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Lípa srdčitá: Tohle byl můj rok. Celá země sla-
vila 100 let Československé republiky a halila 
se do jejích symbolů. Já jsem rozhodně nebyla 
proti. Už kdysi dávno mi totiž Češi udělili čest-
ný titul národní strom, takže od té doby každé 
důležité výročí nadšeně oslavuji s nimi. Hlavně 
proto, že při těchto akcích má spousta lidí pu-
zení nějakou tu lípu vysadit, takže naše řady 
utěšeně rostou. Jsou mezi námi pamětnice Ma-
saryka, lípy, které oslavovaly 10 let první re-
publiky, i lípy z osmašedesátého. V roce 2018 
přibyly ty nejmladší, z nichž pamětnice teprve 
vyrostou. Jednu takovou vysadily taky Lesy hl. 
m. Prahy, které se v Praze starají nejen o lípy, 
ale taky o duby, buky, jedle a všechny ostat-
ní. Je to celkem milá parta - Lesy hl. m. Pra-
hy i lesy hl. m. Prahy. Chcete vědět, co dělaly  
v uplynulém roce? Něco bych o tom věděla. ;)



Profil       Informace       Přátelé       Fotky       Další

Zobrazit víc 

i

Fotky

Úvodní informace

Smrk ztepilý

Uživatel lípa srdčitá se zúčastní události: 
100povačka - po stopách české státnosti. 

Lípa srdčitá přidala fotku do alba 
100 let Československa.

právě jste otevřeli výroční zprávu Lesů hl. m. Prahy, jedné z největších 
příspěvkových organizací hlavního města Prahy, jejímž úkolem je péče 
o pražskou přírodu. Naše organizace spravuje více než 2 900 hektarů 
pražských lesů a významné pražské parky, mezi něž patří Stromovka, Pe-
třín, Letenské sady, park na vrchu Vítkově a obora Hvězda. Pečujeme 
také o 3 800 stromů ve stromořadích celopražského významu ve 46 praž-
ských ulicích a o 202 památných stromů na území hlavního města. 
Spravujeme přibližně 300 kilometrů drobných vodních toků a 161 vod-
ních nádrží na území Prahy. 

Vážení čtenáři,

Lípa srdčitá sdílela poznámku 
uživatele Lesy hl. m. Prahy.

Javor mléčOlše lepkavá
Trnovník 
akát

Vrba bíláDub zimní

Přátelé   207 653

Žije v Praha 
Pochází z Praha

Nedávné oznámení polohy Chuchelský háj

www.lesypraha.cz

líPa srDčItá
@lipasrdcita

Já s panem prezidentem :) - v místě Chýně
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právě jste otevřeli výroční zprávu Lesů hl. m. 
Prahy, jedné z největších příspěvkových orga-
nizací hlavního města Prahy, jejímž úkolem je 
péče o pražskou přírodu. Naše organizace spra-
vuje více než 2 900 hektarů pražských lesů a vý-
znamné pražské parky, mezi něž patří Stromov-
ka, Petřín, Letenské sady, park na vrchu Vítko-
vě a obora Hvězda. Pečujeme také o 3 800 stro-
mů ve stromořadích celopražského významu ve 
46 pražských ulicích a o 202 památných stro-
mů na území hlavního města. Spravujeme při-
bližně 300 kilometrů drobných vodních toků 
a 161 vodních nádrží na území Prahy. Pro hlav-
ní město již rok a půl provozujeme kompostár-
nu v Praze-Slivenci a již sedmým rokem Zá-
chrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící ži-
vočichy. Staráme se o 15 včelnic rozmístěných 
po celé Praze, spravujeme 4 lesní zookoutky 
a vlastní ekocentrum Prales a prostřednictvím 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvě-
ty spolupracujeme s několika desítkami škol 
a širokou pražskou veřejností.

Na tom všem se podílí 272 zaměstnanců ze 
4 spolupracujících středisek (Lesy, Vodní toky, 
Městská zeleň, Ekologická výchova) a 3 útvarů 
(Útvar správy, Útvar ekonomický a Útvar ředi-
tele). Pomáhá jim v tom dalších 79 kolegů, kteří 
s námi spolupracují na základě dohod o pracov-
ní činnosti či o provedení práce. 

Všechny tyto lidi spojuje jeden společný cíl. Tím 
je kvalitní a zodpovědná péče o přírodní bohat-
ství Prahy. Ve spolupráci s hlavním městem Pra-
hou i s jednotlivými městskými částmi ustavič-
ně pracujeme na tom, aby Pražané mohli žít ve 
městě, které je zdravé, prosperující a plné zele-
ně a které má budoucnost. Veškeré finanční pro-
středky, které organizace získává od hlavního 
města Prahy, ale i od dalších obchodních partne-
rů, investujeme právě do plnění tohoto úkolu. 

Každý náš krok coby správce pražské přírody 
podřizujeme tomu, aby pražská příroda co nej-

lépe prospívala a abychom toto cenné bohat-
ství zachovali i pro budoucí generace. Vysazu-
jeme nové stromy a květiny a staráme se o ty, 
které jsme již vysadili, vracíme vodu do poto-
ků, odkud před lety zmizela do podzemích tru-
bek, a budujeme nové rybníky. Pečujeme o stro-
my v rušných ulicích, které dennodenně čelí 
městskému provozu. Dřevo z pražských lesů do 
nich vracíme v podobě laviček či herních prv-
ků. Zpracováváme bioodpad a vyrábíme z něj 
přírodní hnojivo. Zachraňujeme zraněné a ji-
nak handicapované volně žijící živočichy, kte-
rým město ukázalo svou odvrácenou tvář. A učí-
me Pražany, aby si uvědomovali, že příroda, kte-
rá nás obklopuje a léčí, není samozřejmost. 

Praxe nám dennodenně ukazuje, že jdeme 
správným směrem. Zkusili jsme se ale na chví-
li zamyslet, zda by si totéž mysleli i ti nejpo-
volanější. Totiž ti, o které se staráme a o které 
tady jde především. Co by na naši práci asi řekly 
pražské stromy, kdyby mohly okamžitě reagovat 
a říct, co si myslí? Kdyby měly stejné možnosti, 
jaké dnes máme my lidé, kterým stačí jen naťu-
kat pár písmen a p ř i d a t  k o m e n t á ř  k pro-
blémům, které nás trápí, tématům, která nás 
baví, a názorům, které se nás tak či onak dotý-
kají? A proto jsme jim v této výroční zprávě dali 
slovo. Následujícím textem vás symbolicky pro-
vede pět výjimečných průvodců, kteří na sebe 
jinak berou spíš úlohu tichých pozorovatelů. 
Lípa, dub, olše, javor, bříza a jeřáb - to jsou oni. 
Na naši celoroční práci mají jistě nějaký názor. 
A dostanou prostor, aby jej vyjádřili.  

Budeme rádi, když se jimi inspirujete. Naše 
organizace je otevřená všem názorům, námě-
tům i doporučením. Dobře si uvědomujeme, 
že spravujeme bohatství nás všech, jehož stav 
nikomu z nás nesmí být lhostejný.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.,
ředitel Lesů hl. m. Prahy

Vážení čtenáři,
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prohlížíte profil uživatele LíPa SrDčiTá

I. Naše čINNost 
dle zřizovací listiny
na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy, 
kterou Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 26/47 ze 
dne 27. 4. 2017, jsou hlavní účel organizace a předmět její činnosti 
určeny následovně:

Hlavním účelem organizace je výkon:

1. správy a údržby lesního majetku včetně posuzování zdravotního stavu porostů  
na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy,

2. správy a údržby drobných vodních toků,
3. správy a údržby vodních děl,
4. environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
5. výroby rostlinného materiálu,
6. správy a údržby parků celopražského významu včetně fytoochrany,
7. správy a údržby stromořadí a údržby památných stromů,
8. provozování zařízení hl. m. Prahy k zajištění dalšího nakládání, zpracování a využití 

biologicky rozložitelného odpadu.

 

Předmětem činnosti organizace je:
 ■ Zajištění správy a provádění lesnických prací, včetně prací souvisejících se zajištěním mimoprodukčních 

funkcí lesa, vykonávání přímé správy lesů ve vlastnictví hl. m. Prahy.
 ■ Zajištění správy a údržby vodních toků včetně zajištění pohotovostní služby.
 ■ Zajištění správy a údržby parků celopražského významu včetně fytoochrany.
 ■ Výkon funkce odborného lesního hospodáře včetně vedení lesní hospodářské evidence a zajišťování 

fytopatologických činností.
 ■ Správa a údržba svěřeného nemovitého majetku.
 ■ Zajišťování správy, provozu a oprav vodních děl včetně dešťových usazovacích nádrží, výkon funkce správce 

vodních toků.
 ■ Výroba, nákup a prodej školkařských výpěstků včetně nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
 ■ Výroba a instalace rekreačních a herních prvků.
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 ■ Pěstební zásahy v zahradních a krajinářských úpravách.
 ■ Údržba lesních částí zvláště chráněných území.
 ■ realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
 ■ Provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy volně žijící v přírodě.
 ■ Zajištění správy a údržby stromořadí, údržba památných stromů.
 ■ Zabezpečování: 

- základní údržby městských pozemků v přírodních parcích, které jsou součástí systému zeleně hlavního města Prahy,
- zakládání a údržby územního systému ekologické stability, ve spolupráci s odborem ochrany prostředí magistrátu hl. 

m. Prahy,
- údržby městských pozemků vybraných ploch městské zeleně určené územním plánem pro les, přírodní nelesní 

plochy, louky a pastviny ve vlastnictví hl. m. Prahy a v působnosti odboru ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy 
a nesvěřených městským částem hlavního města Prahy,

- výkonu investorských činností u staveb městské zeleně a u staveb na drobných vodních tocích a na vodních plochách 
v působnosti odboru ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy: 

• při projektové přípravě staveb (včetně řešení majetkoprávních vztahů) v rozsahu potřebném pro realizaci 
a řádné užívání staveb,

• při vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,
• při realizaci výstavby včetně ekonomické, finanční a technické kontroly zajišťování staveb, případně provádí 

sám technický dozor investora,
• při posuzování potřeby zvýšení ceny projektu a zvýšení celkových nákladů staveb z hlediska změny věcného 

rozsahu staveb,
• při převzetí staveb od zhotovitele či dodavatele,
• při předčasném užívání staveb a objektů,
• při zkušebním provozu,
• při vydání kolaudačního rozhodnutí staveb a projektů, včetně zabezpečení podmínek kolaudačního rozhodnutí,
• při reklamačním řízení,
• při předání dokončených a kolaudovaných staveb a objektů uživatelům (provozovatelům),
• zpracovává návrh platebního kalendáře za jednotlivé stavby a projednává ho se zhotoviteli. 

 ■ Zajišťování odborného posouzení majetku hlavního města Prahy pro odbor ochrany prostředí magistrátu hl. 
m. Prahy u staveb na vodních tocích a plochách.

 ■ Zajišťování provozování zařízení hlavního města Prahy na zpracování biologicky rozložitelného odpadu: 

- provozování zařízení (vybudovaného hl. m. Prahou),
- zajištění příjmu a dalšího nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu,
- zajištění odbytu vyrobeného kompostu nebo substrátu.
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prohlížíte profil uživatele LíPa SrDčiTá

II. Vedení organizace
ředitel organizace Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Zástupce ředitele pro provozní činnosti, vedoucí střediska Vodní toky Ing. Ondřej Palička

Zástupce ředitele pro ekonomiku, vedoucí Útvaru ekonomického Ing. Zuzana Kubásková

Zástupce ředitele pro obchod, vedoucí střediska městská zeleň Ing. Luboš Novelinka

Vedoucí Útvaru správy Bc. Luděk Urbanec

Vedoucí střediska Lesy Ing. Petr Hrma

Vedoucí střediska ekologická výchova Ing. Václav Nejman

Právník organizace Mgr. Ing. Gabriela Šmídová

Středisko Lesy
Oddělení lesního hospodářství

Oddělení výroby

Útvar ekonomický 
Oddělení hlavní účtarny

Útvar správy
Oddělení správy majetku

Útvar ředitele

III. Vnitřní členění organizace

komentuje lípa srdčitá komentuje dub zimní
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Středisko Vodní toky
Oddělení vodního hospodářství

Oddělení údržby VT a nádrží
Oddělení přípravy a realizace
Oddělení mechanizace a dílen

Středisko městská zeleň
Oddělení správy parků
Oddělení údržby parků

Oddělení arboristiky
Oddělení realizace

Oddělení školky Ďáblice
Oddělení kompostárny

Středisko ekologická výchova
Oddělení komunikace

Oddělení ekologické výchovy
Oddělení ekocentra Prales

Oddělení záchranné stanice

komentuje bříza bělokorákomentuje olše lepkavá komentuje javor mléč
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Výnosy Náklady Hospodářský výsledek
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prohlížíte profil uživatele LíPa SrDčiTá

1.HosPoDářský VýsleDek
1.1 Hlavní činnost

ké vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, nyní odbor in-
vestiční. Akce bude probíhat až do roku 2020. V rám-
ci této akce organizace Lesy hl. m. Prahy vykonala prá-
ce ve výši 1,18 milionu Kč, které však nebyly odborem 
technické vybavenosti zaplaceny, viz následující po-
pis celé situace. 

Od ledna 2018 jsme na bývalé skládce ve Velké 
Chuchli prováděli výřezy nevhodných dřevin, proře-
závky a kácení, včetně likvidace dřevní hmoty drce-
ním. Práce v této první etapě probíhaly na ploše vět-
ší než 20 tisíc m2, tj. na téměř polovině celkové plochy, 
a  byly ukončeny na přelomu července a srpna 2018. 
Projektová dokumentace, podle které naše organiza-
ce postupovala, předpokládala likvidaci dřevní hmo-
ty drcením v objemu cca 180 m3 seštěpkované hmo-
ty, ovšem v rámci všech etap této akce. Jen v roce 2018 
však bylo seštěpkováno cca 700 m3, jednalo se tedy 
objem hmoty 3x větší, než bylo uvedeno v projekto-

Záporný hospodářský výsledek ovlivnily především 
2 skutečnosti. 

První z nich souvisí s nedostatečnou výší příspěv-
ku na zajištění chodu Kompostárny hl. m. Pra-
hy - Slivenec, jež zapříčinilia, že kompostárna v roce 
2018 skončila ve ztrátě -1,49 milionu Kč. Největší po-
díl v nákladech tvořily odpisy a mzdové náklady. Oče-
kávané příjmy z prodeje hotového kompostu neby-
lo možné v roce 2018 zatím realizovat, neboť potvrze-
ní o certifikaci kompostu organizace obdržela až 26. 
10. 2018. Do konce roku 2018 proto certifikovaný kom-
post v kompostárně odebírali prozatím pouze obča-
né, kteří v roce 2017 v kompostárně uložili bioodpad 
a měli tak nárok na hotový kompost zdarma. 

Druhá skutečnost souvisí s akcí Stavba č. 0042474 
Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle, kte-
rou organizace realizuje pro původně odbor technic-

Organizace v hlavní činnosti dosáhla k 31. 12. 2018 záporného hospodářského výsledku 1,83 milionu Kč. 

Graf: Vývoj hospodaření za období let 2013–2018
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vé dokumentaci a naceněno do 
smlouvy s odborem technické vy-
bavenosti.

Na základě požadavku mandatá-
ře na kontrolním dni 11. 9. 2018 
bylo uloženo provedení kontrol-
ních  výřezů a následného štěpko-
vání na 10 plochách (každá o veli-
kosti 1 aru) a celkové revize obje-
mu prováděných prací.

Dne 27. 9. 2018 byly komisionál-
ně vytyčeny referenční plochy 
pro provedení kontrolního mě-
ření, respektive štěpkování. Kon-
trolní měření byla dokončena 
16. 10. 2018. Práce byly prováděny 
za přítomnosti zástupce projek-
tanta firmy SATRA. 

Zpracovaný návrh změn opře-
ný o výsledky kontrolních měře-
ní předal projektant naší organi-
zaci 5. 12. 2018. Dne 10. 12. 2018 
jsme obdrželi i textovou část odů-
vodnění. Návrh změnových listů 
naše organizace zaslala manda-
táři e-mailem 19. 12. 2018. Po pro-
jednání na odboru technické vy-
bavenosti nám byly podklady vrá-
ceny 11. 1. 2019. Z těchto důvo-
dů, na něž naše organizace nemě-
la vliv, nebyl v roce 2018 uzavřen 
dodatek ke smlouvě, který by ak-
ceptoval oprávněné navýšení ná-
kladů na likvidaci dřevní hmoty 
a který by umožnil naší organiza-
ci provedené činnosti vyfakturo-
vat. Uzavření dodatku předpoklá-
dáme v roce 2019.

Celkové výnosy organi-
zace byly k 31. 12. 2018 ve výši 
313,69 milionu Kč. Meziroč-
ně vzrostly o 52,03 milionu Kč, 
tj. o 19,88 %. Největší a nejvýznam-
nější položkou v oblasti výnosů 
jsou výnosy z prodeje služeb, kte-
ré tvoří 98,04 % celkových výno-
sů. K 31. 12. 2018 činily 287,04 mili-
onu Kč. Nárůst souvisí především 
s navýšením ceníku prací za výko-
ny spojené s činnostmi pro zřizo-
vatele. S rozvojem činností organi-

škody zaměstnancem byla škoda 
dána k náhradě příslušnému za-
městnanci.

V ostatních službách (synt. 518) 
náklady činily 109,24 milionu Kč, 
meziročně vzrostly o 20,15 milio-
nu Kč, tj. o 22,61 %. Objem těchto 
nákladů odráží realizaci objemo-
vě nákladných stavebních zaká-
zek pro zřizovatele.

Za významné v této skupině ná-
kladů lze považovat:

 ■ hodnota subdodávek činila 
79,55 milionu Kč. Ta se týkala 
nájmů strojů a těžké techniky 
k realizaci staveb pro zřizovatele 
i subdodávek (pomocné stavební 
práce, zemní a výkopové práce, 
obnova a údržba stromořadí, 
oprava potrubí, čištění komunikací 
apod.) vztahujících se k plnění 
činností pro zřizovatele, 

 ■ položka odpadové hospodářství 
činila 7,53 milionu Kč; jednalo se 
o náklady související s uložením 
a odstraněním odpadu především 
ze stavebních prací, které 
provádělo středisko Vodní toky, 

 ■ položka dopravní služby činila 
8,52 milionu Kč; zahrnovala 
pronájem nákladních vozidel 
využívaných v případech, kdy 
vozový park organizace byl plně 
vytížen, 

 ■ ostatní služby jinde neuvedené 
činily 2,52 milionu Kč; tyto náklady 
se pojily s veterinárním ošetřením 
živočichů v Záchranné stanici hl. 
m. Prahy pro volně žijící živočichy 
a se speciálními činnostmi, jako 
je například žárové zinkování, 
vytyčení kabelových tras apod., 

 ■ položka pronájem vykazovala 
na konci roku 2018 hodnotu 
4,95 milionu Kč; tyto náklady se 
pojily s pronájmem strojů, kterými 
organizace nedisponuje, jako jsou 
plošiny pro práce ve výškách, 
mechanizace typu minibagr, 
minidumper či vibrační válec, 
ale i mobilní buňky a toalety pro 
zařízení staveniště.

zace došlo rovněž k navýšení nein-
vestičního příspěvku, který v po-
rovnání s rokem 2017 vzrostl o 5,32 
milionu Kč.

Náklady organizace v hlavní 
činnosti činily 315,52 milionu Kč. 
Meziročně vzrostly o 59,84 milio-
nu Kč, tj. o 23,40 %.

Komentář k objemově význam-
ným položkám nákladů hlavní 
činnosti:  

Spotřeba pohonných hmot či-
nila 8,06 milionu Kč a zazname-
nala nárůst o 0,89 milionu Kč, 
tj. o 11,58 %, který je spojen s roz-
šířením vozového parku a nárůs-
tem cen pohonných hmot v druhé 
polovině roku. 

Od července 2017 je možné 
uplatnit tzv. vratku zelené naf-
ty u místně příslušného celní-
ho úřadu. Organizace uplatni-
la za rok 2018 nárok na vrácení 
spotřební daně dle § 57 zákona 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních da-
ních, ve znění pozdějších předpi-
sů ve výši 0,13 milionu Kč.

Ostatní neskladovatelné dodáv-
ky (beton, písek, štěrk apod.) do-
sáhly výše 8,43 milionu Kč a za-
znamenaly ve spotřebě mezi-
roční nárůst o 4,04 milionu Kč, 
tj. o 91,72 %. Nárůst těchto nákla-
dů je způsoben větším objemem 
stavebních zakázek prováděných 
pro zřizovatele.

Objem nákladů na opravy a udr-
žování byl ve výši 8,32 milionu 
Kč, meziročně vzrostl o 2,37 mili-
onu Kč, tj. o 39,92 %. Tento nárůst 
se týkal zejména havarijní opra-
vy vodovodní přípojky pro areál 
DUN Řepy I. Do této položky pat-
ří též opravy vozidel a opravy bu-
dov a staveb. V položce opravy vo-
zidel došlo k nárůstu z důvodu 
havarijních škod, nicméně tyto 
náklady na opravy byly uplatňo-
vány na pojišťovně a při zavinění 
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Mzdové náklady činily 93,34 milionu Kč a meziroč-
ně vzrostly o 18,49 milionu Kč, tj. o 24,70 %. Od 1. 1. 2018 
došlo k plošnému navýšení mezd ve spojitosti se zvýše-
ním minimální mzdy a s tím souvisejícím plošným na-
výšením zaručené mzdy napříč mzdovými skupinami. 
Dalším faktorem bylo navýšení počtu zaměstnanců na 
technicko-hospodářských a dělnických pozicích sou-
visející s rozšířením činností úseků středisek Městská 
zeleň a Vodní toky, která provádí realizační a staveb-
ní práce pro zřizovatele. Mzdové náklady narostly i se 
zvýšenou administrativní zátěží spojenou s agendou 
veřejných zakázek a v souvislosti se zavedením regist-
ru smluv. Na nárůstu se podílela rovněž výplata polo-
letních odměn v červnových mzdách, v průměrné výši 
19 700 Kč u dělnických pozic a 12 000 Kč u technic-
ko-hospodářských pracovníků, přičemž konkrétní výši 
u jednotlivých zaměstnanců určili jejich nadřízení. Pro 
odměny zaměstnanců v dělnických profesích za prv-
ní pololetí byly využity prostředky fondu odměn. Pou-
ze náklady na odměny technicko-hospodářských pra-
covníků byly pokryty z výnosů organizace. Ve druhém 
pololetí byly vyplaceny odměny pouze zaměstnancům 
na dělnických pozicích. Mzdová politika je při praktic-

ky nulové nezaměstnanosti v hlavním městě hlavním 
faktorem stabilizace zaměstnanců dělnických profesí 
u organizace.  

Odpisy majetku činily 18,91 milionu Kč, meziroč-
ně narostly o 3,94 milionu Kč, tj. o 26,29 %. Nárůst od-
pisů souvisí s nápravou historické podinvestovanos-
ti organizace, respektive s nutnou obměnou zastara-
lých strojních investic, mechanizace či dopravních 
prostředků. Vliv měl i převod svěřeného majetku od 
zřizovatele (budovy a stavby, které ještě nejsou zcela 
odepsány) v letech 2016 a 2017.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku dosáh-
ly 3,99 milionu Kč, meziročně vzrostly o 1,68 milionu 
Kč, tj. o 72,53 %. Důvodem tohoto nárůstu byla potřeba 
obnovy drobné mechanizace na provozních úsecích 
z důvodu vysokého opotřebení stávající mechanizace. 
Patřily sem i náklady na vybavení zázemí pro zaměst-
nance lesnického úseku Hostivař v nově zrekonstruo-
vané hájovně.

Lípa srdčitá: Já to dobře znám. 
Nejdřív se musí investovat, aby 
to pak přineslo kýžené plody. 
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Okruhy hospodářské činnosti dle zřizovací listiny:
 ■ inženýrská činnost v investiční výstavbě,
 ■ správa a údržba nemovitostí,
 ■ provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 ■ projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich 

změn a odstraňování,
 ■ reklamní činnost a marketing,
 ■ silniční motorová doprava nákladní,
 ■ projektování staveb, jejich změn a odstraňování,
 ■ projektování zahradních a parkových úprav,
 ■ tesařství, truhlářství,
 ■ maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
 ■ specializované stavební činnosti,
 ■ pronájem svěřeného i vlastního majetku,
 ■ zemědělství,
 ■ včelařství.

1.2 Hospodářská činnost

 ■ ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů 
a půdy proti škodlivým organismům přípravky na 
ochranu rostlin,

 ■ specializovaný maloobchod,
 ■ velkoobchod,
 ■ poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
 ■ nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
 ■ přípravné práce pro stavby,
 ■ lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb 

v myslivosti a rybářství,
 ■ poskytování technických služeb,
 ■ výroba pilařská a impregnace dřeva,
 ■ chov domácích a zoologických zvířat a poskytování 

souvisejících služeb,
 ■ výroba her, hraček a dětských kočárků,

V hospodářské činnosti organizace k 31. 12. 2018 vykazovala zisk ve výši 2,94 milionu Kč. 

Graf: Vývoj hospodaření Lesů hl. m. Prahy v hospodářské činnosti v období let 2013–2018
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tabulka: Hospodářské výsledky za jednotlivé oblasti hospodářské činnosti Lesů hl. m. Prahy za rok 2018

Druh činnosti Výsledek

okrasná školka Ďáblice +1,54 milionu Kč

truhlárna +786,95 tisíce Kč

Štípárna +51 tisíc Kč

ostatní hospodářské činnosti dle zřizovací listiny (lesnictví, prodej dřeva a poskytování služeb 
v myslivosti, poskytování služeb pro zemědělství, inženýrská činnost, provádění staveb atd.)* +565,06 tisíce Kč

* Jedná se o komplex činností s minoritním zastoupením v činnostech celé organizace, realizují je všechna stře-
diska organizace pro třetí subjekty, tj. pro jiné městské organizace, městské části, pro fyzické i právnické osoby, 
a proto je nesledujeme detailně odděleně.

OKrasNá ŠKOLKa ĎáBLIce 
Rok 2018 byl pro úsek ďáblické školky prvním 
plnohodnotným rokem po vyřešení zátěží 
z předchozích let. V úzké spolupráci s odbo-
rem rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy byla 
ozdravná opatření postupně realizována 
již od konce roku 2014 a vedla ke stabilizaci 
sezónního ročního výrobního a tržního cyk-
lu školky. Nyní se školka nachází v období 
stabilizace a postupného nového rozvoje.

Následující tabulka zachycuje vývoj tržeb 
za prodané zboží a prodejních marží od 

roku 2013 do roku 2018. V současné době je 
již ve školce prodáván převážně vlastní vy-
pěstovaný rostlinný materiál, který není 
zatížen rozpouštěním nákladů do výrob-
ní ceny, k němuž docházelo v minulosti. 

Tomu odpovídá i výše prodejní marže, která 
má v posledních letech rostoucí tendenci. 

tabulka: Vývoj prodejní marže v okrasné školce Ďáblice v letech 2013–2018 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018

tržby za prodané zboží 
(v milionech kč) 2,314 1,870 4,304 2,891 5,385 6,316

Prodejní marže (v %) 31 26 33 23 33 35

Hospodářský výsledek okrasné školky oproti roku 
2017 vykázal mírné zlepšení, a to o 34,82 tisíce Kč, 
přestože jej negativně ovlivnil dubnový výpadek tržeb 
způsobený velmi chladným počasím i extrémně tep-

lé a suché léto, které se navzdory kvalitní péči zaměst-
nanců školky projevilo na výši uhynulého rostlinné-
ho materiálu. 

Lípa srdčitá: To nám 
to pěkně roste!
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TrUHLárNa OsTaTNí čINNOsTI
V roce 2018 se středisku Lesy 
díky truhlár- ně podařilo vý-
razně zmír- nit dopady 
poklesu cen na trhu dře-
va, neboť vlastní po-
řez kulati- ny na řezivo 
přináší lep- ší zhodnoce-
ní kvalitních výřezů kulati-
ny z pražských lesů a parků. 
Uvedený krok měl pozitivní dopad 
na zhodnocení dřevní hmoty, negativem však bylo na-
výšení celkové zásoby dříví a fixace finančních pro-
středků v nezpracované surovině. Nárůst zásob bohu-
žel souvisel i s nízkou pořezovou kapacitou staré a po-
ruchové pásové pily. Z investičních prostředků hl. m. 
Prahy byla teprve v závěru roku 2018 pořízena nová 
pásová pila s rozmítačkou, nicméně vliv zvýšené ka-
pacity pořezu se ještě nemohl do hospodářských vý-
sledků promítnout. Jako pozitivní hodnotíme také 
nárůst nových maloodběratelů, který jsme v roce 2018 
zaznamenali. Naše truhlárna jim dodává řezivo a rea-
lizuje pro ně drobné tesařské a truhlářské zakázky.

V prodeji dříví se podařilo do-
sáhnout ob- dobných vý-
sledků jako v předcho-
zím roce, a to i přes vý-
znamný po- kles cen na 
trhu s dří- vím. Poplat-
ky za dřevní hmotu zřizo-
vateli přitom zůstaly ve 
stejné výši jako před propa-
dem cen význam- né skupiny sorti-
mentů. V roce 2018 jsme zaznamenali pokles tržeb za 
dřevní hmotu, a to především z důvodu významného 
omezení prodeje kulatiny mimo organizaci.   

Prodej štěpky výrazně ovlivnila aktualizace postupů 
hospodaření podle standardů FSC certifikátu (Forest 
Stewardship Council), jehož držitelem je hlavní měs-
to Praha. Dle požadavků standardu FSC a zřizovate-
le jsme v průběhu roku 2018 ponechávali větší podíl 
štěpky a klestu v lesních porostech. Prodej štěpky pro 
zahradnické a energetické využití realizujeme i nadá-
le prostřednictvím našich smluvních velkoodběrate-
lů. I zde je však patrný pokles poptávky s ohledem na 
celorepublikový nadbytek této suroviny.

Strojní a ostatní služby v lesnictví a zemědělství po-
skytované externím subjektům, například štěpková-
ní, práce traktorů a vyvážecí soupravy, dopravní služ-
by kontejnerové dopravy nebo práce odvozní soupravy 
s hydraulickou rukou, dosáhly stejného objemu jako 
v předchozím roce. Rentabilita odvozní soupravy však 
byla zásadně ovlivněna vynucenými investicemi do 
oprav ve výši 500 tisíc Kč. 

Do výsledků hospodářské činnosti se pozitivně pro-
mítly akce na revitalizaci areálu Výstaviště Praha, 
a.s., zajišťované naší organizací na přímý pokyn vede-
ní hlavního města Prahy. Na základě objednávek naše 
organizace v průběhu roku realizovala údržbu a vý-
sadby zeleně, vybudování mlatových cest, vybudová-
ní cykloparku, vybudování rozária či zprovoznění lek-
nínového jezírka.

ŠTíPárNa
V roce 2018 jsme uvedli do provozu nový štípací au-
tomat, který podobně jako pila v truhlárně pomáhá 
zhodnocovat dříví, jež v současnosti na trhu nelze od-
povídajícím způsobem zhodnotit. 

