenského trojúhelníku líbí, tak ho uděláme. Je to strašně ubohé. 

 Pane starosto, chtěl bych navázat na to, co jste řekl ve středu při jednání v CAMPu. 

Výslovně jste řekl, že si Pražané musí vybrat, zda necháme dožít strom. Dáváte Pražanům 

možnost si vybrat? Nedáváte, protože ty bagry už tam jsou.   

 Ve stručnosti uvedu, jakým způsobem jsme v tomto projektu postupovali my.  

 Poté, co jsme se dostali na radnici, asi druhý den přišel Petr Kučera, že se dělá kolem 

místa zábor, že se začíná realizace projektu. Okamžitě jsme projekt stopli právě z toho 

důvodu, že mělo dojít k pokácení stromu. Poté, co jsme se sešli s architektem, ověřovali jsme, 

jestli je možné projekt realizovat, resp. je-li možné realizovat průchod pro čapadlo v případě, 

že strom zůstane tam, kde je. Ukázalo se, že nic takového možné není. Proto jsme volili 

variantu, že chceme zachovat strom, ale že si zároveň myslíme, že si místo zaslouží nějakou 

úpravu.  

 Pokud se podíváme do minulosti tohoto projektu, tak v r. 2015 společnost JENA 

připravila sadové úpravy tohoto místa. Počítalo se tam pouze s osazením nových rostlin, 

možná s pokácením stromu, který tam už není, protože byl ve špatném stavu, ale rozhodně se 

zachováním javoru stříbrného i lípy. V r. 2015 existovaly projekty, které nebyly úplně špatné, 

které nepočítaly pouze s tím, že se toto místo stane tepelným ostrovem.  

 Když jsme tento projekt přerušili, zároveň jsme věděli, že na to existuje dotace z 

Magistrátu. O dotaci bylo žádáno s projektem rozšíření zeleně a revitalizace přilehlých ploch. 

Moc nevím, o jaké rozšíření zeleně se jedná. V okamžiku, kdy je tam trávník a vy to nahradíte 

dlažbou, kterou pokryjete třeba břečťanem, tak to se rozhodně nejedná o rozšíření zeleně. 

Znamená to, že i projekt, který byl podpořen ze strany Magistrátu, byl úplně o něčem jiném. 

Myslím, že původně počítal s projektem z r. 2015. 

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 39 
 

 Rozhodně jsme nechtěli kácet javor. Proto jsme požádali architekta Tichého – prosím 

paní Valíčkovou o promítnutí CD, která jsem jí poslal – aby zapracoval zachování javoru, 

zachování plochy parkového typu. Pouze jsme spekulovali nad možností propojení 

tramvajové zastávky s ulicí Karolíny Světlé jakýmsi schodištěm. Prosím o druhý slajd. Byla 

ještě varianta, že schody budou nějakým způsobem zazeleněny, rozhodně jsme chtěli 

zachovat vsakování.  

 Pokud se někdo ptá, proč jsme to nezakázali, proč jsme to nechávali v rozpočtu, proč 

jsme požádali o prodloužení stavebního povolení, tak důvod byl ten, že jsme si mysleli, že 

tento kout si zaslouží nějakou obnovu, ale při zachování zeleně. Aspoň ty dva stromy, které 

tam v současné době stojí, jsme tam chtěli zachovat. Zároveň jsme na to chtěli čerpat dotaci z 

Magistrátu, která byla přesně na toto určena.  

 To byl důvod, proč jsme to nechali v rozpočtu, dali jsme to do nového rozpočtu a 

zároveň jsme požádali o prodloužení stavebního povolení.  

 Ještě bych chtěl k tomu dodat, že pan starosta, který tady sedí, v tu dobu byl radním 

pro územní rozvoj. Zvali jsme ho k jednání, která se vedla s panem architektem. Mnohokrát 

se nedostavil. Když přišel poprvé, bylo to v okamžiku, kdy nám pan architekt představoval 

původní projekt, který je realizován teď. Pan starosta tehdy prohlásil, že se mu projekt moc 

líbí a vzal si vizualizaci s sebou.  

 To, že se od té doby nic nestalo, že jste nenavázali na nás a že jsme se nedostali k 

tomu, abychom to projednali v jednotlivých komisích a že jsme se nedostali k realizaci, to 

vám vyčítám. Myslím si, že toto místo šlo zrevitalizovat, zachovat jeho stávající hodnotu, ale 

nekácet.(Potlesk.) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

  Strom v posudku z r. 2016 má v kolonce zdraví jedničku a v kolonce vitalita má 

jedničku až dvojku. Pokud tvrdíš, že strom není zdravý, tak si myslím, že jsi si to trochu 

vymyslel. (Potlesk) 

 Dále tvrdíš, že je většina, která nechce nic jiného než kácet strom a vydláždit parčík. 

My jsme ty lidi nikdy neviděli, neslyšeli jsme je, protože tady neproběhlo žádné zapojování 

občanů, nikoli pouhá prezentace.  

 Všichni, které jsem potkala, tvrdí, že vydláždit parčík a kácet strom je v naší současné 

situaci jak ekonomická, tak ekologická blbost. (Potlesk) Ta věc stojí 25 mil. Kč, a to ještě 

nemáme ani čapadlo, ani molo. Molo je také sporný projekt, jak tady kolega uvedl.  

 Co tvrdí Česká inspekce životního prostředí? Říká, že vzhledem k tomu, že tady máme 

víceleté sucho, kácení a dláždění nedoporučuje. Cituji: 

 Rovněž z důvodu sucha by mělo být prioritou zachovat parčík, neboť je jednou z mála 

nedlážděných ploch v centru Prahy. 

 To psala Inspekce před týdnem. 

 Pak se nabízí otázka, pro koho to děláš? Nabízí se odpověď, že to děláš pro hotely a 

pro další komerční zájmy. Chápu, že lidé mohou chodit s různými návrhy, jak by to bylo 

hezké, kdyby to bylo vydlážděné apod. Kdyby to ale tak bylo, tak nám nic nezbude, prostě si 

to nemůžeme dovolit. Prosím, berme konečně životní prostředí vážně. (Potlesk) 

 Toto je moje odpověď nejen ke zde přítomným, ale tady jde o víc. Jde o to, jakou 

budeme mít vládu po podzimních volbách, zda to bude vláda, která vnímá ekologické výzvy a 

bere je vážně, nebo jestli bude vnímat hlavně podnikatele. Apeluji na Víta Rakušana, na Jana 

Farského i na Ivana Bartoše a na Olgu Richterovou, ale i na vás, abyste nenechali bez odezvy 

postoje vašeho stranického a předvolebního partnera. Děkuji. (Potlesk) 
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P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou – pan Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Všichni tomu tleskáte. Strom je zařazen do kategorie jedna a v tuto chvíli předkládáte, 

že je to výborná věc. Ale podle toho, co zaznělo předtím, kategorie jedna znamená, že strom 

je ve smrti. Bylo to takto myšleno a tomu tleskáte? 

 

P.  H e j m a : 

 Mohu poskytnout posudek, z kterého jsem citoval. Bod jedna je dřeviny nevyhovující. 

Četl jsem celý odstavec jedna, a víc tam napsáno není. Myslím, že umím číst. Paní kolegyně, 

mohu vám poskytnout posudek, z kterého jsem četl. Je tam sadovnická hodnota tři body, víc 

tam není. Nechci se tady dohadovat, tak jsem to četl a tady to je černé na bílém. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo. Paní Talackové jsem naprosto rozuměl, pochopil jsem, že zaměnila, 

že strom je na jedničky, že je výborný, jako když se známkuje ve škole. Přebral jsem si to ve 

smyslu sdělení bez problémů a také jsem si všiml, že tam došlo k mírné nepřesnosti, ale 

myslím, že o číslíčko nešlo.  

 Pan Čižinský velmi dobře říkal, že strom je nenahraditelný. Víte, že jsem usiloval a 

také se na tom podílel, že se městská část Praha 1 stala součástí národní sítě zdravých měst. 

Za dobu místostarostování jsem se zúčastnil několika jejich setkání jarních, letních, 

podzimních a zimních škol a tam se vždycky sdílela dobrá praxe. Zaujala mě tam dobrá praxe, 

kdy se prezentovaly jako nejúspěšnější projekty ty, kde existující zeleň se stala součástí 

nových projektů. Města se chlubila, že dokázala zakomponovat něco životaschopného do 

svých architektonických projektů. Kvalitní architektura se dokáže přizpůsobit stávajícímu 

stavu zeleně. Vidíme bohužel barbarství a pravý opak.  

 V dalších dnech probíhaly různé zajímavé workshopy na nejrůznější témata. Zaujala 

mě třeba jedna výsadba ve městech. Velmi dobře si vzpomínám, že na přednášce uznávaný 

republikový dendrolog říkal: Važte si každého vzrostlého stromu, i kdyby se nám podařilo 

zasadit nový strom, máme jen dvoutřetinovou šanci, že se uchytí, poloviční šanci že se dožije. 

Protože se dendrologové také zabývají kvalitou půdy, že se stává stále více chudší a že 

zejména ve městech životní podmínky pro strom nejsou zcela dobré, tak apeloval na to, že je 

iluze, když tam zasadíme místo jednoho stromu tři, že někdy vyrostou do této velikosti. Nikdy 

nevyrostou do této velikosti. (Potlesk) 

 Chtěl jsem se vrátit k tomu, kdy projekt vznikl, pan radní Bureš už říkal, že vznikl v r. 

2016. Tehdejší politická reprezentace neměla o těchto věcech vůbec ponětí. Argumentovat 

tím, že to projednaly tehdejší komise, je absurdní. V komisích byli lidé, kteří o tom neměli 

ponětí, proto o tom rozhodli tak, jak rozhodli. Naštěstí po volbách se zdálo, že se dostanou do 

čela města moderně uvažující lidé, kteří chápou význam zeleně, chápou souvislosti. Jsem rád, 

že se to probírá veřejně na zastupitelstvu, protože si o tom může každý občan udělat svůj 

vlastní obrázek, jak to lidé chápou. Pan starosta nás tady častoval, že se máme v něčem 

dovzdělat. Také bych apeloval na to, aby se v tomto směru dovzdělal. 

 V projektu mě zaujala ještě jedna věc. Komise to asi projednávaly v r. 2016. Lidé 

tomu věnovali nějaký čas, ale myslím si, že nezvítězilo ekologické městotvorné hledisko v 

tom smyslu, jak chápeme zeleň. Zajímavé je, že výběrové řízení bylo potom v r. 2017 a byla 

vybrána firma, která tam teď kopla. Také mě udivuje, že to leželo u ledu, a najednou šlo 

současnému vedení na ruku, že už byla vybrána nějaká firma, které to bylo přiklepnuté a 
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stavební povolení bylo. Tak aniž by se cokoli řeklo zastupitelům nebo občanům, přijel tam 

bagr a začal bagrovat. Je to smutný příběh.  

 Byl jsem moc rád, že tady byly příběhy z toho začátku, jak my vnímáme zeleň. 

Vnímání života nebo vůbec přírody se za posledních 10 – 20 let hodně proměňuje a jde rychle 

kupředu. Když to srovnám s mým krátkým životem, tak v mém mládí se nikdo nehroutil kvůli 

tomu, když někdo nakopl kočku a o tom člověku si nemyslel, že je despota a že by ho měli 

zavřít pro týrání zvířat. Vzpomínám si, že mí spolužáci – já jsem v tom byl jiný – s oblibou 

chodili střílet vrabce a nikomu to nepřipadalo divné. Pak se to posunulo a začali jsme chápat, 

že to, co je chlupaté, je živý tvor a začalo nám to být líto a většinová společnost pochopila, že 

není dobré se tak chovat a že je potřeba to chránit.  

 Pak přišla „zelená“ doba, kdy si to lidé začali uvědomovat v souvislosti se zelení, ale 

více si to uvědomovali spíše jako logiku, rozumově, že je to ekosystém, který je nějakým 

způsobem vyvážený, že všechno souvisí se vším, že když někde do něčeho zasáhneme, tak se 

nám to jinde vrátí. Rád jsem zaslechl příspěvky i z řad občanů, že dnes vnímají stromy jako 

živé bytosti. Také jsem dospěl k životnímu pocitu, že každý strom, zejména tak mohutný, 

považuji za živou bytost. Byl bych také rád, když je vnímám jako kamarády, tak aby také mne 

vnímaly jako přátelskou bytost, která jim nechce ublížit.  

 Javor stříbrný je bytost stoletá, něco pamatuje. Pokud se rozhodneme, že javor 

zachráníme, dokonce bych ho navrhoval–vzhledem k tomu, co tady z úst pamětníků zaznělo –  

jako pamětní strom. Docela by si to zasluhoval. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Ve svém příspěvku se nebudu věnovat konkrétnímu stromu, hovořili o tom předřečníci 

a jistě kolem toho padne ještě hodně faktů. Co mě na celé věci vadí? Trochu mi to připomíná 

příběh na Kampě, myslím v r. 2008, za doby Filipa Dvořáka, když byl starosta naší městské 

části. Na projektu se podílel i tady zmiňovaný architekt (nesrozumitelné jméno), byla to 

revitalizace Kampy. Nevím, jestli si někdo pamatujete ten ohyzdný projekt, jakou podobou 

měla Kampa projít a do jakého stavu se měla dostat. Podařilo se nám tento šílený projekt 

zastavit. 

 Tuto dobu připomínám proto, že jsme se o tom dozvěděli až ve chvíli, kdy už začínaly 

jezdit bagry a dokonce se už na Kampě začalo kácet. 

 Vrátím se k tomu, o čem bych rád mluvil. Říkáte, že to s občany bylo probráno nebo 

že to prošlo místními časopisy. Kdyby to s občany bylo probráno, nebyla by třítisícová petice, 

ve které je spousta lidí z Prahy 1, a nesedíme tady už několikátou hodinu. Nejsem zpátečník a 

dokáži si představit, že nové a důležité projekty si vyžadují oběti, ale nemyslím si, že je to v 

tomto případě. Od spousty kolegů vítám např. přístup k řece. Postavené nábřeží a zadělaná 

čapadla oddělují Staré Město od vody. Chodil jsem do Betlémské na průmyslovku a do 

čapadla přístupného vedle parku jsme lezli přes mříže a přeštipovali jsme zámky. Myslím, že 

přístup k vodě je důležitý prvek k životu ve městě.  

 Zpátky k projednávání. Musím se zastat několika kolegů. Také nechápu, proč na 

Praze1 je napsáno, že participace proběhla v CAMPu, když se IPR ohradil proti používání 

slova participace, protože by to bylo dehonestování tohoto slova, byla to debata.  

 Nebudu tady používat slova lhář a podobné termíny, ale pan Bureš říká nepravdu. 

Prosím paní Valíčkovou o promítnutí usnesení naší Komise pro participaci a veřejný prostor. 

Tady je důležitá věc. Komisi předsedá Terezie Radoměřská za TOP 09, jsou tam zúčastněni 

všichni z celého spektra – opozice i koalice. Jsem rád, že tam mohu být.  
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 První bod usnesení, který navrhl pan Nazarský, přijat nebyl. V dalších bodech, které se 

týkají tohoto stromu a této situace, komise pro participaci a veřejný prostor doporučuje 

Institutu plánování a rozvoje, aby zvolil formu panelové diskuse. Můžeme to jen doporučit a 

požádat, ale z Institutu plánování nám potom přišla zpráva, že koncept je už hotový a že to 

nebudou měnit, ale že přizvou pana starostu a pana Bureše. 

 Důležité je poslední usnesení, kde komise pro participaci a veřejný prostor vyzývá 

radu MČ Prahy 1, aby zvážila postup projektu realizace Anenského trojúhelníku v návaznosti 

na veřejnou diskusi z 24. – čapadla a nové náplavky. Pro hlasovali všichni.  

 Poslední je: komise pro participaci a veřejný prostor žádá radu MČ, aby své projekty 

poskytovala komisi pro participaci s dostatečným předstihem tak, aby komise pro participaci 

mohla navrhnout a provést participační principy.  

 Tady byla komise znervózněna – slovy paní předsedkyně: že Komisi pro participaci je 

projekt předložen až ve chvíli, když už se na místě dějí zemní práce.  

 Řekněme si, že tato věc nebyla s občany dostatečně projednána. Nejsem její nepřítel, 

ale řekněme si, že je to věc neprojednaná a z toho důvodu podle mne nerealizovatelná, 

Nebuďme barbary a hledejme způsob, jak strom zanechat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 Amálka Počarovská má technickou, potřebuje přestávku na klub. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Davide, jak dlouho budeš mluvit? 

 

P.  S k á l a : 

 Amálko, jestli potřebuješ jít čůrat, tak běž teď, já to potom všechno řeknu. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím pět nebo deset minut. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji 10minutovou přestávku pro jednání klubů. 

(Přestávka) 

 Pokračujeme v diskusi. Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem znovu vyjádřit rozhořčení nad tím, že došlo ke sloučení dvou tisků, které 

spolu nesouvisí. Bylo svolané mimořádné zastupitelstvo k tématu kácení či nekácení javoru a 

tomu jsme se měli věnovat. Teď jsme nuceni se bavit o poměrně komplexním tisku. Chtěl 

bych poprosit pana Bureše, zda by ho mohl přednést ještě jednou na řádné zastupitelstvo, 

když ho budou mít všichni nastudovaný a mohli bychom se o něm pobavit. Můžeme se 

domluvit a předložím ho já. 

 Rád bych už dnes navrhl nějaké změny, které jsem už paní Valíčkové předložil. Je to v 

bodu 1: bere na vědomí usnesení Rady HMP č. 579 ze dne 22. 3. 2021, kterým byl schválen 

návrh Koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží dle přílohy 

tohoto usnesení a návrh záměru na omezení zbytné dopravy pomocí dopravního režimu 

systémem snímání RZ dle přílohy tohoto usnesení.  

 Není to žádná změna, jen jsem upravil, aby tam byl celý popis, co bylo schváleno. 
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 Chtěl jsem se zeptat na rozpolcenost koalice v tom, že bere toto koncepční zadání jen 

na vědomí. Proč s ním rovnou nesouhlasí? Vyjímá z něj to, že se nynějšímu vedení líbí, že 

město říká, že se Anenský trojúhelník má revitalizovat, a tak s tím souhlasí, ale se zbytkem 

věcí, který je tam uveden, nesouhlasí, jen bere na vědomí. Cíleně si z toho vybrali jednu věc, 

která se jim zrovna hodí do krámu, a tu udělají.  

 Prosím ještě do důvodové zprávy doplnit věc, která asi omylem vypadla a v 

magistrátním tisku je také napsaná, a to je z přílohy koncepce koordinace koncepčních zadání, 

že záměr MČ Praha 1 na revitalizaci tzv. Anenského trojúhelníku je v rámci tohoto zadání 

nezbytné koordinovat. Prosím toto doplnit do důvodové zprávy, aby bylo jasné, že se to s 

městem ještě musí koordinovat.  

 Tolik k těmto úpravám. 

 Dále jsem se chtěl zeptat na věc, která se týká klubu TOP 09 Praha 1, kde jsem si 

přečetl na sociálních sítích, že klub TOP 09 Praha 1 by byl rád, aby ke kácení došlo až ve 

chvíli, kdy bude návazný projekt na Magistrátu na čapadlo. Je to věc, která je tady i pro 

zastupitele z TOP 09, nebo to je jen stanovisko vaší buňky, ale ne vašeho klubu? Nepochopil 

jsem to, chtěl jsem se na to jen zeptat.  

