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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Den a místo jednání komise: 28. 5. 2015, Libeňský zámeček - místnost č. 2 
Zasedání bylo:  zahájeno 15:02 skončeno 17:00 
Komisi předsedal: Mgr. Vít Céza 
Zapisovatel: Mgr. Anita Maninová (tajemník komise) 
Ověřovatel průběhu zasedání komise: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 

Členové komise, kteří byli přítomní: Vít Céza Mgr./předseda 
Eliška Vejchodská, Ing. et 
Ing. Ph.D. 

 
Josef Hřebík Vladislav Černý Ing.   

 
Antonín Sysel Jan Vašek 

 
Daniel Sklenář Ing. 

 
   Omluvení členové komise: Dagmar Volencová Pavlína Řepová Bc. 
Hosté: Srba Jan Ing. Komárková Markéta Ing. 

 
Beneš Richard Ing. Palička Ondřej Ing. 

 
Buchtíková Martina Ing. 

  

Program jednání:  

 

1. Zahájení, schválení programu 
2. Personální záležitosti a) schválení hostů 
3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění 

v návaznosti na podněty členů komise 
V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí 

4. Diskuze nad problematikou Rokytky a břehů Vltavy  
Kompetentní zástupce Povodí Vltavy 
Kompetentní zástupci Lesů hl. m. Prahy 

5. Projednání aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních projektů 
Zástupce Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

6. Příprava harmonogramu jednání komisí v druhém pololetí roku 2015 
V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí 

7. Aktuální stav práce na jednotlivých schválených prioritách Komise pro životní 
prostředí  
V. Céza, předseda Komise pro životní prostředí 

8. Různé 
9. Závěr 

 
 
 
 
 



 Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8 

Úřad městské části Praha 8 
Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 

2 
 

1. Zahájení, schválení programu  

Jednání zahájil v 15:02 předseda Komise pro životní prostředí V. Céza. Přítomno bylo v tu 
dobu 7 členů komise, komise byla usnášeníschopná.  

Navržený program jednání byl schválen. 7-0-0. 

 

2. Personální záležitosti  

Předseda komise V. Céza přivítal na jednání hosty Ondřeje Paličku a Richarda Beneše za 
příspěvkovou organizaci Lesy hl. m. Prahy, Martinu Buchtíkovou za Magistrát hl. m. 
Prahy a Markétu Komárkovou za Povodí Vltavy. 

 
Byla schválena účast všech jmenovaných hostů na jednání komise. 7-0-0 

 

 
3. Projednání zápisu z posledního jednání komise a jednotlivých zjištění 

v návaznosti na podněty členů komise 

Úvodní slovo pronesl předseda komise V. Céza a následně stručně shrnul pět bodů/podnětů 
z dubnového jednání komise. 

- Odbor životního prostředí a speciálních projektů pracuje na přípravě míst pro 
podzemní kontejnery na území Prahy 8. 

- Sekretariát komise byl i nadále ve spojení se spolkem Vědomý dotek, s kterým 
diskutovali problematiku výskytu mloka na hranici Prahy 8 a MČ Troja a potenciální 
hrozby této lokality způsobené kácením stromů a sousední nezákonnou stavbou.  

- Sekretariát komise připravuje podklady pro problematiku včelařství v Praze 8 a na ni 
navázané aspekty, v současné době je v kontaktu s místními včelaři a se dvěma 
občany, kteří mají o tuto problematiku zájem.  

- Komise participovala na projektu Les vzpomínek, který uspořádala Správa pražských 
hřbitovů ve spolupráci se sdružením Ke kořenům. Tento projekt, ale i další podobné 
projekty související s ekologizací oblasti pohřebnictví, budou i nadále monitorovány a 
podporovány.  

- Sekretariát komise je v kontaktu s vedením Správy pražských hřbitovů ohledně 
zanedbaného vstupu do Kobyliského hřbitova, který je v současné době v majetku 
zřizovatele hl. m. Prahy.  