Štípárna Lesů hl. m. Prahy
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Celkové výnosy organizace činí 41,12 milionu 
Kč. Ve srovnání s rokem 2017 vzrostly o 5,38 milionu 
Kč, tj. o 15,07 %. Největší podíl na tomto vývoji měly 
výnosy z prodeje zboží, tedy rostlinného materiálu, 
například rostlin, keřů, substrátů, rašeliny či mulčo-
vací kůry v okrasné školce Ďáblice. Druhou význam-
nou položkou byly výnosy z prodeje služeb, kam se 
promítly stavební činnosti střediska Vodní toky pro 
třetí subjekty. Další významnou položkou byly výnosy 
z prodeje vlastních výrobků, například dřeva, řeziva, 
štěpky, klestu, vánočních stromků, medu apod.

Od roku 2016 platí postup k rozdělení nákladů režij-
ního střediska 29 – ústředí organizace č. P_01_EK, kte-
rý upravuje přerozdělení jak mzdových, tak i ostat-
ních nákladů tohoto střediska mezi hlavní a hospo-
dářskou činnost.

Přímé účtování do hospodářské činnosti se týká stře-
disek, která zajišťují úkoly vztahující se k hospodář-
ské činnosti, tj. okrasná školka Ďáblice, úsek štípár-
na a úsek přepravy dřeva – doprava Scania. V ostat-
ních případech dochází k přerozdělení těchto nákladů 
podle poměru celkových výnosů mezi hlavní a hospo-
dářskou činnost.

2. PrOVOZNí 
PřísPěVeK

Celkové náklady organizace v hospodářské 
činnosti dosáhly 38,18 milionu Kč. Tyto náklady mezi-
ročně vzrostly, a to o 4,26 milionu Kč, tj. o 12,55 %.

Významný podíl v celkových nákladech měly násle-
dující položky:

Spotřeba materiálu činila 3,30 milionu Kč, v mezi-
ročním srovnání došlo k nárůstu o 0,37 milionu Kč, 
tj. o 12,55 %. Jednalo se o nakupovaný materiál pro 
vlastní rostlinnou produkci v ďáblické školce a o ná-
klady z uhynulého rostlinného materiálu.

Mzdové náklady byly ve výši 12,64 milionu Kč. Zde 
byl meziročně zaznamenán nárůst o 1,41 milionu Kč, 
tj. o 12,56 %. Klesající trend odráží optimalizaci lid-
ských zdrojů v hospodářské činnosti.

Náklady na prodané zboží činily 11,49 milionu Kč, 
meziročně vzrostly o 0,54 milionu Kč, tj. 4,96 %. Výše 
těchto nákladů byla dána způsobem účtování pohybu 
zboží, a to způsobem A (odstavec 5., Český účetní stan-
dard č. 707), který odráží náklady na vyskladněný rost-
linný materiál a tím i prodejní marži za prodaný rost-
linný materiál ze školky Ďáblice. 

P ro rok 2018 byl organizaci Lesy hl. m. Pra-
hy schválen neinvestiční příspěvek na 
provoz střediska Ekologická výchova a Zá-

chranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící ži-
vočichy ve výši 11,81 milionu Kč, na provoz eko-
centra Prales ve výši 3,66 milionu Kč, pro správu 
památných stromů ve výši 1 milion Kč a na za-
jištění provozu Kompostárny hl. m. Prahy - Sli-
venec ve výši 4,15 milionu Kč. Příspěvek byl 
v plné výši vyčerpán. 

Naše organizace obdržela příspěvek na podpo-
ru včelařství od Českého svazu včelařů ve výši 
7,15 tisíce Kč.

Památný 
dub letní 

u hájovny 
v Čimickém 

háji

Lípa srdčitá: 
senioři dostali 
milion.

Tento příspěvek se líbí uživateli lípa srdčitá
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  3. Investice
Z astupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnese-

ním č. 35/15 ze dne 22. 3. 2018 ponechání nevy-
čerpaných investičních prostředků z roku 2017 

ve výši 25,52 milionu Kč. Rada hl. m. Prahy schváli-
la usnesením č. 1432 ze dne 5. 6. 2018 investiční trans-
fer ve výši 6 milionů Kč na pořízení mechanizace do 

Přehled nejvýznamnějších strojů zakoupených z investičních prostředků organizace v roce 2018

Stroj Středisko Cena bez DPH Co to umí

Železný kůň Lesy 641 900 Kč
Železný kůň bude pomáhat s prací v náročném terénu, kam 
se jiná technika nedostane. Bude svážet dřevo z prudkých 
svahů až do 45° sklonu a odstraňovat kmeny padlé do 
vodních toků a nádrží. 

4 užitkové vozy 
typu pick-up Vodní toky 4 339 720 Kč

Vozidla zvýší akceschopnost zaměstnanců během zásahů 
při haváriích na vodních tocích. Díky pohonu na všechna čtyři 
kola jsou schopna zvládnout pohyb v náročném terénu. 

Pásová pila (katr) Lesy 5 160 000 Kč Pila bude sloužit v truhlárně ke ke zpracování kmenů stromů 
na truhlářské výrobky.

Dvounápravový 
nákladní vůz 
s hmotností do 12 t 
s jednoramenným 
nosičem 
kontejneru

Vodní toky 2 429 000 Kč

Vozidlo do velké míry nahradí techniku, kterou si organizace 
musela pronajímat. Využijeme jej pro přepravu kontejnerů 
(bioodpad, kamení, pařezy, bahno, komunální odpad 
z černých skládek) především pro oddělení mechanizace 
a dílen. 

Dvounápravový 
nákladní vůz 
s hmotností do 
12 t s hydraulickou 
rukou 
a jednoramenným 
nosičem 
kontejneru

Lesy 3 183 000 Kč
Vozidlo pro přepravu kontejnerů s materiálem (štěpka, 
klest, stavební materiál, pařezy, odpad z černých skládek) 
především v lesním úseku Šárka. 

Užitkový vůz 
typu multicar 
s nástavbami

Lesy 2 998 000 Kč
Univerzální vozidlo pro úklid komunálního odpadu, zalévání 
solitérních výsadeb a čištění lesních cest. Vůz je vybaven 
cisternou, nástavbou s čisticím kartáčem a mycí lištou. Vůz je 
určen především pro lesní úsek chuchle. 

Stromovky. Dále pak Zastupitelstvo hl. m. Prahy usne-
sením č. 2/2018 schválilo úpravu rozpočtu organizace 
o 21 milionů Kč - jednalo se o požadovaný převod ne-
vyčerpaných investičních prostředků z roku 2018 na 
investiční akce v roce 2019.
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Přehled nejvýznamnějších strojů zakoupených z investičních prostředků organizace v roce 2018

Stroj Středisko Cena bez DPH Co to umí

sekačka mulčovací Městská 
zeleň 1 447 700 Kč sekačka určená pro údržbu trávníků ve stromovce. 

Posekanou trávu rozmělní na drobné částečky, které padají 
zpět na trávník. Zde poslouží jako ochrana před nadměrným 
výparem vody z půdy a také jako hnojivo. 

sekačka mulčovací Městská 
zeleň 955 230 Kč

Užitkový vůz 
skříňový typu 
transit

Vodní toky 690 077 Kč
Náhrada stávajícího poruchového vozidla z roku 1998. Vozidlo 
bude zajišťovat činnosti spojené se správou vodních toků 
a nádrží, pěstební činnost, dopravu zaměstnanců a materiálu 
a přesun mechanizace - vlečení přívěsu do 750 kg. 

Cepová sekačka se 
sběrem

Městská 
zeleň 439 990 Kč

Velkoobjemová sekačka s cepovými noži a sběrným košem 
pro rozsáhlé travní plochy ve stromovce. cepovací nože lze 
vyměnit za vertikutační nože.

Malotraktor Městská 
zeleň 729 000 Kč

Malý traktor a vyměnitelnými nástavbami pro stromovku. 
Díky speciální nástavbě na podkop můžeme hloubit díry 
určené k výsadbě stromů, další nástavby slouží například 
k zametání cest, odklízení sněhu, provzdušňování či 
prořezávání trávníku. součástí stroje jsou i prutové brány. 

Traktor s travními 
pneumatikami

Městská 
zeleň 1 320 000 Kč

Traktor se speciálními travními pneumatikami, které díky 
své šířce a jemnému vzorku nepoškozují trávník. Určen pro 
stromovku. Za traktor se napojují například cepové sekačky 
se sběrem.

2 vyvážecí vleky Lesy 1 282 140 Kč Vyvážecí vleky s hydraulickou rukou jsou určeny pro vyvážení 
dřeva po těžbě.

Příkopový válec Vodní toky 528 800 Kč
stroj pro terénní úpravy, který bude sloužit pro potřeby 
stavebních čet organizace. Dosud si organizace tyto stroje 
půjčovala. Objem ročního půjčovného zhruba odpovídá ceně 
nového stroje.

Minidumper Vodní toky 980 870 Kč
stroj pro zefektivnění převozu stavebního materiálu v těžko 
přístupném terénu. stroj je určen pro potřeby stavebních čet, 
dosud si organizace tyto stroje půjčovala.

2 mobilní čerpací 
stanice

Městská 
zeleň 184 000 Kč

Venkovní mobilní čerpací stanice pro doplnění paliva v terénu. 
Ze stanice umístěné ve stromovce palivo čerpají stroje, které 
slouží především k údržbě trávníků. Druhá stanice je umístěna 
v kompostárně a slouží k tankování strojů zpracovávajících 
odpad rostlinného původu.



23Lesy HL. M. PraHy | www.LesyPraHa.Cz

LeSy hL. m. Prahy

4. 

5. 

O pětovně je nezbytné upozornit na skutečnost, že in-
vestiční fond není historicky plně finančně kryt, 
přestože od roku 2016 je již řádně naplňován odpi-

sy. Stav investičního fondu (účet 416) k 31. 12. 2018 činil 
92,25 milionu Kč a zahrnoval finanční prostředky pone-
chané z roku 2017 a prostředky zaslané v rámci investiční-
ho transferu na investiční akce pro rok 2018. Finanční kry-
tí tohoto fondu bylo ve výši 37,31 milionu Kč a fond byl na-
dále pravidelně dotován měsíčními odpisy. Usnesením 
Rady hl. m. Prahy č. 1432 ze dne 5. 6. 2018 bylo schváleno 
použití vlastního investičního fondu ve výši 36,45 milio-
nu Kč na pořízení strojů, mechanizace a stavební investice. 
Pro tento účel organizace použila 33,29 milionu Kč. 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2018 činil 4,84 milionu Kč. 
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2018 
činil 0,86 milionu Kč. Fond odměn k 31. 12. 2018 činil 
6,02 milionu Kč. V průběhu roku byla na základě usnese-
ní Rady hl. m. Prahy č. 1432 ze dne 5. 6. 2018 z tohoto fon-
du vyčerpána částka 2,32 milionu Kč, kterou organizace 
použila pro výplatu odměn zaměstnanců vykonávajících 
dělnické profese.

P rávník organizace v průbě-
hu roku 2018 poskytoval za-
městnancům Lesů hl. m. Prahy 

právní podporu především při tvorbě 
zadávacích dokumentací k veřejným 
zakázkám, v oblasti smluvních vztahů 
a v pracovněprávních záležitostech. 

Pokračovalo vymáhání pohledávek po lhůtě 
splatnosti, a to jak mimosoudní, tak soud-
ní cestou. Naprostou většinu pohledávek 
organizace se dařilo vymáhat mimosoud-
ně, jednáním s dlužníky. K soudnímu či pří-
mo exekučnímu řešení pohledávek bylo tře-
ba přistoupit pouze výjimečně. Výše takto 
vymáhaných pohledávek nepřesahuje desít-
ky tisíc Kč.
 
Organizace stále vede soudní spor na zá-
kladě žaloby o náhradu škody ve výši 
17 351 690 Kč, kterou 29. května 2015 po-
dala společnost HAMR – Sport a.s., 
IČ: 250 83 261, se sídlem K Vodě 3200/3, 
106 00 Praha 10. Žalovanými jsou Lesy hl. 
m. Prahy, městská část Praha 10 a hlavní 
město Praha. Předmětem žaloby je náhra-
da údajné škody vzniklé tvrzeným pochybe-
ním žalovaných v souvislosti s řešením po-
vodně, k níž došlo na potoku Botič v červnu 
2013. Jako vedlejší účastník na straně ža-
lovaného Lesů hl. m. Prahy vystupuje Ha-
sičská vzájemná pojišťovna, a.s. Lesy hl. m. 
Prahy zastupuje právník organizace. Měst-
ský soud v Praze zrušil k odvolání žalobce 
prvoinstanční zamítavý rozsudek Obvodní-
ho soudu pro Prahu 10 a vrátil věc obvodní-
mu soudu k dalšímu řízení. V rámci opětov-
ného projednávání Obvodní soud pro Pra-
hu 10 provedl další důkazy a výslechy svěd-
ků. Rozhodnutí v této věci lze očekávat bě-
hem roku 2019.
 
Organizace Lesy hl. m. Prahy v průběhu 
roku 2018 nevyužila externí právní služby.

Právní 
služby

FoNDy 
orgaNIzace

Lípa srdčitá: Investiční fond, rezervní fond, 
fond kulturních a sociálních potřeb, fond 
odměn... a evidentně taky fond šišek. 
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&
v dOdavatelském segmentu nad 500 tisíc kč 

celkový počet soutěžených veřejných zakázek v posledních 3 letech

6. VeřeJné ZAkáZkY 

regIstr smluV
organizace v roce 2018 vyhlásila 71 soutěží, z toho:
 

 ■ 63 veřejných zakázek malého rozsahu,
 ■ 7 zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení,
 ■ 1 zakázku v nadlimitním režimu.

Z celkového objemu 71 soutěžených zakázek zadava-
tel 12 veřejných zakázek zrušil a výběrové řízení opa-
koval. Celkový smluvní objem zakázek soutěžených 
v roce 2018 činil 120,8 milionu Kč.
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tabulka: Přehled smluv zveřejněných v registru smluv v letech 2016–2018

Zveřejnil
období

Celkem
1. 7. 2016 – 31. 12. 2017 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Lesy hl. m. Prahy 466 638 1104

Druhá smluvní strana 24 40 64

Finanční objem soutěžených veřejných zakázek v milionech kč v posledních 3 letech

Z ákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) vstou-
pil v platnost 1. 7. 2016. Od data vzniku této zákonné 
povinnosti probíhá anonymizace a digitalizace smluv 

a pověření pracovníci absolvovali několik školení týkajících 
se výkladu a novelizace tohoto zákona.

V registru smluv je nyní uveřejněno 1 168 platných smluv, 
jejíž smluvní stranou je organizace Lesy hl. m. Prahy:
 

 ■ 1 104 smluv uveřejnila organizace Lesy hl. m. Prahy,
 ■ 64 smluv uveřejnila druhá smluvní strana.

Lípa srdčitá: My stromy taky 
vypisujeme veřejné zakázky. Na jaře 
třeba na opylení, protože to většina 
z nás vlastními silami nezvládne. 
Často vyhrává společnost Včely, a. s., 
občas jí ale zakázku vyfoukne firma 
Vítr, spol. s r. o.
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7. 

V naší organizaci probíhá pravidelná inter-
ní kontrola a naši práci opakovaně pro-
věřují také externí kontrolní orgány. 
kromě toho organizace pravidelně in-

formuje veřejnost o přípravě a realizaci konkrét-
ních akcí v pražských lesích i parcích, nejen přímo 
v místě jejich uskutečnění, ale také prostřednic-

tvím příslušných městských částí, jejichž území 
se akce dotýká. Pravidelně o naší práci informuje-
me také na webu naší organizace a na sociálních 
sítích. Poskytování včasných, kvalitních a zajíma-
vých informací považujeme za nezbytnou součást 
naší práce a zpětnou vazbu veřejnosti či měst-
ských částí za důležitý prvek procesní kontroly.

koNtrola 
OrGaNIZace

Lípa srdčitá: Tihle se jednomu umí dostat pod kůru. Teda pod kůži. 
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31. 1. 2018
Česká inspekce životního pro-
středí překontrolovala v případě 
pokácené vrby na břehu Botiče pl-
nění našich povinností vyplývají-
cích z ustanovení § 8 odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny. Jednání se uskutečni-
lo v sídle České inspekce životní-
ho prostředí. Kontrola neshleda-
la žádné porušení uvedeného zá-
kona.
 
1. 2. 2018
Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární sprá-
vy provedla kontrolu v zookoutku 
v Malé Chuchli a v Divoké zahra-
dě Hostivař, při níž se zaměřila na 
prověření biologické bezpečnos-
ti nakládání s krmivy živočišné-
ho původu z důvodu povolení vý-
jimky mimořádných veterinárních 
opatření. Kontrola konstatovala, 
že jsou dodrženy podmínky mimo-
řádných veterinárních opatření, 
a souhlasila s udělením výjimky.
 
6. 2. 2018
Odborový svaz pracovníků dře-
vozpracujících odvětví, les-
ního a vodního hospodářství 
v České republice v organiza-
ci provedl kontrolu stavu bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při prá-
ci (BOZP) ve smyslu § 108 a § 322 
odst. 1 písm. a) až e) zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajiště-
ní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví, a obecně platných před-
pisů a nařízení vlády vztahujících 
se k vykonávaným činnostem na 

25. 5. 2018
Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský provedl kon-
trolu v Zahradnictví Ďáblice. Je-
jím cílem bylo zjistit případný vý-
skyt nebo podezření na výskyt re-
gulovaných škodlivých organis-
mů na rizikových rostlinách. Tato 
pravidelná rostlinolékařská kon-
trola, jejíž výsledek ovlivňuje, zda 
zahradnictví může vypěstované 
rostliny, skladovaná hnojiva, sub-
stráty a další produkty prodávat, 
či nikoli, byla provedena na naši 
vlastní žádost ze dne 27. 4. 2018. 
Při kontrole nebyl zjištěn výskyt 
ani podezření na výskyt regulova-
ných škodlivých organismů.

pracovištích zaměstnavatele. Kon-
trola mimo jiné zjišťovala, zda za-
městnavatel vytváří svým zaměst-
nancům podmínky pro bezpeč-
nou a zdravotně nezávadnou prá-
ci. Kontrola nezjistila ze strany za-
městnavatele žádné pochybení.
 
19. 4. 2018
Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský provedl kont-
rolu v Zahradnictví Ďáblice, při níž 
se zaměřil na dodržování správné 
distribuční praxe při uvádění pří-
pravných a pomocných prostředků 
pro pěstování rostlin na trh. Kont-
rola nezjistila žádné nedostatky. 
 
15. 5. 2018
Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární sprá-
vy provedla kontrolu v Záchranné 
stanici hl. m. Prahy pro volně žijící 
živočichy. Prověřovala plnění po-
vinností uložených § 49 a § 52 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči. Kontrolovala například na-
kládání s krmivy živočišného pů-
vodu a jejich skladování či mani-
pulaci s kadávery (uhynulými zví-
řaty). Kontrola neshledala žádné 
pochybení.
 
16. 5. 2018
Krajské ředitelství policie hlav-
ního města Prahy provedlo kon-
trolu plnění povinností držite-
le zbrojní licence podle § 39 záko-
na č. 119/2002 Sb., o zbraních, ne-
boť v majetku organizace je imo-
bilizační zbraň pro odchyt živoči-
chů. Kontrola proběhla v sídle naší 
organizace a neshledala žádné po-
chybení.
 

 exTerNí koNTroLy

7. 6. 2018
Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární sprá-
vy provedla odběr vzorků medu 
z včelnice u Labutě v Kunratickém 
lese a z včelnice v Kamýku kvů-
li kontrole obsahu těžkých kovů 
a dalších škodlivých látek. Kont-
rola ověřila, že oba vzorky splňu-
jí všechny požadované limity a vy-
hovují ve všech parametrech.
 

Stáčení medu  v medárně Lesů hl. m. Prahy

Lípa srdčitá: Čím 
víc kontrol, tím líp. 
Vždycky máme 
radost, když nás 
do lesa někdo 
přijde navštívit...
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4. 7. 2018
Hygienická stanice hlavního 
města Prahy provedla kontrolu 
v areálu sídla organizace týkající 
se dodržování předpisů a techno-
logických postupů při práci s che-
mickými přípravky. Kontrola ne-
shledala žádné nedostatky.

9. 7. 2018
Odbor ochrany životního pro-
středí Úřadu městské čás-
ti Praha 5 provedl kontrolu na-
kládání s odpady v Kompostár-
ně hl. m. Prahy - Slivenec dle zá-
kona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
a dle  obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. Kon-
trola prověřovala doklady o způ-
sobu nakládání s odpady, eviden-
ci přijatého odpadu, souhlas kraj-
ského úřadu k provozování zaří-

11. 6. 2018
Kontrola zřizovatele naší organi-
zace, již vykonal odbor ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Pra-
hy, ověřovala dodržování práv-
ních předpisů při zadávání veřej-
ných zakázek, a to formou ana-
lýzy kontrolního vzorku veřej-
ných zakázek zadaných na pod-
zim 2017, respektive v zimě 2018. 
Kontrola doporučila poskytovat 
dodavatelům zadávací podmín-
ky v takových podrobnostech, kte-
ré jsou nezbytné pro účast doda-
vatelů v zadávacím řízení a které 
jsou natolik jednoznačné, že vy-
lučují více výkladů. Další doporu-
čení pro zadávání stavebních pra-
cí směřovalo k přesné specifika-
ci, jaké stavební práce a v jakém 
objemu požaduje zadavatel dolo-
žit v rámci kvalifikačních předpo-
kladů.

pasy u těch rostlin, u nichž jsou 
vyžadovány. Rostliny byly zároveň 
překontrolovány, zda nevykazují 
známky napadení škůdci, plísně-
mi nebo bakteriemi. Kontrola ne-
shledala žádné závady. 

10. 10. 2018
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky provedla kont-
rolu plateb pojistného na veřej-
né zdravotní pojištění a dodržo-
vání povinností plátce. Kontrola 
zjistila, že v roce 2015 byla úhra-
da pojistného provedena nespráv-
ně, a tudíž zdravotní pojišťovně 
vzniklo právo na penále ve výši 
75,14 Kč. S ohledem na to, že část-
ka nedosahovala ani 100 Kč, po-
jišťovna nárok na penále neuplat-
nila. V dodržování ostatních po-
vinností plátce pochybení neby-
la zjištěna. 

16. 10. 2018
Pražská správa sociálního za-
bezpečení provedla v organiza-
ci kontrolu dodržování povinnos-
tí v nemocenském a důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistné-
ho na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměst-
nanosti. Kontrola nezjistila žádné 
nedostatky.

23. 11. a 19. 12. 2018
Živnostenský odbor Úřadu 
městské části Praha 14 vykonal 
kontrolu v truhlárně organizace, 
při níž ověřoval dodržování živ-
nostenského zákona. První část 
kontroly proběhla přímo v pro-
vozovně truhlárny, druhá část 
na živnostenském odboru úřadu 
městské části. Kontrola neshle-
dala žádné porušení zákona o živ-
nostenském podnikání.

kontrola neshledala žádné závady. 

14. 6. 2018
Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský provedl kont-
rolu na pracovišti lesního úseku 
Hodkovičky, aby prověřil způsob 
skladování a nakládání s příprav-
ky na ochranu rostlin. Kontrola 
neshledala žádné pochybení.

21. 6. 2018
Oblastní inspektorát práce pro 
hlavní město Prahu provedl kon-
trolu v truhlárně organizace, při 
níž prověřil dodržování povinnos-
tí zaměstnavatele v oblasti bez-
pečnosti práce, které zahrnují 
proškolení zaměstnanců a jejich 
vybavení předepsanými ochran-
nými pomůckami dle typu práce, 
kterou vykonávají. Kontrola ne-
shledala žádné nedostatky a kon-
statovala, že zaměstnavatel tyto 
povinnosti plní. 

zení k využívání odpadu a další 
dokumenty. Kontrola neshledala 
žádné nedostatky.

23. 8. 2018
Oblastní inspektorát práce pro 
hlavní město Prahu vykonal 
v sídle organizace kontrolu dodr-
žování pracovněprávních předpi-
sů v souvislosti s vyjasněním pří-
činy pracovního úrazu jednoho 
z arboristů. Kontrola neshleda-
la žádné pochybení ze strany za-
městnavatele. 

5. 9. 2018
Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský provedl kon-
trolu v Zahradnictví Ďáblice, při 
níž se zaměřil na dodržování plat-
né legislativy týkající se rostlin 
nabízených k prodeji. Prověřoval 
původ rostlin a rostlinolékařské 

Lípa srdčitá: ...a ještě 
raději jsme, když odchází 
spokojen. ;)

Tento příspěvek se líbí uživateli lípa srdčitá
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Činnost 
etické 
komise  & 
POsKyTOVáNí INfOrMací 
PODLe ZáKONa O sVOBODNéM 
PřísTUPU K INfOrMacíM

Etická komise Lesů hl. m. Prahy se v roce 2018 zabývala dvěma podněty poda-
nými zaměstnanci, které se týkaly vztahů na pracovišti. Oba podněty byly vy-
řešeny tak, aby se vztahy na pracovišti uklidnily a obnovilo se korektní pra-
covní prostředí. Třetí podnět přišel z řad veřejnosti, jednalo se o podezření 
na nevhodné chování našeho zaměstnance, který se dostal do sporu s jiným 
účastníkem silničního provozu. Tento podnět byl pečlivě prošetřen a s vý-
sledkem šetření byl oznamovatel bezodkladně seznámen. Jednalo se o nedo-
rozumění. Čtvrtý a poslední podnět přišel opět od zástupce veřejnosti, jed-
nalo se o stížnost na nevhodné chování dalšího zaměstnance. Stížnost byla 
v tomto případě oprávněná a zaměstnanec byl potrestán. 

V roce 2018 obdržela naše organizace jednu žádost o poskytnutí informací ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tazatel 
žádal informace o strážnici organizace v Praze 5 - Motole. Informace mu byly 
poskytnuty v zákonem stanoveném termínu 30 dnů. 

Řadu běžných dotazů k naší činnosti a aktivitám jsme v průběhu roku zodpo-
věděli prostřednictvím mailů, telefonů a dalších komunikačních kanálů.

Lípa srdčitá: aneb všechno, co jste 
kdy chtěli vědět o Lesích hl. m. Prahy 
(a nebáli jste se zeptat). 
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8. ÚtVar sPráVy

 

Ú tvar správy spravuje majetek organizace, má na starosti agendu It, 
agendu ekologa organizace a vydávání vnitřních norem, vede poda-
telnu a spisovou službu, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci (BoZP) a požární ochranu (Po). mezi jeho úkoly patří rovněž správa 
autoparku osobních vozidel a evidence veškeré techniky organizace.
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V roce 2018 jsme dokončili několik 
stavebních projektů, které byly 
financovány z investičních prostředků 
hlavního města Prahy. Jednalo se o 
následující projekty:

VÝStAVBA 
DomU PřÍRoDY 
DřeVák 
Vybudování zázemí pro horní 
část areálu ekocentra Prales 
- výstavba domu přírody 
Dřevák a kořenové čističky 
odpadních vod
 
Lokalita: Kbely
realizace: 2017-2018 
Cena (bez DPH): 3,9 mil. Kč

VÝStAVBA VeLÍnA 
HoStIVAřSké PřeHRADY 
mezi nejvýznamnější akce patřila výstavba 
nového velína coby nového obslužného objektu 
vodního díla hostivař, jehož součástí jsou nové 
přípojky sítí a elektronické zabezpečení. Na 
projektu jsme spolupracovali se střediskem 
Vodní toky, které bude objekt využívat. Stavba 
plní funkci zázemí pro obsluhu přehrady a pro 
zajištění povinností správce vodního díla 
ii. kategorie. Dvoupodlažní objekt, který stojí 
u hráze přehrady, tvoří přízemí využívané 
jako sklad a horní patro s výhledem na vodní 
hladinu. Zde je umístěn samotný velín a je zde 
i prostor pro zasedání eventuální povodňové 
komise. Součástí stavebních úprav bylo rovněž 
nové oplocení objektu, zpevnění okolních 
ploch, zavedení inženýrských sítí a terénní 
úpravy včetně výsadeb zeleně v areálu velína. 

Lokalita: hostivař
Realizace: 2017-2018
Cena (bez DPH): 5,6 milionu Kč

8.1 sPráVa buDoV
 

Úkolem správy budov Lesů hl. m. Prahy je zajis-
tit řádnou péči o svěřený nemovitý majetek hlavní-
ho města a jeho účelné, smysluplné a multifunkč-
ní využití. Postupně se snažíme optimalizovat stav 
jednotlivých objektů tak, aby vyhovoval jednotli-
vým úsekům a účelům naší organizace.

Stavba velína
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reKONSTruKce NáJemNíhO byTu 
 
Vybudování nových kancelářských prostor 
pro zaměstnance v areálu sídla organizace 
v Práčské ulici

Lokalita: Záběhlice
Realizace: 2018
Cena (bez DPH): 2,5 milionu Kč 

reKONSTruKce 
STrážNice 
Rekonstrukce a zateplení objektu 

Lokalita: Jinonice
Realizace: 2017-2018
Cena (bez DPH): 1,4 milionu Kč

reKONSTruKce 
háJOVNy 
Vybudování zázemí lesního 
úseku pro zaměstnance včetně 
2 nájemních bytů pro zaměstnance 

Lokalita: Hostivař
Realizace: 2017-2018 
Cena: 4,9 milionu Kč
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Lípa srdčitá: 
...celkem 
prokoukla, že?