 Poslední povzdechnutí. Připadá mi, že na všechna zastupitelstva se chodí vymluvit 

opozice, ale na tuto problematiku by mě zajímal i váš názor, co si o tom myslíte – třeba 

Michale, nebo pane Votočku? Přihlásíte se do diskuse a řeknete na to i váš názor, nebo 

budeme mluvit jen my na naší straně stolu? Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Také děkuji Davidovi Bodečkovi, který vytáhl posudek z r. 2019, 

který mi z nějakých důvodů unikl, což je moje chyba. V zásadě posudek potvrzuje relativně 

dobrý stav javoru stříbrného, o kterém dnes máme jednat. Nechápu, jak to někdo může číst, že 

strom je poškozený a ohrožuje své okolí. Tak to není, je tam doporučeno ořezat, a to se stalo, 

takže nejspíš své okolí neohrožuje.  

 Trochu se divím panu Burešovi, když říkal, že bude důrazně postihovat toho, kdo 

zadal posudek na už strom odsouzený ke kácení. Domnívám se, že snad odbor životního 

prostředí tehdy jednal v dobré víře, že strom je odsouzený ke kácení dlouho, že stojí a musí o 

něj být náležitě postaráno, aby neohrožoval své okolí. Nechápu, co pan Bureš v této věci řeší.  

 Zpátky k bodu, kvůli kterému jsme se dnes sešli. Chci zdůraznit, že ve svém usnesení 

nenavrhuji nic ve vztahu k projektům. S projekty se vypořádejte vy na radě, mně jde o jediné 

– zachovat strom, aby tady mohl být s námi a mohl růst na svém místě. To je základ  

usnesení. Žádná nová dimenze, ani vyšší cíl nebo něco takového mě v tuto chvíli nezajímá, 

zajímá mě, aby strom přežil. 

 Pan Dvořák, který kopal za projekt už za Lomeckého a kope i nyní, vznesl na mne 

několik dotazů,, proč jsem v r. 2018 proti stromu já nebo někdo jiný z opozice neprotestoval. 

Za pana Lomeckého asi v polovině komisí vůbec nebyli zástupci opozice a v méně důležitých 

komisích býval jeden. Jak se měl člověk dozvědět, co se chystá? To by musel být spíše 

detektivem. O tomto projektu jsem vůbec nevěděl. Když jsem nastoupil jako radní na radnici, 

dozvěděl jsem se o něm druhý den. Hned jsem běžel na místo a zastavoval jsem stavbu. 

Nevím, kdo z vás tak aktivně pobíhal po Praze, možná někdo ano.  

 Vladan Brož to tady popisoval. Hlavně jsme hledali cestu, jak strom zachovat, jak 

projekt převést na něco užitečného, na zvelebení tohoto místa. Měli jsme nějaké nápady, 

přemýšleli jsme o tom, ale definitivní rozhodnutí nepadlo a potom jsme byli svrženi. Vytýkat, 

že jsme projekt rovnou nezastavili? Myslím, že kdybychom to rovnou udělali, budete nám 
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zase vytýkat, že jste ho museli znovu spustit, že jsme byli nezodpovědní apod. Dá se vždycky 

něco vytýkat, ale to gró je jasné – od začátku nám šlo o zachování stromu a kvůli tomu tady 

dnes sedíme.  

 Pan Dvořák také říkal, že jsem nenavrhl vyřazení akce z rozpočtu, což není pravda, je 

to lež. Tato lež byla uveřejněna i na webových stránkách Prahy 1 a na jejím facebookovém 

profilu. Každý, kdo má oči, může se podívat do stenozáznamu z projednávání rozpočtu, kde 

jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu vyřadit tento projekt z rozpočtu pro letošní rok.  

 Tím se dostávám k opakovaným lžím, které tady padají zejména z úst pana starosty. 

(Potlesk) Už jsem na to upozorňoval na lednovém zastupitelstvu, když jsme probírali 

Intercontinental a když jsme probírali hazard. Pan Hejma systematicky lže, nevím nic jiného 

než ho označit za lháře. (Potlesk) 

(P. Hejma: Pane kolego, upozorňuji na slušnost.) 

 Nechte mě mluvit, pane předsedající. Lžete, byl jste tady načapán, neomluvil jste se, 

tak jste podle mne lhář. Normální je tyto věci řešit a ne jen říkat své. Potom člověk získá 

takovou přezdívku. Pan místostarosta Burgr se pak diví, že úroveň jednání je tady tak špatná, 

ale ta je proto, že nám tady předsedá lhář. Divím se koalici, že se necháte zastupovat takovým 

člověkem. (Potlesk) 

 

P. H e j m a : 

 Pane kolego, opakovaně vás žádám o slušnost, jinak vám budu muset odebrat slovo. 

Omlouvám se, ale chovejte se slušně. Toto je opravdu za hranou slušnosti. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji, všichni to vidíte, lhář mě vyzývá ke slušnosti. Důkazy jsem předkládal 

opakovaně na zastupitelstvech, je to ve stenozáznamu, kde jste byl opakovaně usvědčen ze 

lží, pane starosto. Smiřte se s tím, že jste lhář. Je to vaše taktika, co s tím mám dělat? Mám 

zavírat oči před vaší osobností. Je to vaše taktika – lžete, lžete, lžete. Bohužel mne to opravdu 

štve. Všichni, kteří tady sedíte – Michale, paní Baboráková nebo Karle, nechápu, že před tím 

zavíráte oči, protože tato velmi špatná vizitka padá bohužel i na vás. (Pokřik, potlesk.) 

 

P.  H e j m a : 

 Úkolem předsedajícího je bohužel zůstat inteligentně nad věcí a nechat se urazit 

člověkem, který ho urazit nemůže. Opakovaně všechny vyzývám, abyste se chovali slušně. 

Pokud máte nějaká nařčení, tak je prokažte mimo půdu tohoto zastupitelstva. Používejte tyto 

metody na jiná setkání, kde jste zvyklí se takto napadat. Chovejte se ale jako slušný člověk, to 

je jediné, co po vás požaduji. Pokud někoho nařknete ze lži, musíte to prokázat, já vás k tomu 

vyzývám. Také neříkám panu kol. Čižinskému, že byly lži v jeho důvodové zprávě na tisk, 

který předkládal, rád si to s vámi vyříkám. 

 Mohu vás stejně napadnout, že také lžete a že jste také lhář. 

 

(P. Kučera: Tak mě napadněte, mám svědomí čisté, na rozdíl od vás.) 

 

 Pane kolego, omlouvám se, udělujeme si slovo a dodržujeme Jednací řád. V klidu vás 

žádám, abyste zachoval úroveň. Jako vy jste mne napadl, mohu stejně napadnout i vás, ale já 

to neudělám. Nenechám se k tomu vyprovokovat, nesnížím se k tak neinteligentnímu chování. 

Zachováme si úroveň a nebudeme se napadat. Prosím sdělujte své argumenty, ale nenapadejte 

osobně. Je to nedůstojné. 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 
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P.  P o č a r o v s k á : 

 Bylo tady řečeno, že jsme se neozvali, když se projednával rozpočet. V zápisu z 

jednání máme, že takový návrh byl na stole a nebyl prohlasován. To je asi to, co Petr označuje 

za lež, protože se ho to přímo týká a návrh předkládal.  

 Chtěla jsem se věnovat něčemu jinému. Na zastupitelstvu je oblíbené slovo 

„zavnímat“. Nevidím do tváře zastupitelům na druhé části našeho Jednacího stolu, ale 

zavnímali jste, že se jedná o strom, že se nejedná o projekt? Já nejsem proti projektu, jsem 

proti kácení stromu. Jestli jste pozorně sledovali to, co nechal promítnout Vladan, tak vidíte 

jasně, že varianta projektu, kde není nutné pokácet strom, byla v dubnu 2019 na stole.  

 Jak je projekt vidět i z různých vizualizací, které se mění, je neustále živý. Znamená 

to, že se nepostupuje podle projektu z r. 2016, ale projekt se vyvíjí. Teď se bavíme o stromu. 

Důvod, proč je třeba ho pokácet a projekt realizovat v té variantě, kde se to celé vydláždí a 

bude tam kašna, je kvůli tomu, že tam bude čapadlo. Podle toho, že nebylo řízení zahájeno, 

čapadlo může trvat více let, rozhodně to nebude za rok nebo za dva roky. Proč je nutné kácet 

strom teď? Proč se nedá realizovat projekt, kde strom pokácen není, a přesto dojde k tomu, co 

všichni chceme, aby toto místo bylo zkultivováno? Tomu nerozumím. 

 Když bude návrh čapadla na stole, ať se řeší pokácení, nebo ať se vyhodnotí, že nová 

realizace při zachování stromu je super, lidí tam stráví čas a že to splňuje všechny funkce, 

kvůli kterým se revitalizace na místě dělá.  

 Ráda bych k rozpočtu zmínila fakt, že v r. 2019 nebyly k tomu vynaloženy žádné 

prostředky. Viděli jste to ve schvalovaném rozpočtu pro tento rok.  

 Ještě bych chtěla, aby v diskusi zaznělo, že žádám předkladatele, aby důvodové zprávy 

byly veřejné. Poslala jsem to už Návrhovému výboru nebo paní Valíčkové. Doufám, že se s 

tím předkladatelé ztotožní. Je to drobnost, vstřícný krok k občanům.  

 David již přede mnou uvedl, že jste neřekli nic k materiálu, pro který je sloučena 

rozprava. Mám problém s tím pochopit, že kácení stromu souvisí s koncepčním zadáním, 

které přijalo usnesení hl. m. Prahy. Mohli byste se i k tomu nějakým způsobem vyjadřovat? 

Byla bych moc ráda, abyste se hlásili do diskuse nebo reagovali zneužíváním technické 

poznámky.  

 Na závěr chci říct: zavnímali jste, že se jedná jen o tento strom, že projekt nechceme 

rušit, že se dá projekt upravit tak, aby tam strom zůstal? Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za slovo. Snažil jsem se nezneužívat technické poznámky kromě jedné 

záležitosti. Napsal jsem si čtyři body, které bych chtěl tady říci. 

 Nejprve ke znaleckému posudku. Myslím, že je na místě, aby tady přesně zaznělo, co 

je ve znaleckém posudku pouze k tomuto stromu.  

 Cituji. Javor stříbrný, obvod kmenu 130 cm, nachází se ve stádiu dospělosti, koruna je 

částečně potlačována ve svém optimálním rozvoji sousedním domem, fyziologická vitalita je 

jen mírně snížená, větve odumírají v relativně malé míře převážně v dolní části koruny. Jedna 

odumřelá kosterní větev o průměru 10 cm, další větve mají průměr do 5 cm. Koruna byla 

pravidelně ošetřována zdravotními a redukčními řezy, po kterých dochází ke kvalitnímu 

regeneračnímu růstu nových větví. Perspektiva je dlouhodobá, redukčními řezy lze udržovat 

korunu v menším, poměrně kompaktním tvaru s dostatečnou provozní bezpečností. 

Sadovnická hodnota tři body. 
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 V závěru: zdravotnický stav javoru stříbrného je poměrně dobrý, provozní bezpečnost 

je jen částečně snížená. Narůstá riziko vylamování narostlých nových výhonů po minulém 

redukčním řezu. Jeho perspektiva bude ještě dlouhodobá. Sadovnická hodnota je na průměrné 

úrovni tří bodu. Navrhuji ho ošetřit zdravotním a redukčním řezem.  

 Byly tady rozpory v souvislosti s hodnotou. Na internetu jsem si našel, co je 

sadovnická hodnota. Při inventarizaci dřevin se používá pětibodové hodnocení dřevin. 

Sadovnická hodnota je souhrn všech biologických a estetických vlastností dané dřeviny. 

Nejlepší dřeviny se hodnotí pěti body, nejhorší jedním bodem.  

 Co se týká tří bodů – což se týká tohoto stromu, tak jsou to stromy mladších kategorií, 

resp. i stromy větší, tvarově nebo vzhledově poškozené, avšak esteticky přijatelné s 

předpokladem dlouhodobého udržení těchto hodnot.  

 Tím bych mohl skončit, ale budu férový, protože se neohýbám tím, co jsem si přečetl. 

Je tam uvedeno: jsou to stromy, které při podrobnějším vyhodnocení a na základě analýzy 

zamýšlených úprav jsou výhledově buď ponechány, nebo likvidovány, a to při vysokém počtu 

na ploše nebo vzájemném stínění. Tam je důležité, aby byla podrobnější analýza.  

 Co se týká dalšího bodu, byla tady diskuse nad rozpočtem. Ti, kteří sledovali 

projednávání rozpočtu, věděli, že jsem u rozpočtu namítal jednu věc. Chtěl jsem, abychom u 

těchto investic byli seznámeni s tím, kolik se do projektu zainvestovalo a kolik se ještě 

zainvestuje. Na toto nebylo reagováno, což mě mrzí. Všem připomenu, co jsme měli v rámci 

předkladu rozpočtu v této záležitosti. Je tam pouze šest vět.  

 Co se týká Anenského náměstí: finanční prostředky na realizaci kultivace veřejného 

prostranství při ulici Karolíny Světlé, jejíž podstatou je zpřístupnění tohoto prostoru veřejnosti 

a vytvoření odpočinkové plochy. Jedná se o parkový trojúhelník Smetanova nábřeží a 

Anenského náměstí. Po úpravě prostoru zde bude vybudována nová kašna a vysazen strom. 

To je všechno, nic víc. 

 Já - a předpokládám, že i ostatní zastupitelé - vůbec neměli tušení o tom, co se v rámci 

tohoto projektu bude dít.  

 Poslední připomínka. Byla tady myslím trochu nejapná poznámka k tomu, kdo kde 

sedí za peníze daňových poplatníků. Byl bych rád, aby nejen teď, ale i do budoucna tyto věci 

tady nezazněly. Pokud toto budeme rozkrývat, nebude to pro nikoho dobré. 

 Na závěr si dovolím navrhnout usnesení, že zastupitelstvo  

 1. bere na vědomí informaci o existenci znaleckého posudku Ing. Luboše Fendrycha z 

8. března 2019, který sděluje, že předmětný strom je poměrně dobrý a jeho perspektiva bude 

ještě dlouhodobá,  

 2. zastupitelstvo konstatuje, že mu dosud nebyl předložen znalecký posudek uvedený 

v bodu 1 a nejsou mu tak známé veškeré informace v něm uvedené. 

 Děkuji a věřím, že dnes jsem mluvil už naposled. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, pane zastupiteli, abyste předal váš návrh k rukám Návrhového výboru.  

 Jestli dovolíte, dal bych slovo paní Zuzaně Čižinské, která je zde údajně se svými 

dětmi – abychom dali prostor pro její stanovisko a nemuseli jsme tady děti trápit déle. Prosím, 

ujměte se slova. 

 

P.  Č i ž i n s k á : 

 Vážení občané a občanky, zastupitelé a zastupitelky, pane Hejmo, pane Bureši, je mi 

vás líto. Je mi líto, že nehájíte zájmy občanů, ale podnikatelů. Natíráním tohoto projektu na 

růžovo se dodnes před velikonocemi křižujete svými vlastními výroky a manipulacemi. Mám 

vám ukázat obrázek od svého syna. Je to portrét pana starosty, stromu a škrtlé sekery. Ačkoli 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 47 
 

neumí psát, přemohl se a napsal Hejma. Znamená to vzkaz: pane starosto Hejmo, nekácejte 

ten strom. 

 Zajisté si občané všimli, jak se vizualizace tzv. revitalizace Anežského trojúhelníku 

mění ze dne na den. Z vábivého sluncem zalitého vydlážděného náměstíčka se druhý den po 

křiku občanů stane chladivý kout. Stačilo, aby pan architekt klikl na tlačítko mraky a ejhle, 

další den se zezelenají dokonce schody. Už vidím tu údržbu. 

 Oháníte se močením turistů v parčíku, teď jim stavíte zeď jako obrovský pisoár. 

Oháníte se čapadlem a geniem loci, ale mlčíte o dvoupatrové restauraci na pontonu. Děláte 

vše pro to, aby místní obyvatelé trpěli ještě víc nočními reji ožralých turistů.  

 Minulé vedení radnice, které jste svrhli, prodloužilo územní povolení, ale pracovalo na 

tom, aby daný projekt upravilo ve prospěch obyvatel a aby se změny uskutečnily v souladu s 

jejich přáními. Byli úspěšní, ale nestihli to kvůli vám.  

 Vy jste to vzali tak, že vládnete a odvoláváte se na původní projekt – my nic, to oni 

kdysi. Nelíbí se mi, jak s námi občany jednáte, nelíbí se mi, jak se nám svou manipulativní 

komunikací vysmíváte. Nelíbí se mi a je mi to líto, že s vámi zvedá ruku a ve všem, co děláte, 

vás podporuje paní Sitár Baboráková. Škoda. Nelíbí se mi, jak okamžitě shodíte občana, když 

domluví. 

 Žádám: upusťte od kácení, nechte strom žít, apeluji na vás. Začněte mluvit s lidmi, 

přestaňte s nimi hrát hru na vlastní šachovnici, kde platí pouze vaše pravidla. Předělejte 

projekt, nalezněte řešení se stromem a se zelení.  

 Nepřeji si, aby na má slova reagoval kdokoli z aktuálně vládnoucí koalice. Děkuji. 

Příjemné zastupitelstvo. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Nyní má slovo kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vrátím se k otázce lží. Byli jsme vyzváni, abychom to prokázali. Psal jsem to  

v e-mailu zastupitelům i Petru Hejmovi. Psal jsem, že na facebooku byly uveřejněny SMS 

zprávy, ve kterých starosta uvádí, že javor ohrožuje své okolí. Psal jsem to, nedostal jsem 

odpověď. Když vezmeme v potaz kontext, ve kterém byly tyto SMS zprávy napsány, že 

skutečným účelem je stavba – ať je nebo není legitimní, a starosta zkouší o stromu říct, že má 

špatný stav, domnívám se, že nazvat toto lží je adekvátní. 

 Nejen já, ale i druzí uváděli druhý případ nepravdy. Jednalo se o facebookový status 

MČ Praha 1 z 11. března. Vidím, že status aby asi změněn, ale prokazatelně v něm byla 

napsaná informace, že opozice nerozporovala projekt na zastupitelstvu, což je jasná lež.  

V tom se asi shodneme. 

 Starosta Hejma tento status asi přímo nepsal, ale v takto citlivé politické věci 

nepochybně byl tím, kdo to psal konsultován, navíc za to odpovídá politicky. Domnívám se, 

že tady máme dvě prokázané lži, které jsou přičitatelné starostovi Hejmovi. Věta, že starosta 

Hejma je lhář, mi přijde, že je odůvodněna.  

 Prosím Petra Burgra, který o tom hovořil a Petra Hejmu, aby se k tomu vyjádřili. Pak 

budu pokračovat. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, vyjádřím se, až dokončíte svůj příspěvek. Máte slovo, pokračujte dále. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ani Petr Burgr se nevyjádří? Jsem osočen, že využívám potlesku nad tím, že oslovuji 

starostu, který lže. Prosím o vyjádření. Petr Burgr se také nevyjádří, budu pokračovat. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 48 
 

 Chtěl jsem se věnovat druhému bodu, který ve sloučené debatě projednáváme, a to ke 

koncepci, která byla v pondělí schválena Magistrátem. Už jsem řekl svůj názor, že Praha 1 od 

převzetí moci současnou koalicí blokuje záměr Magistrátu omezit tranzitní dopravu centrem. 

Je to trochu zřejmé i z názvu tisku, který hovoří pouze o koncepčním zadání „Smetanovo 

nábřeží, Masarykovo nábřeží“. Název zamlčuje, že tímto tiskem a usnesením Magistrátu byl 

schválen i návrh záměru na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy pomocí 

dopravního režimu systémem snímání registračních značek atd., jako by podle mého názoru 

tento významnější koncepční materiál, významnější počin Magistrátu – domnívám se, že 

omezení tranzitu centrem je významnější než úpravy, ale Magistrát přijal oboje, ale zde se 

hovoří o jednom. Už z toho mi připadá, jako kdyby si Praha 1 z toho, co Magistrát schválil, 

vybrala pouze část a nikoli vše. 

