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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte 
na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, 
odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy. 

Všichni ještě pamatujeme horké letní dny, 
v  nichž ulice sálaly a  byli jsme rádi za  každý 
strom, který dával stín. Radnice Prahy 6 v červ-
nu vyhlásila stav klimatického ohrožení, jako 
základní opatření uvádí zelené střechy, vyšší 
trávu a  lepší hospodaření s  dešťovou vodou. 
Také hodlá zakázat jednorázové plasty, pod-
pořit elektromobilitu a  zvýšit počet vodních 
prvků. V první řadě by ale měla Praha 6 chránit 
vzrostlou zeleň, kterou nám tu zanechaly před-
cházející generace a která přirozeně plní funkci 
přírodní „klimatizace”.
 

V roce 2017 nedaleko Vítězného náměstí ustou-
pily nové administrativní budově TELEHOUSE 
desítky stromů a  keřové porosty obklopující 
telefonní ústřednu o rozloze cca 1800 m2. Kvů-
li stavbě padla i  veřejná zeleň na  pozemcích 
ve  vlastnictví městské části Praha 6 a  hlavního 
města Praha. Když se spolky proti kácení odvo-
laly, investor vykácel veškerou zeleň bez povo-
lení. Úřad MČ Prahy 6 udělil investorovi finanční 
sankci, jejíž výše ale není veřejně známá, stejně 
jako rozsah a  umístění výsadby za  nezákonně 
pokácenou zeleň. „Zatím v  stále zahuštěnější 
části Prahy 6 stojí nová obří prosklená budova 
bez zeleně okolo, a  nezbývá než věřit, že Pra-
ha 6 uložila investorovi takovou sankci, která by 
ostatní odradila od  nelegálního kácení a  také 
nařídila výsadbu, která by funkci vykácených 
dřevin v  budoucnu mohla nahradit. Bohužel 
ta zřejmě nebude v  okolí nové administrativní 
budovy – tam dostatek prostoru pro novou od-
povídající výsadbu není. Snad tedy obyvatelům 
Prahy 6 nebude příští léto ještě tepleji,” říká Irena 
Vočková ze spolku Via Praha 6. 

Vysoká stromová zeleň je základním předpokla-
dem udržitelnosti života ve městech. Přesto kaž-

doročně z Prahy mizí hektary sadů, zahrad, pří-
rodních luk, izolační zeleně kolem silnic a drah. 
„K prvorepublikovým vilám na území památko-
vé zóny Bubenče neodmyslitelně patří rozsáhlé 
zahrady, přesto v nich mnohdy i se schválením 
úředníků ubývá zeleň z důvodu rozšiřování ne-
movitostí nebo budování parkování,“ říká Elena 
Dobiášová z OS Bubeneč. Nedávno ubyla zeleň 
ve jménu Žofiina vějíře a zmizela zelená plocha 
kolem sochy TGM. Náhradní výsadby stromů 
jsou často v  žalostném stavu a  usychají v  dů-
sledku nedostatečné péče, kterou nově zasaze-
né stromy potřebují pro přežití.
 

Dospělý vzrostlý listnatý strom o průmětu ko-
runy 50 m2 dokáže snížit teplotu na ulici o 5–8 
stupňů, zachytí CO2, NO2, prachové částice 
a  další škodliviny z  dopravy. Poskytuje ulicím 
blahodárný stín, zvlhčuje vzduch, vytváří pří-
znivé adaptační prostředí pro mladé výsadby, 
poskytuje útočiště ptactvu, esteticky dotváří 
městský prostor. 

 
Dále pokračuje mohutné kácení tzv. nepůvod-
ních dřevin (např. dubu červeného), zvláště 
jsou-li označeny za invazní. „Jejich mýcení je té-
měř bezhlavé, jak známe z obory Hvězda a též 
z přírodního parku Šárka. Je opravdu nezbytné 
v době vyhlášeného klimatického ohrožení, kdy 
nám navíc kůrovec žere jehličnany, se těchto 
rostlinných druhů plošně zbavovat?“ komentuje 
Jiří Škvor z iniciativy Praha 6 ztrácí tvář.

 V poslední době frčí zelené střechy – jako sou-
část opatření je prosazuje i MČ P6. Zelené stře-
chy omezují přehřívání domů a rozkládají odtok 
dešťové vody do delší doby – při velkých deštích 

Městská zeleň proti klimatickému ohrožení

Letem světem
Osud pomníku Koněva stále na „výsluní” mé-
dií i sociálních sítí. Kauza již překročila hrani-
ce Prahy 6 i České republiky.   Tunel Blanka 
oslavil 4 roky provozu, i  když „zkušebního”. 
Zkolaudovat ho oficiálně lze až po  dokon-
čení okruhu kolem Prahy.   Kvůli Blance 
zůstává Kulaťák ucpaný a  tak Praha 6 tlačí 
na odložený obchvat mezi Evropskou a Sva-
tovítskou a  zvažuje prodloužení obchvatu 
směrem k Podbabě.   Na Silniční okruh ko-
lem Prahy přes Suchdol se rozjíždí posouzení 
jeho vlivu na životní prostředí (EIA).   Letiš-
tě Praha podalo žádost o územní rozhodnutí 
pro tzv. paralelní dráhu.   Až 500 míst má 
nabídnout parkovací dům poblíž chystané-
ho sportovního areálu Olymp na  Vypichu. 
  Spolek Šárecké údolí uspěl se správní ža-
lobou proti změně územního plánu kolem 
Šatovky.   Zámek Veleslavín bude 2. 10. 
mezi 8. a 16. hodinou výjimečně otevřen ve-
řejnosti, k vidění bude kromě budovy zámku 
také jednodenní výstava fotografií z historie 
zámku a jeho okolí.
J. Koňaříková, J. Škvor

se tak sníží nebezpečí přehlcení dešťové kanali-
zace. V Dejvicích se jakžtakž zelenají střechy NTK 
a Nové budovy ČVUT. Bohužel pěší z této zeleně 
nic nemají, musí se spokojit s velkými betonový-
mi plochami před budovami. “Pokud je potřeba 
zastínit některý chodník, který je třeba u  jižní 
stěny domu, prochází tudy mnoho lidí a  není 
možné v  tom místě vysadit stromy, s  pomocí 
konstrukce lze využít pnoucí dřevinu, např. révu 
pobřežní nebo vistárii,” doporučuje Hana Kříže-
necká z  iniciativy Blanokřídlí v  Praze. Důležité 
však je, že ani popínavá zeleň ani zelená střecha 
nemohou nahradit stromy v rostlém terénu a je-
jich přínos pro veřejný prostor.
 
„Podstata problému je jasná – buď město chá-
peme jako prostor pro investory nebo jako mís-
to k životu lidí. Stromy a keře potřebují prostor, 
my lidé potřebujeme stromy a keře, a proto ten-
to prostor musíme chránit a zachovat, abychom 
ve  městech neživořili, nýbrž žili,“ uzavírá Marie 
Jelínková.
 
Z příspěvků spolků redakčně upravila  
J. Koňaříková

Totální smýcení dubu 
červeného v přírodním 
parku Šárka - Lysolaje.

Kvůli výstavbě Telehouse padlo 
mnoho vzrostlých stromů. 


