07_2006.qxd

29.6.2006

13:59

Str. 3

strana 2

TÉMA MĚSÍCE

Údržba zeleně v Praze 2
Městská část pokračuje ve zvelebování parků

MU·KÁTY P¤ED RADNICÍ: Od loÀského roku pﬁipomínají v létû vstupy do radnic v praÏsk˘ch
mûstsk˘ch ãástech hezky kvetoucí zahrádky. Magistrát totiÏ nabídl a v rámci projektu
ROZKVETLÉ RADNICE zdarma rozvezl a umístil 35 stupÀovit˘ch kvûtníkÛ s v˘sadbou. V Praze 2
byly v roce 2005 vzhledem k rekonstrukci budov ÚMâ umístûny dvû kvûtinové vûÏe pﬁed vchodem do Novomûstské radnice. Letos zdobí mu‰káty vchod do budovy Úﬁadu mûstské ãásti na
nám. Míru 20 od pondûlí 26. ãervna. Lidem se tato svûÏí kvûtinová v˘zdoba, a to nejenom
v Praze 2, jiÏ vloni velmi líbila. Mûstské ãásti Praha 2, 6, 8, 11, 14 a 22 se proto rozhodly samy
se o kvûtinové vûÏe starat a poÏádaly hlavní mûsto, aby jim kvûtníky vûnovalo. Mûstská rada
tento návrh schválila.
Text: van, foto: vin

Údržbě zeleně věnuje Praha 2 pozornost...
Pokraãování ze str. 1
Zniãené odpadkové ko‰e, polámané laviãky, poãmárané sochy, laviãky ãi stavební prvky se stávají souãástí na‰eho kaÏdodenního
Ïivota i nekoneãného kolobûhu jejich odstraÀování. Ani nûkteﬁí majitelé psÛ nepociÈují dostateãnou zodpovûdnost za své miláãky a ponechávají bez pov‰imnutí a bezohlednû za
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sebou stopy jejich pobytu. Mûstská policie sice zasahuje formou upozornûní ãi sankce,
poãet stráÏníkÛ v‰ak není tak vysok˘, aby
mohl mít kaÏd˘ park „svého“ stráÏníka, kter˘
by pÛsobil jiÏ vahou své pﬁítomnosti.
ParkÛm v Praze 2 se nevyh˘bá ani problematika bezdomovcÛ, nûkterá skrytá zákoutí si
oblíbili pro tvorbu sv˘ch obydlí, která si po jejich likvidaci dokáÏou s neuvûﬁitelnou rychlostí a peãlivostí vybudovat znovu. BohuÏel,
i nûkteﬁí podnikavci povaÏují plochy zelenû za
ideální prostor pro bezplatné odkládání odpadu v‰eho druhu – kaÏd˘ rok odváÏíme z parkÛ kolem jednoho sta velk˘ch kontejnerÛ,
pln˘ch odpadu z ãern˘ch skládek.
Kromû pﬁímého vlivu lidského faktoru ovlivÀují stav veﬁejné zelenû i pﬁirozené faktory ãi