 Připomněl bych usnesení rady Prahy 1 z 2. 2. 2021, kde se hovoří tímto jazykem: 

materiál omezení zbytné motorové dopravy v centru – návrh jak je připraven – poškozuje 

zájem obyvatel MČ Praha 1, neúměrně a zbytečně zatěžuje dopravou místní komunikační sítě 

na území Prahy 1, ale i komunikace přilehlých městských částí. Tady se bojuje i za jiné Prahy 

– OK. Návrh nehodnotí objektivně a uceleně možné dopady na dopravu na veřejných 

komunikacích a nehodnotí objektivně vyvolané dopady na obyvatelstvo a komunikační síť na 

území Prahy 1 i přilehlých městských částí atd. 

 Toto usnesení rady, které nebylo revokováno, je platné a dokonce se jmenuje Zásadní 

stanovisko MČ Praha 1, se vyslovuje proti tomu, aby byl tranzit centrem omezen. Připomenu, 

že toto omezení se nemá týkat rezidentů. Jde o to, že se do centra přivede méně aut, omezí se 

situace, že někdo jede z Modřan do Bohnic přes centrum kolem Karlova mostu nebo přes 

Malostranské náměstí. Přesto radnice Prahy 1, která by měla hájit, aby tady cizích aut bylo co 

nejméně, zásadně se vyslovuje proti, a to dokonce navzdory tomu, že 26. 6. 2015, zřejmě za 

působení radního Bureše, bylo radě uloženo i nadále prosazovat v jednání s radou hl. m. 

Prahy vymístění tranzitní automobilové dopravy z Malé Strany a ze Starého Města do 

tunelového komplexu Blanka v co nejkratší době po jeho otevření.  

 Blanka funguje dlouho a současné vedení Prahy 1 místo toho, aby tleskalo tomu, že 

Magistrát sem chce přivést aut méně, zásadně nesouhlasí a dělá „psí kusy“, aby se to 

Magistrátu nepovedlo. 

 Zeptal bych se hlavního protagonistu dnešního odpoledne a možná i večera, proč 

nechcete, aby v centru bylo méně aut nerezidentů? Proč oponujete Magistrátu, když chce tuto 

úlevu pro centrum, včetně obyvatel centra, zavést? 

 Prosím o reakci, potom bych pokračoval.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím, abyste dokončil svůj příspěvek, potom budu reagovat. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Starosta musí vyzvat toho, kdo byl tázán. Když on nechce, tak ať reaguje pan Bureš. 

 

P.  H e j m a : 

 Kolega Bureš se určitě vyjádří, ale dokončete svůj příspěvek. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Podle Jednacího řádu vás žádám, abyste vyzval radního Bureše, aby reagoval na můj 

dotaz.  
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P.  H e j m a : 

 Po ukončení příspěvku bude samozřejmě odpovězeno. Toto není výslech, je to sdělení 

zastupitele v rozpravě a následně reakce. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych oznámit, že jsem podal pozměňovací návrhy ke spojeným tiskům, které 

projednáváme. Prosím paní Valíčkovou o promítnutí. 

 První navazuje na zmiňované usnesení z podzimu 2019, kdy se konstatovalo, že 

občané mají být zapojováni. Teď navrhuji, aby zastupitelstvo uložilo starostovi a radě 

zapojovat občany do plánovaných projektů již ve fázi plánování. 

 Tady vidíme, že se projekty ututlávají a pak s tím jako by už nelze nic dělat.  

 Za druhé navrhuji, aby se uložilo Kontrolnímu výboru prověřit dotace, které MČ 

Praha1 obdržela v souvislosti s projektem tzv. Anenského trojúhelníku.  

 Jedná se o podezření, že dotace, které Magistrát vypsal na rozšiřování a údržbu zeleně, 

jsou použity naopak na likvidaci zeleně.  

 Za třetí navrhuji, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas se záměrem na omezení zbytné 

tranzitní automobilové dopravy dle usnesení Rady HMP ze dne 22. 3. 2021, č. 579, a ukládá 

radě prosazovat co největší omezení tranzitní automobilové dopravy z Malé Strany a Starého 

Města. 

 

P.  H e j m a : 

 Žádal jste dvě reakce. První reakce je z mé strany. Omlouvám se, ale občas není 

rozumět tomu, co říkáte, ale to, co jste říkal jako důkazy toho, že říkám nepravdy, mi z toho 

nevyplynulo.  

 Musím reagovat trochu jiným způsobem. Když si vezmu vaše důvodové zprávy na mé 

odvolání, je to plné lží a manipulací. Já jsem vás ze slušnosti nikdy lhářem nenazval, protože 

chápu, že občas tady každý něco řekne a je to otázka úrovně, ve které se pohybuje. Na věci 

pod úroveň nechci reagovat. Rád se s vámi sejdu a jednu lež po druhé, která tady z vaší strany 

padala, s vámi proberu. Nikde to nebudu uvádět na facebooku a ani vás nebudu nazývat 

lhářem. Jste táta svých dětí a v tomto směru vás nebudu špinit před nimi, protože politika je 

ošklivá věc a říkají se tam ošklivé věci. V tomto směru mám určitou úctu k těmto statusům.  

 Prosím, pojďme si povídat o našich nepravdách někde mimo a nesehrávejme tady 

takovou trapnou hru. Je pod úroveň na to reagovat a nenechám se k tomu v žádném případě 

strhnout. 

 Prosím pana radního Bureše, aby reagoval, jak byl dotázán. 

 

P.  B u r e š : 

 Byl jsem dotázán a myslím, že bych to shrnul ve svém projevu, ale jen zmíním, že s 

panem náměstkem intenzívně jednáme a spolupráce funguje. Když pan Čižinský tady něco 

napadne, rozvíří se mezi námi nálada, pak si to řekneme, zasmějeme se a pokračujeme dál.  

 Zcela jistě víte, že k původnímu návrhu se negativně vyjádřila Praha 2, 5 i 6, a to 

velmi tvrdě. Není to jen o nás, jak by si někdo mohl myslet, ale je to i o těchto městských 

částech. Právě proto bylo řečeno, že jde o návrh. Jak říkal 1. náměstek hl. m. Prahy, tak jde o 

pohled pana nám. Scheinherra.  

 To, co jsme říkali na začátku, že to půjde pouze registračními značkami, jsem rád, že 

se prokázalo, že jsme měli pravdu, kamery tam již rok máme. Nikomu to nenutíme, ať si 

Magistrát postaví své vlastní.  

 Pro vaši informaci. V současné době se rozjíždí po dohodě s panem náměstkem další 

kolo měření, abychom zjistili trasu vozidel, která tam jedou. Současně ověřujeme i zastávky. 
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Znamená to, že spolupráce je. Vidíme se minimálně každých 14 dní a pan náměstek není na 

mne rozhodně tak vulgární jako pan Čižinský.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Přiznám se, že mám také problém s nepravdami z úst pana starosty. Vnímám to jako 

ostudu nejen jeho, ale i celé Prahy 1, že to je takto. Mrzí mě to. 

 K této věci se už hodně řeklo a potřeboval bych znát celkovou cenu návazných 

projektů, to znamená čapadla a korza na Vltavě. Pokud to přesáhne limit pro zadávání 

veřejných zakázek, což za projekční práce už pan arch. Tichý ty dva miliony limitu vyčerpal, 

zřejmě se to stane nevím, zda žalob, přezkumů nebo něčeho takového. Dělit zakázku jednoho 

funkčního celku na tři malé není dle zákona možné. 

 Chtěl bych slyšet aspoň řádovou cenu v řádu desítek milionů, na kolik celý stavební 

komplex přijde. Prosím, to bych chtěl slyšet dnes. 

 Jsem rád, že se začali hlásit z koalice zastupitelé. Přišlo mi zvláštní, že do vás „šijeme“ 

a vy jako byste byli z teflonu, že to neslyšíte. Moc by mě zajímalo, jak moc to vy vnímáte, 

jestli vám strom je jedno, jestli těch 3300 podpisů v současné době také pro vás nejsou 

podstatné, zda to nevnímáte, že o vás v příštích volbách budou možná lidé říkat, že to jste 

těmi, kteří pokáceli krásný stoletý javor. Zůstává vás to klidnými? To jsou otázky, na které 

bych chtěl slyšet odpověď. 

 Musím konstatovat, že z hlediska udržitelného rozvoje, který stojí na třech pilířích – 

na ekologickém, sociálním a ekonomickém, to na dvě nohy kulhá. Nevím, třeba investici ta 

náplavka nakonec zaplatí, nevím, zda Praze 1 nebo spíše těm hoteliérům, kteří tam budou 

dvoupatrovou nebo třípatrovou restauraci provozovat. Z hlediska ekologie se z toho stane 

výheň, je to v rozporu se strategií na adaptaci na změnu klimatu. Z hlediska sociálních vztahů 

nevím, kdo tam bude chtít dál bydlet. Je vidět, že lidi, kteří podepisují petici, to nadzvedává a 

že to nevnímají jako přínos pro jejich život na Praze 1 nebo i v centru města.  

 Měl jsem dotaz, pokud je zaznamenáno. 

 

P.  H e j m a : 

 Buďte tak laskav a zopakujte otázku. 

 

P.  V í c h : 

 Dal jsem dotaz na celkovou cenu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o odpověď pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 I když je to otázka hlavně investic, tak cena a údaje jsou zveřejněné, ale jestli si 

myslíte mola, mohu vás ubezpečit, že IPR dělá všechno pro to, aby si mola ponechal ve své 

režii, vyprojektoval a postavil si je. Asi to bude násobně dražší, než kdybychom to dělali my.  

 

P.  V í c h : 

 Neodpověděl jste mi, prosím na cenu. Je jedno, kdo to bude dělat, cena je důležitá. Je 

to jeden funkční celek a mělo by to být posuzováno jako jedna cena. 
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P.  H e j m a : 

 Pokusím se odpovědět. V rozpočtu máme schválenou položku na rekonstrukci 

Anenského trojúhelníku. Cenu z hlavy nevím, ale šéf investičního oddělení vám třeba cenu 

řekne. 

 Fabulace ohledně restaurací, přístavů a podobných věcí jsou nepravdivé. Také bych 

vás mohl nazývat lhářem, že toto říkáte, protože to není pravda. Není to součástí projektu a 

ani se neuvažuje s jiným komerčním využitím, ani pro účely hotelu nebo restaurace, bude to 

naopak volné veřejné prostranství, nebude tam žádná komerční aktivita. 

 Uvažuje se o plovoucím molu, které se bude realizovat ve spolupráci s IPR, s hl. 

městem. To ještě není ani naceněno. Všechno je to předjednáno a mělo by to být plovoucí 

molo technicky nikterak složité. Určitě tam nepůjde o žádné stamiliony, jak jste tady 

předpovídal. Nepočítá se tam ani s realizací restaurace, jak tady bylo na vizualizaci, to bylo 

scifi do budoucna. Není to reálná vizualizace. Reálné je to, co tady bylo prezentováno v rámci 

Anenského trojúhelníku.  

 

P.  V í c h : 

 Nedostal jsem odpověď, čapadlo je v projektu a bude něco stát. Odvoláváte se na to, 

že čapadlo se tam nedělá jen jako díra do silnice, ale že někam povede, že povede na molo. 

Znamená to, že molo s tím souvisí. Jestli neprozradíte cenu ani za to čapadlo a ani výhledově 

za mola, je to nezákonné dělení zakázky.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana vedoucího Dvořáka, zda nám může říct, jaká je nasmlouvaná cena za 

stavební dodávku za stavbu, která běží.  

 

P.  V í c h : 

 Ptám se na následující výdaje, neptám se na těch 25 mil. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan vedoucí Dvořák se vám pokusí odpovědět. 

 

P.  Jakub  D v o ř á k : 

 Známe cenu na první část, to znamená na obnovu parčíku, resp. na plochu, o které se 

dnes hovoří. Cena je cca 20 mil. 900 tisíc bez DPH. Čapadlo jako takové zatím není 

vyprojektováno v té pozici, aby ho bylo možné přesně nacenit. Na druhou stanu si uvědomme, 

že čapadlo tam fyzicky je, z projekce a hlavně při průzkumu bylo ověřeno, že nejsou nezbytné 

žádné zásadní statické úpravy, které by akci posouvaly do nějakých ekonomických výšin. Lze 

očekávat, že to bude vcelku jednoduchá stavba a její rozpočet bude upřesněn v krátké době.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Potřebuji reagovat. Viděl jsem projekt na čapadlo. Na polovině čapadla se dělá nové 

zastropení a nové věnce. Není pravda, že tam nejde o žádnou statickou úpravu, to nám tady 

neříkáte pravdu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana vedoucího o reakci. 
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P.  Jakub  D v o ř á k : 

 Zastropení se dělá v místě, kde je čapadlo jakoby zatarasené, tam se to bude bourat a 

nějakým způsobem se prostor bude sanovat. Uvědomme si, jak dlouhé to čapadlo je a jak 

malý je tento úsek. 

 

P.  V í c h : 

 Je to 50 %, z 20 metrů je to 10, vím to.  

 

P.  Jakub  D v o ř á k : 

 Nepovažuji to za zásadní náklad.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Kotase. 

 

P. N a z a r s k ý : 

 Promiňte, mně bylo uděleno slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Velmi se omlouvám, slovo vám nebylo uděleno, slovo má pan zastupitel Kotas. 

Přihlaste se do rozpravy. 

 

P.  B r o ž - technická:  

 Pan Nazarský byl přihlášen a mluvil stále pan Vích. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, pane zastupiteli, máte slovo. 

 Amálka žádá o procedurální hlasování. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Žádám ukončení diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o ukončení rozpravy. Prezenční hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 

1. Distanční hlasování: proti pan zastupitel Kotas, Nazarský, paní zastupitelka Nazarská pro, 

pan zastupitel Špaček se zdržel, paní zastupitelka Počarovská pravděpodobně pro, když to 

navrhla. Celkový výsledek: pro 16, proti 3, zdrželi se 2, nehlasovali 4. Návrh na uzavření 

rozpravy byl přijat. Diskusi po panu zastupiteli Brožovi ukončíme. 

 Pan radní Bureš má technickou poznámku.  

 

P.  B u r e š : 

 Je přihlášeno 9 lidí a je už 19 hodin. O prodloužení přes 21. hodinu budeme hlasovat 

až poté? 

 

P.  H e j m a : 

 Až poté, myslím, že to zvládneme.  

 Prosím pana Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo. Vnímám zmatečnost. Byly tady pozměňovací návrhy. Není mi to 

jasné. Byla sloučena rozprava, ale body nebyly sloučeny. Byl bych rád, aby bylo zřejmé,  
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k jakému bodu pozměňovací návrh náleží. Když to jednoznačně nezazní, ne že bych se v tom 

ztrácel, ale myslím si, že není dobře, když to není jednoznačně rozlišeno. To je první věc, 

kterou mám na mysli. 

 Byl jsem proti ukončení diskuse, protože jsem doufal, že se vyjádří všichni koaliční 

zastupitelé. Zřejmě si načetli problematiku nebo nevím, k čemu chtějí hovořit. Když jsem 

předkládal škodu v mateřské školce v Revoluční, měl jsem dojem, že koaliční zastupitelé naše 

tisky ani nečtou, že je ignorují, že spoléhají na to, co jim třeba něco řekne někdo z rady. Na 

mne to působilo, že to ignorují, že se k tomu nevyjádří a že to půjde do ztracena. Jsem rád, že 

se dozvím nějaká stanoviska. Byl bych rád, kdyby to nebylo k dopravě, ale k tomu stromu, 

protože to je tady to zásadní. 

 Ke stromu znovu zopakuji, že je prokázáno, že žádný nový strom nikdy nedoroste té 

výšky, mohutnosti a možná i věku jako ten, který tam teď je. Dokonce vím, že je vědní obor, 

kterému se říká dendroarcheologie, ve kterém se zkoumá, jaká vegetace byla v jednotlivých 

vrstvách země. V zemi najdou semena a zbytky dřevin a v průběhu věků dokládají, že půda 

degeneruje nejen činností člověka, ale degeneruje sama od sebe jednak vlivem povětrnostních 

vlivů a jednak tím, že už tam něco rostlo. Když tam něco rostlo, půdu to vyčerpalo a vyroste 

tam další strom, který už není tak náročný na živiny, jako jejich předchůdce. Je to doložený 

historický fakt. Třeba byste se divili, že jste si mysleli, že v tropickém pralese bude velmi 

úrodná půda, když to tam tak bujně roste. Vůbec ne, je tam naprosto vyžilá půda.  

 Myslet si, že tam vysadím dva stromy a doufat, že dorostou této velikosti, vůbec to 

není pravda.  

 Zaznělo tady, že strom je prořezán. Uvedu to na pravou míru. Problematikou jsem se 

také okrajově zabýval, v zahrádkářství se tomu říká zmlazovací řez. Dělá se to běžně, že 

strom se zmladí, vyrazí nové větve, mladé, života schopné. Když se strom bude dělat odborně, 

strom se určitě dožije ještě hezkých pár let. Měl by se zjistit jeho věk a jestli překročil stovku, 

byl bych pro, abychom ho prohlásili za památný strom a ochranu mu zajistit.  

  Vrátím se k nepravdám, které tady zazněly. Když jsme byli odvoláváni z rady, dal 

jsem si tu práci, že jsem prošel všechny tisky, které předkládal současný starosta do rady a do 

zastupitelstva a zjistil jsem neveselou bilanci, že to bylo žalostně málo, že za období, co byl s 

námi v koalici, nedělal téměř nic. S pomocí koaličních partnerů si dám tu práci a vyhledám 

všechny nepravdy, které tady zazněly. Myslím, že to bude zajímavý podnět pro porušení 

etického kodexu. 

 Byl bych rád, kdyby se opoziční zastupitelé zamysleli i politicky nad touto věcí. 

Dosud mlčeli, možná teď budou projekt obhajovat. Nezazní od nich jasné slovo, zda javor 

chtějí zachovat nebo nezachovat, pak budou hlasovat poslušní své stranické příslušnosti, že 

tisk neschválí. Omlouvám se, jedná se o koaliční zastupitele, pořád se pletu. Manželka mě 

tady napomíná, abych si uvědomoval, co mluvím. Už tady zaznělo, že politicky je to 

sebevražedné. Neděláme to z populismu, strom jsme tam nechtěli od počátku a máme zeleň i 

v programu, ale z vašeho hlediska, jestli necháte strom padnout, tak nevím, s jakou podporou 

občanů chcete dál na městské části fungovat. Teď vás zastupují lidé, kteří pro to nemají cit, 

jsou v radě a nemají pro to vůbec smysl, ale nad mladými zastupiteli ještě hůl nelámu, protože 

věci jsou lehce k pochopení – nejen ekologické, ale i politické, když chcete pro městskou část 

něco udělat, aby to k něčemu vypadalo. S tím, co teď předvádějí vaši radní, se musíte 

nějakým způsobem vyrovnat a rozloučit. Děkuji za pozornost. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Kotase. 
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P.  K o t a s : 

 K prvnímu bodu, který se týká kácení či nekácení stromu na Anenském trojúhelníku. 

Nechci se tady hádat, ničemu to neprospívá, ale apeluji na všechny koaliční zastupitele. 

Myslím si, že odpor je velký. Nikoho nepodezírám z vedlejších úmyslů, ale myslím si, že 

touha po záchraně stromu je tak velká, že by se to mělo odložit a vyřešit, aby se barbarsky 

nezničil stoletý strom. Síla občanů je v tuto chvíli opravdu velká a je třeba ji respektovat. 