Projednání zápisu z posledního jednání komise bylo vzaté na vědomí 7-0-0. 
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4. Diskuze nad problematikou Rokytky a břehů Vltavy  

Problematika Rokytky 

R. Beneš spolu se svým kolegou O. Paličkou podrobně informovali o příspěvkové organizaci 
Lesy hl. m. Prahy, která v současné době spravuje cca 150 nádrží a 250 km potoků (správní i 
provozní činnost). Hlavní část projevu se věnovala představení Rokytky, která je druhým 
nejvýznamnějším drobným vodním tokem v Praze, její délka činí 37,5 km. Plocha povodí 
Rokytky činí celkových 134,85 km2. V roce 2013 proběhla velká srážka v části Středočeského 
kraje, která způsobila intenzivní povodeň na Rokytce. Následovala informace o 
podrobnostech povodně v roce 2013, o tehdejším systému informování mezi městskými 
částmi a o stávajícím stavu. Při povodních v roce 2013 bylo minimum času na informování 
všech kompetentních orgánů.  

Nejvýznamnější protipovodňové opatření představuje suchý poldr Čihadla, který se 
nachází na území MČ Prahy 14. Je to poldr, který má přes potenciální objem 600 tisíc kubíků. 
Dalšími využitelnými nádržemi je Počernický (200 tisíc kubíků) a Kyjský rybník.  

Některé technické informace obsažené v úvodním projevu R. Beneše: 

- Všechny nádrže jsou připravované na přibližně dvacetiletou povodeň.   
- Třetí stupeň povodňové aktivity na Rokytce se vyhlašuje při průtoku přes 27 kubíků za 

sekundu. 
- Při prvním stupni povodňové aktivity se má vyrozumívat 1x denně, při druhém stupni 

4x denně, při třetím stupni po třech hodinách.  
- Stav koryta Rokytky se kontroluje každý rok za doprovodu protipovodňové komise 

dané městské části.  

Hlavní výsledky diskuze: 

V Praze existují plochy, v rámci kterých by se mohla realizovat protipovodňová opatření na 
Rokytce, většina však naráží na problematické majetkoprávní vztahy. Ze strany zástupkyně 
MHMP bylo slíbeno, že bude komisi dodán materiál obsahující taková potenciální místa 
s patřičným komentářem.  

V současné době se projektuje navýšení kapacity přečerpávací stanice na dolním toku 
Rokytky.  

Zásadní apel od přítomných hostů zazněl na nutnost klást důraz na dostatečné retenční 
/ zasakovací technologie u novostaveb. Legislativa umožňuje důsledně trvat na vytváření 
takových technologií, které pak mohou působit z hlediska povodní preventivně (včetně role 
v optimálním udržování vody v krajině). Tento poznatek by měl být např. důsledně aplikován 
v rámci budoucího rozvoje Rohanského nábřeží. V. Céza slíbil, že tuto informaci předá Radě 
MČ Praha 8.  

Proběhla informace o připravované retenční nádrži na splaškovou kanalizaci pod 
Libeňským mostem.  
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V. Černý zdůraznil, že povodně v roce 2013 vyvolaly obrovské náklady na Pražskou 
vodohospodářskou společnost.  

Během diskuze se ukázalo jako zcela nezbytné koordinovat protipovodňové aktivity 
mezi jednotlivými městskými částmi, hl. m. Prahou a Středočeským krajem. Podle 
přítomných zástupců taková iniciativa zatím nebyla řádně realizována. Rokytka má přitom 
přibližně celou třetinu povodí ve Středočeském kraji. V. Céza poukázal na zásadní význam 
iniciování takovéto pracovní skupiny.  
 Podle přítomných zástupců Lesů HMP a hl. m. Prahy nemá smysl na Rokytce 
instalovat další limnigrafy (v současné době na Kyjském rybníku, v Mlékárenské ulici ve 
Vysočanech a u Elsnicova náměstí). Smysl by mělo potenciálně instalovat vodočetné latě.  
 Během diskuze bylo též poukázáno na problém nedostatečného informování 
jednotlivých subjektů po povodních. Podle členů komise by se stávající problém se zatížeností 
protipovodňových linek mohl vyřešit instalací speciálních interních telefonů využívaných 
výhradně v případě povodní. V. Céza navíc poukázal na potenciální přínos nově přijatého 
koordinátora, který by měl mimo povodně na starost, např. řešení koncepčních dokumentů a 
v případě povodní by měl na starost pravidelné informování všech zúčastněných subjektů přes 
výše uvedené speciální telefonní linky.  