Tento příspěvek se líbí uživateli lípa srdčitá
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reKONSTruKce STrážNice
Vybudování zázemí pro stavbyvedoucí 
střediska Vodní toky a 3 nájemních bytů 
pro zaměstnance

Lokalita: Milíčov
realizace: 2016       -2018
cena (bez DPH): 5 milionů Kč eLeKTrOPříPOJKa PrO 

KOmPOSTárNu hL. m. 
Prahy – SLiVeNec  
nové vedení elektřiny do objektu 
kompostárny nahradilo nevyhovující 
systém elektrocentrály 

Lokalita: slivenec
Realizace: 2018
Cena (bez DPH): 1,4 milionu Kč

ZreSTaurOVáNí ObraZu 
SVaTéhO FLOriáNa
Zrestaurování obrazu svatého Floriána na 
čelní fasádě památkově chráněné budovy 
bývalého mlýna v areálu sídla organizace 

v Práčské ulici

Lokalita: Záběhlice
Realizace: 2018
Cena (bez DPH): 70 tisíc Kč

Památkově chráněná 
budova bývalého 

mlýna

Původní stav strážnice

Lípa srdčitá: svatý Florián je patronem 
hasičů. V rámci zajištění požární 
ochrany v organizaci je proto žádoucí 
mít jeho obrazy v cajku. 
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máme rozpracováno několik dalších stavebních projektů:

             tabulka: Přehled probíhajících stavebních projektů Lesů hl. m. Prahy 

Lokalita objekt Realizovaná úprava Zahájení projektu 
/ zahájení stavby Fáze

Běchovice Hájovna vybudování zázemí lesního 
úseku pro zaměstnance 2016/2017 dokončovací práce

Krč 
(Kunratický 

les)
Hájovna vybudování zázemí lesního 

úseku pro zaměstnance 2016/2017 zahájena 
rekonstrukce

Kamýk Hájovna a zookoutek rekonstrukce zookoutku a 
hájovny 2016/2017 zahájena 

rekonstrukce

Záběhlice areál sídla organizace výstavba zámečnické dílny 
a skladu 2017 dokončovací práce

Modřany strážnice zateplení objektu a výměna 
oken 2017/2018 dokončovací práce

Bohnice 
(čimický háj) Hájovna

rekonstrukce zázemí 
lesního úseku pro 

zaměstnance
2017/2019 průběh legalizace 

původního objektu 

LIBOc 
(Divoká Šárka) Hájovna

rekonstrukce zázemí 
lesního úseku pro 

zaměstnance
2018 zahájena 

rekonstrukce

ZáBěHLIce areál sídla organizace rozvody datových sítí 2018 zahájena příprava 
výstavby

JINONIce

Karanténa pro 
živočichy přijaté do 

Záchranné stanice hl. 
m. Prahy pro volně 

žijící živočichy

rekonstrukce objektu 2018/2019 průběh legalizace 
původního objektu

KyJe strážnice rekonstrukce zázemí pro 
hrázného a zaměstnance 2018/2019

příprava podkladů 
pro zjednodušené 
podlimitní řízení

ZáBěHLIce
sklad olejového 

hospodářství v areálu 
sídla organizace

výstavba přístřešku 2018/2019 zpracován projekt
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Pro několik dalších plánovaných rekonstrukcí či stavebních úprav objektů 
ve správě naší organizace jsme v roce 2018 zadali zpracování studie či 
projektové dokumentace:

            tabulka: Přehled chystaných stavebních projektů Lesů hl. m. Prahy

Lokalita objekt Fáze stavby

KBeLy ekocentrum Prales hotová studie nové naučné stezky s tematikou vody

JINONIce Záchranná stanice hl. m. Prahy 
pro volně žijící živočichy hotový projekt nové záchranné stanice

MaLá cHUcHLe Zookoutek Malá chuchle zpracovávání projektové dokumentace pro rekonstrukci 
stávajícího zookoutku a zázemí lesnického úseku

ĎáBLIce Zahradnictví Ďáblice zpracovávání projektové dokumentace pro rekonstrukci skleníků

Hájovna v kunratickém lese před rekonstrukcí
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Lípa srdčitá: No. Už 
to nějakou změnu 
opravdu chtělo. 
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tabulka: Celkové množství odpadu 
odstraněného v roce 2018 (v tunách)

měsíc ostatní 
odpad

nebezpečný 
odpad Celkem

leden 1 049,60 0,04 1 049,64

únor 640,43 0,12 640,55

březen 737,52 0,05 737,57

duben 753,40 0,00 753,40

květen 1 568,86 0,80 1 569,66

červen 279,49 0,66 280,15

červenec 77,53 0,20 77,73

srpen 1 012,19 0,27 1 012,46

září 1 095,35 0,19 1 095,54

říjen 531,63 10,15 541,78

listopad 796,14 0,10 796,24

prosinec 244,35 0,00 244,35

Celkem 8786,49 12,58 8799,07

8.2 Ekolog organizace a správa dokumentace
Při běžné údržbě a realizaci staveb jsme v průběhu 
roku 2018 z pražských vodních toků, lesů, lesoparků 
a staveb odstranili celkem 8 799,07 t odpadu. Z toho 
8 786,49 t bylo z kategorie ostatní odpad. Největší po-
díl představovaly stavební odpady (zemina, beton, 
směsné stavební odpady), vytěžené sedimenty a ob-
jemný a komunální odpad pocházející z černých sklá-
dek. Ze starých zátěží i z běžného provozu dílen a do-
pravy jsme k likvidaci předali 12,58 t nebezpečného 
odpadu (zaolejované vody z odlučovačů ropných látek, 
oleje, obaly od chemikálií, zbytky chemikálií).

Při běžné údržbě a realizaci 
staveb jsme v průběhu roku 2018 
z pražských vodních toků, lesů, 
lesoparků a staveb odstranili 
celkem 8 799,07 tuny odpadu. 

V produkci odpadů je započítáno také odevzdání ko-
vového odpadu. V roce 2018 jsme do sběren předa-
li 79,92 tun železa. Z toho 31,25 tuny tvořily vyřazené 
kontejnery a torza nákladních vozů ze strážnice v Ře-
pích, 20,09 tuny tvořil vyřazený mobiliář ze Zahrad-
nictví Ďáblice a 28,58 tuny pocházelo převážně z čer-
ných skládek a částečně i z drobného vyřazeného ma-
jetku organizace.
 
V rámci zpětného odběru jsme kolektivnímu systému 
REMA odevzdali 1,33 tuny elektrozařízení. Jednalo se 
převážně o staré lednice, televizory a další spotřebiče 
nalezené v pražských lesích a tocích.

Kompostárna hl. m. Prahy - Slivenec přijala v roce 
2018 ke zpracování 2 162,35 tuny biologicky rozložitel-
ného odpadu. Z toho 173,71 tuny pocházelo z činnos-
ti naší organizace. Z roku 2017 zůstalo v kompostárně 
182,1 tuny nezpracovaného bioodpadu, především vět-
ví, který byl zpracován v roce 2018, jakmile jsme měli 
k dispozici dostatek takového materiálu, aby byl v za-
kládkách zajištěn vyvážený poměr vstupních surovin. 
Celkem jsme v roce 2018 zpracovali 817 tun odpadu. 
Na kompostárně tedy zůstalo 1 527,45 tuny prozatím 
nezpracovaného bioodpadu. Největší zastoupení v bi-
oodpadu měly tradičně suché větve. 

V říjnu uplynulého roku jsme úspěšně završili proces 
certifikace vyrobeného kompostu. Kompost je nyní 
certifikovaným hnojivem dle zákona č. 158/1996 Sb., 
o hnojivech, a od listopadu byl distribuován mezi ob-
čany. V prosinci skončil proces certifikace dřevní 
štěpky vyrobené z větví přijatých do kompostárny, je-
hož výstupem je osvědčení štěpky pro paliva/biopali-
va dle normy ČSN EN ISO 17225-1. V souvislosti s tím-
to procesem probíhá řízení o změně provozního řádu 
kompostárny. Po schválení změny provozního řádu 
a vydání osvědčení pro štěpku bude možné rozdrcené 

Uživatel lípa srdčitá se cítí čistě. 
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větve prodávat a tím se uvolní část plochy kompostár-
ny pro nový biologicky rozložitelný materiál. 

V roce 2018 jsme aktualizovali vnitřní normy organi-
zace, které se týkají mezd a rozdělení mzdových ná-
kladů a osobních ochranných pracovních pomůcek. 
V rámci přípravy na  přechod organizace na platový 
systém jsme v listopadu převedli směrnici o odmě-

8.3 sPráVa aUTOParKU OsOBNícH VOZIDeL

ňování do interního platového předpisu. Vydali jsme 
nové směrnice týkající se investic, ochrany osobních 
údajů a mezinárodních certifikačních systémů PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation Schemes) a FSC (Forest Stewardship Council). 
Koncem roku byly vydány nové příkazy ředitele týkají-
cí se plánu kontrol a inventarizace majetku a závazků. 
 

organizace Lesy hl. m. Prahy vlastnila v roce 2018 81 osobních a užitkových vozidel a 30 nákladních pří-
věsů za osobní vozidla. Jednotlivá střediska organizace pak spravují a ke své činnosti využívají:

 ■ 15 nákladních vozidel,
 ■ 1 autojeřáb, 
 ■ 22 traktorů, 
 ■ 16 malotraktorů, 
 ■ 7 vozidel typu multicar, 
 ■ 5 kráčivých rypadel, 
 ■ 2 traktorbagry,
 ■ a dále vyvážecí soupravy, 

štěpkovače, travní sekačky, žací 
a štípací stroje, překopávač, 
drtič a třídič bioodpadu a další 
mechanizaci. 

Na základě výsledků veřejné za-
kázky opravy osobních a užitko-
vých vozidel pro organizaci zajiš-
ťuje společnost VBK Trade s.r.o. 
Drobné poruchy řeší naše vlast-
ní dílna. Záruční opravy provádějí 
autorizované servisy. Každý měsíc 
ve spolupráci s kontrolorem orga-
nizace prověřujeme stav vozidel 
naší organizace, konkrétně tech-
nický stav vozidla, čistotu, dokla-
dy od vozidla, základní výbavu vo-

zidla apod. Z kontrol vyhotovu-
jeme písemné záznamy o zjiště-
ných nedostatcích a nápravných 
opatřeních, které předkládáme 
vedení organizace.
 
V roce 2018 jsme z vozového par-
ku organizace vyřadili 10 osobních 
a nákladních vozidel včetně jedno-
ho nákladního přívěsu. Nejstarší 
z nich bylo vyrobeno v roce 1986. 

Přehled autoparku Lesů hl. m. Prahy
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tabulka: rozdělení našich pracovníků podle pozic a jednotlivých středisek 

Středisko technicko-hospodářští 
pracovníci Dělníci Brigádníci Celkem

Lesy 10 78 4 92

Vodní toky 21 54 20 95

městská 
zeleň 12 46 2 60

ekologická 
výchova 11 11 45 67

Celkem 54 189 71 314*

N aše organi-
zace měla 
k 31. 12. 2018 

celkem 272 zaměst-
nanců v pracovním 
poměru, 35 osob pro 
organizaci pracova-
lo na základě doho-
dy o pracovní čin-
nosti a 44 pracovní-
ků na základě doho-
dy o provedení práce.

9. Naši lidé
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9.1 Kdo jsou naši zaměstnanci

Vzdělání

Věk

Lípa srdčitá: Grafy jsou to sice hezké, ale třeba pro mě je mnohem důležitější, co mají naopak všichni 
tihle lidé bez rozdílu věku nebo vzdělání společné. Totiž lásku k pražským lesům a k přírodě. <3

Lípa srdčitá: Jinak 
řečeno již celkem 
zralý porost. :)
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 9.2 Změny na poZicích
tabulka: Změny na pozicích technicko-hospodářských pracovníků v roce 2018

Funkce nové obsazení pozice Původní obsazení pozice Změna od

kontrolor organizace Mgr. Libuše Lebedová Pozice neobsazena 3. 1. 2018

Personalista a mzdový referent Bc. Nikola Nováková Pozice obsazena po 
ukončeném pracovním poměru 22. 1. 2018

Referent veřejných zakázek Lenka Brabcová Pozice obsazena po 
ukončeném pracovním poměru 1. 2. 2018

mistr stavební výroby 
(středisko Vodní toky) Ing. Jan stejskal Pozice nově zřízena 3. 4. 2018

mistr stavební výroby 
(středisko Vodní toky) Ing. Petr Žáček Pozice nově zřízena 16. 4. 2018

Referent ekologické výchovy 
(středisko ekologická výchova) Ing. eva Petrašová Pozice obsazena po personální 

změně 16. 4. 2018

Vedoucí ekocentra Prales 
(středisko ekologická výchova) Michaela Kubernatová Pozice obsazena po 

ukončeném pracovním poměru 1. 5. 2018

Inspektor zahrad a parků 
(středisko městská zeleň) Ing. Ivana Kožešníková Pozice obsazena po 

ukončeném pracovním poměru 12. 6. 2018

Vedoucí lesního úseku Hostivař 
(středisko Lesy) Zuzana Hejzlarová Pozice neobsazena 15. 6. 2018

Vedoucí Útvaru správy Bc. Luděk Urbanec Pozice obsazena po 
ukončeném pracovním poměru 1. 7. 2018

Referent ekologické výchovy 
(středisko ekologická výchova) Lukáš Janura Pozice nově zřízena 1. 8. 2018

Vodohospodářský technik 
(středisko Vodní toky) Ing. Jan říha Pozice obsazena po personální 

změně 1. 8. 2018

Vodohospodářský technik 
(středisko Vodní toky) Ing. Jan smolík Pozice nově zřízena 27. 8. 2018



9.3 ZměNa KOLeKTiVNí SmLOuVy
Nařízením vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, došlo 
od 1. 1. 2018 k navýšení měsíční minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč a hodinové mzdy z  66,00 Kč na 
73,20 Kč. Podle zákonného nárůstu minimální mzdy a zaručených mezd jsme všem zaměstnancům od 
1. 1. 2018 zvýšili mzdu v průměru o 11,1 %.

Od 1. 3. 2018 jsme navýšili hodnotu jedné stravenky pro zaměstnance z 80 Kč na 90 Kč. Smluvní cena jídla 
nyní činí 90 Kč, z toho náklady organizace jsou 35 Kč a příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb 
36 Kč. Platba, kterou hradí zaměstnanec za smluvní cenu jídla, zůstává na 19 Kč.

41Lesy HL. M. PraHy | www.LesyPraHa.Cz

LeSy hL. m. Prahy

tabulka: Změny na pozicích technicko-hospodářských pracovníků v roce 2018

Referent správy budov Ing. Martina Lajerová Pozice obsazena po 
ukončeném pracovním poměru 1. 9. 2018

Inspektor zahrad a parků 
(středisko městská zeleň) Ing. Petra Palusová Pozice obsazena po 

ukončeném pracovním poměru 19. 9. 2018

Vedoucí personálního úseku Ing. Denisa Heidingerová 
Pozice nově zřízena 

(v rámci příprav na přechod 
organizace z mezd na platy)

15. 10. 2018

Právník organizace Mgr. Hedvika Hnízdová Pozice obsazena po 
ukončeném pracovním poměru 6. 11. 2018

Právník organizace Mgr. Ing. Gabriela Šmídová Pozice obsazena po 
ukončeném pracovním poměru 6. 12. 2018

9.4 
Organizace podporuje další vzdělávání svých zaměst-
nanců a umožňuje jim, aby dále rozšiřovali a prohlu-
bovali své odborné znalosti. Zaměstnanci se účastní 
pravidelných školení, mimořádných seminářů, vele-
trhů, kongresů a konferencí jak v tuzemsku, tak v za-
hraničí. 

Vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců

Se zaměstnanci, kteří si zvyšují kvalifikaci nad rámec 
své pracovní smlouvy, bude organizace uzavírat doho-
dy o zvýšení kvalifikace. 

Lípa srdčitá: Vítáme všechny nové zaměstnance. :)



Zahraniční cesty
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mnichov, německo 
11. - 13. 4. 
Zástupci střediska Vodní toky si 
prohlédli si výsledek šetrné revi-
talizace řeky Isar, jejíž koryto kon-
cem 20. století poznamenala ni-
čivá povodeň, i její náhon proté-
kající parkem Englischer Garten 
v centru města. S německými ko-
legy také diskutovali o tom, jak 
zmírňovat dopady klimatic-
kých změn ve městech, napří-
klad o takzvaných 
vegetačních stře-
chách.

Pikku-Syöte, Finsko
1. - 5. 10.

Zástupci střediska Ekologická výcho-
va se zúčastnili 13. Evropského kongresu 

lesní pedagogiky. Na kongresu se sešlo téměř 
100 lesních pedagogů z 18 zemí včetně zástup-

ců České republiky, kterou kromě našich zá-
stupců reprezentovalo 10 dalších lesních peda-
gogů z různých lesnických organizací. Program 

společného setkání obsahoval odborné před-
nášky i praktické ukázky aktivit lesní pedagogi-

ky, které lze absolvovat přímo v terénu.

košice, Slovensko 
17. - 18. 10.

Zástupci střediska Lesy se 
zúčastnili konference o hos-
podaření v městských lesích 

v Košicích, Zvolenu, Bratisla-
vě, Praze a ve Vídni. Diskuto-
vali o propojení produkčních 

a mimoprodukčních funkcí 
lesních porostů ve městech. 

Vyšná Boca, Slovensko 
14. - 15. 11.

Zástupci střediska Eko-
logická výchova se zúčast-

nili 13. Sympózia lesnej pedagogiky. Se slo-
venskými kolegy, jichž se na sympoziu se-
šlo takřka 50, si vyměnili zkušenosti i ná-

pady na nové vzdělávací aktivity a pomůc-
ky, představili výsledky svojí práce a jednali 

o budoucí přeshraniční spolupráci. 

milán, 
Itálie 
9. - 11. 5.
Zástupci středi-
sek Vodní toky 
a Městská ze-
leň se sezná-
mili s histo-
rií i součas-
ným fungo-
váním měst-
ských a příměst-
ských parků druhého 
největšího italské-
ho města. Absolvova-
li také prohlídku ro-
zestavěných retenč-
ních nádrží.

řeka Isar

trolí stezka

Lípa srdčitá: Taky bych hned 
někam jela. ale něco mě pořád 
drží na místě. asi kořeny. 
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tabulka: Seznam školení a seminářů, kterých se v roce 2018 zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy zúčastnili
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P v
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 st
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Školení GDPr

Školení řidičů sk. c

Periodické školení řidičský průkaz - referent B

Práce s motorovou pilou a křovinořezy

Pracovní plošiny

Opakované školení jeřábníků a vazačů

Periodické přezkoušení svářečů

Výšky, hloubky - Školení práce ve výškách, hloubkách

Nakládání s přípravky na ochranu rostlin 1. stupeň a 2. stupeň

činnosti dle dokumentu Operativní řízení vodních toků

Plán operativního řízení při povodních

Periodické školení požární ochrany

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Školení vedoucích pracovníků požární ochrany

Periodické školení BOZP

řez stromů dle metodiky agentury pro ochranu přírody a krajiny

Program Výroba 4000

seMINář / mlaty

Lípa srdčitá: Vypadá to jako nudná tabulka, ale není to nudná tabulka. Je to totiž důkaz o tom, že 
zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy nezakrněli a pořád rostou. ;)
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tabulka: Seznam školení a seminářů, kterých se v roce 2018 zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy zúčastnili

pro 
koho název školení, semináře Int
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 Le
sy

Obsluha štípacího stroje

Opakované školení obsluhy manipulačního vozíku

seMINář / exkurze a seminář sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v čr

Výuka a výcvik na řidičský průkaz T, c, c+e

Školení obsluhy hydraulické ruky

Odborný lesní hospodář

U nás je dost práce v kanceláři... ...v dílně...

...v terénu... ... i ve vzduchu. :) 
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tabulka: Seznam školení a seminářů, kterých se v roce 2018 zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy zúčastnili

pro 
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st
ře

dis
ko

 Vo
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Školení lešenářů

Odborný výcvik obsluhy stavebních strojů

Periodické přezkoušení obsluhy pracovních strojů

Opakovací školení pro práce ve výškách

Hrázný 2018 - školení pro pracovní pohotovosti na hrázi

Školení obsluhy štěpkovače Unimog

Školení pracovníků objízdných tras - kontroly vodohospodářských zařízení

Zajištění řidičského oprávnění sk. c

seMINář / Vodní toky 2018

seMINář / extrémní hydrologické jevy v povodích

seMINář / aktuální problematika malých vodních nádrží a ochranných hrází na tocích

seMINář / Počítáme s vodou 2018

Havarijní cvičení 2018

seMINář / Betonové konstrukce vodního hospodářství

st
ře

dis
ko

 M
ěs

tsk
á z

ele
ň

seMINář / Komplexní péče o dřeviny

seMINář / Konference – Občan, spolek, obec a orgány ochrany životního prostředí

Školení pro výškové práce - arboristé

Obsluha kotelny nad 50 kW

seMINář / Zahradnická konference - společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
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tabulka: Seznam školení a seminářů, kterých se v roce 2018 zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy zúčastnili

pro 
koho název školení, semináře Int

er
ní

ex
te

rn
í

Pe
rio

dic
ké

m
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oř
ád

né

seV seMINář / Lesní pedagogika

Út
va

r s
pr

áv
y

Kamerové systémy a monitoring podle GDPr

Odborná způsobilost v elektronice § 4 vyhlášky č. 50/1978 sb.

spisová služba a GDPr pro obce, města, příspěvkové a jiné organizace

Nařízení eIDas a zákon o službách vytvářejících důvěru pro elekt. transakce

Školení Osoby odborně způsobilé na úseku požární ochrany

Úe Program Ginis express

Út
va

r ř
ed

ite
le

Veřejné zakázky – základní ustanovení v zadávacím řízení

GDPr ve mzdové a personální agendě

registr smluv v praxi v souvislosti s GDPr

registr smluv

Veřejné zakázky elektronicky

Národní elektronický nástroj pro zadavatele

Program Vema (docházkový systém)

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2019, zařazování 
zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu



Dub zimní: ok, lípa je sice národní strom a mi-
luje ji celá země, ale Praha - ta je moje. Vy-
hovuje mi zdejší klima i půda, a tak je jedině 
správně, že ve většině pražských lesů máme 
s kolegou dubem letním převahu. a o budouc-
nost našeho rodu se bát taky nemusíme, kaž-
dý rok se totiž v Praze vysadí desetitisíce ma-
lých doubků. Víte, kdo za tím stojí? koukněte 
se na můj profil, představím vám svoje oblíbe-
né středisko Lesy.



Profil       Informace       Přátelé       Fotky       Další

Dub zimní napsal poznámku.

Dub zimní přidal fotku. 

Dub zimní se přidal do skupiny:
Dubové palice z kunratic.

péči o lesní porosty na lesních pozemcích v majetku hlavního měs-
ta Prahy zajišťuje organizace prostřednictvím střediska Lesy. Ve sprá-

vě organizace je více než polovina všech lesních pozemků na území hlav-
ního města. Podle platného lesního hospodářského plánu schváleného 
pro období let 2014-2023 středisko hospodaří na 2 746,17 hektaru pozem-
ků určených k plnění funkce lesa a na 153,89 hektaru ostatních pozemků. 
V jeho péči je tedy více než 2 900 hektarů pozemků. K tomu navíc pečuje 
o dalších již bezmála 35 hektarů pozemků, které od roku 2014, kdy začal 
aktuální desetiletý lesní hospodářský plán platit, zalesnilo nebo které od 
té doby přikoupilo hlavní město Praha.

středisko 
lesy

Zobrazit víc 

Žije v Praha 
Pochází z Praha

Nedávné oznámení polohy kunratický les

www.lesypraha.cz

i

Dub zImNí
@dubzimni

Fotky

Přátelé   158 006

Olše lepkavá
bříza
bělokorá

Lípa srdčitá

Javor klen

Jeřáb ptačí
Platan 
javorolistý

Úvodní informace
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p éči o lesní porosty na lesních pozemcích v majetku hlavního města Prahy 
zajišťuje organizace prostřednictvím střediska Lesy. Ve správě organizace je 
více než polovina všech lesních pozemků na území hlavního města. Podle 
platného lesního hospodářského plánu schváleného pro období let 2014-

2023 středisko hospodaří na 2 746,17 hektaru pozemků určených k plnění funkce 
lesa a na 153,89 hektaru ostatních pozemků. V jeho péči je tedy více než 2 900 hek-
tarů pozemků. K tomu navíc pečuje o dalších již bezmála 35 hektarů pozemků, které 
od roku 2014, kdy začal aktuální desetiletý lesní hospodářský plán platit, zalesnilo 
nebo které od té doby přikoupilo hlavní město Praha. V polovině nynějšího decen-
nia je tedy rozloha lesů ve správě Lesů hl. m. Prahy o 1,2 % větší než v roce 2014. 

Lesní hospodářský celek (LHC) hl. m. Praha se rozkládá v katastrálních úze-
mích hlavního města Prahy a Říčany u Prahy. Všechny lesní pozemky v tomto les-
ním hospodářském celku jsou od roku 2000 podle § 8 odst. 2 písmena c) zákona 
č. 289/1995 Sb., lesní zákon, prohlášeny za lesy zvláštního určení – za lesy příměst-
ské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Tomu středisko podřizuje veškerou 
svou činnost. Stará se o hospodaření v těchto lesích, tedy o zajišťování obnovy les-
ních porostů, jejich ochranu, ale i výchovné zásahy nezbytné k zachování dobrého 
stavu pražských lesů a těžbu dřeva. Důležitou úlohu plní i při naplňování rekreační 
funkce pražských lesů. Do této kategorie spadá například výroba a údržba mobiliá-
ře – laviček, odpadkových košů či herních prvků, odvoz komunálního odpadu, úklid 
černých skládek či sečení luk. Středisko zajišťuje také výsadby lesních sazenic na-
příklad na bývalé zemědělské půdě či pro projekty takzvaného krajinného ozeleně-
ní, a to ve druhové skladbě přirozené pro pražskou oblast.

středisko 
lesy
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1.

S tředisko Lesy zajišťuje na pozemcích hl. 
m. Prahy výkon funkce odborného lesní-
ho hospodáře a garantuje udržitelné les-
ní hospodaření v souladu s legislativou Čes-

ké republiky a podmínkami mezinárodních certi-
fikátů. Hospodaření v pražských lesích je od roku 
2005 certifikováno systémem PeFC (Programme 
for the endorsement of Forest Certification Sche-
mes), který vlastníka lesa zavazuje spravovat jej 
dle zásad trvale udržitelného lesního hospodaře-
ní. V současnosti je v Česku tímto systémem cer-
tifikováno 1,78 milionu hektarů lesů. Hlavní měs-
to Praha od roku 2007 drží také certifikát FSC (Fo-
rest Stewardship Council), který zaručuje, že dřevo 
s tímto certifikátem pochází z šetrně obhospodařo-
vaných lesů, a dokládá, že v lese se hospodaří s re-
spektem k lesnímu ekosystému a přirozené druho-
vé skladbě smíšených, převážně listnatých poros-
tů. naším primárním cílem coby správce pražských 
lesů tak v žádném případě není těžba dřevní hmo-
ty, nýbrž přirozeně pestré a zdravé lesní porosty 
sloužící Pražanům k odpočinku a rekreaci. Součas-
né klimatické změny nás utvrzují v přesvědčení, že 
cesta, kterou jsme se vydali, je ta správná.  

sPráVa a ÚDržba 
lesNíHo majetku 
ve vlastnictví hl. m. prahy
 

Na začátku listopadu 2018 získalo navíc dřevo z praž-
ských lesů certifikaci FSC C-o-C (Chain of Custo-
dy) a PEFC C-o-C (Chain of Custody). To říká, že také 
při zpracování dřeva z pražských lesů plníme poža-
davky a standardy, které tyto mezinárodní certifi-
káty stanovují pro zpracovávání dřevní hmoty (tyto 
požadavky jsou stanoveny dokumentem PEFC ST 
2002:2013 / TD CFCS 2003:2013, a standardem FSC – 
FSC-STD-40-004 V3/ FSC-STD-50-001—V2.) Uděle-
ní obou certifikátů předcházel audit, který se uskuteč-
nil 24. a 25. září 2018 a který posuzoval příjem, zpraco-

vání, expedici i prodej dřevní hmo-
ty ve všech našich lesních úsecích, 
v truhlárně a štíparně. Na základě 
výsledků auditu jsme se stali certi-
fikovanými zpracovateli dřeva. Za-
pojili jsme se tak do výrobního ře-
tězce, který podporuje trvale udr-
žitelné hospodaření v lesích a kte-
rý o zpracovávané dřevní hmotě 
pocházející z certifikovaných trva-
le udržitelně obhospodařovaných 

lesů spotřebitelům poskytuje přes-
né a ověřitelné informace. Zname-
ná to, že dřevo z pražských lesů, kte-
ré jsou již od roku 2005, respektive 
2007 certifikovány systémy PEFC 
a FSC, neztrácí při zpracování svoji PEFC/08-21-01/0817
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hodnotu a že certifikace se od vy-
pěstovaného stromu přenáší i na 
surovinu či výrobek. 
 
Lesy hl. m. Prahy v souladu s les-
ním hospodářským plánem 
pro lesní hospodářský celek 
hl. m. Praha zajišťují výkon funk-
ce odborného lesního hospodá-
ře nejen pro hlavní město Pra-
hu, ale také pro drobné soukromé 
vlastníky lesů na území hlavní-
ho města. Jakožto odborný lesní 

Naším primárním cílem coby 
správce pražských lesů tak 
v žádném případě není těžba dřevní 
hmoty, nýbrž přirozeně pestré 
a zdravé lesní porosty sloužící 
Pražanům k odpočinku a rekreaci. 

hospodář naše organizace v roce 
2018 vydávala odborná stanovis-
ka a vyjádření k plánovaným stav-
bám v bezprostřední blízkosti les-
ních pozemků či k těžbám. Naši 
pracovníci byli také odbornými 
garanty pro vyznačování nahodi-
lých těžeb a výchovných zásahů. 
Naším hlavním úkolem však byla 
průběžná komunikace s drobný-
mi vlastníky. Jako odborný garant, 
ale často také jako realizační firma 
jsme řešili například likvidaci stro-

mů napadených kůrovcem či li-
kvidaci následků vichřice Herwart 
z podzimu 2017 a doporučovali 
provedení některých výchovných 
či jiných zásahů na soukromých 
pozemcích. Ve spolupráci s vlast-
níky se nám podařilo uskutečnit 
některé rizikové těžby, jejichž ne-
provedení by ve svém důsledku 
mohlo negativně ovlivnit i maje-
tek hlavního města Prahy. 
 

Výskyt kůrovce v lese v soukromém vlastnictví

Výsadba lesních sazenic

Tento příspěvek se líbí uživateli dub zimní
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V e všech lesích v naší 
správě průběžně pro-
vádíme plánova-

né obnovní těžby, které 
jsou součástí procesu ob-
novy lesních porostů a kte-
ré umožňují, aby nový lesní 
porost vznikl pod ochranou 
mateřského porostu. Veš-
keré naše zásahy v rám-
ci obnovních těžeb mají po-
dobu maloplošných, čas-
to clonných sečí, které po-
stupně snižují zápoj mateř-
ského porostu tak, aby se 
mohl nový porost ze semen 
mateřského porostu co nej-
lépe ujmout a růst. o veš-
kerých obnovních zásazích 
vždy informujeme na na-
šich webových stránkách 
a jejich odůvodnění dopl-
ňujeme zákresem do mapy. 
Vždy také informujeme pří-
slušnou městskou část, je-
jíhož území se zásah dotý-
ká, a to konkrétně starostu 
městské části, radního pro 
životní prostředí, vedoucí-
ho referátu životního pro-
středí a redakci periodika či 
webu městské části. Zása-
hy jsou přímo v terénu vy-
značeny informačními ce-
dulemi. 

těžebNí čINNost 
a PosuzoVáNí 
zDraVotNíHo 
staVu Porostů
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Kromě těchto plánovaných zásahů provádíme také 
nahodilé těžby. Ty jsou důsledkem působení exter-
ních činitelů, jako je silný vítr, těžký sníh, hmyzí 
škůdci či houbové choroby. Jako nahodilou těžbu pro-
to označujeme odstraňování například zlomených, 
vyvrácených či jinak poničených stromů a dřevin již 
napadených kůrovcem nebo dřevin poškozených, kte-
ré jsou pro kůrovce atraktivní. 
 
V roce 2018 jsme vyrobili 7 729 m3 dříví, přičemž 28 % 
z celkového objemu tvořila kulatina, 24 % vláknina 
a 48 % palivové dříví. 