 K bodu číslo 2. Připojuji se k Davidu Skálovi v obou jeho názorech. Je to bod, ke 

kterému se nedostáváme, protože řešíme strom. Žádám pana Bureše, aby tento bod předložil 

na řádné zastupitelstvo, abychom se mu mohli pořádně věnovat, abychom to mohli v klidu 

nastudovat. Jestli se to podaří, byla by to historická věc. 

 Připojil bych se k Davidu Skálovi a navrhuji pozměňovací návrh. V bodu usnesení 

navrhuji, že zastupitelstvo schvaluje usnesení Rady hl. m. Prahy. Myslím si, že tím jasně 

řekneme, že jsme pro řešení nezvladatelné tranzitní dopravy v centru města a že jsme pro 

chytré řešení dopravní situace – ne pro zákaz.  

 Navrhuji souhlasit, abychom dali jasný signál, že situaci bereme vážně a že ji řešíme 

také. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Mohl bych požádat o sloučení diskusních příspěvků? Mohl, děkuji. 

 Situace celého projektu a nábřeží se nám zúžila na problematiku stromu, jak tady dnes 

zaznívalo. Naprosto se ztrácí informace o projektu jako o celku, o čapadle, o mole. Ztrácí se 

informace o tom, jak doopravdy projekt započal, jak dlouho byl projednáván, povolován, jak 

proběhlo vyjadřování. Než se k tomu dostanu, padly tady určité věci, na které si dovolím 

reagovat. 

 Povodňová ochrana. Chtěl jsem se zeptat, zda pan Beno Ge poslouchá. Jak bude 

chráněno čapadlo? Jako všechna jiná čapadla, která na Vltavě jsou. Jako bývalý předseda 

bezpečnostní komise jistě víte, jaký je režim pro jednotlivá čapadla, kolikrát ročně se tam 

staví ochrany, protože voda stoupá, aniž by byly povodně, jak dlouho to trvá, jak ochrana 

funguje. Není to nic nového, každý to víme, že jenom na čapadla o několik metrů dál se 

někdy dvakrát, šestkrát, sedmkrát, desetkrát ročně staví ochrana. Stejně to bude řešeno, není 

to žádná novinka.  

 Zaznělo tady, že jsme se tady nesetkali kvůli projektu, ale kvůli javoru. Je to naprostá 

demagogie. Projekt s javorem bohužel přímo souvisí. Stojí v ose jedině možného čapadla. 

Úvahy o tom, že by se probouralo jinde, jsou zcela liché. Jestli někdo někomu říká, že je to 

možné, tak možné to není.  

 Pobřežní zeď je nějak postavena, vedou skrze ní různé kanalizace, sítě, plynovody a 

další věci a jen tady na několika místech byla stavebně tak uzpůsobena, aby to bylo možné.  

I proto se za nás hledala možnost, jaké stromy tam místo toho vysadit. 

 David Skála mluvil o koordinaci. Probíhalo to celý rok, posuzovaly se různé varianty. 

Jak jsem již řekl, IPR sám chce realizovat mola. I když bychom k tomu měli nějaké nápady, 

bude si je chtít dělat sám. I proto uvedl, že je považuje za dobré, raději je doporučuje k 

realizaci – rada schválila. 

 Pan Kučera řekl, že nechtěl rušit projekt zachovat strom. To je ten protimluv.  

O projektu jste nevěděl. Probíhaly výstavy Budoucnosti a přítomnosti Prahy 2015, 2016, 

2017. Na všech výstavách projekt byl. Jako politik jste nebyl ani na jedné výstavě, která se 

týká přímo rozvoje městské části Praha 1? Všude byl prezentován. Časopis MČ Praha 1 – 
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třikrát, mluveno o trojúhelníku. Bylo to ale v době prvních let, kdy se to realizovalo, to 

znamená před tím, než byla dokončena projektová dokumentace.  

 Mluvilo se o rozpočtu, že jste navrhoval ho měnit. Ano, v r. 2021, ale v r. 2019 nebo 

2020, což byly vaše rozpočty, jste žádnou změnu nenavrhoval. 

 Vztah ke stromu – to byl David Bodeček. Pane Bodečku, kolem tohoto stromu chodím 

téměř šedesát let. Chodil jsem kolem mnoha stromů na Praze 1 a u některých jsem pochopil, 

že musely ustoupit jinému vznešenějšímu projektu, který posunul městskou část jinam. 

Zajímalo mě, jak strom bude nahrazen a čím bude nahrazen. Proto jsem trval nejen já, ale 

všichni kolegové, aby stromy, které budou na tomto místě vysazené, byly vzrostlé. 

 Mohu poprosit Vlaďku o stromy? Jsou to tři obrázky. (promítání obrázků) 

 Toto náměstí asi znáte, je také na Praze 1. Toto jsou malé stromky vysazené před 

deseti lety, a tak teď vypadají. Strom roste jako plevel, hodí se do města. Byly tam zasazené 

malí prckové. 

 Toto jsou stromy, které jsou myšleny na náměstí. Jsou v té velikosti, jak nám za deset 

let vyrostly na Petrském náměstí. To považuji za strašně důležité. 

 Mnoho z vás mluví o skrytém businessu, o přípravě pro nějaké restaurace. Nevím, co 

se vám honí v hlavě a jaký byl váš plán, ale jak jsem uvedl v odpovědi paní Pětioké, 

restaurace by na nás mohly být spíše naštvané, protože teď tam mají prázdný výhled a my jim 

tam dáme dva takové stromy, kdy na Petrském náměstí nevidíte na druhou stranu.  

 Zrušení projektu. Není to pravda. Pojďme si tu část, kdy jste vstoupili na radnici, 

trochu zopakovat. Napsali jste na facebooku, že jste projekt zrušili. Není to samosprávný 

úkon, to snad všichni víme, to nestačí. Mluvili jste o tom při rozpočtu – kolega Brož, že 

přehodnocujete projekty, že byste některé projekty raději dělali jinak atd., ale v rozpočtu to 

zůstalo. Nechali jste si zpracovat nějaké návrhy, také jsem je našel, jen jste za ně zapomněli 

zaplatit, ale to je jiná věc. Někdo je objednal a měl za ně zaplatit – myslím za ty tři varianty 

bez čapadla. Ty jste objednávali vy. Ukázalo se, že čapadlo – potvrdit to IPR a hl. m. Praha – 

nejde bohužel bez pokácení stromu zrealizovat a nejde nikde jinde postavit.  

 Obrázky dětí tady nekomentuji. Psala mi žena, jestli má také přijít, ale řekl jsem, že se 

za ni nebudu schovávat.  

 K dopravě jsem už říkal odpovědi. Skutečně Praha 2, 5 a 6 poslaly velmi tvrdá 

negativní stanoviska a s panem náměstkem Šajnerem se snažíme najít nějakou cestu. Říkali 

jsme to jak na tiskové konferenci s panem starostou, tak v tom CAMPu.  

 Člověk by s vámi strašně rád spolupracoval. Když mluvím s jednotlivými lidmi, 

shodneme se, na něco máme různé názory. Když jsem byl v opozici, měl jsem možnost 

podílet se na čemkoli, ale protože jsem se ráno neprobudil, s prominutím jsem nepoblil ráno 

všechny na facebooku, nepomluvil, neurazil, ale s lidmi jsem mluvil, dávali jsme jednotlivé 

návrhy, připomínkovali studie, a ono to fungovalo. To je ten zásadní rozdíl v této době – 

dehonestace, kritika, žádná spolupráce. Nevím, kde se vzal tento formát politiky. Když se se 

mnou David na chodbě baví, tak má druhý den problém, že si dovoluje se mnou mluvit. 

Vždyť i náměstek se bojí se mnou mluvit před ostatními a scházíme se tajně, aby náhodou 

nedostal od Jendy přes prsty. Doba je špatná. 

 Díváme se dopředu, plánuje se tady mnoho rozumných projektů, nechceme nesmyslně 

podávat jen trestní oznámení. Víme, že se musí dělat a že občasné chyby k věci patří. Bez 

chyb není žádného pokroku. Věnujme se doopravdy věcem. Kandidovali jsme s tím, že 

chceme věci dělat, ne že se posadíme a budeme se ptát, co máme dělat. 

 Když se tady konkrétně bavíme o tomto projektu, už v r. 2014 jsme se o něm s lidmi 

bavili, v r. 2016 byl poprvé na výstavě, v r. 2017 byl doprojektován. Bavme se o tom, ať jsme 

konkrétní.  
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 Dne 23. 2. 2016 rada městské části poprvé po předchozím projednání v jednotlivých 

komisích vzala na vědomí výkres celé lokality, schválila zásady rehabilitace celého území a 

zadala ověřovací studii. Dále to projednala Komise územního rozvoje a komise životního 

prostředí. Zápisy mám k dispozici. Skutečně to bylo projednáno. Další je usnesení rady z 

31.8. 2016, z února 2017. V té době to už bylo odprezentováno na výstavě Budoucnost 

Prahy1. Z téhož roku další usnesení, kdy už se realizovaly nějaké přípravné stavební práce. 

Následně v jednotlivých rozpočtech. Mohl bych o tom mluvit, je to štos papíru. Dále 

jednotlivé komise, jednotlivá projednávání, územní rozvoj, investice, životní prostředí, 

dokonce tenkrát i doprava, všichni se k danému projektu vyjadřovali.  

 Když to vezmu politicky, tak jsem v r. 2018 chodil s vizualizací projektu na volební 

kampaně a bavil jsem se s voliči. Kreslili jsme nápady, vysvětlovali, co a jak bude a bylo to 

součástí volební kampaně. Do voleb jsem za sebe šel s tím, že udělám vše pro to, aby projekt 

byl realizován. Ti, kteří mě volili – nebylo jich málo – věděli, že to chceme dělat a že tuto věc 

budeme dokončovat. Lidé nám píší i teď, ale jsou to lidé, kteří pracují a kteří se vyjádří.   

 Nejen na facebooku jste nás nazvali koalicí, která jen kácí. Když si vezmu jen 

projekty, které jsou aktuálně ve stavu realizace nebo k zahájení v letošním roce, je to celkem 

72 stromů. Nemluvím o tomto Anenském trojúhelníku. Sázíme na Klárově, Jungmannově 

náměstí a další. Je logické, že někde stromy jdou, někde nejdou, někde jsou dražší atd. To 

jsou aktuální projekty a vůbec nezmiňuji to, co se začalo za nás, za vás pokračovalo a 

dokončovalo se zase za nás a děláme s TSK. Mluvím pouze o našich projektech, vůbec 

nemluvím o tom, co ve spolupráci s TSK dělá nebo nedělá. 

 Neříkejte, že kácíme stromy a ničíme zeleň. Řekněte mi, kdy za jeden rok bylo 

nastartováno 72 stromů. Ani já si to za těch dvacet let nepamatuji.  

 Dostáváme se do takové naší národní záležitosti kopat do všeho. Před třemi týdny bylo 

úplně jiné téma, dnes je ticho, nikde o tom není slyšet. Proč? 

 Tedy znovu. Anenský trojúhelník od r. 2016 prezentován veřejnosti. Nenapadlo mě, že 

něco, co bylo projednáno s tak obrovským množstvím lidí, se má začít znovu rozebírat.  

 Mluvíte o participaci. Všechny staré projekty, které byly dávno projednány v době 

přípravy projektu, jsou povolené a vysoutěžené, se mají znovu participovat. Ptám se: musí 

pan náměstek Hlaváček s panem Šajnerem znovu začít participovat Václavské náměstí? 

Přiznám se, že to mu nepřeji. Je to obdobné. Ve čtvrtek na technickém dni jsme opakovali 

názory Prahy 1, ale v té době slovo participace znamenalo prezentování veřejnosti, zobrazení 

na výstavách a další věci. Neznamenalo to, že se bude do finálního projektu zahrnovat názor 

každého člověka z celého území Prahy 1.  

 Vzpomínám si, že jsem na facebooku vedl v r. 2016, 2017 a 2018 diskusi s jednotlivci 

na téma Anenské čtvrti. Našel jsem si historii. Kritika se tehdy týkala hlavně místa naproti 

tomuto trojúhelníku, toho ošklivého dopravního místa, které bylo dlouhodobě zneužíváno k 

parkování aut přilehlého baru. Místo už je dva měsíce vyřešené a nikdo si toho ani nevšiml. 

Už v té době jsme jasně řekli, že toto vyřešíme. Jsou to konkrétní jména, která teď říkala, že 

to s nimi nikdo neprobral. V diskusích jsme se bavili o tom, co tam bude. Až dokončíme 

Karolínu Světlou, Betlémskou a další ulice, přijde na řadu trojúhelník a součástí trojúhelníku 

bude i chodník naproti, kde je teď záliv. To je výborné, na to si rádi počkáme. Co tam budeme 

dělat? Chceme obnovit čapadlo. To budete muset porazit strom. Ano, budeme ho muset - ač 

neradi - porazit. Stejní lidé, kteří se mnou tenkrát diskutovali, se nyní staví na facebooku do 

role největších bojovníků, kteří o tom slyšeli poprvé před měsícem. Je to divná doba. 

 Když se bavíme často na Magistrátu, lidé z Prahy sobě jsou nešťastní, co mají dělat – 

že se jim to líbí, chtějí, aby se to realizovalo, ale že to nesmí nahlas říkat. To je trochu 

problém, ale ne náš. 
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 Alternativní návrhy jsem zmínil, byly z dubna 2019, mám je tady všechny. Všechny 

byly s tím, že čapadlo není možné jiným způsobem realizovat. Nejde kolem stromu udělat 

nějaký tunýlek, protože je prorostlý do toho čapadla.  

 Když mluvíte o různých návrzích, mohu Vlaďku poprosit o návrh, který někdo 

zlomyslně vsunul do pera panu Víchovi? (promítnutí obrázku) Pane Víchu, někdo vás chtěl 

strašně poškodit, protože zveřejnil na facebooku vaše dílo o tom, jak byste si představoval 

tento trojúhelník. Hájil jsem vás před našimi lidmi, že to není možné, protože to byste nikdy 

neudělal. Přece víte, že výška zdi je skoro 7 metrů a na délce méně než 25 metrů by podélný 

sklon musel být více než 11 %, takže víte, že podle vyhlášky 398 by to nešlo. Když bychom ji 

brali jako bezbariérovou, musela by mít po 9 metrech podesty 1,5 metru atd. Hájil jsem vás, 

že jste to nemohl být vy, kdo toto zveřejnil. 

 Zamysleme se nad tím. Projekt je hezký, prodiskutovaný v r. 2016, zrealizujme ho. 

Ptám se: proti čemu dalšímu je vlna protestů, co bylo léta schvalováno v rozpočtech a je tam 

dál? Někdo to třeba má zmapováno. Dívejme se dopředu, dělat hezké věci. Projekty se 

připravují roky a držme se toho. Vy jste měli jiný názor, za rok se žádná alternativa nenašla a 

není možná. Držme se věci. Nahlas říkám: jsem zastáncem toho, jak jsem již v r. 2018 říkal 

všem lidem, s kterými jsem mluvil. Chci, aby tento projekt byl dokončen, aby tam byly dva 

velké vzrostlé stromy, aby tam byl vodní prvek, aby tam zůstal pruh zeleně. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, prosím o klid v sále. Pokud si chcete povídat, je to možné v předsálí. 

Děkujeme za pochopení. 

 

P.  B u r e š : 

 Přiznávám to veřejně od r. 2014, kdy to byl nápad, od r. 2016, kdy se poprvé nakreslil 

a v r. 2018 jsem každému voliči, s kterým jsem hovořil, to ukazoval. Nestydím se za to, že 

projekt byl mnohokrát probrán a věřím tomu, že toto místo výrazně zvedne jako mnoho 

dalších projektů. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dobrý večer, je již pokročilá hodina. Děkuji všem, kteří tady vydrželi a jsou 

soustředěni. 

 Svůj příspěvek uvedu tím, že na začátku dnešního zastupitelstva se všichni divili, proč 

chceme předkládat druhý materiál, proč chceme brát na vědomí stanovisko hl. m. Prahy a 

proč chceme k němu sloučit diskusi. Myslím si, že odpověď je velice jednoduchá. 

 Tento materiál řeší stejnou lokalitu Smetanova nábřeží a podílejí se na něm politické 

subjekty na hl. m. Praze tak, jak jsou zde zastoupeny na MČ Praha 1, konkrétně Praha sobě a 

Piráti. Přiznám se, že tady vidím trochu schizofrenní situaci těchto dvou stran, jelikož na  

hl. m. Praze rada hl. m. Prahy právě schválila svým usnesením materiál IPRu, který dáváme 

na vědomí. Dovolím si z něho ocitovat pasáž, která se týká trojúhelníku v Anenské čtvrti. 

 Trojúhelníkové prostranství je oplocené, nepřístupné, pro veřejnost zapovězené. 

Celkový dojem z místa je vzdálený, neprožitý, neobydlený. Náměstí není upraveno pro lidi. 

Návrh revitalizace veřejného prostranství od architektonické kanceláře TaK na zarostlou 

plochu nahlíží z nové perspektivy, prostor otevírá veřejnosti. Navrhovaná místa k pobytu, k 

odpočinku, k lokálnímu využití však respektují svou pozitivní roli hierarchicky nižší 

intimnější úrovně veřejného prostranství vedle exponovaného a hojně navštěvovaného 

nábřeží. Přiléhající čapadlo, které z Anenského trojúhelníku zpřístupňuje hladinu Vltavy, bylo 
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skryté. Na jeho objevení stále čekáme. Z pera stejného architektonického ateliéru Marka 

Tichého byla nastíněna tendence z čapadla vyběhnout po molu až na samotný konec a 

přiblížit pozorovateli překrásné panorama Prahy. Tímto dokumentem doporučujeme realizaci 

prostoru Anenského trojúhelníku a bezprostředně navázat i projektem rekonstrukce čapadla 

výstavbou mol na Vltavě. V souboru se samostatným nábřežím získá tak Praha významný 

soubor nově revitalizovaných reprezentativních prostranství. 

 Toto cituji z usnesení hl. m. Prahy. Schváleno 11 členy rady, Prahou sobě a Piráty.  

 V opačném gardu Praha 1 sobě a Piráti vystupují proti tomuto projektu, jelikož souhlas 

s projektem se rovná i souhlasu s pokácením stromu. Tento strom je vrostlý do čapadla, které 

chce hl. m. Praha, IPR, realizovat a také i současná koalice na Praze 1. Tento strom brání 

projektu. Jestliže nám tady Amálka Počarovská říká, že projektu nebrání, ale nechce kácení 

stromu, tak je to protimluv. Bohužel, tento projekt nelze bez pokácení tohoto stromu 

realizovat. Když říkáte A, musíte také říkat B. 

 V případě, že se strom pokácí, tak první informace z facebooku je – bojujme proti 

pokácení stromu, chtějí tady ničit zeleň. Je to jiná otázka: chcete nebo nechcete tento projekt 

realizovat? Zeleň se zde zachovává, je zde výsadba dvou nových vzrostlých stromů a dle 

mého názoru celý projekt řeší kvalitně veřejný prostor této části Prahy 1. 

 Z historie projektu. Byl schválen v r. 2017 a následně se pokračovalo ve schvalování v 

rámci schvalování rozpočtů až do r. 2021, kdy se k tomu poprvé někdo z opozice vyjádřil.  

Během naší vlády se tyto rozpočty schvalovaly a s tímto projektem se počítalo. Naopak i 

bývalý pan starosta Čižinský 5. 9. 2019 zaslal dopis na hl. m. Prahu, aby prodloužilo platnost 

územního rozhodnutí, to znamená, aby se projekt mohl realizovat. Dne 2. 12. 2019 mu  

hl. město Praha vyhovělo. 