M. Buchtíková přítomné informovala, že se jim podařilo zařídit, aby limnigraf v ul. 
Mlékárenská automaticky rozesílal SMS o překročení jednotlivých stupňů povodňové 
aktivity.  

Co se týče údržby břehů Rokytky, podle MHMP pravidelně probíhá seč, havarijní 
záležitosti jsou každoročně vyhodnocovány v rámci exkurze povodňové komise a následně 
řešeny.  
 Výstavba stezky podél Rokytky ve stávajícím korytu je velmi obtížná, muselo by dojít 
k výrazným zásahům do stávajících břehů, které jsou ve stávající podobě poměrně využívané.  

 Zatím nejsou informace o nějakém konkrétním záměru týkajícím se komplexních 
úprav břehů Rokytky.  

 Závěr diskuze se týkal problematiky Čimického a Bohnického potoka. Čimický potok 
byl v nedávné době upraven, Bohnický potok je z velké části sveden do kanalizace. Uvažuje 
se o návratu zakrytých částí Bohnického potoka do původního stavu, ale chybí odpovídající 
časový harmonogram. Členové komise vyjádřili zájem se touto problematikou zabývat, V. 
Céza specificky upozornil na připravovanou aktivitu komise, která se bude od podzimu 
letošního roku komplexně zabývat vodními toky v Praze 8.  

 

Problematika Vltavy 

Úvodní slovo pronesla kompetentní zástupkyně Povodní Vltavy Markéta Komárková. Ta 
informovala o stávajících aktivitách, v rámci kterých se zabývají odstraňováním 
dlouhodobých škod po povodních. Dlouhodobě je řešena mimo jiné problematika opevnění 
pravého břehu od Hlávkova mostu až po špičku Libeňského ostrova (opakovaně se soutěží). 
Druhou významnou záležitostí je vyčištění ramene Libeňských doků (v letošním roce se 
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chystá soutěž). Třetí významnou povodňovou škodu představují četné lokální poruchy 
opevnění mezi mostem Barikádníků a vyústěním Libeňských doků. Stejně jako v případě výše 
uvedené lokality od Hlávkova mostu, i zde je snaha o vytvoření pěšiny podél řeky (zlepšení 
přístupu pro mechanizaci, prostor pro občany).  

 Co se týče úklidu břehů Vltavy, zde se povodí dle slov M. Komárkové snaží o 
maximum, problém představuje nedostatek personálních kapacit (4 lidé pro území HMP + 
externí využívání dalších pracovníků mimo HMP). Co se týče sekání břehové vegetace, to se 
daří v optimálním případě 2x ročně. Z diskuze vyplynula potřeba navýšení kapacity 
pracovníků údržby vltavských břehů tak, aby došlo k zvýšení četnosti údržby břehů Vltavy.  

 Specifické a problematické místo představuje vyústění Rokytky do Libeňských doků, 
na kterém se neustále kumulují různorodé odpady. Tyto odpady jsou pravidelně odstraňovány 
při provozních zkouškách čerpací stanice (4x ročně). Při poslední zkoušce bylo z tohoto 
problematického místa odstraněno 10 tun odpadu.  

 M. Komárková podpořila případné dobrovolnické aktivity týkající se úklidu 
vltavských břehů (kontejner platí povodí).  

 V závěru projednávání tohoto bodu byla diskutována problematika Libeňského 
přístavu (v současné době ředitelství vodních cest zpracovává odpovídající studii) a 
připravovaných poldrů podél Vltavy.  

Členové komise se v samém závěru projednávání bodu 4 shodli, že předloží Radě 
městské části Praha 8 několik hlavních doporučení týkajících se problematiky Rokytky 
a Vltavy, přičemž tato doporučení budou vycházet z tohoto zápisu a budou schválena 
pomocí hlasování per rollam během června. 7-0-0. 

 
5. Projednání aktuální agendy Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Vedoucí odboru J. Srba informoval o onemocnění, které ve velkém napadá smrky na území 
Prahy 8. K této otázce je již pozván odborník, jenž poradí konkrétní účinné zásahy na 
eliminaci negativních dopadů této nákazy. V. Céza přítomné informoval o úklidu Rohanského 
nábřeží, jenž se konal dne 27. 5. v dopoledních hodinách a který navázal na první etapu 
úklidu, která byla realizována s velkou pomocí libeňských zahrádkářů. Celkově bylo z 
Rohanského nábřeží odvezeno kolem 15 tun odpadu. 
Z následující diskuze vyplynuly tyto závěry: 
J. Srba prověří problematiku ponechaných pařezů před divadlem Jiskra a zjistí, zda a za 
jakých podmínek budou tyto pařezy odstraněny.  