Oproti roku 2017 se zvýšilo množství zpracovaného dří-
ví, neboť bylo třeba přednostně zpracovat dřevní hmo-
tu z nutných nahodilých těžeb. Ještě v prvním čtvrtletí 
roku 2018 jsme kupříkladu zpracovávali následky vich-
řice Herwart, která Česko zasáhla 29. 10. 2017. Škody 
jsme odstraňovali z nejvíce zasažených a pro mechani-
zaci nedostupných míst, jako je Modřanská rokle. Jar-
ní a podzimní bouřky, které zasáhly Prahu v roce 2018, 
v lesích naproti tomu způsobily škody pouze lokální-
ho charakteru - během několika dní jsme vždy odklidi-
li polámané nebo rozlomené stromy a zajistili prostup-
nost lesních cest a cyklostezek. 

palivo 
48 %

kulatina 
28 %

vláknina 
24 %

těžba v modřanské rokli

Dub zimní: obnovní těžba prováděná formou 
maloplošné clonné seče je takový druh těžby, 
se kterou se i my stromy dokážeme smířit. 
Lesníci tak vlastně pomáhají nejmladší generaci 
našich potomků, aby se v lese dokázali uchytit. 
Nejprve se mladé stromky vyvíjejí pod ochranou 
našich korun, ale časem nás budou potřebovat 
čím dál míň. a jednou jim naše místa definitivně 
přenecháme.
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Bitva proti KŮROVCI
léta Páně 2018, pražské lesy
Generálové: Lapač a Lapák

1. Lapače s feromonovým odparníkem na kůrovce 
číhají na pasekách a vábí brouky do pasti, ze 

které se už nedostanou ven.

2. Naši lesní tyto nápadné černé krabice na 
pasekách pravidelně kontrolují a polapené 

kůrovce odstraňují. 

1. Lapáky jsou pokácené stromy položené v lese 
a zakryté větvemi, aby rychle nevysychaly a 

přilákaly kůrovce na hostinu. 

2. Naši lidé pak napadený lapák zbaví kůry, 
kůrovec přijde o příznivé prostředí pro vývoj 

brouka a jeho larvy a vajíčka uhynou. 

Celý rok 2018 v pražských le-
sích negativně poznamenal spí-
še opačný problém. Potýkali jsme 
se hlavně s důsledky absence sně-
hových a dešťových srážek. Su-
cho, které zasáhlo pražské lesy 

i v předchozích letech, v kombi-
naci s imisemi či dřevokaznými 
houbami dlouhodobě oslabuje vi-
talitu lesů a má zásadní podíl na 
úhynu stromů. Ve druhé polovi-
ně roku jsme proto museli zvýšit 

intenzitu nahodilých těžeb, aby-
chom zvládli odstranit nebezpeč-
né stromy především kolem cest 
a turistických chodníků a zajistili 
tak bezpečnost návštěvníků praž-
ských lesů. 

Dub zimní: Jen do něj!
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Oslabené nebo uhynulé stromy jsou snadným ter-
čem pro hmyzí škůdce, zvláště kůrovce, který se nevy-
hýbá ani hlavnímu městu. Nejčastěji se zde setkává-
me s lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem lesklým. 
Ačkoli kůrovcová kalamita se Praze prozatím vyhý-
bá, neboť zdejší porosty jsou velmi různorodé a smrk 
zde má jen 6% zastoupení, přijali jsme řadu preven-
tivních a obranných opatření, abychom šíření kůrov-
ce předešli nebo jej alespoň zmírnili. Základem pre-
vence je vyhledávání a rychlé odstraňování napade-
ných stromů. Kromě toho jsme 
v pražských lesích v roce 2018 
nainstalovali skoro 100 la-
pačů a položili  350 lapá-
ků. Můžete se s nimi setkat 
v lesích po celé Praze. Lapa-
če na kůrovce jsou umístěny 
na pasekách spolu s feromono-
vým odparníkem, který brouky vábí do pasti, ze kte-
ré se už nedostanou ven. Lesní tyto nápadné černé 
krabice pravidelně kontrolují a kůrovce odstraňují. 
Oproti tomu lapák je pokácený strom položený v lese 
a zakrytý větvemi, aby rychle nevysychal a mohl se 
pro kůrovce stát atraktivní hostinou. Naši pracov-
níci poté v lese s pomocí odkorňovačů napadený la-
pák zbaví kůry, nebo jej z lesa odvezou k odkornění. 
V obou případech je výsledkem likvidace příznivého 
prostředí pro vývoj brouka a jeho larvy a vajíčka uhy-
nou. Ve skladech dřeva mimo lesní porosty jsme při-
stoupili také k chemické asanaci dřevní hmoty atrak-
tivní pro kůrovce a pořídili jsme pro ně rovněž insek-
ticidní sítě, které Lesní ochranná služba hodnotí jako 
nejúčinnější řešení ochrany před dokončením vývoje 
kůrovce v již napadeném dřevě. 

Mimo kůrovce jsme 
v roce 2018 v praž-
ských lesích evidova-
li i místní výskyt lis-
tožravého hmyzu, na 
jehličnanech přede-
vším pilatky smrkové 
a ploskohřbetky smr-
kové a speciálně beky-
ně mnišky na smrku, 
na listnáčích pak oba-
leče dubového a be-
kyně velkohlavé. Vliv 
těchto škodlivých či-
nitelů na zdravotní 
stav pražských lesů je 
však v současné době 
marginální, a to opět 
především díky věko-
vé a druhové skladbě 

Dub zimní: Chudák kolega smrk. Ten 
si s tím kůrovcem užije nejvíc. :/

a celkové pestrosti pražských lesů. Přítomnost těchto 
škůdců však i nadále monitorujeme. 

Kromě škodlivého hmyzu se pražské stromy potýkají 
také s některými houbovými chorobami. V posledních 
dvou letech například v různých částech Prahy pozo-
rujeme častější chřadnutí a odumírání jasanů, které 
vyvolává choroba způsobená houbou chalara fraxinea. 
Výskyt a rychlé šíření houby, která napadá právě jasa-
ny, v posledních desetiletích zaznamenaly také dal-

ší evropské státy. Proti jejímu po-
stupu se lesní porosty snažíme 
chránit důsledným odstraňo-
váním napadených stromů. 
 
V průběhu roku jsme evidova-
li několik požárů. Dva z nich 

byly vážnější. Požár v lesním 
úseku Hostivař, k němuž došlo na jaře 2018, sice po-
škodil keřový porost, naštěstí však nezasáhl les. Dru-
hý drobný požár vznikl v létě v jeskyni v Divoké Šár-
ce, kde vzplály odpadky. Při tradičním pálení čaroděj-
nic v posledním dubnovém dni všichni naši lesní dr-
želi pohotovost a po celý večer kontrolovali spravo-
vané pozemky. Navzdory celkovému zákazu rozdělá-
vání ohňů na území hlavního města Prahy vydaného 
na základě výstrahy Českého hydrometeorologické-
ho ústavu jsme zaregistrovali několik neukázněných 
občanů, situaci se však díky bdělosti našich pracovní-
ků a příslušníků Městské policie hl. m. Prahy podaři-
lo uhlídat a nevznikly žádné větší problémy. Při této 
akci již tradičně úzce spolupracujeme také s Hasič-
ským záchranným sborem hl. m. Prahy.

Varování v době sucha
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p  rodej sortimentů dřevní hmoty a lesní štěp-
ky zajišťuje středisko Lesy pro celou organizaci, 
tedy i pro ostatní výrobní úseky střediska Vod-

ní toky a Městská zeleň. Prodej mimo smluvní vztahy 
přednostně realizujeme přes aukční portál www.auk-
cedreva.com, a to již od června 2014.
 
Za rok 2018 jsme připravili a na aukčním portálu vy-
věsili celkem 18 aukcí, z toho ve 4 případech jsme 
dřevní hmotu úspěšně prodali. Celkem jsme na auk-
cích nabídli 501 m3 kulatiny, paliva i vlákniny a pro-
dali 101 m3 kulatiny. Vlákninu, palivové dříví a štěpku 
jsme prodávali především prostřednictvím přímého 
prodeje, pro který jsme využili referenční aukční ceny.

naše další významné partnery patří společnost OPE-
RA SILVATICA s.r.o. nebo firma Optima silva, s.r.o., či 
Pila Novotný.
 
V průběhu roku jsme vyrobili 4 898 m3 a proda-
li cca 2 800 m3 štěpky. Štěpku prodáváme maloodbě-
ratelům, kteří ji zpravidla využívají na zahradě - do 
kompostu, na záhony nebo chodníky. Část od nás od-
kupuje také společnost Zelená biomasa a.s.

Štěpku vyrábíme pomocí velkokapacitního štěpkova-
če BOBR s hydraulickou rukou. V průběhu roku jsme 
štěpkovali dendromasu nejen v lesích v naší správě, 
ale také pro drobné odběratele dle individuálních ob-
jednávek. Například pro městskou část Praha-Kolodě-
je jsme štěpkovali dendromasu z výřezů stromů, pro 
Státní zdravotní ústav jsme zajistili odvoz a likvidaci 
dřevní hmoty z havarijního kácení dřevin a pro měst-
skou organizaci Výstaviště Praha, a.s., rizikové a hava-
rijní kácení dřevin s využitím traktoru pro přetahová-
ní dřevní hmoty a následnou likvidací dendromasy. 

tabulka: Průměrné ceny dřeva prodávaného 
v aukcích v roce 2018

kategorie
Průměrná 

vyvolávací cena 
za m3

Průměrná 
prodejní cena 

za m3

Kulatina 
listnatá 2 500,00 Kč 2 510,00 Kč

Kulatina 
jehličnatá 1 498,00 Kč 1 803,00 Kč

Ceny na českém trhu s dřívím v roce 2018 pozname-
nalo sucho, kůrovec i silný vítr na různých místech re-
publiky i v okolních zemích. I proto jsme se zaměřili 
na zpracování co největšího množství kulatiny v naší 
truhlárně.
Dřevní hmotu jsme v roce 2018 dodávali například 
firmě Wood&Paper, a.s., či firmě Mercer Timber Pro-
ducts GmbH – pile Frischau a Mondi Štětí, a.s. Mezi 

2.1 
PRoDeJ DřÍVÍ 
A LeSnÍ ŠtĚPkY

Zpracování dřeva ve štípárně
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2.2 

V současné době slouží dřevosklad 
úseku výroby štípaného dřeva také 
jako expediční sklad těch sorti-
mentů dřevní hmoty, jejichž expe-
dici blokuje současná situace na 
trhu a skladové kapacity cílových 
zpracovatelů. Tuto dřevní hmotu 
odvážíme z lesních porostů do ex-
pedičního skladu především pro-
to, abychom v porostech zamezili 
rozvoji a šíření škodlivých činite-
lů, zvláště kůrovce. Stejnou úlohu 
plní dřevosklad i pro dřevo z oko-
lí pražských vodních toků a z par-
ků celopražského významu ve 
správě naší organizace, a to přede-
vším pro přesílené sortimenty (to-
poly, vrby aj.), které jsou obtížně 
zpracovatelné. Ve skladu tak mů-
žeme zkompletovat větší množ-
ství shodných sortimentů pro jed-
nu dodávku, což nám umožňuje 
dřevní hmotu efektivněji expedo-
vat koncovým odběratelům. Daří 
se nám zde také zpracovávat část 
dřevní hmoty určené primárně k 
prodeji jako palivo na hodnotněj-
ší výřezy vlákniny či kulatiny, čímž 
jsme schopni dosáhnout lepšího 
zhodnocení dřeva. 

Součástí střediska Lesy je samo-
statný úsek – doprava Scania, kte-
rý koordinuje práce a vytížení od-
vozní soupravy střediska. Jejím 
hlavním úkolem je doprava dřev-
ní hmoty z pražských lesů. Aby-
chom ji ovšem během roku efek-
tivně vytížili, podílel se úsek také 
na zakázkách pro firmu PRO-
ZNAK Praha, s.r.o., které spočí-
valy v nakládce, vykládce a slo-
žení dočasných betonových svo-
didel v Rudné a v Divišově. Na-
kládku dříví a jeho dopravu k od-
běratelům jsme s pomocí odvoz-
ní soupravy zajistili pro firmy 
OPERA SILVATICA s.r.o. a Almea 
s.r.o. a pro městskou část Praha 
14 jsme dodali a dopravili přesí-
lené kmeny k nově vznikající roz-
hledně na Čihadlech. Převoz jeho 
dřeva jsme v druhé polovině roku 
zajistili také pro Arcibiskupství 
pražské. Kromě odvozní soupra-
vy nám pro přepravu dřeva k na-
šim odběratelům slouží také 2 vo-
zidla typu Avia s kontejnerovým 
nosičem. 
 

Ú sek výroby štípaného dřeva 
v roce 2018 vyrobil a prodal 
884 m3 štípaného palivové-

ho dřeva. 

Výrobu štípaného dříví jsme od 
podzimu 2017 výrazně zefektivni-
li a zrychlili díky nákupu štípací-
ho automatu typu SpaltFix K-440 
Special značky POSCH, který jsme 
pořídili z prostředků hlavního 
města Prahy. Štípačka dokáže ře-
zat a štípat kmeny o maximálním 
průměru 45 cm a v jednom pracov-
ním kroku umí vyrobit 12 stejně 
velkých polen o délce 50 cm. S po-
mocí štípacího automatu se sna-
žíme zhodnocovat méně kvalitní 
sortimenty dřevní hmoty. Navzdo-
ry současnému úpadku cen dřeva 
na trhu se nám tuto surovinu daří 
maximálně zhodnotit.

Štípané palivové dříví prodáváme 
převážně přímým odběratelům. Po 
aktualizaci ceníků začátkem roku 
2018 jsme prodloužili spolupráci 
i s velkoobchodním odběratelem 
našeho štípaného dříví, společnos-
tí Optimtop s.r.o.

Štěpkování větví

Prodej štípaného palivového dříví 
a expedice dřeva

odvozní souprava Scania
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Dub zimní: Moje 
nejoblíbenější část. 
Tady se právě 
dočtete, kolik dubů 
organizace v roce 
2018 vysadila!3. 

V ždy na jaře a na podzim se intenzivně věnujeme především obnově a výchově lesních po-
rostů. I v roce 2018 jsme v lesích vysazovali nové sazenice, v průběhu celé sezony jsme vy-
žínali buřeň, tj. vysekávali nebo vyřezávali trávu, ostružiní a nejrůznější keře, které na pa-

sekách konkurují mladým stromkům, a prořezávali jsme mlaziny – již odrostlejší mladé lesní po-
rosty. V roce 2018 jsme v lesích a na volných plochách určených k zalesnění vysadili 403 tisíc no-
vých sazenic, buřeň jsme vyžnuli na dohromady 368 hektarech mladých lesních porostů. V dů-
sledku absence dešťových srážek se k této práci od jara přidalo ještě zalévání mladých alejových 
stromů, které jsme v posledních letech vysadili například v lesoparku Letňany, v lese Vinice, na 
Dívčích hradech u Prokopského údolí, v motole a na dalších místech.

& krajinářské úpravy 

PěsTeBNí ZásaHy 
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středisko LeSy

Při sestavování druhové sklad-
by výsadeb a při přípravě zales-
ňovacích projektů vždy vychází-
me z přirozeného složení původ-
ních lesních porostů a ze stano-
vištních podmínek v jednotlivých 
pražských lokalitách. Tomu odpo-
vídá i poměr mezi vysazovanými 
listnatými a jehličnatými dřevina-
mi. V roce 2018 jsme v pražských 
lesích vysadili 347 tisíc listnatých 
a 56 tisíc jehličnatých sazenic. 
Z listnatých druhů měly tradičně 
největší zastoupení sazenice dubu 
zimního (117 tisíc) a letního (96 ti-
síc) a buku lesního (40 tisíc), kro-
mě nich jsme vysadili také men-
ší množství sazenic javoru mléče, 
javoru babyky, třešně, habru a lípy 
a jeřábu břeku. Z jehličnatých dru-
hů byly nejpočetnější borovice les-
ní (31 tisíc) a jedle bělokoré (10 ti-
síc). Doplnily je modříny opadavé 
a douglasky tisolisté. Z vlastní les-
ní školky v Čimicích jsme pro les-
ní výsadby použili 12 tisíc sazenic, 
ostatní sazenice jsme nakoupili od 
externích dodavatelů. 

Druhová skladba výsadeb v roce 2018

Dub zimní: 212 947!

v roce 2018 jsme v lesích a na volných 
plochách určených k zalesnění 
vysadili 403 tisíc nových sazenic.

Lípa srdčitá: Tak 
já si taky přihřeju 
polívčičku... 37 558. ;)

Javor mléč: Já dostanu slovo sice až na straně 95, 
ale než byste tam dolistovali, radši vám to tady taky 
spočítám: za javory to dělá velice solidních 23 020 kusů. 

Vyžínání buřeně uvnitř oplocenky
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Za celkovým číslem 
sazenic, které 
jsme v roce 2018 
v Praze vysadili, 
se skrývá i několik 
velkých projektů 
významných 
krajinných úprav:

Prvním z nich je dokončení zcela 
nového lesa V Panenkách na vý-
chodě Prahy mezi Běchovicemi 
a Kolodějemi. Během jara a pod-
zimu roku 2017 jsme na 12 hekta-
rech vysadili přes 100 tisíc saze-
nic. V roce 2018 jsme přidali dal-
ší. Na plochu velkou 5,7 hektaru 
jsme vysadili přes 47 tisíc sazenic 
převážně listnatých dřevin. Jen 
dubů jsme na tuto plochu vysadili 
bezmála 39 tisíc, doplnily je buky, 
habry, jasany a třešně. Jehličnaté 
dřeviny ve výsadbách zastoupily 
sazenice borovice, modřínu, doug-
lasky či jedle obrovské.

Druhým velkým projektem, kte-
rý jsme realizovali, bylo vytvoře-
ní větrolamů na ploše náležející 
k městské části Praha-Dubeč. Na 
prostoru čítajícím bezmála 3 hek-
tary jsme vysadili celkem 28 tisíc 
sazenic, z nichž 24 tisíc bylo list-
natých a 4 tisíce jehličnaté. Zhru-
ba dvě třetiny tvořily mladé duby, 
spolu s nimi jsme na plochu vy-
sadili také javory babyky, habry, 
lípy či buky. Z jehličnatých dřevin 
jsme vybrali douglasky, borovice 
a modříny. Stromy budou časem 
plnit funkci větrolamu a chránit 
své okolí před poryvy větru.

Pěstební zásahy a úpravy vykonáváme nejen na svěřených pozemcích, ale 
spolupracujeme i s externími subjekty, například s jinými městskými organizacemi. 

Pro Správu služeb hlavního města Prahy jsme v roce 2018 zajistili vyžínání trávy na obtížně udržovatelných místech, 
která má tato organizace ve správě, jako jsou například linie pro instalaci mobilních protipovodňových zábran, odtahová 
parkoviště nebo areál útulku pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. zorganizovali jsme také kácení stromů 
a následnou výsadbu náhradních dřevin v areálu v ulici kundratka v Libni, kde organizace sídlí. 

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem jsme pokračovali v revitalizaci jeho areálu na Vinohradech. 

a našich služeb využil i odbor strategických investic magistrátu hl. m. Prahy, pro nějž jsme vyčistili zarostlé území 
kolem soutoku Berounky s Vltavou v Praze-radotíně. Plochu o velikosti cca 8 hektarů jsme zbavili ruderálního porostu, 
prořezali křoviny a stromy a odstranili náletové a nežádoucí invazní dřeviny a rostliny, jako je trnovník akát, škumpa či 
bolševník. Dřevní odpad jsme seštěpkovali a odvezli a z plochy jsme odklidili také odpadky a černé skládky.

Les V Panenkách

Větrolamy v Dubči

Zeleň ve Slivenci
Větší množství sazenic jsme na 
jaře vysadili také v Praze-Slivenci. 
Na bývalé pole o velikosti zhru-
ba 1 hektaru jsme vysadili 9 ti-
síc stromků, z nichž více než 90 % 
tvořily listnáče, hlavně duby, javo-
ry babyky, habry a lípy. Doplnily je 
douglasky a borovice. 

Dub zimní: Hezky se 
rozrůstáme. V roce 2018 
se plocha pozemků, 
které Lesy hl. m. Prahy 
spravují, rozšířila 
o bezmála 21 hektarů 
dokončeného lesa 
V Panenkách a nových 
zelených větrolamů 
v Praze-Dubči. 

Lesní školka v Čimickém háji

Dub zimní: Co sázet v 
Dubči? No jedině duby. ;)

Uživatel dub zimní 
napsal recenzi na 
Les V Panenkách 
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naše středisko zajišťuje údržbu cca 210 hektarů trvalých travních porostů přiléhají-
cích k lesním pozemkům na území hlavního města, které máme ve své správě.

 4. Péče o lučNí Porosty
rok putuje i do našich lesních zookoutků, kde nachází 
náhradní domov živočichové, které už kvůli jejich trva-
lému handicapu nemůžeme vypustit zpět do volné pří-
rody.

Při zakládání nových pražských lesů zakládáme i nové 
louky, naposledy jsme nové travnaté porosty založili při 
výsadbě lesa V Panenkách mezi Běchovicemi a Kolo-
dějemi a při výsadbě zelených větrolamů v Praze-Dub-
či. V Panenkách jsme zatravnili cca 6 hektarů plochy, v 
Dubči cca 0,25 hektaru.

Svěřené louky v průběhu roku v závislosti na poča-
sí a požadované výšce lučního porostu průběžně seče-
me. Snažíme se však postupovat šetrně. V některých lo-
kalitách proto při kosení luk úmyslně ponecháváme ši-
roké pruhy vysoké trávy. Když při takzvané mozaiko-
vé seči nepokosíme celou louku, ale malou část ne-
cháme dočasně být, dostanou jednotlivé druhy 
trav šanci se vysemenit a tím zabezpečit sa-
movolnou obnovu celého travního poros-
tu. Ponechaný pruh louky je navíc atrak-
tivním lákadlem pro motýly, které z čes-
ké přírody vyhání právě unifikace kraji-
ny a vytrácející se rozmanitost. Mozaiko-
vou sečí se proto snažíme podpořit druho-
vou pestrost lokalit a zlepšit jejich ekologic-
kou stabilitu. Jakmile rostliny na loukách od-
kvetou, louky pomocí mulčovače posekáme a po-
sečenou trávu sesbíráme. Spolu s travním semenem 
ji pak rozvážíme na chudé luční plochy, jejichž různo-
rodost v minulosti potlačilo intenzivní sečení. Vzhle-
dem k suchu, jaké panovalo v roce 2018, jsme však ten-
tokrát sečení celkově omezili a louky kompletně pose-
kali pouze dvakrát. 

Na vybraných loukách, které se nachází v lesních úse-
cích Chuchle, Hostivař a Šárka, vyrábíme vlastní seno - 
v roce 2018 celkem 73 tun. Balíky sena slouží jako krmi-
vo pro zvířata, o která pečujeme v Záchranné stanici hl. 
m. Prahy pro volně žijící živočichy. Část balíků každý 

Dub zimní: Jedna obyvatelka 
zookoutku v Malé Chuchli už 
asi vyhlíží nový balík sena. :)



62 VýroČNí zPráVa |  2018

prohlížíte profil uživatele Dub ZimNí

 5. ÚDržba 
cest a ÚklID 
oDPaDků 
a čerNýcH 
skláDek
V každém z našich 6 lesních úseků udržuje-

me v průměru 4-5 kilometrů zpevněných 
cest, dohromady se tedy staráme o tak-

řka 30 kilometrů lesních cest. Po celý rok dohlíží-
me na to, aby cesty byly průjezdné pro naši me-
chanizaci a aby je mohli využívat také návštěv-
níci pražských lesů. Údržbu lesních cest plánuje-
me a vykonáváme operativně s ohledem na ak-
tuální situaci a její očekávaný vývoj. V zimě ces-
ty prohrnujeme, i když pouze z poloviny, tak aby-
chom pokud možno celou půlku cesty ponecha-
li nedotčenou pro běžkaře, po zimě je zametáme 
a zbavujeme zimního štěrkového posypu. V přípa-
dě potřeby, například po silném větru, cesty čistí-
me od napadaného listí a větví, totéž běžně dělá-
me i na podzim. 

Během prvních měsíců roku 2018 jsme sníh z lesních 
cest odhrnovali jen nárazově, neboť jeho příděl v Pra-
ze nebyl příliš velký. Po zimě jsme všechny zpevněné 
lesní cesty důkladně zametli a připravili tak na hlav-
ní sezonu. V první polovině června Prahu zasáhly pří-
valové deště, při nichž jsme čistili propustky, příko-
py a svodnice, aby voda lesní cesty nepoškodila. Pro-
pustky, příkopy i svodnice je ale důležité čistit i prů-
běžně, aby je neucpaly nánosy listí a splavenin. Za 
rok 2018 jsme vyčistili 17 034 svodnic. V létě jsme po-
dél hlavních lesních cest vysekávali lemy, aby stez-
ky zůstaly přehledné a nezarůstaly náletovými rost-
linami. Dohromady jsme v uplynulém roce vyseka-
li skoro 38,5 hektaru plochy. Na podzim jsme někte-

Dub zimní: Nákup 
za všechny prachy. 
Přesně za jeden mega.

ré lesní cesty opět zametali, tentokrát hlavně po větr-
ných smrštích. Několik lesních cest jsme museli ne-
chat opravit, například cesty v Hostivařském lesopar-
ku, v Praze-Slivenci nebo v Divoké Šárce. Rozježdě-
nou cestu v přírodní památce Milíčovský les a rybníky 
jsme sami zprůchodnili navezením a zhutněním asi 
25 m3 štěpky. 

Z lesů v naší správě pravidelně odstraňujeme odpad-
ky a vyvážíme odpadkové koše. V zimních měsících se 
koše vyváží dvakrát týdně, v létě dokonce třikrát týd-
ně. Během roku 2018 návštěvníci pražských lesů napl-
nili celkem 87 438 košů, altány a pikniková místa jsme 
uklidili 7879krát. Částka za úklid a odvoz všech těchto 
odpadků se v roce 2018 vyšplhala na takřka 4 miliony 
korun a uklizená plocha čítala 7 558,56 hektaru. Veš-
keré lesní plochy, které naše organizace spravuje, by 
se do ní vešly 2,6krát. 
 
Kromě odpadků v koších a kolem nich se v praž-
ských lesích trvale potýkáme také s černými sklád-
kami. Mezi stromy často narážíme i na takové před-
měty, jako je lednička, sporák, televize či nákupní vo-
zík. Spolu s velkým množstvím lidí do pražských lesů 
přichází i neohleduplnost, či dokonce vandalismus 
jednotlivců, kteří zbytečně zvyšují náklady na nut-
nou údržbu. V roce 2018 stál úklid černých skládek 
naše pracovníky více než 2 900 hodin práce a nákla-
dy na údržbu zvýšil o takřka 950 tisíc korun. S černý-
mi skládkami v Praze bojujeme například v okolí vod-
ní nádrže Džbán, v lesoparku Cibulka, v přírodní pa-
mátce Baba, v oboře Hvězda, v parku U Čeňku a v jeho 
okolí a na dalších místech v různých částech Prahy. 

V roce 2018 jsme z pražských lesů (odpadkové koše, 
úklid na ploše i černé skládky) odvezli dohromady 
1 121 tun odpadu. 

Jedna z mnoha hromad nepořádku nalezeného v pražských lesích
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V roce 2018 jsme z pražských lesů 
- z odpadkových košů, z volné 

plochy i z černých skládek - odvezli 
dohromady 1 121 tun odpadu. 

Tento příspěvek se líbí uživateli dub zimní
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Hlavním úkolem naší truhlárny je sprá-
va a údržba mobiliáře v městských lesích 
a parcích. truhlárna průběžně opravuje 

a vyrábí lavičky, odpadkové koše, herní prvky pro 
dětská hřiště, stojany, zábradlí, schody, mostky 
a další dřevěné prvky, jimiž pražské lesy vybavu-
je. Významně se tak podílí na zajištění rekreač-
ních funkcí pražských lesů. Pro opravy a výrobu 
mobiliáře truhlárna využívá dřevní hmotu z les-
ních porostů, které má naše organizace ve sprá-
vě, převážně smrkové, modřínové a dubové dře-
vo. kromě práce pro středisko Lesy truhlárna spo-
lupracuje také s dalšími středisky naší organizace 
a realizuje zakázky i pro externí subjekty.
 
Jako každý rok jsme se také v uplynulém roce věno-
vali nezbytným opravám poškozených herních prvků 
na dětských hřištích v lesích v naší správě a výměnám 
těch prvků, které již dosloužily, za nové kusy. Her-
ní prvky v pražských lesích se přirozeně opotřebová-
vají běžným užíváním či vlivem povětrnostních pod-
mínek, bohužel se však v Praze setkáváme i s vanda-
ly, které herní prvky cíleně ničí. V průběhu roku 2018 
jsme na dětských hřištích vyměňovali například ob-
líbené dřevěné vláčky a pokračovali také v postup-
né obnově herních věží se skluzavkou a vahadlových 
houpaček. Častým cílem vandalů se bohužel stává 
dětské hřiště Letadlo v lesoparku Letňany. Zdejší mul-
tifunkční herní prvek ve tvaru letadla si v roce 2018 
vyžádal komplikovanou a rozsáhlou opravu. Celkem 
naše truhlárna na hřiště v pražských lesích v roce 
2018 doplnila 37 nových herních prvků. 

6. 

nové herní prvky dodané na dětská hřiště 
v pražských lesích v roce 2018

Herní věž se 
skluzavkou 5

Houpačka vahadlová 6

Lokomotiva 5

Autíčko 12

kladina ve tvaru 
hada 2

Set stůl a dvě lavice 1

Informační tabule  6

Celkem 37

Výroba a údržba 
lesního a parkového mobiliáře 
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celkem naše truhlárna 
na hřiště v pražských 
lesích v roce 2018 doplnila 
37 nových herních prvků.

Dub zimní: Byť už je z něj třeba 
lavička, houpačka nebo kladina, 
jsem rád, že se naše dřevo 
vrací zpátky do lesa. <3

Lesní mobiliář ve všech lesních 
úsecích naše truhlárna obohati-
la o celkem 690 nových odpadko-
vých košů, které povětšinou na-
hradily starší nebo již poničené 
kusy.

Na podzim jsme dokončili opravu 
2 stovek laviček. Původní, poško-
zené sedáky ze smrkového dřeva 
vyměnili naši zaměstnanci za se-
dáky z dubového dřeva. Lavičky 
jsme natřeli proti houbovým cho-
robám speciálním olejem, který 
by měl dřevu pomoci odolat i ne-

příznivým klimatickým podmínkám. Oprave-
né lavičky putovaly do nově založených lesů 
Robotka a V Panenkách, na Dívčí hrady a do 
Čimického a Ďáblického háje. 
 
V rámci údržby parkového mobiliáře jsme 
opravovali 13 poškozených laviček v parcích 
celopražského významu ve správě naší orga-
nizace. Jednalo se například o lavičky v Rů-
žovém sadu na Petříně či o lavičky typu Ber-
lin a Had ve Stromovce. Naši zaměstnanci se 
zhostili také generální opravy 42 laviček typu 
Procházka v oboře Hvězda a spolu s nimi opra-
vili 10 tamních dřevěných košů, které dosta-
ly i nové plechové vložky. K dětskému hřiš-
ti a prostoru zvanému Čítarna ve Stromovce 
jsme nainstalovali 2 nové informační stojany. opravená lavička na Dívčích hradech

V truhlárně

Strop nového kruhového altánu v parku U Čeňku

Tento příspěvek se líbí uživateli dub zimní / budoucí houpačce
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kromě toho truhlárna realizovala řadu dalších zakázek pro ostatní střediska organizace a pro další subjekty.