 Jestli se tady někdo diví, že je to nějaká  novinka a najednou se stará o strom, který by 

se měl pokácet, tak je to naprosto v rozporu se vším, co se tady stalo do této doby. Myslím si, 

že tady opozici chybí nějaká témata a snaží se svou ideovou vyprázdněnost naplnit něčím, 

čeho se může aktuální chytit. To je všechno, děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kračmana. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Vážené dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, měl bych několik 

poznámek k celé diskusi o této záležitosti.  

 Jako celoživotní občan Starého Města nechodím kolem tohoto parčíku jako kolega 

Bureš téměř 60 let, ale jen něco přes 40 let a svůj vztah ke stromům na Starém Městě mám 

velmi silný. V domě, kde žiji, se téměř 20 let staráme o velmi starý ořech, snažíme se všemi 

způsoby za poměrně značných finančních prostředků zajistit, aby s námi ořech vydržel co 

nejdéle. 

 Na druhou stranu vedle v ulici vyrůstal strom ze zdí kostela sv. Jakuba. Když se tehdy 

mí rodiče dotazovali na úřadu, zda by strom šel pokácet, protože jim připadá poměrně 

nebezpečný, byli odmítnuti s tím, že je nová doba a strom je třeba zachovat – nechme ho 

dožít. Za dva roky v r. 1997 strom spadl a jen velkou náhodou nikoho nezranil, způsobil jen 

značné majetkové škody.  

 Dostal jsem se do současné situace. Je nám vyčítána nedostatečná komunikace o 

projektu, nedostatečná participace. Najednou se dozvídám, že byl připravován jiný projekt na 

tomto místě v r. 2019 a jako zastupitel a člen komise pro územní rozvoj jsem se o tom v r. 

2019 nic nedozvěděl. To je dvojí přístup. Když vy jste tady byli u vlády, dělali jste si věci po 

svém, a když se situace otočila, požadujete jiný přístup. Je to zvláštní. V podstatě jsme se to 

dozvěděli na minulém mimořádném zastupitelstvu, kdy jste u Rybářského domečku 
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požadovali, aby se správa a pronájem svěřily do kompetence zastupitelstva. Když jste o tom 

rozhodovali v r. 2019, tak to asi tak důležité nebylo, protože si to ponechala rada a nebylo  

důležité to na zastupitelstvo dávat.  

 Máme tady situaci s projektem. V r. 2017 jsem byl předsedou komise pro územní 

rozvoj, která toto projednávala a schválila tak, jak bylo navrženo. Proto mě překvapuje, že 

reakce přichází až v r. 2021. Proč nedošlo k revokaci usnesení komise pro územní rozvoj v r. 

2018 nebo 2019? Proč to nebylo probíráno na zastupitelstvu v r. 2019, jestliže je podle vašeho 

názoru projekt tak špatný?  

 TSK má projekt na kompletní výměnu stromořadí na Smetanově nábřeží a v 

Křižovnické ulici před Vysokou školou umělecko-průmyslovou, kde se rovněž jedná o 

vzrostlé stromy. Dojde ke stejné reakci na výměnu takového množství stromů v dané oblasti? 

Tady se bavíme o jednom javoru, ale tam je v sázce velké množství stromů. Také mě 

překvapuje, že – jak se zdá – nikoho netrápí, že sice nepříliš kvalitní zeleň, která je v současné 

době na Palachově náměstí před Rudolfinem, má být nahrazena pouze dlažbou. Kromě mne, 

kolegy Bureše a ještě jednoho architekta netrápí, že u takto velké plochy v době klimatické 

krize, kdy každý strom je důležitý, všichni bojují proti tomu, aby tam byl jediný strom. 

Technické řešení jsme vymysleli, navrhli. Jsem velice zvědav, jak se budete stavět k výměně 

několika desítek stromů v této konkrétní lokalitě. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka. Všimli jsme si, že pan Čižinský opustil sál, aniž by komukoli 

cokoli řekl. Ví někdo důvod odchodu? Odešel úplně a nevíme důvod. Prosím zaprotokolovat 

do zápisu, aby se snížilo kvórum pro hlasování.  

 Technická pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, vidím, že koaliční zastupitelé se nahlásili před koncem diskuse. Pokud 

to bude pokračovat tak, jak tady prezentoval pan zastupitel Kračman, tak je šílené, že na to 

nemůžeme reagovat. Proto mám procedurální záležitost – otevřít diskusi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o procedurálním návrhu na otevření diskuse. Prezenční hlasování: 

pro 6, proti 2, distanční hlasování: pro 5. Celkový výsledek. Pro 11, proti 2, zdržel se 0, 

nehlasovalo 12 (oprava 11 – pan Čižinský nepřítomen, částečná neúčast). Návrh neprošel. 

Prosím pokračovat v diskusi. 

 Technická – paní kolegyně Počarovská a pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  P o č a r o v s k á  

 Pavel Čižinský má částečnou neúčast, vrátí se. Domnívala jsem se, že to hlásil paní 

Valíčkové. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Řekl jste, že je to kvůli kvóru k hlasování. To, že jeden zastupitel chybí, snad na to 

nemá vliv? 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, není rozumět. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Řekl jste, že to zaznamenáte kvůli změně hlasovacího kvóra. Domnívám se, že nemá 

na to vliv, když jeden ze zastupitelů chybí. Významu poznámky jsem neporozuměl.  

 

P.  H e j m a : 

 Možná jsem se špatně vyjádřil. Když zastupitel opustí zasedací sál, je potřeba to 

každopádně nahlásit, aby se vypnulo jeho hlasovací zařízení. Na kvórum to nemá vliv, 

promiňte mi, omlouvám se za nepřesnost. 

 

P. N a z a r s k ý : 

 V pořádku, děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní zastupitelka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Prosím opět otevřít diskusi.  

 

P. H e j m a :  

Musel by se k vám připojit ještě nějaký klub, abychom mohli otevřít rozpravu v 

souladu s Jednacím řádem.  

 

(Počarovská: Připojuji se.) 

 

P.  H e j m a : 

 Na přání dvou klubů – Pirátů a Prahy 1 sobě – prosím otevřít rozpravu. Jednací řád to 

umožňuje.  

 Zároveň dávám procedurální hlasovat o možnosti pokračovat v jednání 

zastupitelstva po 21. hodině. Prezenční hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0, distanční 

hlasování – všichni pro. Procedurálně schváleno (pozn. pro 22, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

hlasování a 2 nehlasovali), doufám, že to nebude třeba využít, ale můžeme jednat i po 21. 

hodině. Další přihlášený do diskuse byl pan zastupitel Scholz. Máte slovo. 

 

P.  S c h o l z : 

 Mám několik připomínek. Začal bych k materiálu pana kolegy Kučery, měl jsem 

několik dotazů. U petice jsem nerozuměl tomu, jak vypočítával lidi, kteří to podepsali. Bylo 

tam 223 osob za Prahu 1, potom tam bylo, že 1201 osob uvedlo jako sídliště Prahu a dalších 

583 jinou městskou část. Znamená, že nejsou započítáni. Tomu jsem nerozuměl.  

 Díval jsem se na záznam ze zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se otázka v interpelacích 

probírala, a zaznamenal jsem, že tam měl interpelaci jako občan hl. m. Prahy pan Masare. 

Budu ho přesně citovat: 

 Kde to, sakra, žijeme, že ani vy nevíte, že reagoval na pana Hlubučka, proč se projekt 

dělá, kdo ho vlastně chce a to, že to bylo někdy před pěti lety, ani já jsem to neznal. 

 Chtěl bych se zeptat: jak to, že to pan Masare neznal? Jestli se nemýlím, byl 

zaměstnancem Úřadu, když jste byl radní pro životní prostředí. Myslím, že měl pracovní 

poměr mezi roky 2018-2020, byl projektovým manažerem. Čekal bych, že projektový 

manažer v kanceláři radního Kučery bude znát tento projekt. 

 Rovněž bych se zeptal, proč jste o tomto projektu neinformovali hl. m. Prahu? I vy jste 

ho v průběhu roku měli několikrát na stole.  
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 Když jsem si studoval názor IPRu schválený radou hl. m. Prahy, nebudu znovu číst to, 

co četl kolega Heres, ale přečtu ještě jednu větu, která tam je: 

 Tímto dokumentem doporučujeme realizaci prostor Anenského trojúhelníku a 

bezprostředně navázat i projektem rekonstrukce čapadla s výstavbou molu na Vltavě. 

 Dále je zde: Anenský trojúhelník. Koncepční zadání podporuje záměr revitalizace 

území ve stávajícím Smetanovu nábřeží a v ulici Karolíny Světlé s cílem aktivně zlepšovat 

veřejné prostranství.  

 Dále k molu na Vltavě. Záměr městské části Praha 1 je doporučen k rozpracování. 

Význam propojení naplavení pravobřežní části Vltavy a dalších hůře přístupných částí s 

ohledem na veřejný prostor je vhodný. 

 Musíme počítat s tím, že pokud tam chceme mít mola a prostor, tak tam bohužel 

nebude ten strom.  

 Někdo tady říkal, že to tam bude jen pro turisty. Nevím, často v létě chodím na 

náplavku a myslím, že tam chodí hodně lidí a Pražáků. Myslím si, že to bude další prostor, 

který bude využíván lidmi, kteří v Praze žijí a pravděpodobně tam budou i turisté jako všude v 

Praze. Mně to připadá moc pěkné, jít se projít podél Vltavy. 

 Vrátil bych se k vizualizaci, o které mluvil Richard a kterou na internetu nastínil pan 

Vích. Byl jsem překvapen, její realizaci si neumím představit. Pan Vích zachoval strom, 

udělal tam nějaký násep. Z vizualizace mi přišlo, že plán je zahrnout strom zeminou, abychom 

to udělali přístupnější. Myslím si, že strom by odumřel. To už ani nemluvím o té zvláštní 

stavbě v levé části obrázku. Její účel a proč tam je jsem nepochopil. To, že svah by měl 

nějakých jedenáct stupňů –  myslím, že by se po něm moc dobře nechodilo.  

 Poslední věc. Hodlají se současní opoziční zastupitelé obdobně aktivně do budoucna 

stavět k dalším projektům z minulých let - ať je to rekultivace dětského hřiště v Jirchářích, 

park Klárov, park Cihelna a další? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych se vyjádřit k tomuto projektu jednak za sebe, jednak za své známé  

z Prahy 1. Za sebe mohu říct, že se mi líbí čapadlo, rekultivace náplavky, zlepšení Anenského 

trojúhelníku a všechno, co se pod tímto projektem skrývá, nehledě na to, kdy to všechno bude 

hotové. Na začátku mě upoutala ta upoutávka televize, která tady dnes byla on-line puštěna. 

Když jsem toto poprvé viděl, zašel jsem se tam podívat a udělal jsem si z toho pro sebe 

jednoduchou rovnici – co tomu předchází, co z toho může být, co kvůli tomu zmizí. U mne 

vyhrálo to, co tam může být. Je to můj osobní názor. 

 Potom jsem se zeptal sousedky z xxxxxxx ulice, která bydlí 74 let na Praze 1. Nechce 

tu být zmiňována, nechce být lynčována na facebooku, nechce podepisovat žádné petice, chce 

být anonymizována, ale ta dáma žije. Poprosila mě, abych tady řekl, že zažila na Praze 1 za 

celý svůj život kácení spousty stromů a výsady nových stromů, že nechápe, proč se kvůli 

tomu dělá takový humbuk a že se jí projekt líbí. Hlavně ať se to tam trochu zlepší.  

 Teď budu mluvit o druhém kontaktu. Je to pan xxxxxxxx xxxx, což je můj známý, 

který je ve věkové skupině jako dáma z xxxxxxx ulice. Bydlí na Smetanově nábřeží, necelých  

30 metrů od tohoto stromu. Dnes jsem s ním asi 20 minut hovořil, ptal jsem se ho, jaký na to 

má názor. Je to člověk, který tam dlouhodobě bydlí s manželkou. Řekl mi, že ho mnohem víc 

trápí nesmyslné zahrádky před Slávii a Parnasem a to, že všichni teď jezdí přes Karolínu 

Světlou, než jeden strom na Anenském trojúhelníku. Prosil mě, zda mohu jako zastupitel něco 

pro občany Prahy 1 udělat, aby už nejezdilo tolik aut ulicí Karolíny Světlé, což 
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pravděpodobně z ideologických důvodů někdo na Magistrátu chce. Proti minulým rokům je 

tam strašný stav. 

 Zpět k Anenskému trojúhelníku z pohledu pana Kříže. Také mi řekl, že strom je 

pěkný, ale mám pocit, když jsem se s ním radil, co by tam mohlo vzniknout, že přidaná 

hodnota toho, co by tam mohlo vzniknout, je lepší než stav současný. Řekl mi, že tak se tam 

baví spousta sousedů, kteří se scházejí v parku Národního probuzení, což je park vedle Slávie 

na Smetanově nábřeží. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dobrý večer vespolek. Pět a půl hodiny se tady bavíme o stromu, ale chtěl bych se 

bavit o demokracii. Na jednání rady hl. města tento týden vystoupil Jenda Čižinský, starosta 

Prahy 7, s požadavkem, aby rada nařídila všem orgánům státní správy Magistrátu, které 

vydaly stanovisko v tom smyslu, že strom se může pokácet, aby stanovisko změnily.  

 Jsou určité parametry, co dělá státní správa, co náleží samosprávě a jeden z nich je to, 

že samospráva nemá státní správě, chcete-li přenesené působnosti, co nařizovat. Takovým 

stanoviskem, že rada má nařídit vedoucím odborů, aby změnili své stanovisko, se posouváme 

do druhého čtvrtletí r. 1948, kdy přestalo právo v této zemi na několik desítek let platit. 

 Druhá věc, která mně děsí je, že soudruzi Vích a Kučera přivedou hordu lidí do 

radnice a napadnou tajemníka. To už jsme na úrovni r. 1932, kdy bojůvky SA napadaly 

kohokoli a výsledkem bylo to, že v lednu 1933 nastoupil Hitler a nacismus.  

 Byl bych rád, kdybychom se pohybovali v mezích práva a nesnažili se tady zavádět 

takové moresy. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P. C a b a n : 

 Dobrý večer, dámy a pánové, k Davidovi Skálovi. Nepřihlásil jsem se jen kvůli tomu, 

co jste říkal, ale chtěl jsem si nejdříve vyslechnout celou vaši stranu, abych se zorientoval, o 

co přesně jde. Zopakuji to, co tady říkám dost často. Lidé jsou různí a mají různé názory. To 

je na lidstvu obecně zajímavé, někdo má nějaký názor, někdo může mít jiný názor. Názory 

bychom měli respektovat. Absolutně bych si neosvojoval, že mám naprostou pravdu.  

V příspěvcích to občas vypadá, že někdo si je absolutně jistý svou pravdou. 

 Pan předkladatel teď tady není, ale netroufal bych si tvrdit, co zaznívá v důvodové 

zprávě: Navrhované projekty, vydláždění parčíku a zpřístupnění čapadla, případné postavení 

korza na řece svým významem pro veřejnost nepřevyšují hodnotu vzrostlého, relativně 

zdravého a téměř stoletého stromu, aby ho bylo nutné pokácet. 

 Nevím, jak se tento názor dá měřit, to je názor pana předkladatele, ale někdo může mít 

zcela jiný názor.  

 Necítím se být bohem, ale mám pocit, že se někteří cítí jím být. To jen na okraj. Navíc 

v této větě zapomíná udávat, co mi matematicky nejde do hlavy. Bavíme se tady o možném 

pokácení jednoho stromu, který nahrazujeme dvěma až třemi stromy. To v této větě úplně 

chybí a chybí to i v naší diskusi. Učil jsem se matematiku a vím, že dva až tři je více než 

jedna. Připadá mi to dost podstatné. 

 (P. Hejma: Prosím, zachovejte klid v sále. Děkujeme.) 
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 Názor pana Kukly se mi líbil, je mi blízký, že je citový člověk a že by strom nikdy 

nepokácel, ale na druhou stranu je rád, že lidé mají tu odvahu a pro to, aby se věci vyvíjely 

tak jsou toho schopni. Když se budeme bavit o tom kdekoli pokácet javor, budu rozhodně 

proti. Nevím, aby se jen tak kácel strom, bez nějakého důvodu. V tom si budeme, paní 

Talacková, určitě rozumět. Toto vidím v kontextu úpravy prostředí. Vím, že projekt je tady 

šest nebo sedm let, že se nějakým způsobem vyvíjí a nedokáži si představit, že by architekt 

dostal zadání, aby si tam vymyslel něco, aby se tam místní podnikatelé měli dobře. To mi 

hlava nebere. Každý architekt se na to dívá v rámci prostředí, ve kterém se pohybujeme.  

 Vracíme se k tomu, že architekti jsou také různí a každý architekt to vidí jinak. Nevím, 

kdo dělal tu malůvku, jestli to byl pan Vích nebo někdo jiný. Vidí to tímto způsobem, a pak 

jsou jiní architekti, kteří to vidí také jiným způsobem.  

 Tento projekt mi připadá zajímavý, dostat se k vodě v tomto prostředí. Je stejně 

zajímavý, jako když Magistrát zahájil jakousi asanaci náplavek, kam toto podnikání docela 

zatáhl – trhy, vnitřky kruhů, teď se řeší Nardelyho viadukt, kde se zkultivoval celý viadukt, 

teď se budou pronajímat jednotlivé oblouky atd. Myslím si, že je to vývoj věcí a na to se tak 

musíme dívat. Jsem proti kácení javoru, ale v rámci takového projektu s tím problém nemám. 

Přeji si, aby se město nějak vyvíjelo. 

 To jen proto, abys, Davide, znal můj názor. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. Zároveň předávám řízení zastupitelstva panu 

místostarostovi. 

 

P.  S k á l a : 

 Děkuji většině koaličních zastupitelů, že jsme si mohli vyslechnout jejich názor a 

děkuji za něj. Jak jsem poslouchal Michala, je tam spousta věcí, s kterými bych souhlasil. 

Michale, myslíš si, že by bylo rozumné, aby se s kácením počkalo, až se bude moci udělat 

čapadlo, aby projekty navazovaly? Aby se nestalo, že se revitalizuje parčík a pak se dva roky 

bude čekat na čapadlo. Možná by to bylo rozumné, strom by tam nějakou dobu mohl vydržet, 

projekty by navazovaly a bylo by uděláno i to hezké. Myslíš, že toto je přijatelné? (Potlesk) 

Mně osobně se průchod k řece líbí, je mi jen líto toho stromu. Myslím, že každý čas navíc, 

kdy tam může být a udělá se to jako celek, mi připadá dobrý a správný, udělalo by se to 

potom najednou. Mohl by to být konsensus, na kterém se tady dohodneme. Připadá mi to 

zajímavé, ale nejsem na to odborník.  

 

P.  B u r g r : 

 Pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Zdánlivě jsme si vyměnili roli, kdy naproti mně sedící zástupci konzervativních 

hodnot a stran se zasazují o to, aby byl pokrok, abychom město posunuli dále a my, kteří jsme 

často nazýváni levičáky, bráníme konzervativní hodnoty, jako jsou např. stromy.  

 Vrátím se k architektonickému zadání. Snažil jsem se ukázat, že architekt pracuje 

podle zadání. Proto v r. 2015 dokázal stejný architekt vytvořit pouze sadové úpravy, proto 

stejný architekt – když jsme mu řekli, že tam chceme strom zachovat – dokázal vytvořit 

projekt, který se stromem počítal. Není to o tom, že architekt má příliš mnoho v působnosti, 

že mu řekneme jen ideu. Tak to nefunguje. Funguje to tak, že investor řekne poměrně přesnou 

svoji představu o tom, co s místem chce udělat.  
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 Jsem trochu nešťastný, že tady není pan starosta, protože jsem chtěl poukázat na jeho 

zvláštní styl uvažování a zřejmě i práce na radnici, kdy říkal, že tisk schválíme a pak půjde do 

orgánů – do komisí apod. Hlavně to schvalme, schválil to Magistrát a všichni to známe, 

pracujeme na tom roky. Je to zvláštní představa o práci, jak by měly fungovat poradní orgány, 

trochu se toho děsím.  