nepﬁímé dÛsledky lidské ãinnosti, a u dﬁevin
samozﬁejmû i jejich vûk. Pravdûpodobnû vlivem rozsáhl˘ch podzemních staveb (metro,
Ïelezniãní tunel) se mûní hladiny spodní vody
a na nûkter˘ch místech, dﬁíve bohat˘ch na
vodu, dnes jiÏ nenajdeme ani pramínek. Tak
napﬁíklad vyschla studna na Karlovû námûstí
(b˘vala na kraji parku naproti âernému pivovaru) nebo jezírko v severní ãásti Riegrov˘ch
sadÛ. Za pﬁispûní ovzdu‰í dﬁíve silnû zneãi‰tûného oxidem siﬁiãit˘m (ze spalování uhlí
v kamnech), dnes pﬁedev‰ím kysliãníkem dusiãit˘m (ze spalování benzinu v autech), stárnou nûkteré stromy a keﬁe rychleji, neÏ by bylo pro nû pﬁirozené, nebo podléhají nûkter˘m
chorobám. Jejich odstraÀování, vÏdy pﬁijímané
veﬁejností s velkou nelibostí, je v parcích pokaÏdé s naprostou samozﬁejmostí doprovázeno náhradou nov˘mi v˘sadbami, a to pﬁeváÏnû stejn˘mi druhy. Kromû respektu k zahradníkÛm a tvÛrcÛm, kteﬁí zde pÛsobili pﬁed námi,
i pocitu závazku ke generacím následujícím,
povaÏujeme druhovou pestrost za jeden z v˘znamn˘ch prvkÛ vût‰iny na‰ich parkÛ.
V˘znamnou roli pro Ïivot ve mûstû zastávají samozﬁejmû i uliãní stromoﬁadí. Na území
na‰í mûstské ãásti se o ãást stromoﬁadí stará
hlavní mûsto Praha a o dal‰í ãást Technická
správa komunikací (TSK). Hlavní mûsto Praha zajistilo v posledních letech obnovu stromoﬁadí v Jeãné, Korunní a Záhﬁebské ulici
a TSK se postarala o obnovu stromoﬁadí
v Balbínovû ulici, Na ·vihance a na Ra‰ínovû
nábﬁeÏí. V leto‰ním roce bude obnoveno stromoﬁadí ve ·milovského ulici (hl. m. Praha)
a v ulicích Budeãská, Máchova a Moravská
(TSK). Mûstská ãást Praha 2 letos poprvé
TSK pﬁispûla ãástkou 800 000 Kã na obnovu
stromoﬁadí.
RNDr. Ludmila Pavlíková,
vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí

Nemal˘ v˘znam mûly práce, které probíhaly v roce 2005 na pﬁípravû akcí souvisejících s rehabilitací parkÛ a sadÛ na území mûstské ãásti Praha 2. Jde o park Folimanka, kde právû nyní probíhá v˘bûrové
ﬁízení na stavebního dodavatele a je pﬁedpoklad, Ïe práce budou zahájeny v záﬁí leto‰ního roku. Stejná situace je u Bezruãov˘ch sadÛ a zahrady Ztracenka. V˘znamná z hlediska vyuÏití klidové zóny je i pﬁíprava na rehabilitaci rohu ulic Na Slupi
a Botiãská, kde by mûl vzniknout z nevzhledného zákoutí pﬁíjemn˘ klidov˘ prostor. V souãasné dobû probíhá jednání
s památkáﬁi, aby mohlo b˘t zaÏádáno
o stavební povolení.
Mimo tyto, sv˘m finanãním objemem rozsáhlej‰í investiãní akce, se letos plánují
i opravy men‰ího rozsahu, jako napﬁ. projektová dokumentace dal‰í etapy oprav Riegrov˘ch sadÛ: vybudování schodi‰tû do rohu ulic Chopinova a Polská, oprava oplocení pﬁed sokolovnou v Polské ulici, oprava
dláÏdûné plochy na Karlovském pﬁedmostí,
dále oprava kamenn˘ch obkladÛ zídek v Zítkov˘ch sadech a oprava cest v parku na
Karlovû námûstí.
ZároveÀ pokraãují práce na zvelebování Havlíãkov˘ch sadÛ. V roce 2005 bylo
vypsáno v˘bûrové ﬁízení na návrh revitalizace parku, ze kterého vy‰la jako vítûz
firma DESIGN Arcom s. r. o. ¤e‰ení
obsahuje zejména celkovou rehabilitaci

parku – návrh na vyuÏití Grotty, umístûní
dûtského hﬁi‰tû, obnovu cestní sítû, veﬁejného osvûtlení a zelenû jako vegetaãní
sloÏky parku, parkového mobiliáﬁe, schodi‰È a souvisejících stavebních konstrukcí.
Souãástí ﬁe‰ení je zpracování v‰ech stupÀÛ projektové dokumentace. Dále se pﬁipravuje projektová dokumentace na opra-

vu vinice, do které bude zaãlenûn ve v˘chodní ãásti viniãní sklípek. Souãástí projektového ﬁe‰ení je nejen místo pro posezení, ale i moÏnost v˘roby vína z hroznÛ
zde sklizen˘ch. Práce na opravû vinice
a vybudování sklípku by mohly zaãít v roce 2007.
Ing. Jitka Poltierová,
vedoucí odboru investic a oprav majetku