Pro městskou společnost Kolektory Praha, a.s., jsme opravili atypic-
kou půlkruhovou dubovou lavici, která je připevněná k výdechům kolek-
torů ústících na 
povrch na rohu 
Obecního domu. 
Navázali jsme 
tak na předchozí 
úspěšnou spolu-
práci - již v roce 
2017 jsme pro 
tutéž společnost 
opravili 8 dubo-
vých laviček při-
pevněných k vý-
dechům kolek-
torů na Senováž-
ném náměstí. 
Povrch lavičky je 
ošetřen speciál-
ním olejem, díky 
kterému bude 
její dřevo odol-
nější vůči slun-
ci, dešti, mrazu 
i houbovým cho-
robám a hmyzu.

Pro Výstaviště Praha, a.s., jsme 
vyrobili nosné konstrukce pro 
nové rozárium.  
 
Na zahradě Základní a mateřské 
školy J. A. Komenského v Praze 
6 jsme nainstalovali můstek a po-
valové schody u nově revitalizova-
ného koryta potoka Brusnice. Pro 
Mateřskou školu Křeslice a také 
pro městskou část Praha-Křes-
lice jsme dodali dubovou kulati-
nu pro balanční herní prvky. Pro 
město Mnichovice jsme vyrobili 
3 herní prvky na dětská hřiště.
 
Už v roce 2017 jsme navázali spo-
lupráci s Akademií řemesel Pra-
ha – Střední školou technickou 
v Praze 4, příspěvkovou organiza-
cí hl. m. Prahy. S 10 učni a rekvali-
fikanty jsme v roce 2018 společně 
pracovali na výrobě dvou altánů 
do pražských lesů. Jeden z nich je 
již hotový a postavený v Čimicích, 
druhý máme rozpracovaný.

Pro ostatní střediska jsme: 

 ■ vyměnili 20 hradítek na vodních nádržích (například na rybnících Šeberák 
nebo aloisov, na retenční nádrži r7 chodovecká či na vodním díle Jiviny),

 ■  opravili mostek na čihadlech, lávku u přírodního amfiteátru v Divoké Šárce 
a lávku přes Nebušický potok pod retenční nádrží Nebušice,

 ■  pomohli při haťování svahu u ořechového sadu v zahradě Kinských,
 ■  vyrobili asi 90metrový povalový chodník kolem jednoho z rybníků 

v revitalizované oblasti zvané řepora v Praze-řeporyjích a 56 dřevěných 
schodů pro stejnou lokalitu. 

Realizovali jsme také několik za-
kázek pro soukromé subjekty. 
Pro firmu Nowastav, a.s., jsme vy-
robili dřevěný most, společnos-
ti České přístavy, a.s., jsme stejně 
jako v předchozích letech doda-
li dubové řezivo na tlačná čela re-
morkérů. Pro firmu Hinton, a.s., 
jsme vyrobili bukové polotovary 
pro výrobu stolů. Pro společnost 
D&Z spol. s r. o., která staví a opra-
vuje vodovodní i kanalizační řady 
a přípojky, jsme zajistili dodáv-
ku dubových přířezů. Pokračova-
li jsme také ve výrobě přířezů pro 
krovové konstrukce dle speciál-
ních objednávek maloodběratelů. 

Hotové přířezy

no
vá

 lá
vk

a v
 Di

vo
ké

 Šá
rce

Proměna 
půlkruhové 
dubové lavice 
(nahoře  původní stav)
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7. 

S tředisko Lesy organizačně zajišťuje koordi-
naci odlovu zvěře na vybraných nehoneb-
ních pozemcích. Jedná se o lokality v kunra-

tickém a michelském lese, v Hodkovičkách, Boh-
nicích, v troji, Libni, ve školce v Ďáblicích a na 
vybraných pozemcích Botanické zahrady hl. m. 
Prahy v troji. Cílem redukčního odlovu je sní-
žení škod způsobených zvěří především na les-
ních kulturách a pobytových loukách, ale napří-
klad také v přilehlých zahradách a na cenných vý-
sadbách botanické zahrady. také v uznaných ho-
nitbách na území Prahy, kde je výkon práva mys-
livosti svěřen uživatelům honiteb, naše organiza-
ce důsledně prosazuje a hájí zájem hlavního měs-
ta Prahy na kvalitním stavu těchto lesních eko-
systémů. 

V roce 2018 jsme zaznamenali poměrně výrazný po-
kles škod způsobených zvěří, a to díky spolupráci 
s uživateli honiteb i díky redukčnímu odlovu prová-
děnému našimi zaměstnanci na nehonebních pozem-
cích. Intenzivnější a efektivnější odlov nám umožni-
lo zejména navýšení počtu pověřených lovců pro lov 
na nehonebních pozemcích, které povolil orgán stát-
ní správy myslivosti. Každý odlov však samozřejmě or-
ganizujeme tak, abychom neohrozili obyvatele a ná-
vštěvníky nehonebních pozemků.  

V roce 2018 jsme se intenzivně věnovali zejména kon-
trolám odlovu prasete divokého – černé zvěře. Divo-
ká prasata se v posledních letech v některých oblas-
tech Prahy častěji dostávala do nežádoucího kontaktu 
s obyvateli či jejich psy, navíc působila škody na ma-
jetku hlavního města Prahy, a to především rozrývá-
ním travnatých ploch či ničením oplocenek, do kte-

oDloV zVěře 
Na NeHONeBNícH POZeMcícH 
a zastupování hl. m. Prahy v otázkách myslivosti 
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rých pak snadno pronikne srnčí zvěř a poškodí mla-
dé lesní sazenice okusem. Na vybraných pozemcích 
v majetku města jsme provedli výřezy křovin, které 
černá zvěř využívala jako úkryt, a vytvořili průseky – 
několik málo metrů široké holé pruhy v lesním poros-
tu umožňující snadnější odlov prasat. Průseky jsme 
udržovali v lese Vinice u Počernického rybníka nebo v 
lokalitě Čihadla u rybníka V Pískovně, kde byly v ne-
dávné době problémy s černou zvěří největší. Výřez 
jsme provedli například také v porostu přiléhajícím k 
sídlišti Barrandov. 

Značnou pozornost jsme věnovali i kontrole dodržo-
vání pravidel pro přikrmování zvěře ze strany uživate-
lů honiteb – mysliveckých sdružení. Prověřovali jsme 
například, zda nedochází ke vnadění zvěře v nevhod-
ných lokalitách v blízkosti sídel a obvyklých procház-

kových tras. Vyčíslili jsme také škody způsobené zvě-
ří na honebních lesních pozemcích v majetku hlavní-
ho města Prahy za poslední rok a tyto škody jsme dů-
sledně vymáhali na uživatelích honiteb. Díky vzájem-
né komunikaci mezi naší organizací coby správcem 
pozemků a myslivci se ovšem daří organizovat řadu 
včasných a účinných zásahů, které tyto škody postup-
ně minimalizují. 
 
V roce 2018 bylo na nehonebních pozemcích na úze-
mí hlavního města odloveno celkem 36 kusů zvě-
ře. V Kunratickém lese jsme odlovili 9 kusů srnčí zvě-
ře a 15 kusů mufloní zvěře, v Troji 5 kusů srnčí zvěře 
a 6 prasat divokých a v ďáblické školce 1 kus srnčí zvě-
ře. V Kunratickém lese jsme zaznamenali úhyn 4 kusů 
mufloní zvěře a 12 kusů srnčí zvěře. Úhyn zvířat způ-
sobili volně pobíhající psi. 

tabulka: odlov zvěře na nehonebních pozemcích za rok 2018

Lokalita
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sa
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í
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mi

čí

ml
ad

á

sa
mč

í

sa
mi

čí

ml
ad

á

sa
mč

í

sa
mi

čí

ml
ad

á
krč    8  1   5  7  3 24

troja  6   5      11

Ďáblice    1      1

troja          0

Celkem 36



olše lepkavá: Lípa je sice národní strom a dub 
může být králem Prahy, ale kde by oba dva byli 
bez vody. a s vodou, s tou si nejlíp rozumím já. 
a taky středisko Vodní toky, které se za Lesy hl. 
m. Prahy v hlavním městě stará o všechny ty 
zurčící potoky a hloubavé vodní nádrže. (a já na 
to z břehu pochopitelně dohlížím.)   



Profil       Informace       Přátelé       Fotky       Další

Zobrazit víc 

i

Fotky

Úvodní informace

bříza
bělokorá

Jeřáb ptačí
Sekvojovec 
obrovský

Platan 
javorolistý

Javor klen

Jilm 
habrolistý

olše lepkavá přidala fotku do alba: makro. 

olše lepkavá se zúčastní události: 
Den vody na Botiči. 

Středisko Vodní toky spravuje cca 300 kilometrů pražských vodních 
toků a 161 vodních nádrží, zajišťuje údržbu vodních toků a vodohospo-

dářských zařízení, sleduje kvalitu vod a bezpečnost vodohospodářských 
zařízení, zabezpečuje havarijní službu při likvidaci ekologických havárií 
nebo povodňových událostí a má na starosti stále se rozvíjející stavební 
činnost organizace, ...

středisko 
VoDNí toky

olše lepkavá sdílela poznámku 
uživatele Lesy hl. m. Prahy.

Přátelé   75 699

Žije v Praha 
Pochází z Praha

Nedávné oznámení polohy meandry Botiče

www.lesypraha.cz

olše lePkaVá
@olselepkava
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Středisko Vodní toky spravuje cca 300 kilometrů pražských vodních toků 
a 161 vodních nádrží, zajišťuje údržbu vodních toků a vodohospodářských za-
řízení, sleduje kvalitu vod a bezpečnost vodohospodářských zařízení, zabez-
pečuje havarijní službu při likvidaci ekologických havárií nebo povodňových 

událostí a má na starosti stále se rozvíjející stavební činnost organizace, která již 
nezahrnuje jen projekty revitalizace a obnovy pražských vodních toků a nádrží či 
údržby veřejného prostoru, ale také výstavby zcela nových městských parků či rea-
lizace zakázek pro partnerské příspěvkové organizace hl. m. Prahy. Všechny své čin-
nosti středisko vykonává na území hlavního města Prahy.
 

středisko 
VoDNí toky



72

prohlížíte profil uživatele OLŠe LePKaVá

  1. 

N aše organizace spravuje a vykonává 
údržbu cca 300 kilometrů vodních toků 
a 161 nádrží – 122 vodních děl a 39 tech-

nických nádrží. Provádíme údržbu technolo-
gického vybavení vodních děl a stavebních 
konstrukcí, odstraňujeme překážky v tocích, 
černé skládky a nánosy materiálů, pečuje-
me o doprovodnou zeleň vodních toků a nádr-
ží, zajišťujeme sečení trávy či likvidujeme in-
vazní rostliny. tyto práce zajišťují naši vlast-

ní zaměstnanci i subdodavatelé. Správcov-
ská činnost organizace pak zahrnuje přede-
vším vydávání stanovisek ke stavebním zá-
měrům, které mohou ovlivnit režim vodního 
toku, a následnou kontrolu jejich dodržování. 
Ve většině případů se jedná o posouzení návr-
hu hospodaření s dešťovými vodami a posu-
zování zastavění pozemků přiléhajících k vod-
ním tokům. V roce 2018 jsme vydali 435 sta-
novisek.

sPráVa a ÚDržba 
vodních toků 
a vodohospodářských zařízení
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Ze 122 vodních děl v naší správě spadá jedno vodní 
dílo do II. kategorie technickobezpečnostního dohle-
du a 4 vodní díla do III. kategorie technickobezpeč-
nostního dohledu. Ostatní vodní díla náleží do nej-
méně závažné IV. kategorie. Technickobezpečnostním 
dohledem se rozumí zjišťování technického stavu 
vodního díla, které zahrnuje pozorování a prohlídky 
vodního díla, měření jeho deformací, sledování průsa-
ku vody, vyhodnocování výsledků a vypracovávání ná-
vrhů na odstranění zjištěných nedostatků. Z hledis-
ka technickobezpečnostního dohledu se vodní díla 
v České republice rozdělují do I. až IV. kategorie pod-
le možných škod, ke kterým by mohlo dojít při poru-
še stability a bezpečnosti vodního díla. Celkové mož-
né škody se vypočítávají podle míry pravděpodobnos-
ti ohrožení lidských životů, podle výše možných škod 
na majetku v přilehlém území a výše ztrát z omezení 
funkcí a užitků ve veřejném zájmu, k nimž by při pří-
padné havárii došlo. 

tabulka: Zařazení vodních děl v naší péči do 
kategorií z hlediska technickobezpečnostního 
dohledu (tBD)

kategorie 
vodních děl

Počet vodních děl v péči střediska 
Vodní toky

I. 0

II. 1

III. 4 (VD Džbán, VD Jiviny, VD N4 
Jinonice, rybník Šeberák)

IV. 117

1.1 Péče 
O PrOVOZUscHOPNOsT 
a BeZPečNOsT VODNícH Děl
Na 14 objízdných trasách a při pra-
videlných prohlídkách vodních děl 
monitorujeme jejich stav i případ-
né závady, které pak průběžně od-
straňujeme. V roce 2018 jsme za-
znamenali a řešili především záva-
dy týkající se veřejné zeleně v oko-

olše lepkavá: Hádejte, o které dílo jde. Napovím vám: Je to největší 
vodní plocha v Praze, leží na Botiči a v roce 2018 oslavila 55. narozeniny. 

V rámci běžné údržby vodohospo-
dářských objektů jsme od sedimen-
tů strojně i ručně vyčistili dešťo-
vou usazovací nádrž DUN Stodůl-
ky I, DUN Stodůlky III, DUN Zlí-
chov, DUN Libušská a DUN Pro-
sek II. Čištění probíhá vždy při na-
plnění usazovacích prostorů nádr-
ží sedimentem. Množství sedimen-
tu v usazovacích prostorech se měří 
při periodických měsíčních pro-
hlídkách vodních děl.

tabulka: Školení pracovníků v oblasti bezpečnosti vodních děl v roce 2018

termín Zaměření Účastníci místo konání

16. 5. 2018 činnosti dle dokumentu Operativní řízení VT pracovníci povodňového štábu areál sídla organizace 
v Práčské ulici, Praha 10

18. 5. 2018 Plán operativního řízení při povodních všichni zaměstnanci areál sídla organizace 
v Práčské ulici, Praha 10

28. 8. 2018 Havarijní plán, Operativní řízení při povodních noví zaměstnanci střediska vodní dílo Jiviny

25. 10. 2018 Školení pracovníků objízdných tras zaměstnanci úseků 
Praha-sever, Praha-východ retenční nádrž Hájecká r1

lí vodohospodářských objektů, zá-
vady na vystrojení objektů způso-
bené opotřebováním nebo vanda-
lismem či závady stavebních kon-
strukcí způsobené klimatickými 
vlivy.
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1.2 Péče o jakost VoDy 
ve vodních tocích a nádržích

1.1.1 
bezpečnost 
VODNíHO DíLa 
HOsTIVař Vodní dílo Hostivař je dle vyhlášky Minis-

terstva zemědělství č. 471/2001 sb., o tech-
nickobezpečnostním dohledu nad vodními 
díly, zařazeno do II. kategorie. Jako správ-
ci vodního díla Hostivař provádíme mani-
pulace na vodním díle, vykonáváme měření 
technickobezpečnostního dohledu a údržbu 
vodního díla.
 
V roce 2018 byl dokončen nový objekt ve-
lína vodního díla Hostivař. Po zkolaudová-
ní bude objekt poskytovat  zázemí obsluze 
přehrady, která odtud bude dohlížet na ma-
nipulaci na vodním díle, a prostor pro ulo-
žení techniky používané při údržbě přehra-
dy. areál nového velína je zabezpečen ka-
merovým systémem. 

olše lepkavá: a tady 
máte správné řešení. ;)

V e spolupráci s odborem ochrany prostředí 
magistrátu hl. m. Prahy sledujeme kvalitu 
povrchových vod na drobných vodních to-

cích, nádržích a dešťových usazovacích nádržích.
 
Mezi hlavní vodní toky v naší správě patří Botič, Ro-
kytka, Kunratický potok, Dalejský potok a Litovicko-
Šárecký potok. V místech, kde vodní toky ústí do Vlta-

vy, se kvalita vody kontroluje jednou měsíčně. V dal-
ších 38 profilech se měření provádí jednou za dva mě-
síce. Na nádržích se základní analýza vod provádí dva-
krát ročně. Na základě výsledků prokazujících znečiš-
tění vody podáváme podněty k řešení situace společ-
nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. V roce 2018 
jsme společnosti předali 4 podněty k odstranění zdro-
jů znečištění.

Zima na Hostivařské přehradě
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1.3 

tabulka: kompletní přehled havárií na vodních tocích a nádržích, které jsme řešili v roce 2018

Datum 
(čas)

tok (vodní dílo, 
zařízení) místo Území městské 

části
Druh 

znečištění

24. 1. 2018 
(11:00) rokytka mlýnská strouha Praha-Dolní 

Počernice vyjetý olej

1. 2. 2018 
(15:30) Botič ulice U Břehu, vyústění 

dešťové kanalizace Praha 15 opalizující film

6. 2. 2018 
(11:30) Větvený potok nad železniční tratí Praha 5 zbytky pěny

20. 2. 2018 
(11:40) Botič Bělehradská ulice Praha 2

ucpaná odlehčovací 
komora dešťové 

kanalizace

12. 3. 2018 
(13:50) Ořešský potok od 18. km Pražského 

okruhu po rN Ořech 
Praha-

řeporyje vyteklá nafta

17. 3. 2018 
(09:00)

Lochkovský 
potok 16,5 km Pražského okruhu Praha-Lochkov vyteklá nafta

C eloročně zajišťujeme 24hodinovou 
vodohospodářskou pohotovost-
ní službu prostřednictvím pohoto-

vostní telefonní linky 777 719 009.

V roce 2018 naši pracovníci zasahova-
li u 40 vodohospodářských havárií, je-
jichž dopady na životní prostředí se sna-
žili eliminovat. 

Druh havárie Počet

ropná havárie 7

fekální znečištění 11

znečištění barvící látkou 2

kal z bioplynové stanice 2

kal z betonárny 1

stavební kaly 1

úhyn ryb kvůli nedostatku 
kyslíku ve vodě při vysokých 
teplotách

7

znečišťující látka nezjištěna 9

HaVarIjNí 
zNečIštěNí 

vodních toků a nádrží 
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tabulka: kompletní přehled havárií na vodních tocích a nádržích, které jsme řešili v roce 2018

Datum 
(čas)

tok (vodní dílo, 
zařízení) místo Území městské 

části
Druh 

znečištění

21. 3. 2018 
(13:00)

roztylský 
potok ZaPa beton a.s. Praha 4 únik kalů z betonárky

29. 3. 2018 
(22:30) říčanský potok ulice K starému lomu Praha-Dubeč

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod

3. 4. 2018 
(15:30) říčanský potok most v Uhříněvsi, 

ulice Přátelství Praha 22 barva vypuštěná do 
dešťové kanalizace

12. 4. 2018 
(16:30) Botič ulice U Břehu, 

rybářská klubovna Praha 15
nedovolené 

vypouštění odpadních 
vod

16. 4. 2018 
(08:58)

roztylský 
potok DUN Interlov Praha 4

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod

16. 4. 2018 
(13:03) rN asuán rN asuán – stodůlky III Praha 5 pěna na hladině

18. 4. 2018 
(08:15) Písnický potok Zlatníky-Hodkovice - vyčerpání kalů 

z bioplynové stanice

22. 4. 2018 
(13:30) Botič Perucká ulice Praha 2 motorový olej

2. 5. 2018 
(9:03)

rybník 
Šeberák ulice Nad Šeberákem Praha 4 úhyn ryb po jarní 

stratifikaci

24. 4. 2018 
(10:15) Botič záběhlický jez Praha 10

červená voda po 
tlakovém čištění 

vozidla

30. 4. 2018 
(09:30) Botič fidlovačka Praha 2 olejový radiátor ve 

vodě

2. 5. 2018 
(09:03) rybník Šeberák hladina nádrže Praha-

Kunratice úhyn ryb

8. 5. 2018 
(10:15) Libušský potok říční km 5–5,23 Praha 4

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod
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tabulka: kompletní přehled havárií na vodních tocích a nádržích, které jsme řešili v roce 2018

Datum 
(čas)

tok (vodní dílo, 
zařízení) místo Území městské 

části
Druh 

znečištění

8. 5. 2018 
(11:03) rN stodůlky II Nepomucký rybník, 

centrální park Praha 13 úhyn ryb

23. 5. 2018 
(17:00) Botič

říční km 12, rybářská 
klubovna, vyústění dešťové 

kanalizace
Praha 15 opalizující film

23. 5. 2018 
(21:00) Botič ulice Na folimance, 

říční km 1–1,5 Praha 2 úhyn ryb

29. 5. 2018 
(14:30) Prosecký potok rozdělovací objekt 

+ park Podviní Praha 9 zapáchající voda

29. 5. 2018 
(18:00) Botič rybářská klubovna, 

vyústění dešťové kanalizace Praha 15 barevná kapalina 
(opalizující film)

30. 5. 2018 
(19:01) slatinský potok ulice V Korytech, Jižní 

spojka, říční km 0–1,5 Praha 10 únik nafty

3. 6. 2018 
(15:00) Botič rybářská klubovna, 

vyústění dešťové kanalizace Praha 15 opalizující film

11. 7. 2018 
(9:30) Písnický potok Zlatníky-Hodkovice - vyčerpání kalů 

z bioplynové stanice

5. 8. 2018 
(12:30) Botič říční km 1–1,5 Praha 4 ucpaný odlehčovač 

jednotné kanalizace

5. 8. 2018 
(13:30) rokytka říční km 6,5–7 Praha 9 ucpaný odlehčovač 

jednotné kanalizace

8. 8. 2018 
odpoledne VD Džbán odtok z VD Džbán Praha 6 zapáchající voda

8. 8. 2018 
odpoledne  

rybník 
Martiňák zdrž Praha 14 úhyn ryb v důsledku 

nedostatku kyslíku

8. 8. 2018 
dopoledne  

Počernický 
rybník zdrž Praha 14 úhyn ryb v důsledku 

nedostatku kyslíku

10. 8. 2018 
(12:45) rokytka říční km 2,5–3, 

Podvinný mlýn Praha 9 úhyn ryb v důsledku 
nedostatku kyslíku
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tabulka: kompletní přehled havárií na vodních tocích a nádržích, které jsme řešili v roce 2018

Datum 
(čas)

tok (vodní dílo, 
zařízení) místo Území městské 

části
Druh 

znečištění

10. 8. 2018 
(17:00) rokytka říční km 4–4,5, u rybníka 

Zahrádky Praha 9 únik stavebních kalů

3. 9. 2018 
(14:30) říčanský potok říční km 5, Míkova ulice Praha-Dubeč nátok olejových látek 

z dešťové kanalizace

5. 9. 2018 
(14:30) říčanský potok říční km 4,5 Praha-Dubeč

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod

19. 10. 2018 
(8:30) rN říčanka zdrž Praha 15

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod

15. 11. 2018 
(8:30) 

Košíkovský 
potok ulice Mírového hnutí Praha 11

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod

20. 11. 2018 
(12:20) DUN Komoko III ulice Mezi Vodami Praha 12 neznámá bílá látka

22. 11. 2018 
(9:00) DUN Libušská ulice Na Šejdru Praha 12

nedovolené 
vypouštění odpadních 

vod

olše lepkavá: :(
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 1.4 PéČe o DoPRoVoDnoU ZeLeŇ

B ěžné drobné prořezávky 
jsme prováděli v průběhu 
celého roku, několika bře-

hovým porostům jsme se však vě-
novali důkladněji. Větší množství 
nežádoucích dřevin jsme vyřezá-
vali například kolem Litovicko-Šá-
reckého, Lipeneckého, Kunratické-
ho a Pitkovického potoka, kolem 

Říčanského potoka v lokalitě Prk-
novka, kolem Botiče v lokalitě Fid-
lovačka a kolem náhonu do Práč-
ského rybníka. Výrazněji jsme na 
začátku roku zasáhli i do vegetace 
v okolí retenční nádrže Interlov, 
vodního díla Hostivař, rybníka Ro-
hožník a dešťové usazovací nádrže 
Dolní Měcholupy. Vyčistili jsme 
také bezprostřední okolí Šeberov-
ského rybníka, který jsme převza-
li do správy v říjnu 2017. Jedna-
lo se o kácení dvou desítek dřevin, 

které narušovaly hráz a usychají-
cími korunami ohrožovaly zdra-
ví i životy lidí. V následujících le-
tech rybník čeká celková oprava 
včetně odbahnění. Postupně jsme 
také zprůchodnili prostor podél 
koryta Rokytky v úseku mezi Kolo-
dějemi a Běchovicemi, který jsme 
čistili od stromů a větví popada-
ných při větrné smršti Herwart, 
jež zasáhla území hlavního města 
29. 10. 2017. 

odstraňování 
stromu 

padlého přes 
cestu

Sečení trávy kolem rybníka
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Kromě úpravy stávající břeho-
vé zeleně nezapomínáme ani na 
výsadby nových stromů. Ty vět-
šinou míří hlavně k vodním plo-
chám nebo korytům potoků, kte-
ré v nedávné době prošly opra-
vou či revitalizací, neboť výsad-
bami doprovodné zeleně obvykle 
revitalizační projekty zakončuje-
me. V roce 2018 jsme kolem vody 
v Praze vysadili přes 200 vzrost-
lých stromů. Dřeviny jsme vysa-
zovali například u nové nádrže 
Kotlářka v Košířích, podél odbah-
něného a opraveného Libocké-
ho rybníka u obory Hvězda, podél 
obnoveného koryta potoka Brus-
nice na Břevnově, kolem oprave-
ného koryta Nebušického poto-
ka v Nebušicích, u původně suché 
retenční nádrže Interlov v Michli, 
která se změnila v nádrž se stálou 
vodní hladinou, kolem nového 
rybníka Lipiny v Modřanské rokli 
nebo u Botiče v Nuslích a u vyčiš-
těného Záběhlického jezu. Nové 
stromy putovaly také k nádržím 

kromě úpravy stávající břehové 
zeleně nezapomínáme ani na 

výsadby nových stromů.

Říčanka a Slatina v Dubči, k ryb-
níčku Vincentinum na Břevno-
vě, ke Kyjskému rybníku v Kyjích 
a nedalekému rybníku Martiňák 
v Dolních Počernicích či k retenč-
ní nádrži Borový v Modřanech. 
K vodním nádržím a potokům vy-
sazujeme takové druhy stromů, 
kterým blízkost vody vyhovuje, 
například olše, vrby, jasany, javo-
ry, lípy, jilmy či střemchy. 

olše lepkavá: ;)

nové stromy 
kolem koryta 
nebušického 
potoka

Tento příspěvek se líbí uživateli olše lepkavá



tabulka: Přehled povodňových událostí na pražských vodních tocích v roce 2018

Vodní tok Profil Datum Povodňová událost Doba trvání

celé území 
Prahy všechny 1. 6. 2018 12:00 

vyhlášen I. sPa
 23:11 

odvolán
trvání I. sPa
11 h 11 min

Rokytka Vysočany 12. 6. 2018 01:35 
dosažen II. sPa

02:53 
opadnul

trvání II. sPa
1 h a 18 min

Botič

Nusle 30. 5. 2018 18:10 
dosažen II. sPa

19:00 
opadnul

trvání II. sPa
50 min

Nusle 12. 6. 2018 00:37 
dosažen II. sPa

03:11 
opadnul

trvání II. sPa
2 h a 34 min

Kocanda 24. 8. 2018 10:00 
dosažen I. sPa

10:10 
opadnul

trvání I. sPa
10 min

Nusle 23. 9. 2018 20:49 
dosažen I. sPa

21:46 
opadnul

trvání I. sPa
57 min

Průhonice 24. 10. 2018 17:40 
dosažen I. sPa

18:30 
opadnul

trvání I. sPa 
50 min

Průhonice 25. 10. 2018 11:00 
dosažen I. sPa

13:30 
opadnul

trvání I. sPa 
2 h a 30 min

V roce 2018 jsme obdrželi 57 výstrah Českého hyd-
rometeorologického ústavu (ČHMÚ) varujících 
před velmi silnými bouřkami. Na základě vý-

strah vydaných dne 1. 5., 2. 5., 12. 5., 22. 5., 23. 5., 28. 5., 
31. 5., 9. 6., 5. 7., 24. 7., 26. 7., 29. 7, 31. 7., 1. 8., 3. 8., 6. 8., 
7. 8., 12. 8., 19. 8., 22. 8. a 23. 8. 2018 jsme vyhlásili poho-
tovost hrázných na vodních dílech II. a III. kategorie.
 
Dne 1. 6. 2018 vyhlásil ČHMÚ povodňovou bdělost pro 
celé území Čech. Na základě tohoto vyhlášení 1. stupně 
povodňové aktivity (I. SPA) pro celé Čechy začal fungo-
vat povodňový štáb organizace. Hrázní obsadili vodní 
díla II. a III. kategorie. K srážkovým událostem na na-
šem povodí sice došlo, ale na drobných vodních tocích 
nebyl 2. ani 3. stupeň povodňové aktivity překročen.

Dne 12. 6. 2018 dosáhl vodní tok Rokytka v profilu 
v Mlékárenské ulici v Praze 9 2. stupně povodňové ak-
tivity. Ve dnech 30. 5. a 12. 6. 2018 dosáhl 2. stupně po-
vodňové aktivity i vodní tok Botič v Praze 4 – Nuslích. 
Při dosažení 1. stupně povodňové aktivity na těchto 
tocích jsme se jako správci vodního toku řídili vnitř-
ním dokumentem organizace Operativní řízení VT. 
Svolali jsme povodňový štáb a zajistili výjezd technika 
na místo. Dalších úkonů však již nebylo potřeba, ne-
boť povodňové události trvaly jen velmi krátce. Po po-
klesu hladiny vody pod 1. stupeň povodňové aktivity 
byl rozpuštěn i povodňový štáb.

1.5 POvOdňOvé událOsti 
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S tejně jako v roce 2017 jsme z vlastní iniciativy 
uspořádali 17. 5. 2018 cvičení hlásné povodňové 
služby Cvičení Botič 2018. Cvičení probíhalo na 

celém povodí vodního toku Botič. Cvičení Botič 2018 
se zúčastnily obce, jejichž územím Botič a jeho příto-
ky protékají. Cvičení nám pomohlo otestovat, jak fun-
guje získávání a předávání informací o průtocích vody 
a jak by vypadalo informování obcí ležících na Botiči 
o blížící se povodni.
 
Cvičení se zúčastnily městské části Praha 2, Praha 
4, Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Be-
nice, Praha-Petrovice, Praha-Křeslice, Praha-Újezd, 
obce Průhonice, Jesenice, Kocanda, Osnice, Radějovi-
ce, Křížkový Újezdec, Nupaky, Strančice, Dobřejovice, 
Modletice a Popovičky a obce s rozšířenou působností 

Říčany a Černošice a také Hasičský záchranný sbor hl. 
m. Prahy, Povodí Vltavy, s. p., a Operační středisko Kri-
zového štábu hl. m. Prahy.