 Kolega Bureš krásně mluvil, jak to umí, ale aby člověk hledal pravdu mezi jeho 

krásnými slovy. Říkal jste, že všechno je možné doložit zápisy z komisí. Kde ale jsou? Byl 

bych rád, kdyby byly na webu, ale ony tam nejsou. Byl bych rád, kdyby se zveřejnily všechny 

zápisy z komisí od r. 2010. Budeme rádi a budeme si to tam všichni moci dohledat.  

 Opakoval jste, že lávky nemá stavět městská část, ale má je stavět IPR. Připadá mi to 

zvláštní. IPR je Institut plánování a rozvoje. Je to organizace hlavního města, která pouze 

plánuje, dělá koncepci atd. Realizovat to určitě nebude IPR. Pokud to bude někdo realizovat, 

bude to hl. město, což je rozdíl.  

 Doufám, že si uvědomujeme, že skončí toto zastupitelstvo, na kterém – jak to vypadá 

– se neprohlasuje tisk ve znění navrženém Petrem Kučerou. Až necháte strom pokácet, tak co 

bude? Budete tam stát na špalku a říkat, že čekáte po vybagrování na realizaci čapadla? Je to 

velmi smutné. Myslím, že správná cesta byla mít aspoň projekty ruku v ruce a ne to celé 

vybagrovat, vydláždit a mít tam díru, ve které se potom bude něco dělat. 

 Dovolil bych si osvojit návrhy Pavla Čižinského, který odešel a tyto pozměňovací 

návrhy zaslal paní Valíčkové. Jsou to pozměňovací návrhy k druhému tisku. 

 Doplňuje se bod 4: ukládá starostovi a radě zapojovat občany do plánovaných projektů 

již ve fázi plánování. Odpovídá rada s termínem 1. 1. 2022.  

 5. Zastupitelstvo ukládá Kontrolnímu výboru prověřit dotace, které MČ Praha 1 

obdržela v souvislosti s projektem tzv. Anenského trojúhelníku. Termín 1. 5. 2021. 

 Je to dotace z Magistrátu na revitalizaci a rozšíření zeleně. 

 6. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem na omezení zbytné tranzitní automobilové 

dopravy dle usnesení rady HMP dle 22. 3. 2021, č. 579, a ukládá radě prosazovat co největší 

omezení tranzitní automobilové dopravy z Malé Strany a Starého Města. Odpovídá rada s 

datem 1. 9. 2021.  

 Jsem rád, že jsme slyšeli názory koaličních partnerů. Bohužel v tuto chvíli tady není 

paní předsedkyně Výboru proti vybydlování centra a pro podporu komunitního života. Nevím, 

zda je někde v předsálí, doufám, že mě poslouchá. Rád bych se jí zeptal, zda se nedomnívá, že 

to, že se tento kout městské části do značné míry zbavuje zeleně, přispěje také k vybydlování 

centra a k posílení turistického ruchu v této lokalitě? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní předsedkyně chtěla reagovat. Máte slovo. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla jsem se přihlásit až zcela nakonec. Poslouchám to a místy se mi to hodně 

nelíbí. Nelíbí se ji to již tři měsíce, není mi z toho dobře. Chtěla bych říct několik věcí. 

 Ke stromu. Stromu je mi líto, líbí se mi. Obecně přírodu mám ráda, ale také se mi líbí 

projekt. Možná vás to překvapí, ale upřímně říkám, že se mi líbí i projekt Intercontinental. 

Když tam chodím kolem s dětmi a když chodím kolem tohoto plácku, o kterém se dnes 

bavíme, tak to jsou místa, která jsou pro lidi nepoužitelná. Chápu lidí, kteří okolo bydlí, mají 

to rádi tak, jak to je. Věřím tomu, že kdybych tam bydlela, chovala bych se úplně stejně. 

Upřímně ale říkám: pokud se budu moci projít po náplavce a kolem vody, nesmírně se na to 

těším. Byla bych moc ráda, kdyby v Praze vznikala nová místa, kam se mohou vrátit normální 

turisté. 
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 Někdo může říct, že nebráním místa, na kterých by měl zůstat klid a chci tam dostat 

více turistů, a přitom tady proti turismu bojuji. To jsou domněnky. Tady může být spousta 

různých domněnek, říkají se z nich dogmata a mluví se tady totálně černobíle.  

 Je mi velmi líto, že Zuzka Čižinská, kdy máme děti ve stejné školce a místy už se ani 

nezdravíme, protože nikdo se mě na nic nezeptá na rovinu, a tady pak proti mně vystoupí, 

řekne tady moje jméno a zároveň řekne, že nechce, aby se kdokoli z koalice k tomu 

vyjadřoval. Není to úplně fér. Možná, že je lepší, kdyby se opozice – všichni, co se díváte do 

země, dávám se i na vás, pane Víchu, dnes mi přišel mail – chovala více jako gentlemani, věci 

řešila přímo, postavila se proti člověku a řekla mu to z očí do očí. Máte jednoho spoluhráče, 

který neumí věci říkat z očí do očí, říká je přes média a na facebooku. 

 Facebook je další téma. Dříve nebyl, nebyly sociální sítě. Možná jste si všimli, že na 

ně absolutně nereaguji a reagovat na ně nebudu, protože se tam pere samé svinstvo a já nechci 

být toho svinstva součástí.  

 Kdokoli bude chtít, ať za mnou přijde, řeknu mu to do očí, můžeme se třeba hádat 

nebo můžeme zajít na pivo, ale v tomto duchu pokračovat nechci. Chtěla bych, aby tyto hry 

nebyly o lžích. Pane Víchu, nechtěla jsem se k tomu dostávat a je mi to líto, ale roznesl jste po 

Úřadu, že je tam plno covidu. To byla v podstatě také lež, a nikdo to lží nenazval, protože 

všichni věděli, že jste slušný člověk, který udělal chybu. Nikdo po vás ani nechtěl omluvu, 

všichni to přešli. Také bychom na vás tady mohli křičet, protože víte moc dobře, co facebook 

dokáže. Když někomu dáte do úst lež, obletí celou republiku. A to se teď děje. Na mne jsou 

také plivané lži a vůbec se mi to nelíbí. 

 Pan Brož tady ukázal schody na starém projektu, které jsou zatravněné kvůli 

vsakování. Fajn. Totéž potom ukázal pan Hejma a pan Bureš, a už to bylo špatně. Neříkám, že 

ani jedno je dobře nebo špatně, ale jsou to stejné věci, a vy je posuzujete černě a my bíle.  

 Proto se znovu vracím k projektům. Projekt se mi líbí. Nechtějte po mně, abych se 

tady stala součástí skoro psychického vydírání, kdy se ze mne dělá neslušný člověk, protože 

mám jiný názor. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Pan zastupitel Scholz má technickou poznámku. 

 

P.  S c h o l z : 

 Prosím znovu o ukončení diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Prezenční hlasování: pro 15, proti 0, 

zdrželi se 2, distanční hlasování: proti paní zastupitelka Počarovská, Nazarská, pan zastupitel 

Nazarský, Kotas a pan zastupitel Špaček se zdržel. Návrh byl přijat (pozn. pro 15, proti 4, 

zdrželi se 3 a 1 nehlasoval), rozpravu ukončíme po vystoupení přihlášených.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Budu reagovat na body, které se mě týkaly. Chtěl bych zdůraznit, že projekt 

Anenského trojúhelníku, čapadla a korza na Vltavě vnímám jako jeden projekt funkčně, 

finančně a projektově. Apeluji na to. Mluvil jsem v publiku s jedním památkářem, který mi 

říkal, že viděl poprvé pontony v historické nábřežní zdi a je pravděpodobná verze, že projekt 

nikdo zatím neprojednává. Z jeho vyděšené reakce jsem pochopil, že u památkářů něco 

takového narazí na docela brutální odpor. Je to pražské panoráma, které je ve všech 

publikacích a myslím, že bude ještě velká polízanice vůbec to přes památkáře dostat. Budeme 

mít potom čapadlo, pokácený strom, ale to, kam to všechno mělo vést, tam už nebude.  
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 Tím bych zastřešil mnohahodinovou debatu z hlediska projektu nebo kácení jako 

takového. Musím ale reagovat na ty věci, že jsem tady byl označen za soudruha fašistu, který 

napadl tajemníka. Nejsem ani soudruh, ani fašista. Když se začne používat toto silné napadání 

někoho, že je Hitler nebo Stalin, považuji to za konec debaty.  

 Podobně bylo nepříjemné, když přišel pan tajemník ze schodů a označil nás za 

gestapo. Na uvítanou to asi moc nepřidá. Na druhou stranu když zastupitelé chtějí jít na 

návštěvu za starostou, tak místo toho, aby se omluvil, že pan starosta tady není, tak nás 

přivítal těmito slovy. Nikdo ho nenapadl, došlo k nějaké slovní výměně, kterou on v podstatě 

vyprovokoval. Odstupy se držely. Konflikt nastal, když si začal fotit pana kameramana a pan 

kameraman chtěl, aby ho přestal fotit. K osobnímu kontaktu tam podle mne nedošlo, možná 

se dotkli mobilu, rozhodně nedošlo k ničemu jinému, než co by se dalo nazvat slovní 

přestřelkou. Jestli by se mohl někdo omluvit, tak pan tajemník, který nás nazval gestapem.  

V ten okamžik jsem to považoval za vysoce nevhodné.  

 K vizualizaci. Byla to skica, kterou jsem udělal. Chtěl jsem, aby byla jednoduchá, na 

první pohled srozumitelná, proto je tak udělaná. Neumím na mobilu ověřit převýšení. 

Pracoval jsem s převýšením dva metry a s délkou fasády 25 metrů. Pane Bureši, jestli tam 

máte výšku 2,8 metrů, je možná v místě u paty schodiště na straně Smetanova nábřeží, ale na 

straně ke Karolíně Světlé je to myslím o kus výš. Z mobilu nemám dobré rozlišení na plánku s 

výškopisem, tak to neumím říct stoprocentně.  

 Tady byla otázka, zda jsme bozi a zda víme, co tam lidé chtějí. Nejsme bozi, ale máme 

3322 podpisů na petici. Pan Ulm hovořil o dvou lidech, s kterými mluvil a kteří nechtějí být 

nikde prezentovaní. Čísla jsou tisícinásobně jinde, zastupujeme lidi, kteří se k petici přihlásili. 

Kdybyste měli petici, že chcete zpřístupnit korzo na Vltavě a bylo by pod ní srovnatelné číslo, 

mohla by o tom být řeč.  

 Vždycky jsem se považoval za pokrokového člověka a poslední dobou – možná deset 

let – jsem nazýván za konzervu. Když jsem dělal v 80. a 90. letech pokrokářské modernistické 

avantgardní věci, tak mě nikdo z konservativismu neosočoval. Posledních 10 – 15 let dělám 

tradiční věci a vnímám to jako pokrok, jako když Pavel Nazarský říkal, že se změnil přístup k 

přírodě za posledních padesát let. Za první republiky chtěli vybourat celé Nové Město a udělat 

tam mrakodrapy, dnes už to nechceme. Pokrok za 1. republiky bylo, když můj oblíbený 

architekt Honzík tam kreslil výškové stavby a dům odborů na Žižkově se mu povedlo 

postavit, nebo je pokrok to, že si vážíme svého okolí s tisíciletou tradicí? Jsem ten pokrokář, 

který si myslí, že stará Praha je krásná a že je to hodnota, kterou bych za nic na světě 

nevyměnil.  

 S covidem, to nevím. Jestliže bylo tehdy v listopadu 23 nakažených, což vychází na 

7%, a v Praze to bylo 1 %, tak tam byl sedminásobný počet toho, co bylo v Praze. V Praze 1 

to bylo ještě méně. Tím, že tu nikdo nebydlí, covid se tu moc nešíří. Nazval jsem, že tam je 

epicentrum, jen jsem nevěděl, zda těch 157 je doma a drží karanténu, nebo jestli jsou nakaženi 

od jara. Přišlo mi neuvěřitelné, že polovina je nakažená a že je třeba to zjistit. Každopádně 

epicentrum tam bylo. Není pravda, že by mě nikdo za to nevyšetřoval a nesankcionoval. 

Tento týden jsem psal odpověď na Kontrolní výbor, kde jsem uváděl důvody, proč jsem to 

napsal a co jsem tím sledoval. Jsem zvědavý, zda budu dehonestovaný za to, že jsem 

upozornil, že na radnici je vysoce nadprůměrné procento nakažených.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Nechci v tuto pozdní hodinu zdržovat, jen to zopakuji a zareaguji na Michala. Spolu 

jsme se o tom mnohokrát bavili, že se některé věci líbí a některé nelíbí. K projektu se ani 
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vyjadřovat nechci, polovině lidí se to bude líbit, polovině se to líbit nebude, někdo to 

rozhodnout musí. Na rozdíl od svých kolegů jsem příznivec přestavby Intercontinentalu – 

chci, aby tam aspoň něco stálo.  

 Co se týká toho, zda se to líbí nebo nelíbí. Nechci se vyjadřovat k projektu jako 

takovému. Pro mne je silná úcta k přírodě. Když se před 15 lety ptali Karla Schwarzenberga, 

jak může jako konzervativec kandidovat za Zelené, tak řekl, že starostí svěřenou Zemi je 

konzervativní přístup k životu a k té Zemi.  

 Jak už jsem říkal v minulém příspěvku, mně se přístup k vodě v centru postavením 

nábřeží líbí a považuji ho za důležitý. Člověk má ale hledat řešení, aby v rámci rozvoje měl 

úctu a pokoru ke stávajícímu.  

 Zareagoval bych na paní Baborákovou, že se to řeší peticemi a na sociálních sítích a že 

vám to nikdo neřekne do očí. Upozorňuji tak na to, že jedna z věcí je také četnost 

zastupitelstev. Nejsem přítelem mimořádných zastupitelstev, ale to, že se scházíme tak málo, 

je špatně. Mohli bychom si to normálně vysvětlit, občané by to věděli, vědělo by se to v 

nějakých lhůtách, kdy se s tím dá něco udělat. 

 Pokud se týká srovnávání javoru, stromů na Starém Městě a dopravního řešení, tak si 

myslím, že stejně jako je třeba dělat rozdíl mezi takovou a takovou budovou, je třeba dělat 

rozdíl mezi stromem a stromem. Některé stromy jsou relativně drobné a nejsou v dobrém 

stavu, ale myslím si, že srovnávat stoletý javor s nesrovnatelným stromem není fér.  

 Poslední věc, co mě na tom vadí nejvíc. Nejsem příznivec obecních referend, nebudu 

hlasovat o radaru, když nerozumím bezpečnosti státu, ale myslím si, že referendum má smysl 

v lokálních záležitostech. Zvažme, když to zvedlo takovou vlnu nevole a říkáte, že to bylo 

projednáno, tak pana Bureši pro vás a pro pana Scholze, který pro to hlasoval, a navrhla to 

předsedkyně pro participaci za TOP 09 Terezie Radoměřská, to znovu přečtu: 

 Komise pro participaci a veřejný prostor žádá radu MČ Praha 1, aby poskytovala 

komisi pro participaci materiály s dostatečným předstihem, aby mohla navrhnout a provést 

participační procesy. 

 Pane Scholzi, vy jste pro to hlasoval. Tady je evidentně Komise pro participaci 

znepokojena s přístupem a s řešením tohoto problému s občany. Nenapadám vás, ale někde se 

stala chyba, lidé s tím nějakým způsobem nesouhlasí a vaše poradní orgány to konstatovaly. 

Není to tak, že by tady na jedné straně byla nevůle opozice, a na druhé straně vy se správným 

přístupem. Vaše vlastní orgány jsou znepokojeny z postupu.  

 Děkuji za slovo a přeji hezký večer. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se, že porušuji předcházející slib, že už nevystoupím, ale budu stručný. 

 Nejprve bych chtěl říct, že jak hlasují mí straničtí kolegové v jiné městské části nebo 

na hl. m. Praze, pokud to není v rozporu s pirátským programem, je mi vcelku jedno. Jak jste 

si snad všimli, často mám vlastní názor a rozhodně nepatřím mezi ty, kteří hlasují, jak se jim 

přikáže. Jsem zastupitelem MČ Praha 1 a nikoli jiné městské části a také nejsem zastupitelem 

hl. m. Prahy. Proto jsem měl občas problémy, jak vysvětlovat, jak k něčemu přistupuji a jak 

hlasuji. Příkladem je např. Nemocnice Na Františku. 

 Nechci tady zdržovat reakcemi na některé předřečníky z řad koalice, neboť se 

záležitost netýká projednávaného bodu, ať už to byl Rybářský domeček nebo jiná témata. 

Připravím si tisky do řádného zastupitelstva jako reakci na to, co tady dnes zaznělo. Věřím, že 

na dubnovém zasedání zastupitelstva získám většinovou podporu. 
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 Mrzí mě však, že zde zazněla kritika k politické kultuře směrem k současné opozici, 

kdy bylo řečeno, že opozice – pokud by chtěla – může pracovat. Abych byl objektivní, tak na 

jednu stranu musím říct, že tím, že jsem na radnici jako předseda Kontrolního výboru, mám 

možnosti být u některých důležitých věcí týkajících se zejména majetku. Za to děkuji gesčním 

členům rady, ať už je to dr. Votoček nebo Ing. Grabein Procházka, kdy jsem u výběrových 

řízení. Vážím si toho. 

 Na druhou stranu to, co se tady děje na zasedání zastupitelstva, jak říkají kolegové z 

koaliční strany, tak i já když přicházím domů ze zasedání říkám, jestli to mám zapotřebí. 

Uvedu jeden příklad, který bude rozporovat to, co tady zaznělo - myslím, že to bylo od 

Richarda Bureše – že opozice když chce, tak může pracovat. Už tady půl roku apeluji, aby 

došlo ke změně Jednacího řádu – neapeluji, už je to tady půl roku slibované a už na třech 

zasedáních zastupitelstva jsme byli ujišťováni, že změna Jednacího řádu bude předložena na 

dubnovém zasedání zastupitelstva. Dosud opozice vůbec nebyla oslovena, abychom se na 

změně Jednacího řádu nějak podíleli. Připomínám, že příští středu už musí být odevzdány 

materiály do dubnového zasedání zastupitelstva. Doufám, že změnu Jednacího řádu 

nedostaneme na stůl a než bude tady změna Jednacího řádu projednávána, opozice k jednání 

bude přizvána.  

 Na závěr se musím pochlubit. Občas se mě někteří lidí ptají, kde získávám informace, 

a snaží se učit, jak podávat stošestku nebo jak hledat v registru smluv. Před chvílí jsem dostal 

zprávu, že se někdo během našeho debatování podíval do registru smluv na společnost TaK. 

Někdo tady zaregistroval, že se jedná o jeden projekt. V registru jsou vloženy smlouvy pro 

společnost TaK v období od prosince 2016 do srpna 2018 a suma je přes 3 mil. Kč.  

 Nemusíte mi na to teď odpovědět, ještě jsem si to neověřoval. Tvrdíte, že celý tento 

projekt, o kterém diskutujeme, je jeden projekt a bude to souviset se společností TaK. Je 

otázka, jestli veřejná zakázka této společnosti v minulosti – ne v tomto volebním období, to je 

korektní tady říct ve vztahu ke koaličním zastupitelům – byla v pořádku zadávána. Děkuji a 

hezký večer. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku.  