Foto: len

Vyšehradské sady za deset let změnily tvář
Národní kulturní památka Vy‰ehrad postupnû obnovuje sady od roku 1994 a rozsah prací vÏdy závisí na podmínkách. V pﬁípadû mal˘ch ucelen˘ch ãástí to vût‰inou byly pouze opravy cest a obrubníkÛ, obnova
trávníkÛ a keﬁového patra povût‰inou pûstebními zásahy, intenzivní péãe o stromy
a instalace závlahového systému. Vy‰ehrad
je na skále, pÛdní vrstva není natolik vyso-

ká, aby udrÏela dostateãnou zásobu vody.
Erozní svahy, kde navíc docházelo k po‰kozování koﬁenÛ stromÛ, jsme pokryli zpevÀovacími zatravÀovacími plastov˘mi ro‰ty. Podaﬁilo se odstranit nevzhlednou, a jak se
posléze prokázalo i zbyteãnou trafostanici
u Leopoldovy brány. Kompletnû jsme obmûnili parkov˘ mobiliáﬁ, tj. lavice, ko‰e a informaãní vitríny.

Ke komfortu náv‰tûvníkÛ pﬁispûly chodníãky, vedené v souladu s tzv. silokﬁivkami pohybu, tedy
smûrem, kter˘ si lidé sami zvolili ve snûhu
Foto: len

Ke zmûnû pﬁedchozí dispozice do‰lo v podstatû jen v pﬁípadû Královské a kníÏecí akropole a hﬁi‰tû u Gorlice. NKP Vy‰ehrad postupnû
obnovila také Karlachovy sady, ·tulcovy sady,
Malou zahradu a pás podél jiÏní zdi kapitulních
rezidencí. Na ‰esti hektarech území je osazen˘ závlahov˘ systém, kter˘ zatím ãerpá vodu
z mûstského vodovodu, ale uvaÏujeme o jeho
napojení na vodu z Vltavy.
Také pﬁibyl bezbariérov˘ pﬁístup na hﬁbitov,
vybudovan˘ ve spolupráci s Technickou správou komunikací – i za ten nám náv‰tûvníci
podûkovali. A nelze opomenout vyãi‰tûní
a úpravy hﬁbitova ve spolupráci se Správou
praÏsk˘ch hﬁbitovÛ.
V˘znamnou roli pﬁi obnovû celého areálu
sehrála v˘mûna veﬁejného osvûtlení, které je
nyní tvoﬁeno dvûma typy svítidel. Vût‰inu
areálu osvûtlují historické lucerny se znakem
Vy‰ehradu. Území akropole má netradiãní
osvûtlení: jsou zde nízká svítidla, která na sebe pﬁes den neupozorÀují stoÏáry a v noci
osvûtlují cesty. Odbor mûstského investora
MHMP a firma Eltodo pﬁes oãekávaná úskalí
nakonec zvolily nestandardní, zcela nov˘
zpÛsob osvûtlení. Pﬁízniv˘m dÛsledkem je také malá spotﬁeba energie.
Zcela zvlá‰tní je slavnostní osvûtlení, nasvûtlující kostel, rotundu, hradby a brány. Svítí
do pÛlnoci a zajímavá je pﬁedev‰ím doba startování, kdy se postupnû „rozsvûcují“ nejprve
památky románské, pak gotické, barokní,
apod. V˘sledn˘ efekt je dobﬁe viditeln˘ napﬁ.
z vy‰‰ích pater Kongresového centra Praha.
Ing. Drahomíra Kolmanová,
NKP Vy‰ehrad