V roce 2017 uzavřela naše organizace smlouvu s pří-
spěvkovou organizací Správa služeb hlavního města 
Prahy, která se týká úpravy zeleně a svozu bioodpadu 
ve vybraných lokalitách s protipovodňovými ochran-
nými prvky hl. m. Prahy. Na základě této smlouvy se 
spolu se střediskem Lesy staráme o údržbu stromů, je-
jichž větve by mohly překážet při případné stavbě mo-
bilních protipovodňových stěn, a o sečení trávy a od-
straňování náletových dřevin. V roce 2018 jsme pro-
vedli nezbytnou kontrolu a údržbu zeleně v Radotíně, 
Troji, Libni, Velké Chuchli, Zbraslavi a v Karlíně.

 1.6 PreVeNce PřeD POVODNěmi: 
Hlásná povodňová služba 
a povodňové prohlídky
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středisko VODNí TOKy

tabulka: Přehled povodňových prohlídek 
organizovaných městskými částmi na pražských 
vodních tocích

Vodní tok organizuje 
mČ

Proběhla 
v roce 2018

Botič

Praha 2 Ne

Praha 4 Ne

Praha 10 ano

Praha 11 Ne

Praha 15 ano

Pitkovický potok
Praha 21 ano

Praha 22 Ne

Rokytka

Praha 8 Ne

Praha 9 ano

Praha 14 Ne

Rokytka, říčanka
Praha 21 ano

Praha 22 Ne

Dalejský potok Praha 5 Ne

Litovicko-Šárecký 
potok Praha 6 Ne

kunratický potok Praha 4 ano

Jako organizace pověřená výkonem správy vodních toků na území hlavního města Prahy 
jsme se zúčastnili 6 povodňových prohlídek, které svolávají městské části a které přispíva-
jí k prevenci před povodněmi. Problémy, které prohlídky zjistí, se řeší podle věcné přísluš-
nosti zúčastněných stran.

tabulka: Přehled povodňových prohlídek 
organizovaných městskými částmi na pražských 
vodních tocích

Vodní tok organizuje 
mČ

Proběhla 
v roce 2018

motolský potok Praha 5 Ne

Vrutice Praha 16 Ne

mariánskolázeňský 
potok Praha 16 Ne

Lipenecký potok Praha 16 Ne

kyjovský potok Praha 16 Ne

Drahaňský potok Praha 8 Ne

Sobínský potok Praha 17 ano

Povodňová prohlídka Botiče, kterou 
zorganizovala městská část Praha 10

olše lepkavá: Vzorňáci jsou ti zelení. ;)
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V roce 2018 jsme pracovali na stavebních akcích v celkovém finančním ob-
jemu cca 70 milionů kč. Většina našich zakázek se týká ploch městské 

zeleně či revitalizací a obnovy pražských vodních toků a nádrží, které jsou 
součástí projektů hlavního města Prahy obnova a revitalizace pražských ná-
drží a Potoky pro život. mezi naše aktuálně největší stavební zakázky patří 
stavby, které pro hlavní město Prahu zajišťují odbor ochrany prostředí, od-
bor technické vybavenosti a odbor strategických investic magistrátu hl. m. 
Prahy. Velký objem prací v současnosti vykonáváme také pro městskou or-
ganizaci Výstaviště Praha, a.s.

 2. staVebNí čINNost



stavební práce pro odbor ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

stavební práce pro odbor strategických investic a odbor 
technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy
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 naše nejvýznamnější stavební akce roku 2018 

mODřaNy: Výstavba nového rybníka Lipiny v modřanské rokli

LibOc: Výstavba nového rybníka 
Terezka a revitalizace Litovicko-
Šáreckého potoka u obory hvězda

SLiVeNec: 
revitalizace 
dešťové 
usazovací 
nádrže 
holyně

hOrNí POčerNice: 
revitalizace 
Svépravického 
potoka

ruZyNě: revitalizace 
Litovicko-Šáreckého 
potoka u Vazební 
věznice Praha ruzyně

Dubeč: Spojení 3 lítožnických 
rybníků do jednoho velkého rybníka

hOrNí 
POčerNice: 
celková 
revitalizace 
biologického 
rybníka

JiNONice: Propojení 
dešťové kanalizace do 
Panského rybníka

DOLNí POčerNice: 
Vybudování cestní sítě 
a hřišť v parku u čeňku

VeLKá chuchLe: Sanace 
a revitalizace skládky 
ve Velké chuchli

chODOV: Stavební a vegetační úpravy 
v centrálním parku na chodově

bubeNeč: Stavební práce 
prováděné pro městskou 
akciovou společnost 
Výstaviště Praha

 ■ mratínský potok: vyčištění koryta od nánosu, podchod pod cínoveckou ulicí, Praha-Ďáblice
 ■ roztylský potok: oprava těžké kamenné rovnaniny, ulice u michelského lesa, Praha 4
 ■ říčanský potok: vyčištění koryta od nánosu, Praha-Dubeč
 ■ Prosecký potok: vyčištění koryta od nánosu a vytvoření tůněk, Praha 9
 ■ klíčovský potok: vyčištění koryta od nánosu, vyčištění tůněk, Praha 9
 ■ štěrboholský potok: odstranění zatrubnění koryta, Praha-Štěrboholy
 ■ kunratický potok: odstraňování závad z povodňové prohlídky v celé délce potoka, sanace břehové nátrže 

u mŠ housenka, Praha 4
 ■ Pitkovický potok: oprava břehové nátrže, vyčištění koryta od nánosu, ulice K Dálnici, Praha 22
 ■ Potok rokytka: vyčištění koryta od nánosu, Praha-Nedvězí
 ■ Potok Vrutice: vyčištění koryta od nánosu, Praha – Velká chuchle
 ■ Písnický potok: čištění koryta pod propustkem, Písnice, Praha-Libuš
 ■ Dalejský potok: úprava, Praha-řeporyje
 ■ litovicko-šárecký potok: výstavba tůní, lokalita bořislavka, Praha 6 / opevnění břehů, lokalita žežulka, Praha 6
 ■ Hostavice: Odvoz zbytku původní hráze rybníka u rN čihadla
 ■ modřany: Výstavba technologických komunikací v modřanské rokli
 ■ Průhonice: Vyčištění doplňkového hlásného měrného profilu kategorie b na vodním toku botič

ukončeno zahájeno
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2.1 VýstaVba NoVéHo 
rybNíka lIPINy 
v Modřanské rokli

olše lepkavá: Přesně tak, 
dokud kolem nejsou nějaké ty 
olše, není to hotový rybník. ;)

na západním konci modřanské rokle na Libuš-
ském potoce jsme v roce 2018 vybudovali nový 
rybník, který dostal jméno Lipiny. Výsledná roz-
loha celého nového vodního biotopu, který kro-
mě rybníka zahrnuje i nové tůňky a mokřady, 
přesahuje 5 000 m2. 

Nový rybník s mokřadem obohatí modřanskou 
přírodu esteticky, ale také biologicky: Přede-
vším jeho mělčiny s vodními rostlinami tvo-
řícími takzvané litorální pásmo budou sloužit 
jako útočiště nejrůznějším vodním živočichům 
a ptactvu. 

Poslední fází revitalizace na Libušském poto-
ce bude výsadba dřevin, které přirozeně ros-
tou v blízkosti vodních toků a nádrží. Nové ja-
vory, jilmy, duby či olše vysadíme kolem ryb-
níka na jaře 2019.

Lokalita / Modřany
Realizace / listopad 2017 – říjen 2018
náklady / 8 200 000 Kč bez DPH

Vý
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2.2 VýstaVba NoVéHo rybNíka 
terezka a reVItalIzace 
lItoVIcko-šáreckéHo Potoka 
u obory Hvězda
V blízkosti kostela svatého Fabiána a Šebestiána 
v Liboci, na místě dříve zanedbaném a plném čer-
ných skládek a rozpadlých objektů, které na západě 
sousedí s Ruzyňskou ulicí a na jihu s oborou Hvěz-
da, jsme v roce 2018 jsme vybudovali nový rybník 
Terezka. Nový rybník, jehož rozloha činí 1 700 m2, 
napájí voda ze sousedního rybníka Ve Hvězdě 
a z potoka Světluška, který oborou protéká. Při vý-
stavbě vodní nádrže jsme opravili také přilehlou 
část koryta Litovicko-Šáreckého potoka, který ko-
lem Terezky protéká. Břehy potoka jsme zmírnili 
a vytvořili pozvolné přístupy k vodě. Kolem rybníka 
i potoka jsme vybudovali nové mlatové cesty, kte-
ré navázaly na stávající cestní síť, jejíž součástí je 
i průchod do obory. 

Lokalita / Liboc 
Realizace / 2018 
náklady / 6 000 000 Kč bez DPH

napouštění nového rybníka

Nový rybník i revitalizovaný potok by měly zvýšit bi-
ologickou rozmanitost tohoto území v těsné blízkos-
ti významné přírodní památky, jakou obora Hvězda je, 
a podpořit přirozený výskyt živočichů i rostlin váza-
ných na vodu a její okolí. V budoucnu by navíc lokali-
ta měla pomoci se zadržováním vody v krajině. 

Uživatel olše lepkavá napsal recenzi na rybník terezka a revitalizaci Litovicko-Šáreckého potoka
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prohlížíte profil uživatele OLŠe LePKaVá

Během léta 2018 jsme vyčistili 
a opravili dešťovou usazovací 
nádrž Holyni, která se nachází 
na křižovatce ulic K Barrandovu 
a U Náhonu. Nádrž o objemu 
cca 227 m3 slouží k zachycování 
nečistot splavených z vozovky 
a dešťové kanalizace. Zanesenou 
nádrž jsme vyčistili a zbavili 
nánosů odpadu. Opravili jsme 
odpadní koryto vedoucí z nádrže, 
vyměnili starou a opotřebovanou 
nornou stěnu za novou a nádrž 
znovu oplotili. Z areálu jsme 
odstranili suché dřeviny a keře 
a vysadili 5 nových stromů 
a 70 popínavých rostlin. Pro 
vodní ptactvo a drobné vodní 
živočichy jsme vytvořili plovoucí 
ostrůvek s rostlinami. 

Naše organizace spravuje na úze-
mí hl. m. Prahy 39 dešťových usa-
zovacích nádrží. Jejich úkolem 
je zachytávat nečistoty a odpa-
dy, které z ulic města a terénu 
spláchne déšť do kanalizací. Díky 
tomu se do vodních toků nedostá-
vá takové množství nečistot, pro-

2.4 reVItalIzace 
sVéPraVIckéHo 
Potoka 
mezi Xaverovským 
a Biologickým 
rybníkem

Asi 200 metrů dlouhé koryto Svépravického potoka 
mezi Xaverovským a Biologickým rybníkem v Hor-
ních Počernicích prošlo na podzim 2018 revitalizací. 
Původní rovné koryto jsme zbavili betonového opevně-
ní a obohatili  jej o nové tůně a meandry, které protéka-
jící vodu zpomalí. Břehy potoka jsme vymodelovali tak, 
aby umožňovaly pozvolnější přístup k vodě. 

olše lepkavá: Dešťové 
usazovací nádrže jsou 
takové nenápadné 
hrdinky, které v tichosti 
vykonávají tu nejčernější 
práci. zachytávají totiž ty 
nejhorší nečistoty, které 
déšť spláchne z okolních 
zpevněných ploch, takže 
do potoků se pak už 
nedostane tolik sajrajtu 
nepořádku. Lokalita / slivenec

Realizace / 
srpen–září 2018 
náklady /
600 tisíc Kč bez DPH

2.3 reVITaLIZace 
DeŠťOVé UsaZOVací 
NáDrŽe HOLyNě

Lokalita / Horní Počernice 
Realizace / listopad–prosinec 2018
náklady / 2 000 000 Kč bez DPH

tože právě ty zůstávají zachyce-
ny v nádrži, odkud je naši zaměst-
nanci pravidelně odstraňují.

DUn Holyně 
před revitalizací
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2.5 reVItalIzace 
lItoVIcko-šáreckéHo Potoka 

u Vazební věznice Praha Ruzyně

Revitalizace další části Litovicko-Šáreckého poto-
ka navázala na dřívější úpravu koryta podél obo-
ry Hvězda a v okolí vazební věznice. Před několi-
ka lety jsme zde odstranili část zaklenutí Litovic-
ko-Šáreckého potoka, které bylo vystavěno v 60. le-
tech 20. století a které svedlo vodu do stoky pod 
zem, čímž potok zbavilo prakticky všech jeho este-
tických i ekologických funkcí. 

V roce 2018 jsme s revitalizací v této oblasti pokračo-
vali a upravili úsek potoka mezi Račickou a Statenic-
kou ulicí. V první části tohoto úseku jsme vybourali 
původní betonové opevnění a nahradili jej těžkou ka-
mennou rovnaninou. Koryto jsme také rozšířili a sva-
hy vymodelovali tak, aby umožňovaly pozvolnější pří-
stup k vodě. V druhé části tohoto úseku jsme vyboura-
li původní betonové zaklenutí, břehy znovu otevřené-
ho koryta zpevnili železobetonovými zdmi s kamen-
ným obkladem a dno stabilizovali kamennými pra-
hy. Do zhlaví zdí jsou v této části koryta zasazeny plo-
ty kolem nemovitostí, které s tokem sousedí. Původní 
mostek přes potok nahradila nová ocelová lávka. 

Tato revitalizace odkryla a opravila další část Lito-
vicko-Šáreckého potoka, který se v posledních letech 
z trubek v podzemí postupně vrací zpátky na povrch. 
Větší kapacita opraveného koryta by měla pomoci vrá-
tit do potoka v této části Prahy život.  

Lokalita / ruzyně
Realizace / říjen–prosinec 2018
náklady / 4 986 663 Kč bez DPH

Tato revitalizace odkryla 
a opravila další část 
Litovicko-Šáreckého potoka, 
který se v posledních 
letech z trubek v podzemí 
postupně vrací zpátky na 
povrch. 

Uživatel olše lepkavá se cítí potěšeně
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Lokalita / 
Dubeč 

Realizace / 
listopad 2018 /

květen 2019
náklady / 

8 736 939 Kč 
bez DPH

2.7 reVITaLIZace 
BIOLOGIcKéHO 
ryBNíKa 

2.6 Spojení 
Lítožnických rybníků 
do původního velkého 
rybníka 

Součástí přírodní památky Lítožnice, která se 
nachází mezi Běchovicemi a Dubčí na výcho-
dě Prahy, jsou tři boční rybníky - Nový, Mys-
livecký a V Mýtě, které byly postupně vybu-
dovány v průběhu druhé poloviny 20. stole-
tí. Mezi nimi protéká Říčanský potok. Plo-
chy současných rybníků ovšem v minulos-
ti zabíral jeden velký Lítožnický rybník, kte-
rý byl teprve v první polovině 19. století vy-
puštěn a vysušen. Mohutná hráz tohoto ryb-
níka dosud slouží jako hráz pro dva z dneš-
ních rybníků - pro rybník Nový a rybník Mys-
livecký. Ačkoli je mnohem starší než boč-
ní dělicí hráze mezi rybníky, je tato původní 
hráz stále v dobrém stavu. Naproti tomu hrá-
ze mezi rybníky byly v okamžiku, kdy nádr-
že získalo hlavní město Praha (rybník V Mýtě 
v roce 2015, další dva rybníky v roce 2016), již 
zcela zerodované. Pokud by měly být všechny 
tři rybníky zachovány, musely by se vybudo-
vat úplně nové hráze - tentokrát však z vhod-
ného materiálu a s řádným opevněním. Na-
místo toho se hlavní město rozhodlo vrátit 
k myšlence původního velkého Lítožnické-
ho rybníka. Naším nynějším úkolem tedy 
je spojit soustavu těchto tří rybníků do jed-
noho velkého průtočného rybníka. 

Nový Lítožnický rybník by měl mít cca 8 hek-
tarů a využijeme pro něj původní hlavní hráz, 
již opravíme, vyrovnáme a vybavíme novým 
výpustným objektem, který v případě potřeby 
zajistí vypuštění nádrže. U výpustného objek-
tu vybudujeme také loviště, kádiště a scho-
diště do vody, aby mohli budoucí rybník vy-
užívat i rybáři. Naším cílem je vytvořit v této 
části Prahy bohatou přírodní lokalitu s mno-
ha různými biotopy, která by byla zajímavá 
pro vzácné druhy rostlin a živočichů, které se 
zde v minulosti vyskytovaly, i pro milovníky 
přírody z řad Pražanů. 

Biologický rybník v Horních Počernicích získalo hlav-
ní město Praha od městské části Praha 20 v roce 2016. 
Protože rybník nebyl v dobrém stavu, už v roce 2017 
jsme jej začali chystat na celkovou rekonstrukci. Nej-
prve jsme z jeho břehů odstranili přestárlé lámající se vr-
bové porosty a nepřehledné křoví, poté jsme vypuštěnou 
nádrž odbahnili. V roce 2018 jsme tak mohli začít se sa-
motnou rekonstrukcí rybníka. Momentálně pracujeme 
na opravě hráze, kterou vyčistíme, urovnáme a zpevníme 
kamennou dlažbou, a na opravě a rozšíření bezpečnost-
ního přelivu, který vodní dílo ochrání před přelitím. Kro-
mě toho rybník získá i nové vypouštění zařízení.

V roce 2018 jsme zrevitalizovali také koryto Svépravic-
kého potoka, které Biologický rybník propojuje se sou-
sedním rybníkem Xaverovským. Z původně rovného ko-
ryta jsme vytvořili meandrující potok s drobnými vodní-
mi plochami, které jsou důležité pro obojživelníky i vod-
ní ptáky a savce. 

Lokalita / Horní Počernice 
Realizace / říjen 2018 – duben 2019
náklady / 5 569 352 Kč bez DPH 
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středisko VODNí TOKy

Vleklý problém s nedo-
statkem vody v Panském 
rybníce a Jinonickém po-
toce, který z rybníka vy-
téká, jsme rozhodli vy-
řešit vybudováním nové 
přípojky dešťové kanali-
zace. Nová část kanalizace 
o délce 149 metrů propojí 
současnou dešťovou kana-
lizaci v ulici U Panské za-
hrady s povrchovými voda-
mi - ústit totiž bude přímo 
do Panského rybníka. Deš-
ťová voda tak neodteče ka-
nalizací zbytečně pryč, ale 
pomůže naplnit vysychají-
cí rybník i potok. 

2.8 PRoPoJenÍ DeŠťoVé kAnALIZACe 

Lokalita / Jinonice 
Realizace /  říjen 2018 – duben 2019 
náklady / 4 000 000 Kč bez DPH

dešťová voda 
tak neodteče 
kanalizací 
zbytečně pryč, 
ale pomůže 
naplnit 
vysychající 
rybník i potok. 

Panský rybník

a Panského rybníka

Uživatel olše lepkavá se cítí nadějeplně
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2.9 VybuDoVáNí 
cestNí sítě 
a HřIšť 
v parku 
U Čeňku
 

Již 
od roku 

2015 se po-
dílíme na vybu- do-

vání nového multifunkčního parku U Čeň-
ku, který vzniká na východě Prahy mezi Čer-

ným Mostem, Horními Počernicemi, Dolní-
mi Počernicemi, Hostavicemi a Kyjemi. V le-

tech 2015–2016 jsme na volných plochách bu-
doucího parku vysazovali alejové stromy a sa-
zenice lesních dřevin, od podzimu 2017 do pod-

zimu 2018 jsme v parku v rámci druhé etapy prací 
vybudovali novou cestní síť a postavili dvě hřiště, kte-

rá jsou situována v severní části parku nedaleko sídliště 
Černý Most. Jedno z nich slouží dětem, druhé především se-

niorům. Dohromady jsme vybudovali přes 2,5 kilometru mla-
tových či dlážděných cest, na dětské hřiště nainstalovali 21 her-

ních prvků a na hřiště pro seniory 15 fitness prvků. Návštěvníci parku 
mohou využít i vybavení na venkovní šachy, kuželky či pétanque. Součás-

tí každého hřiště je dřevěný altán a 2 mobilní toalety. V parku přibylo také 
78 nových laviček, 20 odpadkových košů a 8 košů na psí exkrementy, 16 cyklosto-

janů a 2 veřejné cyklopumpy a bylo dobudováno veřejné osvětlení.

Park U Čeňku má nyní rozlohu okolo 45 hektarů, ale 
počítá se s jeho dalším rozšířením a v budoucnu by 
mohl mít až 100 hektarů a konkurovat tak i zavede-
né pražské Stromovce. Park vznikl na původně volné 
pláni, jež spadá do katastru Dolních Počernic. V těsné 
blízkosti parku leží dvojice rybníků, rybník Martiňák, 
jemuž se někdy říká také Čeněk, a rybník V Pískovně. 
Napájí je Svépravický potok, který se v nedalekém su-
chém poldru Čihadla stéká s Rokytkou.

Budování cest

Výstavba altánu na jednom z hřišť

 Lokalita
Dolní Počernice

Realizace
2017–2018

náklady
18 856 752 Kč bez DPH 
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2.10 SaNace 
a reViTaLiZace 
SKLáDKy Ve VeLKé 
chuchLi  
V současnos-
ti již zarostlá 
bývalá skládka 
směsného od-
padu, o jejíž sa-
naci a revita-
lizaci hlavní 
město rozhod-
lo, leží v jihozá-
padní části Pra-
hy ve starém 
lomu a v jeho 
okolí, na katas-
trálním území 
Velké Chuch-
le a Slivence. 
Do sedmdesá-
tých let minulé-
ho století zde lidé 
ukládali odpad neřízeně, posléze zde až do kon-
ce let osmdesátých fungovala oficiální skládka, 
jejíž rozloha se postupně rozrostla na 15 hek-
tarů. Skládka, na níž leží asi 4 miliony met-
rů krychlových odpadu, byla dosud jen částeč-
ně technicky zabezpečena, stabilizována a od-
vodněna. V budoucnu by se však měla proměnit 
v multifunkční přírodní rekreační areál.
 
Pro první fázi nezbytných technických oprav 
město v soutěži vybralo odbornou firmu. Naše 
organizace pracuje na úpravě zdejší zele-
ně a výsadbě nových dřevin. Plochu o rozloze 
cca 32 000 m2 jsme nejprve vyčistili od náleto-
vých dřevin, z nichž jsme vyrobili 600 m3 štěp-
ky. Na povrchu skládky jsme ponechali pouze 
perspektivní kvalitní stromy. Na podzim jsme 
začali vysazovat nové stromy a keře, které místo 
pomohou přetvořit v budoucí park. Celkem by-
chom měli vysadit přes 40 tisíc dřevin různých 
druhů.

2.11 Stavební 
a vegetační úpravy 
v Centrálním parku 
na Chodově

V Centrálním parku 
v Praze 11 jsme pro-
vedli stavební a ve-
getační úpravy. Park 
získal nové mlatové 
cesty včetně cyklos-
tezky i nový mobiliář. 
V parku jsme rovněž 
založili nové trávní-
ky, navezli novou ze-
minu a do ní vysadi-
li 111 alejových a soli-
térních dřevin. V prv-
ní polovině roku 2019 
ještě dokončíme ve-
řejné osvětlení a na 
cyklostezku položí-
me vrchní červenou 
vrstvu. 

Lokalita
Velká chuchle

Realizace 
leden 2018 / 
leden 2020

náklady
29 000 000 Kč 

bez DPH

Lokalita
chodov

Realizace
květen 2018 / 
květen 2019

náklady
12 403 518 Kč 

bez DPH
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2.12 staVebNí a VegetačNí ÚPraVy 
v areálu Výstaviště Praha

 Na základě rámcové smlouvy s městskou orga-
nizací Výstaviště Praha, a.s., jsme v roce 2018 
v areálu Výstaviště zajišťovali údržbu zeleně.
 
Areál nyní navíc prochází rozsáhlou revitalizací 
a naše organizace se na změnách podílela něko-
lika projekty. Měli jsme na starosti:
 

 ■ terénní úpravy a výstavbu cykloparku,
 ■ vytvoření plochy s mlatovým povrchem pro 

restauraci Pražan a výsadbu 7 jírovců pleťových 
u restaurace,

 ■ výstavbu rozária u objektu expo 58,
 ■ opravu leknínového jezírka,
 ■ výsadbu 12 alejových stromů včetně tří sakur pro 

japonský svátek hanami,
 ■ demolici asfaltové komunikace a další přípravné 

práce mezi zónou 2 a 4 v areálu Výstaviště. 

Lokalita / Bubeneč
Realizace / 2018
náklady / 4 029 000 Kč bez DPH

oprava leknínového jezírka

oprava leknínového jezírka



Javor mléč: My javory umíme dělat parádu. 
Naše listy jsou úplná umělecká díla, a tak není 
divu, že se dobře cítíme ve městech, kde se 
vždycky najde dost lidí, kteří nás mohou ob-
divovat. Je nás spousta - druhů i kultivarů, ale 
tvary a barvy každého z nás jsou jedinečné, 
takže dohromady jsme jako galerie plná skvě-
lých a unikátních exponátů. Nejlépe umíme vy-
niknout v alejích a v parcích, kde je na nás ze 
všech stran dobře vidět. asi nejčastěji si nás 
ale prohlíží lidé ze střediska Městská zeleň, 
protože právě oni mají v Praze parky i stromo-
řadí na starosti.



Profil       Informace       Přátelé       Fotky       Další

Zobrazit víc 

i

Fotky

Úvodní informace

Olše lepkavá Javor klen

Jeřáb ptačí

Platan 
javorolistý

Lípa srdčitá
bříza
bělokorá

S tředisko Městská zeleň zajišťuje správu a údržbu všech parků celo-
pražského významu: Královské obory Stromovka, komplexu zahrad 

vrchu Petřína a Hradčanského náměstí, zahrady Kinských, parku na vr-
chu Vítkově, obory Hvězda a Letenských sadů. Zajišťuje také správu a 
údržbu vybraných uličních stromořadí celopražského významu v rozsa-
hu 3 800 stromů ve 46 pražských ulicích a péči o 202 památných stromů 
na území hlavního města Prahy vyhlášených dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny.

Uživateli javor mléč se líbí stránka:
Spolek přátel Stromovky. 

Javor mléč přidal fotku do alba: Podzim 2018.  

Javor mléč sdílel poznámku uživatele 
Lesy hl. m. Prahy. 

středisko 
městská zeleŇ

Přátelé   103 564

Žije v Praha 
Pochází z Praha

Nedávné oznámení polohy Stromovka

www.lesypraha.cz

jaVor mléč
@javormlec

Na podzim se každý vybarví. 
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S tředisko Městská zeleň zajišťuje správu a údržbu všech parků celopražské-
ho významu: Královské obory Stromovka, komplexu zahrad vrchu Petřína 
a Hradčanského náměstí, zahrady Kinských, parku na vrchu Vítkově, obo-
ry Hvězda a Letenských sadů. Zajišťuje také správu a údržbu vybraných ulič-

ních stromořadí celopražského významu v rozsahu 3 800 stromů ve 46 pražských 
ulicích a péči o 202 památných stromů na území hlavního města Prahy vyhláše-
ných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Součástí střediska je okrasná školka Ďáblice, která produkuje rostlinný materiál, 
a od června 2017 také nová Kompostárna hl. m. Prahy v Praze-Slivenci.
 
Středisko disponuje vlastním týmem arboristů, kteří pečují o dřeviny v pražských 
městských parcích a ve stromořadích.
 
Narůstající množství zakázek hlavního města Prahy týkajících se nových výsadeb 
dřevin zajišťuje od listopadu 2016 úsek realizace.
 
Péče o veřejnou zeleň v parcích a stromořadích celopražského významu probíhá 
v rozsahu stávajících uzavřených smluv hlavního města Prahy a vykonávají ji doda-
vatelé, kteří vzešli ze soutěží vypsaných v minulosti. Práce, které nejsou obsahem 
smluv s těmito dodavateli, vykonává naše organizace, nebo je řešíme subdodávkami 
na základě vypsaných veřejných zakázek.

středisko 
městská zeleŇ
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1. 

Úsek okrasné školky Ďáblice za-
jišťuje provoz tohoto tradiční-
ho zahradnictví, jehož historie 

sahá až do 20. let minulého století. 
Školka na svých produkčních plochách 
pěstuje vlastní rostlinný materiál, 
který je určen k prodeji, a zároveň má 
na starosti nákup rostlinného mate-
riálu pro výsadbové akce naší orga-
nizace ve městě. okrasná školka Ďá-
blice prodává z 80 % rostlinný mate-
riál z vlastní produkce, což jsou hlav-
ně různé druhy jehličnanů - borovi-
ce, smrky, jedle a další. nakupujeme 
pouze takový sortiment, který školka 
sama nepěstuje, zejména letničky, tr-
valky a alejové stromy. 

Okrasná 
školka  
Ďáblice 
 

Výsledky prodeje v roce 2018 ovlivnily hlavně náročné 
klimatické podmínky. Po proměnlivé zimě, během níž 
se vystřídalo teplo, sucho a posléze v době rašení pu-
penů i holomrazy, nastoupilo enormně teplé a suché 
letní a podzimní období. Díky intenzivní péči o pěsto-
vané rostliny neměly tyto výkyvy na rostlinný mate-
riál zásadnější dopad, přesto jsme však zaznamenali 
častější úhyn rostlin. 

V areálu školky již několik sezon probíhá postupné 
uvolňování produkčních ploch od starého, nevyuži-
telného a nekvalitního rostlinného materiálu a jejich 
následné osazování novým materiálem z vlastní výro-
by. V roce 2018 jsme kvůli extrémnímu suchu ze zbý-
vajících 5 % ploch zaplnili jen cca 2 %, zbytek ploch 
osadíme na jaře 2019. Kromě vlastního areálu se ďá-
blická školka stará také o zbývající produkční plochy 

Javor mléč: Jesle a mateřská školka pro 
nejmenší. specializují se hlavně na výchovu 
dětí, které jsou tak trochu... jiné. Mají tu třídu 
boroviček, třídu smrčků i třídu jedliček. :)



Kromě pěstování vlastního materiálu zajišťuje ďáblická školka dodávky rostlin pro realizační výsadbo-
vé akce naší organizace, jako jsou například náhradní výsadby stromů za pokácené dřeviny nebo vytváření 
nových zelených ploch ve městě. Výsadbový materiál nakupujeme podle specifikace jednotlivých projek-
tů, jedná se většinou o balové alejové stromy různých druhů a velikostí. V roce 2018 jsme například dodali:

 ■ 111 stromů (duby, javory, lípy, jasany, břízy, habry, třešně) pro výsadbu dřevin v centrálním parku v Praze 11,
 ■ 115 stromů a 50 trvalek pro vegetační úpravy v areálu nového velína vodního díla hostivař,
 ■ 177 stromů (duby, hrušně, jeřáby) pro výsadby na Dívčích hradech a v lesoparku Letňany,
 ■ 68 javorů, dubů, lip, akátů a dalších stromů pro výsadbu v parku na vrchu Vítkově,
 ■ 100 dřevin pro náhradní výsadby dřevin na pražských hřbitovech, hlavně duby letní, javory a lípy,
 ■ 7 500 keřů, například hlohy, kaliny, lísky či zimolezy, a 1 500 odrostků javorů mléčů a babyk, jasanů ztepilých, dubů 

letních a dalších druhů pro výsadbu zeleně na revitalizované skládce ve Velké chuchli
 ■ a cca 200 dalších stromů (střemchy, olše, vrby, lípy, duby, javory a další) pro různé menší výsadbové akce středisek 

Vodní toky a Lesy.
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v areálu zrušené okrasné školky 
ve Kbelích, v němž naše organiza-
ce vybudovala nové ekocentrum 
Prales. Zaměstnanci školky se 
průběžně starají o zdejší prosto-
kořenný rostlinný materiál a rost-
liny, které dorostou do prodejní 
velikosti, postupně vyzvedávají 
a přesouvají na prodejnu do Ďáb-
lic. Nejpozději v roce 2020 by měl 
být dopěstován a z ekocentra pře-
sunut všechen rostlinný materiál. 