 

P.  P r o c h á z k a : 

 Kolega Votoček říkal o 5,5hodinové diskusi, teď to už bude přes 6 hodin. Po celé 

diskusi jsem nabyl jednoznačně dojmu, že celá aktivita kolem Anenského trojúhelníku je 

velké politikum. Ať je to načasování, ať je to diskuse, poslouchal jsem ji z obou stran. 

Rozumím tomu, že jsme v politice, ale tady to politikum čiší na prvním místě. Nechci nikomu 

říkat, zda mu jde o strom, o projekt nebo o něco jiného, ale je to politikum. 

 Jsem člověk poměrně racionální a pragmatický a vždycky mě zajímají výsledky. 

Michal Caban tady zmínil náplavky. Přidám k tomu ještě Václavské náměstí. Když jsme byli 

na hl. městě, tak v radě, ve které jsem tehdy seděl, nebýt nás, tak dnes není Václavské 

náměstí, kde mimo jiné vznikne několik alejí nových stromů, nejsou to náplavky, což byl 

projekt někdy z r. 2011 nebo 2012, který jsme zvedli až po pěti letech a dotáhli jsme do té 

podoby, ve které je dnes. Politik musí mít odvahu, aby něco prosadil, často musí udělat 

několik nepopulárních kroků k tomu,  za které je kritizován, aby došel do finále a něco po 

něm zůstalo.  

 V tomto směru se s určitým uspokojením dívám na to, že když jsme z Magistrátu 

odešli a vystřídala nás jiná reprezentace, něco tam po nás zůstalo. 

 Vedla se tady diskuse mezi odborníky-architekty. Shodovali se na tom, že Praha má 

dvě velké přednosti, které nejsou dostatečně využity. Diskuse se možná vedla před 10 – 15 

lety a od té doby se už ledacos stalo. Bylo řečeno, že to, co Prahu dělá velice zajímavou, jsou 
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pasáže a celé území kolem řeky a že toto území kolem řeky a pasáže nebyly dostatečně 

využity atd. Myslím, že řada pasáží se od té doby výrazně změnila. Výstava, která proběhla na 

chodbách na výstavě na Praze 1, to ukázala. Myslím si, že řeka v tomto směru má určitý 

potenciál, který Praha může využít. Myslím si, že i tento projekt je jednou ze součástí, které 

do toho mohou zapadnout.  

 Za sebe říkám, že se mi projekt také líbí, mám ho poměrně dobře nastudován, protože 

jsem se s ním setkal poprvé v r. 2016 a od té doby jsem měl aktuální informace. Z věcí, které 

tady byly diskutovány, jsem řadu diskutoval v minulosti a byl jsem s tím poměrně dost 

seznámen. Myslím si, že i zprostupnění čapadel apod. je věc, která určitě atmosféře kolem 

řeky prospěje. Víte, jak vypadaly náplavky a kam se posunuly dnes, víte, jak vypadala situace 

kolem Karlových lázní večer. Nevím, jestli jste tam někdo večer přecházel ulici, prostředí je 

tam šílené. Jakákoli změna, která to tam „provětrá“, bude jedině dobře.  

 Naváži trochu na Honzu Votočka. Zmiňoval diskusi kolem toho, že není potřeba dbát 

na některá nařízení a rozhodnutí, která padla v minulosti. Před měsícem jsem se zúčastnil 

zastupitelstva hl. m. Prahy a od jednoho našeho zastupitele jsem zaslechl, že je to v zásadě 

jedno, jak se to tam diskutuje atd., že politicky si to stejně rozhodneme, jak chceme. Stejný 

zastupitel tady dnes prohlásil, že je potřeba změnit myšlení. Přiznám se, že já nebudu měnit 

myšlení. Věta, že je třeba změnit myšlení a že za mne bude myslet a rozhodovat někdo jiný, 

mne opravdu mrazí. Respektuji diskusi, ať je šest nebo dvanáct hodin, ať každý vyjádří svůj 

názor, ale aby mi někdo říkal, že je třeba změnit myšlení, toho se opravdu bojím. Proti tomu 

budu vždycky bojovat. Co tady dnes v tomto duchu zaznělo, jen mě přesvědčilo o tom, že – 

jak říkal Churchil – parlamentní demokracie a demokracie není nic světoborného, ale bohužel 

do dnešní doby jsme na lepší způsob a lepší formu jak vládnout nepřišli. Od demokracie je 

malý krůček k určité despocii. Skutečně odmítám to, aby mi tady někdo říkal, že je potřeba 

změnit myšlení. Ať máme každý své myšlení, své názory, politika je o tom, aby se názory v 

diskusi nějakým způsobem diskutovaly a potom ať rozhodne většina. Občas mě z těchto 

výroků mrazí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za tento názor. Přihlášen je pana Nazarský, který přesáhl limit počtu 

přihlášených. Prosím hlasovat, zda umožníme panu kolegovi ještě něco moudrého říci. 

Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0, distančně – všichni pro. Celkový výsledek: 

pro 12, proti 0, zdržel se 0, zbytek nehlasoval (pozn. 11). Návrh nebyl přijat. Je mi líto, pane 

kolego, ale zastupitelstvo rozhodlo, že vám již nemá být uděleno slovo. 

 Prosím pokračovat dál v rozpravě. Slovo má pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Kolega brož říkal, že si nechali zhotovit nějaké projekty vizualizace k tomu, jak by 

mohl být javor zachován. Jestli to správně chápu, tak v žádném projektu nebylo čapadlo. 

Zadání není takové, že lze vytvořit všechno, ale člověk si musí vybrat – čapadlo, nebo strom. 

Ani vám se nikdy nepodařilo udělat takový projekt, který by řekl: necháme tam strom, ale 

budeme mít čapadlo.  

 Hovořilo se tady o tom, co je nebo není konzervativní. Čapadlo je minimálně stejně 

staré jako strom, je starší. Můžeme říct, že chceme obnovit něco, co tam bylo dříve, stejně 

jako Mariánský sloup. 

 Musím se připojit ke kolegům, že se mi projekt velmi líbí. Chci se projít po molech, 

chci se projít po Vltavě, chci, aby to hezky navazovalo. Myslím si, že by byla strašná škoda, 

kdyby se tam toto nerealizovalo. Myslím si, že to přinese nový pohled na Vltavu i na samotné 

centrum. Nemyslím si, že jen pro turisty, ale i pro místní. Jde i o parčík a věřím tomu, že i ty 
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dva vzrostlé stromy, které se tam dají, za několik let budou ještě vzrostlejší a budou moc 

hezké. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Jestli to dobře chápu, zatím je projekt na parčík, který je schválen a může se udělat. 

Čapadlo, pokud tomu dobře rozumím, patří Magistrátu. Tady se shodují koaliční zastupitelé, 

že se jim projekt líbí, ale s propojením k řece. To je asi otázka na tebe, Petře. Může se stát, že 

se pokácí strom, udělá se revitalizace parku, a nedostaneme povolení otevřít čapadlo? Je tady 

možnost, že by strom v tuto chvíli padl zbytečně? Uvědomují si to všichni zastupitelé, kteří o 

tom rozhodují? Projekt s průchodem k řece se mi také líbí, ale mrzelo by mě, kdyby se udělala 

jen polovina a ta druhá se nestala. Není lepší počkat s kácením stromu, až bude jistota, že to 

budeme moci otevřít? Děkuji za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Rovnou odpovím. Nedovedu si představit, že by nebylo možné realizovat čapadlo. 

Není to nová stavba, neumisťuje se, ale obnovuje se historická stavba, která tam kdysi dávno 

fungovala. Pokud vím, jsou na to plné moci od hl. m. Prahy a v tomto směru je už ve finiši 

finální svolení k realizaci, které by mělo plynule navázat na realizaci parčíku. Je to projekt 

podporovaný hl. městem, radním pro majetek. V tomto směru nevidím, co by mělo způsobit, 

že by se projekt nezrealizoval. 

 Molo je otázka plovoucího zařízení, které je předjednáno. Také není důvod se obávat 

toho, že by tam nebylo. Nebude se samozřejmě realizovat žádná dvoupatrová restaurace a 

podobné věcí, které byly na jedné z vizualizací. Jednoduchá lávka, aby se mohlo propojit 

čapadlo Hollar, které je také v záměru hl. města a které se má záhy realizovat, takže by tam 

mělo vzniknout korzo, kde se obě čapadla propojí lávkou a vznikne tam unikátní další prvek.  

 Prosím pana radního. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem říci technickou. Před ukončením diskuse bych požádal o přestávku na 

kluby, než budou závěrečné řeči.  

 K Davidovi Skálovi. K tomu, že to není sladěné, každý se účastníme jiných schůzek  v 

rámci tohoto procesu. Víme, že z druhé strany od řeky čapadlo je, bude potřeba ho jen 

renovovat, ale není to jen o tom, potřebujeme zeď zpevnit, aby tam zastávky mohly být. 

Dokonce jsme v souladu, zábory jsou ve tvaru budoucích zastávek. Mikropiloty se zeď musí 

zpevnit. Když tramvaj zastavuje a rozjíždí se, má jiné rázy. Hlavní město je s námi plně v 

souladu, obráceně je nám nadáváno, ať už přestaneme zdržovat, aby se zastávky mohly 

udělat. Budou potom, až se odveze celá naše ohrada. Čím dřív se to dodělá, tím dříve 

posuneme celou realizaci všech těchto věcí dopředu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Kolega Nazarský nedostal slovo, řeknu to za něho.  

 Pozměňovací návrh: zastavit probíhající práce na pozemku. Ukládá participovat s 

občany budoucnost prostoru Anenského trojúhelníku. Zodpovídá starosta. (Potlesk) 
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P.  H e j m a : 

 Prosím předat pozměňovací návrh do rukou předsedovi Návrhového výboru.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Doručil to elektronickým způsobem, jen jsem to chtěla říct. 

 Já jsem konzervativnější než vy, nic moc bych tam nezměnila. Přidala bych tam 

lavičky, které mi tam v návrhu chybí. Jsou tam židličky, ale to může být jako předzahrádka. 

 I pohledová zeleň plní svou funkci, je to balzám na duši, je to krásný velký strom, a 

jestli ho máte rádi, tak ho neztrácejte. Je to surovost.  

 Strašně mě vadí rozhazování peněz, zvláště v době covidu. Prosím neutrácet peníze 

tak špatně. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Nazarskou s technickou poznámkou a pak paní zastupitelku 

Počarovskou s technickou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Před jednáním klubů bych chtěla, abychom znali všechny pozměňovací návrhy. Chtěla 

bych 10 minut na klub. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě seznámení provedeme. Paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem požádat o totéž, před přestávkou uvést pozměňovací návrhy, které došly 

Návrhovému výboru. 

 

P.  H e j m a : 

 Určitě tak provedeme. Končím diskusi a dovolím si krátké závěrečné slovo. 

 Chci poděkovat za diskusi, přestože byla občas poměrně mimo etiku a nedělá mi 

vůbec radost, když musím napomínat své kolegy a vybízet je ke slušnosti. S tím se třeba 

nějakým způsobem do budoucna vypořádáme. Podstatné je, že tady zazněly názory na projekt 

jako takový. Zazněly tady názory pro i proti a jsem rád, že převládá názor, že projekt je dobrý 

a že kvalitu tam přináší.  

 V tomto směru bych chtěl upozornit na to, co tady bylo řečeno. Pro nás rozhodování 

nebylo jednoduché, ale jsme přesvědčeni o tom, že nejsme první ani poslední, kdo má tu 

odvahu přinést další kvalitu do veřejného prostoru na takto exponovaném místě a záměru 

bude muset ustoupit i nějaký strom. Sami jsme si říkali, že si necháme zpracovat analýzu, 

kolik takových stromů muselo i v bezprostředním okolí ustoupit, včetně realizace 

rekonstrukce hlavního sídla Národního památkového ústavu v Liliové ulici a podobná další 

místa. Bylo tady řečeno, že jsme v tomto směru odpovědni. Se vší odpovědností říkám, že  

v tomto směru za každý strom se bude muset násobně vrátit zpátky další. V tomto směru vám 

to vysvětloval i pan radní Bureš.  

 Pojďme k tomu přistupovat tímto způsobem. To, že má někdo nějaký jiný názor, není 

hřích a ani to není zločin. Respektujme se, že každý můžeme mít jiný názor na různé věci. Od 

toho jsme koalice a opozice a každý v tomto směru reprezentujeme trochu jiný názorový 

proud. Proto nás volí jiný typ voliče.  

 V tomto směru děkuji za diskusi, přestože v určitých chvílích nebyla úplně potěšující.  
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Ještě jsem nevypořádal jednu přihlášku k diskusi, která přišla od pana Matouše Turka, který je 

občanem Prahy 4 a přihlásil se do diskuse. Dávám hlasovat, zda ještě udělíme slovo panu 

Matouši Turkovi. Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční 

hlasování: pro 5. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, ostatní nehlasovali (pozn. 12). 

Návrh nebyl přijat. 

 Stejně jako u pana kolegy Nazarského zastupitelstvo rozhodlo o neudělení slova 

občanu z Prahy 4.  

 Pan zastupitel Kučera chce závěrečné slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Diskusi jsem bedlivě poslouchal, chvíli jsem tady i nebyl. Omlouvám se těm, kteří ke 

mně případně něco směřovali, můžeme si to říci v zákulisí.  

 Vidím tady velký spor o to, že my hledáme cestu, jak zachovat strom a vy hledáte 

cestu, jak realizovat projekt. Pan starosta říkal, že je nějaká shoda, že projekt je dobrý. Ať je 

projekt jakkoli dobrý, ve chvíli, kdy znamená kácení zdravého stromu, takto cenného, dobrý 

být nemůže. Dobrý bude, když si počkáme, až strom dožije. V tomto směru potřebujeme jako 

centrální městská část jít příkladem všem v Praze i v Česku, jak správným způsobem řídit 

zeleň ve městě. Nemůžeme zavírat oči před tím, že tu máme nějaké problémy, klimatické 

změny a hledět jen na zájmy našich podnikatelů, musíme o stromy pečovat. 

 Jako zásadní nepochopení tady vidím ve starém způsobu myšlení, že je mi líto stromu, 

tak ho zabiji a zasadím jiný. To je myšlení z minulého století, to už takto nefunguje. Ve 

velkém bychom našli spoustu paralel, kdy se tak zabily celé ekosystémy a už se nikdy žádné 

jiné nevybudovaly. Vymírání druhů, velký bariérový útes, který už není – toto všechno. Svým 

způsobem si to vezmete na svědomí, když se nepřihlásíte k tomu, že je třeba začít věci dělat 

jinak. Chápu, že se člověku nechce začít věci dělat jinak, protože si myslí, že to dosud 

všechno šlo, ale situace je opravdu vážná. Myslím, že jsme to jasně dokázali tím, že se zvedla 

tak obrovská vlna podpory občanů pro to, aby tam javor mohl stát dál. 

 Prosím, přemýšlejte před hlasováním. Prosím, najděte cestu, jak dělat projekty se 

zachováním stromu a ne s tím, že budeme hledat omluvy pro kácení. Přece všichni umíme 

omlouvat věci, člověk si vždycky umí omlouvat nějaké nepravosti, mocní to tady předvádějí 

desítky a stovky let. Tudy ale cesta už nevede. Pan Bureš nás třeba plísní, že jsme nebyli na 

nějaké výstavě v r. 2016. Nechápu, proč se musíme bavit o takových nesmyslech. Strom přece 

chcete kácet teď a teď se musíte bavit s občany, to jsou vaši voliči. Když uvidí, že myslíte 

starodávným způsobem, který je dnes už pasé, volit vás nebudou. Divím se, že vám to 

nedochází. 

 Prosím, přistupme k hlasování odpovědně s tím, že musíme všichni společně tuto 

městskou část budovat, musíme všichni společně zachovávat zeleň. Každý z vás má určitě 

vztah k zeleni, k přírodě. Viděl sem fotky pana starosty, kdy o sobě tvrdí, že je skaut nebo 

tremp, tráví čas v přírodě a sám určitě nevěří tomu, že může stromy pro nějaký rozmar 

příchodu k vodě zabít a vykoupit se tím, že zasedí několik nových. Mluvil jsem s občany, 

kteří mi ukazovali příklady toho, jak trpí naše nově vysazené stromy. Zeptejte se na odboru 

životního prostředí, kolik uschlo stromů, které jsme slavně zasadili v našich ulicích, kolik 

stromů bylo zničeno vandalstvím, provozem nebo kolizemi, při kterých se narazilo do stromů, 

kolik stromů zlámali opilci. Na toto je ohromný tlak na naše centrum.  

 Na závěr bych chtěl říct, abyste hlasovali podle svého srdce a ne podle business plánu, 

který zejména muži mají v hlavě, aby všechno zařídili a peníze se hýbaly. Peníze nám 

nebudou k ničemu, až si zničíme své vlastní město tím, že vykácíme všechny stromy a nové 

stromy nám pochcípají.  
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 Zcela na závěr bych řekl. Nesnažili jste se dost najít nový projekt, jak zpřístupnit 

Vltavu, na čemž vám tolik záleží. Je to třeba dobrý projekt, ale i malé dítě vidí, že přístupů k 

Vltavě je mnoho a nestojí to na jednom čapadle, které byste potřebovali prorazit. Nedobýváte 

se do nějaké jeskyně, dobýváte se k řece. K řece vede milion schodů. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby se ujal slova. 

P.  B u r e š : 

 Chtěl bych vystoupit nejen jako předseda Návrhového výboru, ale jako předkladatel. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, neudělil jsem vám slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Myslím, že tady bylo řečeno hodně věcí a ukázalo se, jak oba body jsou propojené, 

proto byla diskuse zcela správně spojena. V poslední řeči pana Kučery padla slova, že se 

přece dá jít k Vltavě jinak. Právě to bylo rok projednáváno s hl.  m. Prahou, jaká jsou 

bezpečnostní pravidla – únikové cesty, přístupové cesty. Naši předkové moc dobře věděli, 

proč čapadla dělají v této vzdálenosti, v této velikosti a na těchto místech. Buďme rádi, že to 

takto vymysleli, byli chytřejší než my.  

 Protože tady zazněla spousta věcí a byly tady různé návrhy, dovolím si načíst 

pozměňovací návrh. Proto jsem chtěl pauzu pro kluby před ukončením diskuse, abychom se s 

tím následně všichni mohli seznámit, než na konci začnu číst pozměňovací návrhy. Chtěl jsem 

jednání klubu i proto, abychom návrh případně doupravili. Řeknu, jak je nastaven a týká se 

materiálu pod bodem 2 – doplnění: 

 Zastupitelstvo konstatuje, že  

 1. projekt revitalizace a čapadla – pracovní název – je v souladu s koncepčním 

materiálem schváleným radou HMP a doporučen k realizaci. 

 2. Projekt revitalizace je bezvýrazně legalizován a neexistují žádné nové okolnosti, 

které odůvodňují jeho zrušení a s tím související ztrátu ve výši několika milionů korun.  

 3. Projekt revitalizace je připravován od r. 2006 (? -zřejmě má být od r. 2016)), byl 

řádně projednán v rámci dotčených komisí a byl schválen dvěma zastupitelstvy v dostatečné 

podobě a dostatečně zveřejněn. 

 4. Projekt obnovy čapadla je projednán s DOSS, včetně souhlasného závazného 

stanoviska odboru památkové péče, a je v souladu se schválenou koncepcí rozvoje Smetanova 

nábřeží.  

 Toto jsem chtěl doladit, zda to tam nemáme dvakrát. 

 5. Neschvaluje zastavení projektu a ukládá starostovi dále jednat s hl. m. Prahou o 

realizaci obnovy čapadla a pokračovat v revitalizaci v souladu se schváleným projektem, s 

platnými povoleními a při respektování všech zákonných postupů. 