J. Hřebík sepíše text k riziku zahušťování v ul. Třeboradická a požádá o zprávu obecného 
charakteru k této problematice.  
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6. Příprava harmonogramu jednání komisí v druhém pololetí roku 2015 

Po diskuzi byly schváleny následující termíny jednání komise ve druhé polovině roku 2015 
(každý čtvrtý čtvrtek v měsíci): 27. srpna, 24. září, 29. října, 19. listopadu a 17. prosince. 
Jednání budou začínat vždy v 15 hodin v jednací síni Libeňského zámečku. 

6-0-0 (D. Sklenář nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti) 

 
7. Aktuální stav práce na jednotlivých schválených prioritách Komise pro životní 

prostředí 

V. Céza přítomné informoval o následujících oblastech: 

Zahrádkáři Libeňského ostrova – toto téma bylo probráno v rámci předešlého jednání. 
Vzniklo závěrečné usnesení, které bylo předáno Radě MČ Praha 8. 

Přírodní památky v Praze 8 – bude projednáno na další komisi (27. 8.). Již proběhlo prvotní 
jednání s MHMP, byly vytvořeny prvotní verze zpráv ke každé památce obsahující mimo jiné 
hodnocení dané lokality z mnoha aspektů. Zprávy budou aktualizovány v rámci návštěv 
daných lokalit v průběhu letních prázdnin. Cílem bude diskutovat a moderovat diskuzi nad 
opatřeními, která zlepší stávající stav jednotlivých přírodních památek v Praze 8.  

Internetové hlasování o revitalizacích parků – Vyhodnocení hlasování proběhne do konce 
června 2015. V rámci hlasování se ukázala nečekaně vysoká podpora pro revitalizaci okolí 
Čimického rybníka a revitalizaci stávajícího parku Dlážděnka a přilehlé oblasti.  

Převedení pozemků u OC a KD Krakov do správy MČ Praha 8 -  Převedení pozemků 
bylo schváleno zastupitelstvem hl. m. Prahy, na žádostech o převedení dalších významných 
pozemků se intenzivně pracuje.  

Spolupráce s akademickou obcí – Koncem června/začátkem července budou zveřejněny 
výsledky studentských prací navrhujících budoucí podobu velké plochy u OC a KD Krakov, 
tyto výsledky budou přes prázdniny vystaveny v KD Krakov a v průběhu září k nim proběhne 
veřejná diskuze. V polovině června bude vyhlášená studentská architektonická soutěž 
na revitalizaci náměstí u metra Ládví.  

Výsadba stromů – Aktuálně jsou analyzována místa pro výsadbu nových stromů, poté dojde 
k diskuzi o vhodné druhové skladbě na jednotlivých místech.  

Bohnický hřbitov – MČ Praha 8 zahájila diskuzi o převodu Bohnického hřbitova do Správy 
pražských hřbitovů (SPH) tak, aby došlo ke zlepšení stávajícího neutěšeného stavu. MČ Praha 
8 by ráda v této záležitosti s SPH dlouhodobě spolupracovala. 
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8. Různé 

V rámci bodu Různé byla řešena potřeba sociologického dotazníku, který by pomohl 
odpovědět na otázku, co konkrétně chtějí obyvatelé Střížkova ve svém SZ okolí. Dosavadní 
šetření nebylo příliš průkazné. Diskutována byla též konkrétní budoucnost parku Dlážděnka. 
V. Céza poukázal na složité majetkoprávní vztahy, které bude třeba nejprve vyřešit, zároveň 
však vyzdvihl zásadní charakter parku Dlážděnka pro severní oblast Libně a potřebu tuto 
záležitost prioritně řešit.  

 
9. Závěr 

V. Céza poděkoval všem přítomným za účast a v 17:00 ukončil jednání komise.  
 

 

………………..……………….. 

Mgr. Vít Céza, předseda komise 

 

 

………………..……………….. 

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., místopředsedkyně komise 

 

 

………………..……………….. 

Mgr. Anita Maninová, tajemnice komise 