Na základě objednávky odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy naše školka stejně jako 
v předchozích letech i v roce 2018 
zajistila osazení a instalaci let-
ničkových květinových věží na 
Mariánském náměstí a náměs-
tí Franze Kafky v Praze 1. Nově se 
staráme také o pěstební boxy po 
stranách hlavního schodiště ve-
doucího do budovy Magistrátu hl. 
m. Prahy na Mariánském náměs-
tí v Praze 1. Jar

o v
 ok

ra
sn

é š
ko

lce

Alejové stromy pro výsadbu ve městě

Sazenice v kontejnerech
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prohlížíte profil uživatele JaVOr mLéč

LetŇAnY: Výsadba 
dubové aleje 
v lesoparku Letňany

V lesoparku jsme na jaře vy-
sadili novou dubovou alej. 
Na akci se podílelo hned 
několik středisek naší or-
ganizace. Na vlastní výsad-
bu poskytlo pracovníky stře-
disko Lesy, středisko Vodní 
toky zajišťovalo mechaniza-
ci, ďáblická okrasná školka 
dodala všech 95 dubů a úsek 
realizace bude mít na sta-
rosti pětiletou povýsadbo-
vou péči.

  
2.

 Ús
ek

 re
al

Iza
ce HoLeŠoVICe: náhradní 

výsadby za kácení pro Ústřední 
čistírnu odpadních vod

Na jaře jsme dokončili poslední, 
čtvrtou etapu náhradních výsa-
deb stromů na území městské čás-
ti Praha 7, které financuje odbor 
strategických investic Magistrá-
tu hl. m. Prahy a které uložil Úřad 
městské části Prahy 7 za před-
chozí kácení stromů kvůli výstav-
bě Ústřední čistírny odpadních 
vod na Císařském ostrově. Na zele-
ných plochách v Holešovicích jsme 
v roce 2018 vysadili 10 stromů (am-
broně, javory babyky) a v Leten-
ských sadech podél pískové plochy 
640 keřů. Dřevinám budeme zajiš-
ťovat pětiletou povýsadbovou péči. 
Od podzimu 2016, kdy jsme s ná-
hradními výsadbami kvůli výstav-
bě čistírny na území Prahy 7 začali, 
jsme v Troji, na Štvanici, v Buben-
či i v Holešovicích na městských 
i soukromých pozemcích vysadili 
stovky stromů a keřů. 

Ú sek realizace vznikl 
k 1. 11. 2016 v reakci na 
nárůst zakázek hlavní-

ho města Prahy zaměřených 
na výsadby zeleně. V roce 2018 
úsek realizoval několik velkých 
výsadbových projektů v růz-
ných částech hlavního města.

tRoJA: náhradní výsadby 
za kácení kvůli výstavbě 
tunelu Blanka

Během dubna jsme zača-
li s druhou etapou výsadeb 
stromů na různých místech 
městské části Praha-Tro-
ja, jejichž první část jsme 
dokončili již na podzim 
2017. Tehdy v Troji přiby-
lo 262 stromů. Na jaře 2018 
jsme se zaměřili zejména 
na pozemky podél Vltavy 
v úseku od Trojského mos-
tu k osadě Podhoří. S výsad-
bami nám pomáhalo stře-
disko Lesy, akci financoval 
odbor strategických inves-
tic Magistrátu hl. m. Prahy. 
V průběhu listopadu jsme 
tuto druhou a zároveň po-
slední etapu výsadeb v této 
lokalitě dokončili. Celkem 
jsme v roce 2018 pro výsad-
by v Troji dodali 221 dře-
vin, zejména alejových stro-
mů. I těmto stromům věnu-
jeme pětiletou povýsadbo-
vou péči. 

Uživatel javor mléč napsal recenzi 
na náhradní výsadby za kácení pro 
Ústřední čistírnu odpadních vod
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středisko měSTSKá ZeLeň

RADLICe: Výsadba alejových stromů 
na Dívčích hradech

Na jaře jsme na Dívčích hradech v Praze 5 ve 
spolupráci se střediskem Lesy vysadili 82 no-
vých stromů, z nichž tři čtvrtiny tvořily vysoko-
kmenné hrušně starých odrůd. Doplnily je duby 
a jeřáby. Stromům budeme zajišťovat pětiletou 
povýsadbovou péči v předepsaném rozsahu.

BUBeneČ: Sadové úpravy  
v okolí kašny v areálu Výstaviště

V létě jsme v areálu Výstaviště vytvořili nové rozárium. 
Na ploše cca 1 500 m2 jsme vyseli nový trávník, založi-
li záhony z 1 100 trvalek a 700 keřů a doplnili je 26 po-
pínavými růžemi, které se pnou po dřevěné konstruk-
ci, již vyrobil úsek truhlárny. Z trvalek jsme volili hlav-
ně levanduli, která se s růžemi skvěle doplňuje. V rozá-
riu jsme vysadili také 11 sakur různých kultivarů.

Kromě nových výsadeb jsme se průběžně věnovali také stromům, které jsme na různých místech hlavního měs-
ta vysadili již v předchozích letech. Standardní povýsadbovou péči jsme poskytovali například dřevinám v parku 
U Čeňku v Praze 14, v Toužimské ulici ve Kbelích v Praze 19 či v oblasti Troje, Štvanice a na dalších místech Prahy 7.

DUBeČ, BĚCHoVICe: Výsadba alejových dřevin  
v nových lesích Robotka a V Panenkách

Na volných plochách nedávno založených lesů Robotka a V Panen-
kách na východě Prahy jsme v listopadu vysadili 23 alejových stro-
mů. Les Robotka, který kolegové ze střediska Lesy založili v prosinci 
2016, posílilo 10 vzrostlých stromů, do budoucího lesa V Panenkách, 
kam středisko Lesy začalo první tisíce lesních sazenic vysazovat na 
jaře 2017, jsme vysadili 13 nových dřevin. Stromům budeme zajišťo-
vat tříletou povýsadbovou péči v předepsaném rozsahu.

HřBItoVY: kompenzační výsadby stromů  
na pražských hřbitovech

Na základě smlouvy s příspěvkovou organizací hl. m. 
Prahy Správa pražských hřbitovů, která jsme uzavře-
li na podzim 2018 a která se týká údržby zeleně na 
hřbitovech ve správě této organizace, jsme na hřbito-
vech v různých částech Prahy začali s výsadbami no-
vých stromů. Tyto výsadby kompenzují kácení dře-
vin, k němuž Správa pražských hřbitovů přistoupila 
v předchozích letech. Do konce roku jsme vysadili cel-
kem 100 dřevin, nejvíce na Vinohradech a ve Vršovi-
cích (dohromady 54 stromů), dalších 26 stromů přiby-
lo na Hřbitově Malvazinky, 6 na vokovickém hřbitově, 
po 5 ve Střešovicích a v Šárce a 4 stromy v Podolí. Na 
jaře 2019 se přesuneme na Olšanské hřbitovy, kde vy-
sadíme asi 50 nových dřevin. 

Vpředu jedna 
ze sakur 
vysazených 
v areálu 
Výstaviště, 
v pozadí 
konstrukce 
rozária. 
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3. 

Příjem bioodpadu (v tunách) v roce 2018

komPostárNa 
Hl. m. PraHy 
ve Slivenci Javor mléč: Tady se vyrábí 

doslova H r o m a D y 
mňamek, kterými se pak ládují 
rostliny na zahradách Pražanů 
i my - městská zeleň. 
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středisko měSTSKá ZeLeň

A reál nové městské kompostárny vybudované na okraji městské části Praha-Slivenec jsme 
od hlavního města Prahy do své správy převzali v polovině roku 2017. V rámci naší organiza-
ce funguje kompostárna hl. m. Prahy – Slivenec jako samostatný úsek střediska městská ze-

leň. kompostárna přijímá bioodpad od občanů Prahy, od firem a mimopražských občanů a rovněž 
ze svozů velkoobjemových kontejnerů ze spádové oblasti zahrnující především levý břeh Vltavy. 
Areál, který je pro zákazníky otevřen šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, má za sebou rok a půl 
provozu a za tu dobu se úspěšně stihl zapsat do povědomí pražských občanů i firem.

Během zimy 2017/2018 jsme rozdrtili zásobu depono-
vaného materiálu z roku 2017 a připravili se na novou 
sezonu. Vznikly nové zakládky, které bylo nutné překo-
pávat a kropit a jejichž teplotu jsme denně měřili, aby 
byl dodržen správný proces zrání kompostu. Po zimní 
přestávce jsme kompostárnu veřejnosti znovu otevře-
li v polovině února. Od 1. 3. se kompostárna vrátila ke 
standardní letní otevírací době zahrnující i soboty. 
 
V průběhu roku 2018 jsme do kompostárny přija-
li celkem 2 162,35 tuny nového bioodpadu. Z toho 
173,71 tuny pocházelo z činnosti naší organizace. 
Z roku 2017 zůstalo v kompostárně 182,1 tuny nezpra-
covaného bioodpadu, který byl zpracován v roce 2018, 
jakmile jsme měli k dispozici dostatek takového ma-
teriálu, aby byl v zakládkách zajištěn vyvážený poměr 
vstupních surovin. V roce 2018 jsme do zakládek roz-
dělili celkem 817 tun připraveného bioodpadu. V kom-
postárně tedy zůstalo 1 527,45 tuny prozatím nezpraco-
vaného bioodpadu, z čehož 700 tun čítají již rozdrcené 
větve, které budou do zakládek rozděleny na jaře 2019.

materiál, si tak kompost mohli začít odebírat pro své 
vlastní potřeby. Za každých 5 kg bioodpadu, které do 
kompostárny odložili, dostali 1 kg hnojiva. 

Na konci září jsme rozšířili strojní vybavení kom-
postárny o mobilní čerpací stanici na naftu. Tato ven-
kovní stanice slouží k doplnění paliva pro techniku, 
která pomáhá se zpracováním bioodpadu. 

Do poloviny listopadu byla zdrojem elektrické ener-
gie pro kompostárnu elektrocentrála. Denně jsme tak 
podle ročního období spotřebovali až 80 litrů nafty. 
Kompostárnu se nám 21. listopadu podařilo připojit 
k elektrické síti. Díky tomu nám odpadly některé pro-
vozní starosti a ušetřený čas můžeme věnovat naší 
práci v kompostárně. 

V roce 2018 jsme ze zpracovaného 
bioodpadu vyprodukovali 200 tun hotového 
kompostu. Kompost z naší kompostárny 
na konci října úspěšně absolvoval všechny 
potřebné zkoušky a rozbory fyzikálních 
a chemických vlastností a byl oficiálně 
registrován jako organické hnojivo pod 
názvem Pražský kompost.

V roce 2018 jsme ze zpracovaného bioodpadu vy-
produkovali 200 tun hotového kompostu. Kompost 
z naší kompostárny na konci října úspěšně absolvoval 
všechny potřebné zkoušky a rozbory fyzikálních a che-
mických vlastností a byl oficiálně registrován jako or-
ganické hnojivo pod názvem Pražský kompost. Praža-
né, kteří v roce 2017 v kompostárně uložili organický Výroba kompostu

Vykládání bioodpadu

Uživatel javor mléč se cítí mlsně
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 4. stromoVka
 

Úseky správy a údržby Stromovky zodpoví-
dají za celoroční provoz parku celopražské-
ho významu královská obora – Stromovka. 

Běžné práce naše organizace zajišťuje vlastními 
silami, pomáhají nám i další úseky našich středi-
sek městská zeleň, Vodní toky a Lesy. na speci-
álních akcích spolupracujeme s dodavateli vybra-
nými ve výběrových řízeních. Běžná údržba par-
ku se v průběhu vegetační sezóny zaměřuje na 
trávníkové plochy, na výsadby okrasných dřevin 
a rostlin, zálivku, ochranu rostlin či úklid komu-
nikací, chodníků a zelených ploch. V zimním ob-
dobí pak zajišťujeme především údržbu komuni-
kací, kácení dřevin a odstraňování pařezů. V péči 
máme 5 dětských hřišť nacházejících se v parku, 
z nichž dětské hřiště kaštánek je celoročně hlída-
né a návštěvníkům nabízí i umývárnu a WC. Vodní 
plochy v centrální části Stromovky spravuje stře-
disko Vodní toky. Podzimní ráno

Javor mléč: Ve stromovce by chtěl žít 
každý... a já mám to štěstí, že taky žiju. 
Je to největší a podle mě i nejkrásnější 
park v Praze. stejně jako je Praha hlavním 
městem Česka, tak je stromovka hlavním 
parkem Prahy. ;)
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Stromovka na jaře 2018 získala nové území, které 
bylo původně součástí areálu sousedního Výstaviš-
tě. Rozrostla se tak o cca 2,3 hektaru na současných 
90,82 hektaru. Prozatím jsme plochu vyčistili od ná-
letových dřevin, posekali vysokou trávu a pokáceli 
11 stromů v havarijním stavu. Koncem roku jsme po-
žádali o povolení k odstranění dalších 9 stromů ve 
špatném zdravotním stavu. Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy nyní připravuje koncepci cel-
kové revitalizace tohoto území. 

Jako každý rok jsme ve Stromovce 
v roce 2018 vysazovali nové stromy. Na jaře 
posílilo alej u plavebního kanálu v sever-
ní části parku 14 dubů letních. Dalších cel-
kem 45 stromů, hlavně duby, buky a lípy, jsme 
v průběhu jara vysadili na Psí louce a ve Sta-
rém parku. Byly mezi nimi i 3 méně zná-
mé a v zahradnictví relativně málo používa-
né duby texaské (Quercus texana ‘New Madrid’), 
které zakotvily u Podmokelské dráhy. S vý-
sadbou náhradních stromů za dříve pokáce-
né dřeviny i s výsadbou stromů úplně nových 
jsme pak pokračovali na podzim. Hlavně ve 
Starém parku a ve dně bývalého Rudolfova 
rybníka v centrální části parku jsme vysadili 
celkem 119 stromů, mezi nimi opět i některé 
méně známé a vzácné druhy, například alán-
gium platanolisté, halézie stromovitá, parocie 
perská, česnekovník čínský, mákie amurská, 
tupela lesní, lapina škumpolistá, ale i tisovec 
dvouřadý a šácholan přišpičatělý. 

narozeniny!
Stromovka v roce 2018 slavila 750. výročí od svého za-
ložení. K tomuto významnému jubileu jsme v břez-
nu získali dva nové elektromobily – malou dodávku 
s korbou a osobní vůz. Oba vozy s elektrickým poho-
nem slouží našim pracovníkům při údržbě parku. Do-
dávka pomáhá hlavně se svá-
žením odpadků, které leží 
mimo odpadkové koše na 
volných plochách parku. 
Kromě prostředků od hlav-
ního města Prahy nákup 
vozidel částečně pokryla 
i dotace od Státního fondu 
životního prostředí. V sou-
vislosti s tímto jubileem se navíc pod záštitou středis-
ka Ekologická výchova v červnu uskutečnily 2 komen-
tované prohlídky parku pro veřejnost a jedna pro stu-
denty zahradnictví Střední odborné školy Jarov. 

Péče o DřeVINy: Výsadby 
a přesazování stromů, 
rekonstrukce parteru před 
šlechtovou restaurací

na jaře posílilo alej u plavebního kanálu v severní části parku 
14 dubů letních. dalších celkem 45 stromů, hlavně duby, buky a lípy, 
jsme v průběhu jara vysadili na Psí louce a ve starém parku.

Dárek pro Stromovku: 2 nová elektroauta

Jaro ve Stromovce: kvetoucí šeříky

Javor mléč: 
Přejeme dalších 
aspoň 750 
spokojených let. 
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Kromě výsadeb nových stromů jsme se roz-
hodli několik již vzrostlých dřevin také pře-
sadit. Do historické lipové aleje podél hlav-
ní cesty mezi Podmokelskou dráhou a plaveb-
ním kanálem jsme na jaře přesunuli 8 lip ze-
lených, které do té doby rostly na nevyhovu-
jícím místě, kam byly před lety nevhodně ve 
skupině vysazeny. Pomohl nám s tím speci-
ální přesazovací stroj, který dokáže přemís-
tit i 5 metrů vysoký strom s balem o průměru 
2 metry z jednoho stanoviště na druhé, aniž 
by jej poškodil. Zhruba deset let staré stromy 
během chvilky zacelily dospělou alej, v níž se 
docela mladé stromky nedokázaly prosadit. 

Na podzim jsme se pustili do rekonstruk-
ce parteru před Šlechtovou restaurací, kte-
rá byla důležitá pro celkový rozvoj centrální-
ho prostoru Stromovky. V souladu s celkovým 
koncepčním záměrem i odbornými arboris-
tickými a fytopatologickými posudky dřevin 
jsme obnovili zdejší alej 28 okrasných třeš-
ní, která parter rámuje ze severní strany. Alej 
i nadále tvoří třešně, původní kultivar slivoně 
Sargentovy ´Acollade´ jsme však nahradili kul-
tivarem ´Charles Sargent´, který je pro toto sta-
noviště vhodnější.Kromě toho jsme z prosto-
ru východně od Šlechtovy restaurace odstra-
nili 5 stromů v havarijním stavu a 210 m2 keřů 
a náletů. Práce na obnově parteru budou po-
kračovat na jaře 2019 založením trávníků. 

Dřeviny v parku průběžně ošetřují naši ar-
boristé, v roce 2018 se zaměřili především na 
stromy kolem Podmokelské dráhy, na ploše 
mezi točnou tramvají a dětským hřištěm Ko-
níček a v nově připojené části parku. 

PÉČE O KVĚTINY: Nový 
trvalkový záhon, obnovený 
azalkový záhon, výsadby 
letniček a dvouletek

Již v lednu 2018 jsme začali osazovat nový trvalkový 
záhon, který jsme založili na břehu potoka ve Starém 
parku. Celkem jsme vysadili 1 128 trvalek a 750 drob-
ných cibulovin, například petrklíče, sasanky, rdesna či 
kakosty a z cibulovin narcisy, česneky i tulipány. Po-
dobné záhony trvalek ve Stromovce naleznete napří-
klad u Malé říčky, na svahu pod Místodržitelským le-
tohrádkem nebo u podchodu ke Šlechtově restauraci.

V souladu se změnami prostoru dna bývalého Ru-
dolfova rybníka jsme v jeho západní části na pod-
zim obnovili původní azalkový záhon. Jeho kostru 
jsme vytvořili dosazením 25 nových azalkových keřů 
a do spodního trvalkového patra jsme vysadili cel-
kem 1 930 rostlin. Primulky, mitrovničky, pomněnkov-
ce, biky, rdesna či kapradě zaplnily plochu o velikos-
ti 234 m2. 

Pravidelně se staráme o květiny na parterových zá-
honech před Šlechtovou restaurací. Na jaře zde sá-
zíme a vyséváme letničky, po nichž na podzim přichá-
zejí macešky a cibuloviny. Na záhony jsme v květnu 
vyseli letničkovou směs Lednická radost, kterou jsme 
doplnili předpěstovanými sazenicemi letniček. Při za-
kládání letničkových záhonů nám stejně jako v minu-
lých letech pomáhali žáci Fakultní základní školy Pe-
dagogické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy 7. Na-
vzdory velmi horkému létu se nám podařilo letnič-
ky na záhonech v dobré kondici udržet až do poloviny 
podzimu. Teprve koncem října jsme místo nich vysa-
dili přes 31 tisíc macešek a cibulovin. 

Přesazovací stroj v akci
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Vybavení parku: nové hřiště 
i budky pro netopýry 
V létě jsme získali do své správy nově otevřené dět-
ské hřiště U čítárny, které je určeno především pro 
větší děti a dospělé. Je vybaveno otočnými houpací-
mi mísami, kolotočem s kruhem na sezení, skákacími 
disky, otočnou kladinou, balančními bloky a houpač-
kou. Nachází se nedaleko rybníka Slunečnice. 

Péče O 
TráVNíKy:  
Vegetační úpravy dna 
bývalého rudolfova rybníka
Na jaře jsme zahájili další etapu postupné rege-
nerace trávníkových ploch, která je součástí roz-
sáhlé celkové rekonstrukce dna bývalého rudol-
fova rybníka v centrální části stromovky. Na jaro 
připadla regenerace vybraných částí travnatých 
ploch kolem nových a zrekonstruovaných ryb-
níků o celkové výměře přibližně 13 hektarů. Plo-
chy jsme oseli speciální travní směsí určenou pro 
osluněné rekreační zátěžové trávníky. renova-
ci trávníků na dně bývalého rudolfova rybníka 
jsme zakončili na podzim osetím prudkých svahů 
jeho bývalých břehů o výměře 6 430 m2 takzva-
ným hydroosevem.

nové hřiště U čítárny
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Letničky před 
Šlechtovou 
restaurací

Na konci prázdnin proběhla na dětském hřišti Vozov-
na kompletní výměna kačírku a úprava všech bez-
pečnostních zón kolem herních prvků a sestav. Tomu-
to generálnímu úklidu podrobujeme v pravidelných 
intervalech každé hřiště v naší správě. Kromě toho 
ovšem hřiště vyžadují také každodenní běžnou péči, 
jejíž součástí je kontrola a oprava herních prvků, vy-
prazdňování košů, hrabání listí, odvoz odpadu a čiště-
ní pískovišť. Každý rok na konci zimy navíc písek v pís-
kovištích vyměňujeme. Ročně na každé takové písko-
viště přidáme v průměru přes 13 m3 nového písku.

Na konci října jsme do korun stromů na Císařském os-
trově zavěsili 6 speciálních dřevocementových bu-
dek pro netopýry. Stejné náhradní příbytky jsme pro 
netopýry nainstalovali ve Stromovce již v roce 2015 
a velmi se nám osvědčily. Budky napodobují přirozené 
skrýše netopýrů v dutinách a štěrbinách starých stro-
mů. Váží okolo 20 kg, jejich vnitřní rozměry jsou při-
bližně 20 x 40 cm a každá z nich pojme až 150 netopý-
rů. Velmi pevný materiál by měl budkám zajistit odol-
nost a dlouhou životnost. Budky by měly netopýrům 
kompenzovat pokácení několika stromů, které muse-
ly ustoupit přestavbě a rozšíření Ústřední čistírny od-
padních vod, jejíž areál se na Císařském ostrově na-
chází. Budky poslouží jako úkryt pro letní netopýří ko-
lonie, díky dobré tepelné izolaci v nich navíc tito chrá-
nění živočichové budou moci „zaspat“ i nepříznivé 
zimní období. Akci financoval odbor strategických in-
vestic Magistrátu hl. m. Prahy. S vytipováním nejvhod-
nějších stromů pro zavěšení budek nám pomohli zá-
stupci České společnosti pro ochranu netopýrů.
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Už na jaře 2017 jsme začali pracovat na celkové ob-
nově ořechového sadu na západním okraji zahra-
dy Kinských. Pokáceli jsme zdejší přestárlé a náleto-
vé dřeviny, odfrézovali pařezy, ze svahu odtěžili vrstvu 
nesoudržné drcené opuky a nahradili ji kvalitní zemi-
nou. V roce 2017 jsme pak na připravené ploše v pravi-
delném rastru vysadili 24 stromů, 319 keřů a 6 974 tr-
valek - ožanky kalamandry a kamejky modronachové. 

V tomto duchu jsme v obnově starého sadu pokračo-
vali i v roce 2018. V další části jsme opět odstranili ne-
žádoucí dřeviny a pařezy a za pomoci speciální me-
chanizace určené pro práci ve svahu jsme na plochu 
doplnili substrát a založili nový trávník a záhony pů-
dopokryvných trvalek. Svah jsme zpevnili více než 
300 m2 kokosové rohože, abychom jej zabezpečili před 
sesuvem půdy z horního okraje zahrady, k němuž zde 
v minulosti již došlo. Toto opatření prokázalo svůj vý-
znam už na přelomu května a června, kdy zahradu za-
sáhly silné přívalové deště, které v celém parku způ-
sobily rozsáhlou erozi a pohyb geologicky nestabilní-
ho svahu. Deště způsobily nemalé škody i na již dříve 
upravených plochách, na nichž rohože původně neby-
ly. Sesuvy z okolních ploch ovšem částečně poškodily 
i nové práce, které jsme tak museli provést znovu. 

Na přelomu října a listopadu jsme na připravené plo-
chy vysadili dalších 35 stromů, více než 560 keřů a tak-
řka 15 200 sazenic ožanky kalamandry a kamejky mod-
ronachové. Své kořeny v sadu zapustily nové hrušně, 
třešně, švestky a lísky a z keřů růže, dříny, muchovní-
ky a temnoplodce. V sadu jsme založili 6 540 m2 nových 
trávníků, z toho 700 m2 trávníků štěrkových.

Úpravu poslední části ořechového sadu máme ještě 
před sebou, celkovou obnovu ořechového sadu by-
chom měli završit v roce 2019. 

obnova ořechového sadu

5. Zahrada Kinských 
a Petřín Javor mléč: Na Petříně se v roce 2018 děly 

velké věci. Tady jsou dvě z nich:
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Ú sek zahrady kinských a Petřína spravuje zahrady parku celopražského významu – komplex zahrad 
vrchu Petřína včetně parku na Hradčanském náměstí a zahrady kinských v Praze 1 a 5. Úsek zajiš-
ťuje například jmenovité zakázky týkající se vegetačních úprav parku a péče o stromy, má na sta-

rosti opravy dlážděných a mlatových cest, provoz 2 dětských hřišť, kontinuální péči o Svatojánskou vinici 
na Petříně i pravidelnou údržbu kanalizace v parku. Běžnou údržbu parkových ploch vykonávají stávající 
dodavatelé vzešlí ze soutěží, které v minulosti vyhlásil odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy. 
komplex zahrad vrchu Petřína (1. část) a zahradu kinských udržuje firma Pavel míka – zahradnické služ-
by, komplex zahrad vrchu Petřína (2. část) firma Vojanovy sady, spol. s r.o.

Další velkou akcí na Petří-
ně byla v roce 2018 revitaliza-
ce parku u Petřínské rozhledny, 
který ještě donedávna chátral. 
Opravovaly se dlážděné cesty, 
dešťová kanalizace a vsakova-
cí šachta, rekonstruovaly kap-
ličky křížové cesty a kaple Boží-
ho hrobu i objekt kavárny, kte-
rý je v soukromých rukách. Naše 
organizace měla na starosti 

Revitalizace parku u Petřínské rozhledny
úpravu vegetačních ploch. Ješ-
tě před zahájením všech sta-
vebních prací jsme zabezpečili 
stávající solitérní stromy i sku-
piny dřevin, aby je stavba ne-
poničila, a na přelomu června 
a července, po ukončení staveb-
ních úprav, jsme v parku zaháji-
li regeneraci ve- getačních 
ploch. V parku jsme revi-
talizovali stá- vající tráv-

níky, založili nové trávníky a zá-
hony a nainstalovali kokosové 
rohože pro zpevnění svahů. Na 
podzim jsme v parku vysadili 
26 stromů - 12 lip srdčitých, 9 jí-
rovců maďalů a 5 dubů letních, 
přes 2 000 sazenic břečťanu 
a 220 okrasných keřů, například 
lískovníček klasnatý, hroznovec 
velkokvětý, svídu výběžkatou 
nebo růži mnohokvětou.

Uživatel javor mléč napsal recenzi na 
Revitalizaci parku u Petřínské rozhledny 



PéČe o DřeVInY: Arboristické 
zásahy a kompletní vinice
Již v roce 2017 začali naši arboristé v celém komple-
xu Petřína provádět arboristické zásahy na vybra-
ných stromech podle plánovaného projektu, jehož 
cílem bylo zachování provozní bezpečnosti zahrad 
a pěstební opatření na stromech. V roce 2018 jsme 
práci dokončili. Arboristé na stromech celkem pro-
vedli přes 900 odborných zásahů, přičemž někte-
ré stromy si vyžádaly i 2-3 zásahy. Na základě plánu 
kácení některých dřevin jsme podali příslušným or-
gánům státní správy oznámení o odstranění 24 stro-
mů v zahradách komplexu mimo zahrady Kinských 
a 23 stromů v zahradě Kinských, které jsme také do 
konce roku provedli. V zahradě Kinských jsme navíc 
požádali o povolení ke kácení 16 stromů, které nako-
nec bylo nutné pokácet v havarijním režimu, neboť 
jejich zdravotní stav se vlivem extrémně suchého 
jara, léta i části podzimu výrazně zhoršil. 

Náš dodavatel, který se kontinuálně stará o Sva-
tojánskou vinici ve Strahovské zahradě, do vini-
ce v dubnu vysadil poslední chybějící sazenice révy. 
Dodávku sazenic zajistila naše okrasná školka. Cel-
kem se jednalo o 159 sazenic odrůdy Pinot Blanc, 
které doplnily 86 sazenic odrůd Phoenix a Festi-
valnyj vysazených v prosinci 2017. Celkem tak nyní 
ve Svatojánské vinici máme 1 080 hlav vinné révy. 
Na podzim se vyměnila část akátových kůlů, které 
slouží jako opora pro rostliny. Dodali jsme celkem 
300 nových akátových kůlů.

PéČe o kVĚtInY: Jiřinkový 
sad a pomník karla Hynka 
máchy
 
Jako každý rok jsme v květnu po odkvětu dvouletek 
na záhonech v Jiřinkovém sadu a u pomníku Karla 
Hynka Máchy v Seminářské zahradě navrhli podobu 
letničkových záhonů a dodali rostliny pro výsadbu. 
Mezi takřka 10 tisíci letničkami byly například be-
gónie, krásnoočka, nevadlece, lobelky a šalvěj. Zkom-
binovali jsme je s jiřinami, krásněnkami, laskavcem 
či s travinou se zajímavým jménem: dochan ocasí 
peří. Na podzim letničky vystřídaly dvouletky - pro 
výsadbu jsme dodali téměř 11 tisíc sazenic, hlavně 
různé druhy macešek, pomněnky či trýzel. 
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oPRAVY V PARkU: Palisády, 
zábradlí i vodovodní přípojka
V zahradě Kinských jsme během zimy zajistili re-
konstrukci opěrné zdi z palisád na dětském hřiš-
ti u vodopádu. Veškeré dosluhující dřevěné palisády, 
které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků hřiš-
tě, jsme odstranili a nainstalovali jsme nové palisá-
dy z PVC, které imitují původní dřevěnou kulatinu 
a u kterých předpokládáme mnohem delší životnost. 
 
V rámci údržby mobiliáře jsme zajistili také opra-
vu litinového zábradlí na vyhlídce poblíž citadely 
a zároveň celkovou rekonstrukci dřevěného zábradlí 
v zatáčce u vodopádu v zahradě Kinských.