 

P.  H e j m a : 

 Ještě technická – paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pane Bureši, to, co jste přečetl, je finální návrh tisku 2, jak se s ním ztotožňujete? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní vysvětlí. 

 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou. 
 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 74 
 

P.  B u r e š : 

 Proto jsem chtěl před ukončením diskuse přestávku na klub. Mám tady štos 

pozměňovacích návrhů, chtěl jsem přestávku na kluby a poté bych jako předseda Návrhového 

výboru řekl všechny finální verze. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, byl tady jasný požadavek od ostatních klubů, že chtějí načíst všechny 

došlé návrhy teď, potom aby byla přestávka na kluby, aby se kluby mohly o nich poradit.  

 Prosím načíst dál došlé návrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Jako předseda Návrhového výboru načtu nyní i ostatní.  

 Od pana zastupitele Skály to mám ve dvou variantách. 

 První byla k materiálu č. 2. Bere na vědomí usnesení rady č. 579 ze dne 22. 3. 2021, 

kterým byl schválen návrh koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo 

nábřeží a návrh záměru na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy pomocí 

dopravního režimu systémem snímání RZ dle přílohy tohoto usnesení. 

 Poté to měnil na bere na vědomí a souhlasí s usnesením. 

 S tím prvním bych se dokonce ztotožňoval. Jelikož v druhé části je to nehotová věc, 

tak nemohu souhlasit s něčím, co se bude doplňovat. S první variantou bych se ztotožňoval. 

 

(P. Hejma: Jako druhý předkladatel se též ztotožňuji.) 

 

 Pozměňovací návrhy byly v jiném pořadí doručovány a v jiném čteny. Všem se 

omlouvám, třeba pan Brož zopakoval to, co jsme tu již měli od pana Čižinského. Možná se 

vám nebude zdát pořadí.  

 Dále jde o doplnění bodu k bodům navrženým již předkladateli Hejmou a Burešem, je 

to k materiálu č. 2, kde se doplňuje bod 3: ukládá starostovi a radě zapojovat občany do 

plánovaných projektů již ve fázi plánování. Odpovídá rada. 

 4. Ukládá Kontrolnímu výboru prověřit dotace, které MČ Praha 1 obdržela v 

souvislosti s projektem tzv. Anenského trojúhelníku. 

 5. Souhlasí se záměrem na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy dle 

usnesení rady HMP ze dne 22. 3. 2021 a ukládá radě prosazovat co největší omezení tranzitní 

automobilové dopravy z Malé Strany a Starého Města. 

 S tímto pozměňovacím návrhem bych se neztotožňoval.  

 Další pozměňovací návrh je od paní zastupitelky Počarovské, kdy chce, aby se 

důvodové zprávy staly veřejnými.  

 Následně je to doplnění k bodu 1, k tomu původnímu:  

 Bod 3. Zastavit probíhající práce na pozemku – viz hlavička tisku. 

 4. Ukládá participovat s občany budoucnost prostoru Anenského trojúhelníku. 

Zodpovídá starosta Hejma.  

 Toto byl návrh pana Nazarského k bodu 1.  

 Návrh kolegy Bodečka k materiálu č. 1: ZMČ bere na vědomí informaci o existenci 

znaleckého posudku Ing. Luboše Fendrycha z 8. 3. 2019, který sděluje, že předmětný strom je 

poměrně dobrý a jeho perspektiva bude ještě dlouhodobá. 

 Další bod: Konstatuje, že mu dosud nebyl předložen znalecký posudek uvedený v 

bodu 1) a nejsou mu tak známé veškeré informace v něm uvedené.  

 Klub jsem chtěl k tomu, jestli dojde k bodu 4 ještě nějaká úprava s druhým 

předkladatelem, poté bych ho doporučoval zopakovat. 
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P.  H e j m a : 

 Ještě technická – pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím u mého předkladu hlasovat per partes. Předpokládám, že se předkladatel s tím 

neztotožnil, byť je to pravda.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude hlasováno jako o protinávrhu a bude hlasováno per partes. 

 Technická pan kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 U tisku č. 1 bylo doplnění ohledně posudku, že bere na vědomí. Jako předkladatel se s 

tím ztotožňuji za podmínky, že ostatní zastupitelé dostanou k dispozici posudek. Má to 4 

stránky, mohlo by se to naskenovat a poslat do mailů. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme elektronicky, ušetříme papír. Bereme na vědomí. Hlásí se ještě Amálka. 

 

P.  P o č a r o v s k á: 

 Vzhledem k množství pozměňovacích návrhů může být přestávka delší? Může být 

třeba 15 minut?  

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, nerozuměl jsem, bylo to velmi špatně slyšet.  

 Pro jednání klubů dáváme 15 minut. 

(Jednání klubů) 

 Pokračujeme v hlasování o jednotlivých návrzích. Nejprve prosím k bodu č. 1, k tisku 

526, předklad pana zastupitele Petra Kučery. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás seznámil s případnými 

pozměňovacími návrhy. 

 Pana zastupitelka Nazarská má technickou poznámku. Prosím, máte slovo. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Pane předsedo, chtěla bych, abychom o obou tiscích hlasovali per partes. 

 Prosím, aby návrhy byly vytištěny, ne pouze řečeny. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, budou vidět. Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Předkladatel materiálu č. 1 se ztotožňuje s návrhem pana Bodečka, stal se součástí 

původního návrhu.  

 Dále byl zde pozměňovací návrh pana zastupitele Nazarského k bodu 1, k tomu jste se 

nevyjádřil. 

 

P.  K u č e r a : 

 Hlasujme ho jako první, samostatně. 
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P.  B u r e š : 

 Jako protinávrh. 

 K oběma materiálům je, aby důvodové zprávy byly veřejné. 

 

P.  K u č e r a : 

 S tím se ztotožňuji, aby byly veřejné. 

 

P.  B  u r e š : 

 Důvodová zpráva je neveřejná. Děláte z toho přílohu? 

 

P.  K u č e r a : 

 Podle mne důvodová zpráva může být veřejná.  

 

P.  H e j m a : 

 Respektujme požadavek předkladatele. Pozměňovací návrh paní zastupitelky 

Počarovské se stává součástí původního návrhu usnesení.  

 Hlasujme nejdříve o pozměňovacím návrhu pana zastupitele Nazarského. Prosím o 

promítnutí. 

 

P.  B u r e š : 

 Stal se z něho bod 5: zastavit probíhající práce  na pozemku parc. č. 168, k. ú. Staré 

Město, v tzv. Anenském trojúhelníku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 5, zdrželi se 3. Distanční hlasování: 

všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 5, zdrželi se 3, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl 

přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 O pozměňovacích návrzích hlasujeme per partes. 

 Bod č. 6. Ukládá participovat s občany budoucnost prostoru Anenského trojúhelníku.  

 Je tam pouze zodpovídá starosta, bez termínu. 

 

P.  H e j m a : 

 Omlouvám se, zmýlil jsem se, u bodu 5 jsem hlasoval proti, zjistil jsem, že tam mám 

„zdržel se“ hlasování.  

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: 

všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. Návrh nebyl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní prosím o promítnutí materiálu včetně změn, které si předkladatel osvojil. 

Budeme hlasovat po jednotlivých bodech.  

 Bod 1. Zastupitelstvo bere na vědomí podpisy občanů pod peticí s názvem Petice proti 

kácení javoru stříbrného – Praha 1, u Karlových lázní, dostupné na www.peticezajavor.cz.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: 

všichni pro. Pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13.   

 Prosím přistoupit k dalšímu hlasování.  
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P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí dalšího bodu tohoto usnesení: ukládá zachovat strom javor 

stříbrný, růst na parcele 168, k. ú. Staré Město a řádně o něj pečovat. Zodpovídá starosta, a to 

až do 1. června 2050. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční 

hlasování: všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí bodu 3. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o existenci 

znaleckého posudku Ing. Luboše Fendrycha z 8. 3. 2019, který sděluje, že předmětný strom je 

poměrně dobrý a jeho perspektiva bude ještě dlouhodobá. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: 

všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13.  

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí dalšího bodu, kterým je bod 4: 

 Konstatuje, že mu dosud nebyl předložen znalecký posudek uvedený v bodu 1) a 

nejsou mu tak známé veškeré informace v něm uvedené.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: 

všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13.  

 

P. B u r e š : 

 Tím jsme prošli všechny body. Vzhledem k tomu, že při hlasování per partes žádný 

návrh neprošel, tisk je tzv. prázdný. Prosím přesto hlasovat o tomto tisku bez usnesení jako 

celku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o hlasování. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční 

hlasování: všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13. 

Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 

 Prosím, pane předsedo Návrhového výboru, abychom se vypořádali s tiskem 602. 

Máte slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Ověřím si ještě pohledem u Davida Skály, že byly dvě varianty. Říkali jsme, že ve 

variantě bere na vědomí usnesení se ztotožníme, zda platí, nebo hlasujeme bere na vědomí a 

souhlasí. Bere na vědomí – jak zní usnesení rady. Oba předkladatelé jsme řekli, že se s tím 

ztotožňujeme. Protože to tady mám dvakrát a liší se to jen písmenkem, tak se chci zeptat.  

 Bere na vědomí usnesení rady se stává součástí původního návrhu.  

 Hlasujeme v bodu 1 doplnit „a souhlasí“. To je rozdíl v usnesení. Bylo by nejen, že 

bere na vědomí a souhlasí, protože jsme se již ztotožnili s tím, že je tam doplněno „a návrh 

záměru na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy pomocí dopravního režimu 

systémem snímání registračních značek“. 
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P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan kolega Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Omlouvám se, že odvádím pozornost od hlasování o tomto bodu, ale neměli jsme před 

tím hlasovat ještě o protinávrhu pana Bureše k bodu 1? 

 

P.  H e j m a : 

 Bude to v rámci hlasování k tisku 2.  

 

P.  B u r e š : 

 Nyní hlasujeme o tom, co vidíte červeně dole: a návrh záměru na omezení zbytné 

tranzitní automobilové dopravy pomocí dopravního režimu, což je součástí tisku, to můžeme 

začernit – rozdíl je „a souhlasí“. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická – paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nám vzdáleně to není vidět, může to paní Valíčková promítnout na druhé obrazovce? 

Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyřešili jsme technický problém, můžeme hlasovat. Prezenční hlasování: pro 2, proti 

0, zdrželo se 5. Distanční hlasování: pro pan zastupitel Kotas, paní zastupitelka Počarovská, 

zdržela se paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Nazarský a Špaček. (pozn, celkový 

výsledek: Pro 4, proti 0, zdrželo se 8 a nehlasovalo 13). Pokračujte, pane předsedo. 

 

P.  B u r e š : 

 Toto je pozměňovací návrh Pavla Čižinského. 

 Ukládá starostovi a radě zapojovat občany do plánovaných projektů již ve fázi 

plánování. Odpovídá rada. Termín 1. 1. 2022. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: 

všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13.  

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru o pokračování. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí dalšího bodu, aby viděli i ti, kteří jsou distančně. 

 Ukládá Kontrolnímu výboru prověřit dotace, které MČ Praha 1 obdržela v souvislosti 

s projektem tzv. Anenského trojúhelníku. Termín 1. května 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Distanční hlasování: 

všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 13.  

 Prosím, pane předsedo, provádějte nás dále volbou. 
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P.  B u r e š : 

 Máme tady další bod, který – jestli se nemýlím – byl již dvakrát předmětem usnesení 

tohoto zastupitelstva: souhlasí se záměrem na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy 

dle usnesení rady hl. m. Prahy dle 22. 3. 2021, č. 579 a ukládá radě prosazovat co největší 

omezení tranzitní automobilové dopravy z Malé Strany a Starého Města.  

 Bez tohoto usnesení bych se s tím ztotožňoval, ale víme, co je předmětem tohoto tisku, 

takže ne. Prosím hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme jako o protinávrhu. (Hluk v sále) 

 Žádám návštěvníky, aby nerušili projednávání bodů.  

 Výsledek hlasování. Prezenční hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. Distanční 

hlasování: pro pan zastupitel Špaček, paní zastupitelka Počarovská, pan zastupitel Kotas, 

zdržuje se paní zastupitelka Nazarská a pan zastupitel Nazarský. Celkový výsledek: pro 9, 

proti 0, zdrželi se 3, nehlasovalo 13.  

 Prosím o další volbu. 

 

P.  B u r e š : 

 Další je pozměňovací návrh paní zastupitelky Počarovské, který se týká toho, aby se 

důvodová zpráva stala veřejnou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat jako o protinávrhu. Prezenční hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Distanční hlasování: všichni pro. Celkový výsledek: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 

13. 

 

P.  B u r e š : 

 Nyní se po bodech dostáváme k původnímu návrhu. Protože se oba předkladatelé s 

protinávrhem ztotožnili, pojďme si postupně promítat body a hlasovat per partes o usnesení. 

 Bod č. 1. Bere na vědomí usnesení rady HMP č. 579 ze dne 22. 3. 2021, kterým byl 

schválen návrh Koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží a 

návrh záměru na omezení zbytné tranzitní automobilové dopravy pomocí dopravního režimu 

systémem snímání registračních značek dle přílohy tohoto usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 2, zdrželi se 4. Distanční 

hlasování: pan zastupitel Špaček se  zdržel, paní zastupitelka Počarovská pro, pan zastupitel 

Nazarský se zdržel, Kotas se zdržel, paní zastupitelka Nazarská se zdržuje. Celkový výsledek: 

pro 14, proti 2, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. 

 Paní Nazarská má technickou poznámku. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Vypadá to, že je všechno v pořádku. Myslela jsem, že koaličním zastupitelům 

nefunguje hlasovací zařízení. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Už funguje. Prosím o další hlasování. 
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P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí bodu 2. Ukládá pokračovat v jednání s hl. m. Prahou  účastnit se 

jednání všech pracovních skupin v této věci v souladu s usnesením dle bodu 1 tohoto 

usnesení. Zodpovídá rada.  

 Podle informací počítá se s tím, že jednání budou až do září. Dal bych tam termín 

30.9. 2021. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 5. Distanční 

hlasování: zdržel se pan zastupitel Špaček, Nazarský a paní zastupitelky Počarovská a 

Nazarská, pan zastupitel Kotas je pro. Celkový výsledek: pro 15, proti 0, zdrželo se 9, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl též přijat. 

 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí dalšího bodu číslo 3, který má několik bodů. 

 Projekt revitalizace parkového trojúhelníku při ulici Karolíny Světlé, tzv. Anenského 

trojúhelníku, je v souladu s koncepčním materiálem schváleným radou HMP a v tomto 

materiálu i doporučen k realizaci. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 7, zdržel se 0. Distanční 

hlasování: všichni proti. Celkový výsledek: pro 13, proti 12, zdržel se 0, hlasovali všichni. 

Tento návrh byl přijat. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí dalšího bodu, kde je konstatace. 

 Projekt revitalizace parkového trojúhelníku při ulici Karolíny Světlé, tzv. Anenského 

trojúhelníku, je řádně povolen a neexistují nové okolnosti, které by odůvodňovaly jeho 

případné zrušení a s tím související finanční ztrátu ve výši několika milionů korun.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 7, zdržel se 0. Distanční 

hlasování: všichni proti. Celkový výsledek: pro 13, proti 12, nikdo se nezdržel, všichni 

hlasovali. Tento návrh byl schválen. 

 Prosím o další hlasování per partes. 

 

P.  B u r e š : 

 Dalším konstatačním bodem je:  

 Zastupitelstvo konstatuje, že projekt parkového trojúhelníku  při ulici Karolíny Světlé, 

tzv. Anenského trojúhelníku, je připravován od r. 2016, byl řádně projednán v rámci 

dotčených komisí a byl schválen v rámci projednávání rozpočtu dvěma zastupitelstvy v 

nezměněné podobě. 

 Prosím, dejte hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 6, zdržel se 1. Distanční 

hlasování: proti pan zastupitel Špaček, Kotas, paní zastupitelka Nazarská se zdržuje, pan 

zastupitel Nazarský proti, paní zastupitelka Počarovská nehlasuje. Výsledek hlasování: pro 

13, proti 9, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Tento návrh byl též schválen. 
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 Prosím o další návrh. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o promítnutí další konstatační části.  

 Projekt obnovy čapadla je projednán s dotčenými orgány státní správy včetně 

souhlasného závazného stanoviska odboru památkové péče, a je v souladu se schválenou 

koncepcí rozvoje Smetanova nábřeží.  

 

P.  H e j m a : 

 Amálka Počarovská má technickou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohou být souhlasná závazná stanoviska tady v příloze? Nejsou tam a potom je těžké 

o tom hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Zcela jistě tady k dispozici nejsou, ale bylo tady jasně řečeno příslušným vedoucím, co 

je k dispozici a co není k dispozici.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Prosím, zda to můžete e-mailem rozeslat všem zastupitelům. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme to v zápise. Prosím hlasovat. Výsledek hlasování. Prezenční hlasování: pro 13, 

proti 6, zdržel se 1. Distanční hlasování: zdržel se pan zastupitel Špaček, paní zastupitelka 

Nazarská, proti pan zastupitel Nazarský, nehlasoval pan zastupitel Kotas a paní zastupitelka 

Počarovská. Celkový výsledek: pro 13, proti 7, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Tento návrh byl 

schválen.  

 Prosím, pane předsedo. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední konstatační bod – prosím o promítnutí. 

 Souhlasí s pokračováním realizace projektu parkového trojúhelníku při ulici Karolíny 

Světlé, tzv. Anenského trojúhelníku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 7, zdržel se 0. Všichni distančně 

hlasující proti. Celkový výsledek: Pro 13, proti 12, zdržel se 0, hlasovali všichni. Tento návrh 

byl schválen.  

 Technická – kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Pro upřesnění prosím o promítnutí bodu, který byl teď schválen. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 
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P.  B u r e š : 

 Dále to jsou dva ukládací body. První je radě MČ Praha 1, který zní: jednat dále  

s hl. m. Prahou o realizaci obnovy čapadla v termínu do 30. 6. 2021.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 6, zdržel se 1. Distanční 

hlasování: proti pan zastupitel Špaček, pan Nazarský, zdržel se pan zastupitel Kotas, paní 

zastupitelka Nazarská, paní zastupitelka Počarovská nehlasuje. Celkový výsledek: pro 13, 

proti 8, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. 

 Pane předsedo, prosím o poslední část. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím o vteřinu, díky hlasování per partes nám došly protokoly k hlasování. 

 

(P. Hejma: Už to tam je zajištěno.) 

 

 Prosím o promítnutí poslední ukládací části, která zní: 

 Ukládá radě pokračovat v revitalizaci v souladu se schváleným projektem, s platnými 

povoleními a při respektování všech zákonných postupů. Termín do 31. 12. 2021.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Prezenční hlasování: pro 13, proti 6, zdržel se 1. Distanční 

hlasování: všichni proti. (pozn. celkový výsledek: pro 13, proti 11, zdržel se 1) 

 

P.  B u r e š : 

 Hlasovali jsme per partes o všech existujících návrzích. Nyní prosím hlasovat o 

usnesení jako celku.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o usnesení jako celku k tisku 602. Prezenční hlasování: pro 13, 

proti 6, zdržel se 1. Distanční hlasování: proti pan zastupitel Špaček, Kotas, Nazarský, 

paní zastupitelka Nazarská, pani zastupitelka Počarovská nehlasuje. Celkový výsledek: 

pro 13, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl schválen. 

 Tím máme přijato usnesení k bodu 2, k tisku 602. Konstatuji, že program dnešního 

zastupitelstva je vyčerpán, my též.  

 

 

 

 

Děkuji všem za účast a přeji krásný zbytek víkendu. 
  

 