JAK TO VIDÍ ČTENÁŘI...
Dagmar KvûtoÀová: Zku‰enosti mám
z místa svého bydli‰tû u Riegrov˘ch sadÛ.
V sadech zaãala pÛsobit zﬁejmû letos na jaﬁe
nová zahradnická firma a zlep‰ení údrÏby zelenû je hned vidût. Uvítala bych stálou pﬁítomnost mûstské nebo republikové policie, která
by vyhnala drogovû závislé z parku, odstranûní v‰ech laviãek kromû hlavní kolonády:
buì na nich spí bezdomovci, narkomani nebo
opilci. Za nejvût‰ího zneãi‰Èovatele povaÏuji
drogovû závislé v parku, opilé náv‰tûvníky
zahradní restaurace a KOMWAG, kter˘ umisÈuje sbûrn˘ velkoobjemov˘ kontejner v sadech a umoÏÀuje tak bezdomovcÛm cel˘ jeho
obsah vyndat na trávníky, pﬁebrat a zbytek
rozházet po okolí. KOMWAG nebo mûsto by
mûly zajistit poﬁádek u tûchto sbûrn˘ch míst.
Marie Lhotáková: Jde o problém pﬁedzahrádek u hostincÛ, restaurací, vináren apod.
VáÏení, je mi jasné, Ïe mÛj dopis neotisknete
ve vlastním zájmu, protoÏe byste tím po‰kodili
ãinnost toho odboru mûstské ãásti, kter˘ povoluje zábor pﬁedzahrádek pro komerãní úãely. Jde o pﬁedzahrádky v Lond˘nské a v Bruselské ulici. V tûchto provozovnách jsou b˘valé zelené pﬁedzahrádky buì vybetonované,
nebo pokryté prkny. Cesta kolem vybran˘ch
objektÛ je dlouhá pár desítek metrÛ, zabere
nûkolik minut. Tak blízko u sebe jsou. Nebudu
odhadovat, jak velká plocha keﬁÛ a stromÛ
zmizela. To je totiÏ teì uÏ lhostejné. Myslím,
Ïe dal‰í komentáﬁ je zbyteãn˘. ÚdrÏba zelenû
se tady uÏ dávno nekoná.
Odpovídá Ing. arch. Petra ·andová, ved.
odd. územního rozvoje: Zastupitelstvo, odbor

v˘stavby i komise rozvoje se v roce 2005 zab˘valy situací kolem povolování úprav pﬁedzahrádek a mizení zelenû nebo její neadekvátní nahrazování v˘sadbou do kontejnerÛ
v oblasti Lond˘nské a Bruselské ulice. Vloni
zadala Mâ atelieru Ing. arch. Petra Franty
zpracování Generelu zelenû a úprav parteru
Lond˘nské a Bruselské ulice, kter˘ stanovil
zásady pro zlep‰ení stavu zelenû pﬁedzahrádek a doplÀování stromoﬁadí ve v˘znamné lokalitû památkové zóny Vinohrady. Souãástí
zpracované dokumentace je i anal˘za souãasného stavu zelenû a úprav parteru tûchto
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ulic. ZMâ, jako pﬁedstavitel samosprávy, doporuãilo sv˘m usnesením odboru v˘stavby
uplatnûní tohoto územnû plánovacího podkladu pﬁi rozhodování v územních a stavebních
ﬁízeních v dotãeném území.
Odpovídá Ing. arch. Helena Nováková, vedoucí odd. územního rozhodování odboru v˘stavby: Povolování staveb se ﬁídí ustanoveními zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu, ve znûní novel a jeho
provádûcí vyhlá‰ky ã. 132/1998 Sb. Mimo
nepovolené úpravy dvou pﬁedzahrádek,
u kter˘ch stavební úﬁad vede ﬁízení o odstra-

nûní nepovolené stavby (napﬁ. parkovací stání Lond˘nská 24), jsou úpravy ostatních
pﬁedzahrádek (pﬁeváÏnû v soukromém vlastnictví) buì historické (napﬁ. v Lond˘nské 51)
nebo na základû ﬁízení podle stavebního zákona povolené (napﬁ. restaurace v Lond˘nské 29). Dﬁevûn˘ ro‰t pﬁes pozemek není
stavbou, protoÏe se jedná o sezónní úpravu
(napﬁ. v Bruselské ã. 5). V souladu s územnû
plánovacími podklady stavební úﬁad nepovoluje niãení pﬁedzahrádek pro parkování a pro
zﬁizování nového zajíÏdûní aut do domÛ.
Hana Berková: V loni se zapomínalo na
trávu v parãících u Vnislavovy ulice. Po mé
urgenci se zaãalo s udrÏováním trávníku. Druhé parãíky smûrem k Neklanovû má na starosti jiná firma. Po upozornûní, Ïe tráva dosahuje jiÏ pÛl metru a keﬁe zasahují aÏ na chodníky, byla také provedena náprava. Jen mû
zarazilo, proã se o parãíky starají dvû firmy.
UÏ vidím, jak „nepejskaﬁi“ budou psát, Ïe nejvût‰ím zneãi‰Èovatelem jsou psi a opaãnû
pejskaﬁi, Ïe turisti a dûti a bezdomovci apod.
Já si myslím, Ïe na tom máme podíl v‰ichni,
je to i o na‰í nev‰ímavosti. V‰imla jsem si, Ïe
na konci Botiãské zmizela ohrada a nyní je
tam takov˘ trojúhelník bezvládí. Prospûl by
nov˘ trávník a nûkolik keﬁÛ. Zelenû není nikdy
dost.
Odpovídá RNDr. Ludmila Pavlíková, vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí: Na území
mûstské ãásti Praha 2 jsou plochy veﬁejné
zelenû svûﬁeny do správy mûstské ãásti (vût‰ina) nebo TSK, a podle toho jsou i udrÏovány. MÛÏe se tak stát, Ïe dvû plochy, jen málo

od sebe vzdálené, jsou udrÏovány rÛzn˘mi
zahradníky. Plocha na rohu ulic Botiãská a Na
Slupi bude v leto‰ním roce upravena jako klidové odpoãinkové místo s laviãkami a s novû
osázenou zelení.
Karolína HouÏková: ProtoÏe jsem s miminkem na mateﬁské a vlastním pejska, nav‰tûvuji parky v Praze 2 ãasto. Pﬁi poslední
náv‰tûvû Havlíãkov˘ch sadÛ mi bylo aÏ do
pláãe. Kácení vzrostl˘ch, nûkolik desítek let
star˘ch stromÛ je pﬁímo trestuhodné. JiÏ teì
svûdãí o nekvalitní údrÏbû lajdácky posekan˘
trávník. Jaké zlep‰ení bych uvítala? Nekácet
vzrostlé stromy a keﬁe, sypat v zimû chodníky
(v Havlíãkov˘ch sadech ‰lo o Ïivot), vymezit
více prostoru pro dûtské hﬁi‰tû, provést rekonstrukci jezírka a skalek v horní ãásti parku
a vybudovat veﬁejné toalety. Za nejvût‰ího
zneãi‰Èovatele veﬁejné zelenû povaÏuji majitele pejskÛ, kteﬁí po sv˘ch miláãcích neuklízejí
exkrementy.
B. Kohnová: Do Nuslí jsem se pﬁistûhovala v roce 1998. Od té doby do‰lo ke znaãnému zvelebení zelenû na Vy‰ehradû, na Karlovû, na Folimance – v‰ude. Po levém bﬁehu
Botiãe na Folimance chybí ko‰e, po pravé
stranû jsou, bohuÏel, ãasto i v Botiãi. Nejvíc
zneãisÈují zeleÀ kuﬁáci a konzumenti nápojÛ
(lahve, plechovky...). Letos nebyly vysázeny
kytiãky u pomníku padl˘m na Bûlehradské.
Chodím zalévat zbytky tulipánÛ z pﬁedloÀska
a pár trsÛ mace‰ek z loÀska. Proti hale UK
na Folimance je nûco jako brouzdali‰tû, kde
je stojatá voda s ﬁasou.
Pokraãování na str. 3