Během června jsme řešili závadu na vodovodním ve-
dení v sadu Nebozízek zjištěnou koncem roku 2017. 
Tento rozvod pitné vody slouží jako zdroj pro pítko 
U Žabiček v Seminářské zahradě a pro pítko nain-
stalované v roce 2017 v sadu Nebozízek. Protože tím-
to zásobovacím potrubím netekla žádná voda, na 
jaře, kdy už nehrozilo zamrznutí vody, jsme muse-
li ručními výkopovými pracemi nalézt původní pří-
vod vody, ke kterému neexistovala žádná dokumen-
tace. Původně jsme měli v plánu provést pouze opra-
vu. Nakonec jsme ovšem k těmto pítkům museli vy-
tyčit a položit zcela nový přívod vody, neboť v průbě-
hu oprav se ukázalo, že původní vedení je technolo-
gicky zcela nevhodně položeno. Díky nové přípojce 
jsou pítka od konce května opět v provozu. 

Ve všech parcích celopražského významu dvakrát 
ročně zajišťujeme kompletní revizi a čištění kana-
lizace. V roce 2018 proběhla údržba během května 
a června, respektive během října a listopadu.

Na počátku roku 2018 jsme pokračovali v syste-
matickém likvidování černých skládek opakovaně 
vznikajících v obtížně přístupných lokalitách sadu 
Nebozízek a v Seminářské a Lobkovické zahradě 
a vyklidili jsme odtamtud několik skládek, které si 
zde obyvatelé parku z řad bezdomovců opět vytvoři-
li. Z těchto lokalit jsme odstranili cca 30 tun odpad-
ků. Práce probíhaly za asistence Městské policie hl. 
m. Prahy, která nejdříve musela dočasné obyvatele 
z místa vykázat, vše navíc komplikoval svažitý a pro 
techniku v podstatě nepřístupný terén. S průběž-
ným úklidem těchto i dalších míst budeme průběž-
ně pokračovat.

111

Růžový sad na Petřině
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 6. Park HVězDa

V březnu jsme oslovili externího specialistu kvůli od-
bornému posouzení stavu historické lipové aleje ros-
toucí v průhledu směrem od Libocké brány a stromů 
na krajích lesního porostu podél tří hlavních os obo-
ry, tedy v nejfrekventovanějších částech obory. Jeho 
úkolem bylo identifikovat stromy s vizuálně patrný-
mi symptomy, které provází zřejmé a bezprostřední 
narušení provozní bezpečnosti stromu. Po terénním 
průzkumu bylo nakonec vytipováno 14 stromů, jejichž 
špatný stav z nich činil velké nebezpečí pro návštěv-
níky parku. Vybrané stromy jsme 
pokáceli nebo sesadili na torza. 
Tato torza již nejsou nijak provoz-
ně nebezpečná, ale mohou po-
sloužit jako vhodný úkryt pro nej-
různější druhy organismů a přiro-
zeně tak jako dřevní hmota dožít 
v přírodě. Na základě pravomoc-
ného povolení ke kácení od dotče-
ných orgánů státní správy ochra-
ny přírody a památkové péče jsme 

Ú sek park Hvězda zajišťuje správu parkové části obory Hvězda v Praze 6 
– tedy péči o průhledy, aleje, vstupní prostory a parterové trávníky před le-
tohrádkem. na těchto plochách se staráme o dřeviny a květinové záhony 

i o kvalitu trávníků a dobrý stav parkového mobiliáře, jako jsou lavičky nebo od-
padkové koše. Lesní části obory Hvězda spravuje středisko Lesy.

v druhé polovině března pokáceli kvůli jejímu špat-
nému zdravotnímu stavu také jednu z lip z lipové ale-
je. Povolení nám ukládalo zajistit při kácení biologický 
dozor, proto jsme do akce zapojili odborníky na neto-
pýry i brouky. Podle jejich doporučení jsme torzo kme-
ne ponechali nedaleko aleje, kde se bude dřevní hmota 
přirozeně rozkládat a poslouží pro vývoj různých dru-
hů hmyzu. Lipová alej se ale naším zásahem nezmen-
šila, právě naopak. Na 2 uvolněná místa mezi starými 
stromy jsme na podzim vysadili 2 nové lípy srdčité. 

Javor mléč: Tak to chodí, ve městě se strom někdy prostě musí 
pokácet, aby nechtěně nezpůsobil neštěstí. Často se však dá 
najít kompromis. a tím kompromisem je broukoviště. strom se 
sesadí na bezpečné torzo, takže může dožít doma - na místě, kde 
vyrůstal a žil po celý svůj život, a nikomu tam nebude na obtíž - 
právě naopak. společnost mu budou dělat vděční brouci, pro které 
v Praze taky není zrovna jednoduché najít dostupné bydlení. 



Až do jara 2018 byly trvalkové záhony před letohrád-
kem jediným květinovým prvkem v oboře, v dubnu 
jsme však začali pracovat na vytvoření nových trval-
kových lemů ve středovém průhledu směrem na Vy-
pich. Ten- to nový květinový prvek bude vytvá-
řet pomyslnou přechodovou lin-

ku mezi lesem a travna-
tým pásem, který lemu-

je mlatové cesty hlav-
ní osy obory. Při vý-
sadbách jsme použi-
li postup, s nímž již 
máme zkušenosti na-

příklad ze Stromov-
ky – zkombinovali jsme 

výsadbu jednotlivých trva-
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Na jaře jsme v těch částech průhledů, které byly po 
zimě v horší kondici, obnovili trávníkové plochy. Sou-
částí této standardní jarní péče je například likvidace 
nežádoucích mechů a dosévání řídkých míst.
 
Průběžně po celý rok pečujeme o 2 trvalkové záhony 
na parterovém trávníku před letohrádkem, které jsme 
založili v roce 2016 a které nahradily původní letnič-
kové záhony. Záhony, které ze dvou stran rámují trav-
natou plochu před letohrádkem, jsme na jaře něko-
likrát vypleli, opravili oplocení kolem nich a stávají-
cí trvalky přihnojili. Při zakládání v roce 2016 jsme na 
záhony vysadili takřka 3 tisíce trvalek a přes 8 tisíc ci-
bulovin, rostliny je však třeba průběžně doplňovat. Na 
jaře jsme proto mezi trvalky dosadili několik chybějí-
cích topolovek růžových a na podzim jsme na záhony 
vysadili dalších 1 000 cibulovin. Narcisy tří různých 
druhů zde rozkvetou už na jaře.    

lek s výsevem speciální trvalkové směsi. Skladba rost-
lin byla navržena s ohledem na lesní charakter okol-
ních porostů, proto jsou v ní zastoupeny druhy, které 
patří do lesních společenstev, jako jsou například sas-
anky, hluchavka šalvějová či pomněnkovec velkolistý. 
Trvalkové lemy však záhy po dokončení velmi utrpěly 
při akci pro veřejnost s masovou návštěvností. Pořada-
tel akce nicméně vzniklou škodu na své náklady obra-
tem napravil a trvalky jsou nyní již v pořádku.
 
V průběhu jara truhlárna střediska Lesy kompletně 
zrenovovala 42 celodřevěných laviček typu Procház-
ka z parteru před letohrádkem a 10 odpadkových košů 
stejného typu. 

Javor mléč: odpočiňte si na opravené lavičce 
typu Procházka, odpadky vyhoďte do 
opraveného koše typu Procházka a pak si po 
oboře nezapomeňte udělat okruh typu - jak 
jinak než - procházka. :))

lipová alej se ale naším 
zásahem nezmenšila, právě 
naopak. na 2 uvolněná 
místa mezi starými stromy 
jsme na podzim vysadili 
2 nové lípy srdčité. 

V listopadu jsme k vnější straně zdi kolem obory 
v úseku mezi branou u Vypichu a branou u Bílé hory 
vysadili 555 popínavých rostlin. Doufáme, že nám vy-
sazené přísavníky pětilisté a břečťany popínavé po-
mohou zeď ochránit před vandaly.

Na konci léta jsme vybrali externího specialistu, aby 
komplexně posoudil nynější stav stromů podél 3 hlav-
ních os obory, na dětských hřištích, na ploše parte-
ru a v historické lipové aleji a navrhl pro ně adekvát-
ní pěstební péči. Na podzim tento nezávislý odborník 
posoudil stav dřevin v libocké ose obory a na dětských 
hřištích, další dvě osy bude analyzovat v roce 2019. 
Vyhodnotí stav jednotlivých dřevin a doporučí pro ně 
vhodný typ pěstebního opatření včetně stanovení na-
léhavosti daného zákroku.

Nové trvalkové lemy opravené lavičky

Tento příspěvek se líbí uživateli javor mléč
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 7. 

V roce 2018 jsme spolu s dodavatelem vybraným v po-
ptávkovém řízení v severním svahu Vítkova vybudo-
vali nové terénní schodiště. Toto schodiště, které tvo-
ří asi 280 dřevěných schodnic, začíná nedaleko fitne-
ss hřiště a návštěvníci se z něj mohou dostat na ploši-
ny ve svahu a odtud pokračovat dál po stezkách, kte-
ré svahem procházejí. Stezky a plošiny o celkové vý-
měře asi 3 000 m2 jsme zpřístupnili již koncem roku 
2017 poté, co jsme z nich odstranili nežádoucí a nále-
tovou vegetaci. 

Také jižní svah parku je nyní návštěvníkům přístup-
nější. Na konci března jsme začali budovat přírod-
ní stezku se štěrkovým trávníkem mezi Památníkem 
národního osvobození a cestou vedoucí nahoru k pa-
mátníku od Tachovského náměstí. Stezka zde původ-
ně existovala, několik let už ale byla zcela zarostlá. Od-
stranili jsme proto nálety a suché dřeviny, odfrézova-
li pařezy a zajistili vyhrabání nečistot ze svrchního 
profilu terénu. Poté jsme na celou plochu dodali sub-
strát smíchaný s kamenivem a osivem a nakonec jsme 
urovnanou plochu nové stezky pořádně zhutnili. Dal-

Ú sek park Vítkov zajišťuje správu celopražsky významného parku na vrchu Vítkově v Praze 3. Pra-
videlnou běžnou údržbu parkových ploch, například sekání trávy, sběr odpadu, údržbu keřových 
ploch a údržbu dětských hřišť, vykonává společnost Gartensta plus s.r.o., kterou v minulosti vy-

bral odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy. náš úsek úkoly pravidelné běžné údržby parkových 
ploch zadává a kontroluje jejich plnění a kromě toho organizuje a zajišťuje mimořádné akce v parku, jako 
jsou stavební a terénní úpravy, opravy a výměny mobiliáře či výsadby dřevin. 
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thomayerova vyhlídka v západní části parku
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ší přírodní stezku v jižním svahu 
jsme dokončili na přelomu dub-
na a května ve spolupráci se stře-
diskem Lesy. Tato stezka spoju-
je piknikové místo se sportovním 
areálem Sport Vítkov. Je dlouhá 
150 metrů a široká asi 2,5 metru. 

mého jako Thomayerova vyhlídka. 
Z plánovaných 68 dřevin se zde 
do konce roku podařilo vysadit 
53, zbylých 15 dřevin se dočká na 
jaře 2019. Na podzim jsme do par-
ku vysadili celkem 25 dubů růz-
ných druhů, 8 javorů mléčů a 4 ja-
vory babyky, 5 slivoní tureckých, 
2 jerlíny japonské a 6 jeřábů (3 je-
řáby břeky a 3 jeřáby muky). Stro-
my jsme doplnili 3 keři kdouloně 
obecné. Na jaře v parku přibyde 
ještě 7 dubů pýřitých neboli šípá-
ků, 6 borovic lesních, jeden javor 
klen a jedna hrušeň obecná. 

Během května jsme zajistili pří-
pravné práce pro instalaci nové-
ho fitness prvku, který poté dodal 
odbor ochrany prostředí Magis-
trátu hl. m. Prahy. Tyto přípravné 
práce zahrnovaly terénní úpravy 
a instalaci nové dopadové plochy. 
Dětské hřiště pro nejmenší zase 
získalo dva nové herní prvky, kon-
krétně skluzavku a pirátskou loď, 
a sousední dětské hřiště jeden 
nový multifunkční herní prvek, 
který dětem poslouží jako lezecká, 
houpací i prolézací souprava.
 
V první polovině listopadu naši 
arboristé zdravotními řezy ošetřili 
5 vytipovaných stromů rostoucích 
poblíž dětského hřiště Písečná 
duna. Odstranili především suché, 
oslabené nebo škůdci napadené 
větve, které by se mohly při vět-
ším zatížení odlomit a ohrozit ná-
vštěvníky parku. Další strom - ví-
cekmennou lípu stříbrnou v těsné 
blízkosti hřiště - museli dokonce 
pokácet. Dřevina definitivně pro-
hrála svůj dlouhý boj s houbovou 
chorobou, která narušila její stabi-

litu. Lípa odumírala a hrozilo, že 
se rozlomí či vyvrátí. 

Vítkov se však v roce 2018 dočkal 
i nové zeleně. Začátkem listopa-
du jsme pro výsadbu v parku do-
dali 19 nových alejových stromů. 
V různých místech v parku přiby-
lo 10 višní chloupkatých, 5 hruš-
ní obecných, 2 střemchy obecné 
a 2 duby červené. Další stromy bě-
hem podzimu obohatily západní, 
takzvanou Thomayerovu část par-
ku rozkládající se kolem vyhlídko-
vého neoklasicistního altánu zná-

na podzim jsme do parku vysadili celkem 25 dubů 
různých druhů, 8 javorů mléčů a 4 javory babyky, 
5 slivoní tureckých, 2 jerlíny japonské a 6 jeřábů.

Budování nové stezky 
v jižním svahu Vítkova

Tento příspěvek se líbí uživateli javor mléč
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 8. Park letNá
Ú sek park Letná a památné stromy zajišťuje správu celopražsky významného parku Letenské sady 

i péči o památné stromy na území hlavního města Prahy. Pravidelnou běžnou údržbu parkových 
ploch vykonává stávající dodavatel, kterého v minulosti vybral odbor ochrany prostředí magistrá-

tu hl. m. Prahy, konkrétně společnost Ing. Jan Švejkovský – Jena. Běžná údržba zahrnuje úpravy trávní-
kových ploch, tedy seče i obnovy trávníků, realizaci letničkových a trvalkových záhonů a následnou péči 
o výsadby. Její součástí je také ochrana rostlin a úklid komunikací, chodníků a zelených ploch, který zahr-
nuje i likvidaci listí a komunálního odpadu. náš úsek provedené práce kontroluje a vyhodnocuje, zajišťu-
je veškeré opravy cest, mobiliáře, kanálů a dalších prvků v parku a na starosti má také kácení, ošetřování 
i kontrolu stavu dřevin. 

Koncem května naši arboristé 
ošetřili 6 vytipovaných stromů, 
u kterých provedli zdravotní řezy 
a obvodové redukce. Nejrozsáhlej-
ší zásah si vyžádala stárnoucí so-
litérní lípa velkolistá, která domi-
nuje vrcholu svahu na křižovat-
ce parkových cest v západní čás-
ti parku. Zdravotní stav této lípy 
je velmi špatný, dřevina od vrcho-
lových partií silně prosychá, na-
víc jsme zjistili, že ve kmeni je 
rozsáhlá dutina. V průběhu léta 
a podzimu jsme stav lípy dále sle-
dovali a v listopadu jsme proved-
li tahové zkoušky, které měly zjis-
tit, jak odolný je strom vůči vý-
vratu z kořenů nebo zlomu kme-
ne a jaká pěstební opatření by tak 
pro strom byla dále vhodná. Díky 

Průběžně pečujeme o všechny 
dřeviny v parku, speciální roz-
vojovou a udržovací péči jsme 
v roce 2018 věnovali zvláště 
85 dřevinám, které jsme v parku 
vysadili v roce 2016 jako náhradu 
za nutné kácení v Letenských sa-
dech, k němuž došlo na přelomu 
let 2015 a 2016. Péče o nově vy-
sazené stromy spočívá zejména 
v intenzivní zálivce, opravě kůlo-
vání a opravě zálivkových mís ze 
štěpky. U 56 z nich naši arboris-
té v uplynulém roce provedli vý-
chovné řezy. Bohužel jsme mu-
seli také odstranit 10 uhynulých 
dřevin, mezi nimiž byly například 
duby bílé a červené. Jejich zce-
la zdravé koruny polámali a tím 
i zničili vandalové. V září jsme vy-
sadili 10 náhradních stromů, ten-
tokrát jsme alespoň zvolili jiné 
druhy dřevin, které by mohly lépe 
odolávat teplému a suchému po-
časí posledních let a lépe snášet 
městské ovzduší, proti vandalům 

se však ani ony neubrání. Do Le-
tenských sadů jsme vysadili 3 to-
poly bílé a 7 jasanů úzkolistých.  

Výchovný řez 
u mladého 
stromu

Javor mléč: Mládí potřebuje trochu 
usměrnit. ale řezat jen přiměřeně.
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tomu, že lípa má nízký kmen, za-
tím podle výsledků zkoušek akut-
ně nehrozí vývrat ani zlomení 
kmene. Čeká ji zdravotní řez a lo-
kální i obvodová redukce. 
 
Na starosti však nemáme jen vý-
sadby a ošetřování stromů. Něko-
lik dřevin jsme v uplynulém roce 
museli z bezpečnostních důvodů 
z parku také odstranit. Na začát-
ku března jsme pokáceli 3 silně 
poškozené stromy z různých částí 
parku - 2 trnovníky akáty a jednu 
lípu srdčitou. Všechny 3 stromy 
byly napadené infekcí, oba akáty 
navíc usychaly. K dalšímu kácení 
v Letenských sadech jsme muse-
li přistoupit koncem března. Teh-

dy totiž došlo k rozsáhlé havárii 
vodovodního řadu v západní čás-
ti Letné v blízkosti ulice Na Baš-
tě sv. Tomáše. Při opravě potru-
bí byl správce sítě nucen provést 
rozsáhlý výkop, čímž nevyhnutel-
ně zasáhl do kořenového prostoru 
nejbližších stromů. Naši arboristé 
proto v havarijním režimu poká-
celi 4 lípy srdčité, jejichž kořeno-
vý systém výkop výrazně poškodil 
a u nichž proto hrozilo akutní ne-
bezpečí, že spadnou na frekvento-
vanou cestu. O ještě jeden strom 
pak Letná přišla začátkem červ-
na. Po vydatnějším dešti se vy-
vrátil jeden z kmenů vícekmen-
né lípy srdčité rostoucí v bezpro-
střední blízkosti dětského hřiště 

U hrocha a hlavní parkové cesty. 
Ukázalo se, že báze kmenů i koře-
nový prostor stromu zasáhla roz-
sáhlá hniloba. Po pádu jednoho 
z kmenů se fatálně narušila sta-
bilita celého stromu, a tak mu-
sel být odstraněn. V druhé polo-
vině roku, konkrétně v listopadu, 
tedy již v době vegetačního klidu, 
jsme pokáceli jeden javor mléč 
v blízkosti Hanavského pavilo-
nu. Také v tomto případě rozho-
dovala bezpečnost návštěvníků. 
Strom byl ve špatném stavu, usy-
chal a u paty měl trouchnivějící 
otevřenou dutinu.
 
V průběhu jara a podzimu jsme 
obnovili dopadové plochy a písko-
viště na dětských hřištích v parku 
a také jsme zde vyčistili a opravili 
informační cedule a aktualizova-
li návštěvní řády. Průběžně opra-
vujeme parkové cesty, rozbitá zá-
bradlí a jiné závady na vybavení 
parku. Už na jaře jsme začali s te-
rénními úpravami volné plochy 
v prostoru nového bruslařského 
oválu v severní části parku, v blíz-
kosti pískové plochy. Založili jsme 
zde trávník, který dodavatel až do 
podzimu intenzivně zaléval, pro-
tože léto i podzim poznamena-
lo enormní sucho a extrémní ne-
dostatek srážek. Na podzim jsme 
růst trávníku podpořili hnojivem 
a herbicidem a lokálně doseli na 
místech, kde to bylo potřeba.   

Důsledky havárie vodovodního řadu:  
Výkop poškodil kořeny okolních stromů

Uživatel javor mléč se cítí být nad věcí
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9. 

Javor mléč: Řeč je o našich milých seniorech. Jsou to ti nejstarší, nejmohutnější, nejúctyhodnější 
a taky nejmoudřejší z nás, což dokazuje ten prostý fakt, že dokázali na svém místě přežít navzdory 
tomu, jak se kolem nich mlely dějiny a střídaly režimy. stejně jako staří lidé i staré stromy umí 
vyprávět skvělé příběhy, protože toho hodně viděly a slyšely. Jenom památný dub karel z koloděj 
podle mě s tím karlem IV. tak trochu kecá a přidává si roky. ale karel už tu není, aby to na karla řekl. 

N a území hlavního města Prahy se staráme 
o 202 památných stromů. Vlastnímu ošetření 
každého z nich předcházejí nezbytné úřední úko-

ny, které vyplývají ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, a které zajišťujeme pro každý jednot-
livý památný strom, jehož stav vyžaduje určitý arboris-
tický zákrok. V průběhu roku 2018 naši arboristé v sou-
ladu s platnými oborovými standardy a technolo-
giemi ošetřili celkem 26 památných stromů 
a u 7 jedinců prověřili zdravotní stav akustic-
kým tomografem.
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řez památných 
dubů na hrázi 

Podleského rybníka

Javor mléč: arboristé mají takovýhle výhled, 
jenom když za námi vylezou, aby nám 
počechrali vlásky. My stromy ho máme každý 
den. ;) To jednoho naučí neřešit maličkosti. Už 
třeba jen proto, že na ně nevidí. 

PamátNé 
sTrOMy
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středisko měSTSKá ZeLeň

V průběhu jara jsme ošetřili platan javoro-
listý na Karlově náměstí v Praze 2, u něhož 
jsme provedli obvodovou redukci sekundár-

ní koruny. Platan je již velmi starý, jeho kmen je 
otevřený. Cílem ošetření bylo dostatečně odlehčit po-
škozené větve a tím zajistit i dostatek světla pro se-
kundární obrost. Strom se snažíme udržet v co nej-
lepším zdravotním stavu, aby mohl co nejdéle zůstat 
na svém stanovišti, posléze například i jako provozně 
bezpečné torzo.

V květnu jsme obdrželi hlášení o selhání lípy 
srdčité v Praze-Nedvězí. Jedná se o solitérní 

lípu v blízkosti potoka Rokytka s širokou rozlo-
žitou korunou. Silný kmen se rozděloval na dvě 

hlavní větve a v první polovině května se jedna z nich 
odlomila. Fatálně se tak poškodil celý strom a nevratně 

se změnil i jeho vzhled. V místě, kde se větev odlomi-
la, jsme odhalili rozsáhlou hnilobu zasahující i zbytek 

stromu. Po začištění odlomené části jsme u zbývající 
poloviny koruny stromu provedli 20procentní obvodo-

vou redukci. V průběhu roku jsme stav stromu prověřili 
akustickým tomografem, který bohužel odhalil, 

že současný stav nelze považovat za bezpeč-
ný a že je nezbytné provést sesazovací 

řez. Provedeme jej v roce 2019. 

Ošetřili jsme i buk lesní v blízkosti lipo-
vé aleje vedoucí od Libocké brá-
ny v oboře Hvězda, který 
prošel obvodovou 

redukcí. Strom 
je bohužel ve veli-
ce špatném zdravot-
ním stavu a vyskytu-
je se u něj rozsáhlé na-
padení dřevokaznými 
houbami, přičemž jejich 
plodnice lze identifikovat 
na všech úrovních – na bázi 
kmene to jsou například 
plodnice lesklokorky a vějířov-
ce, na kmeni plodnice troud-
natce a další. Provedený zásah 
vycházel mimo jiné i z tomogra-
fického měření, které jsme usku-
tečnili na podzim roku 2016, a z výsledků ta-
hových zkoušek z roku 2017. Stabilizace pro-
to byla nutná a redukce byla jedinou alterna-
tivou ke kácení, i když s nejistým výsledkem, 
neboť buky redukční řezy nesnášejí dobře. 

Na podzim jsme prořezávali 8 památ-
ných dubů letních u hráze Podleského 
rybníka v Praze 22. Stav těchto stromů 

není dobrý, oslabují je nejrůznější de-
fekty a trouchnivějící dutiny. Proto jsme 

přistoupili k obvodové redukci korun, která 
pomohla snížit jejich těžiště a tím také stro-
my částečně stabilizovat. Koruny dubů jsme 
navíc propojili s okolními stromy pomocí 
bezpečnostních vazeb, díky nimž budou osla-
bené dřeviny jistit jejich odolnější a silněj-
ší sousedé. 

V listopadu 
jsme ošet-

řili nejstar-
ší a nejmohut-

nější památný pla-
tan na území hlavního 
města Prahy, který ros-
te v zahradě Velkopře-

vorského paláce u Len-
nonovy zdi na Malé 

Straně. Strom, které-
mu se přezdívá Beetho-

venův platan, proto-
že prý pod ním sedával 
Ludwig van Beethoven, 

když v roce 1796 pobýval 
v Praze, je starý takřka 
tři století a obvod jeho 

kmene činí 712 cm. Oře-
zem některých jeho vět-

ví jsme snížili těžiště ko-
runy, aby byl strom sta-
bilnější a odolnější vůči 
povětrnostním vlivům. 

Dřevina je bohužel na 
několika místech napa-
dena dřevokaznou hou-
bou a ve spodní části je-
jího kmene je uzavřená 

dutina. Stav stromu bu-
deme nadále pravidelně 

monitorovat. 

V prosinci jsme ošetřili pa-
mátný dub letní, který ros-

te na kraji přírodní pa-
mátky Obora v Uhříněvsi 

v Praze 22. Tento mohutný 
strom, který je zmíněn již v hranič-
ním protokolu uhříněvského pan-
ství z roku 1662, má v současnos-

ti značně uhnilé kořenové náběhy 
a v centrálním kmeni předpokládá-
me pokročilou hnilobu. Je na něm 
patrných i několik nezavalených 
řezných ran po odřezání velkých 

kosterních větví. Vzhledem k jeho 
špatnému stavu jsme provedli se-
sazovací řez. Sesadili jsme přede-

vším boční a vrchní partie stromu, 
část koruny, která směřuje do pole, 

jsme zredukovali méně. Aby měl 
strom dostatek světla, částečně 
jsme odstranili i okolní podrost.

mapa památných stromů, 
                                                                                                      které jsme ošetřili v roce 2018
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prohlížíte profil uživatele JaVOr mLéč

tabulka: Přehled všech památných stromů ošetřených v roce 2018

Druh stromu Lokalita typ provedeného zásahu

Platan javorolistý na karlově náměstí Nové Město obvodová redukce 
sekundární koruny

Lípa srdčitá u Rokytky Nedvězí u říčan obvodová redukce

Buk lesní u Libocké brány obory Hvězda Liboc obvodová redukce

Dub letní v ulici V Lučinách Hodkovičky obvodová redukce

Dva duby letní v Satalické oboře satalice
obvodová redukce, 

lokální redukce, instalace 
bezpečnostních vazeb 

Dva lípy srdčité v Gagarinově ulici suchdol zdravotní řez, obvodová 
redukce, lokální redukce

Dub letní na východním okraji kunratického lesa Kunratice bezpečnostní řez, lokální 
redukce

Dub letní v ulici U Parku Březiněves zdravotní řez, obvodová 
redukce, lokální redukce

Dub letní u přírodní památky V hrobech Kamýk lokální redukce

Dub letní na hrázi rybníka Homolka  
 Újezd u Průhonic bezpečnostní řez

8 památných dubů letních na hrázi Podleského rybníka Uhříněves obvodová redukce, instalace 
bezpečnostních vazeb

Platan javorolistý na zahradě Velkopřevorského paláce Malá strana obvodová redukce, lokální 
redukce

Dub letní u přírodní památky obora v Uhříněvsi Uhříněves sesazovací řez

Buk lesní proti Ruzyňské bráně obory Hvězda Liboc zajištění zlomené větve
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tabulka: Přehled všech památných stromů ošetřených v roce 2018

Druh stromu Lokalita typ provedeného zásahu

Lípa srdčitá v krnské ulici Kbely obvodová redukce, instalace 
bezpečnostních vazeb

Lípa srdčitá u kostela sv. Václava Prosek obvodová redukce, lokální 
redukce

Dub letní v zámeckém parku Dolní Počernice obvodová redukce, lokální 
redukce

Tomografické měření jsme letos provedli u dubu let-
ního ve Ctěnickém háji v Praze-Vinoři, který je sou-
částí skupiny památných stromů známých jako Mira-
novy duby. Podle výsledků měření si strom vede dob-
ře, z hodnocení vzešlo pouze doporučení na prove-
dení bezpečnostního řezu, tedy odstranění suchých 
větví. Prověřili jsme také stav zmiňované rozlomené 
lípy srdčité v Praze-Nedvězí. Měření v roce 2018 ab-
solvoval javor babyka v Seminářské zahradě na Petří-

ně, dub letní na Pavím vrchu na Smíchově nebo dub 
letní v lokalitě U Vesteckých v Praze-Kunraticích, je-
hož stav sice není dobrý, ale strom je na místě, kde ni-
koho akutně neohrožuje. Tomografickým měřením 
prošel i dub letní za náměstím Bratří Jandusů v Pra-
ze 22 a dub letní v Záběhlické ulici v Praze-Záběh-
licích. Podle výsledků všech těchto měření budeme 
v roce 2019 postupovat při plánování další péče. 

Památný platan nad Lennonovou zdí na malé Straně



122 VýroČNí zPráVa |  2018

Úsek stromořadí zajišťuje správu a údržbu vybraných uličních stromořadí celopražské-
ho významu na území městských částí Praha 1–10 v rozsahu smlouvy uzavřené mezi 
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a odborem ochrany prostředí ma-

gistrátu hl. m. Prahy. V roce 2018 jsme dohromady pečovali o celkem 3 800 stromů rostou-
cích ve 46 ulicích. Náš úsek průběžně kontroluje a ošetřuje stromy, které tvoří jednotlivá 
stromořadí, a zároveň podle jejich stavu vytipovává úseky vhodné pro celkovou rekonstruk-
ci. Na základě jednotlivých projektových dokumentací pak zajišťujeme jejich obnovu. Kromě 
toho dohlížíme také na povýsadbovou péči dodavatelů o mladé dřeviny, které byly ve stro-
mořadích vysazeny v předchozích letech. 

 

10. stromořaDí 

Naši arboristé v průběhu 
celého roku postupně ošet-
řili desítky stromů v ně-
kolika různých stromořa-
dích. V první polovině roku 
dělali zejména výchov-
né a redukční řezy (napří-
klad kvůli fasádám domů) 
a úpravy podchozích 
a podjezdných výšek. Takto 
jsme ošetřili například:

 ■ 17 dřezovců trojtrnných a trnovníků akátů ze starší výsadby v budečské ulici v úseku mezi Vinohradskou a Polskou ulicí v Praze 2, 
 ■ 15 stromů v ulici Na Slupi v Praze 2, mezi nimiž byly opět hlavně dřezovce trojtrnné,
 ■ 30 lip velkolistých, stříbřitých či srdčitých v anglické ulici v Praze 2,
 ■ 133 lip srdčitých, velkolistých a obecných a břestovců západních v italské ulici v Praze 2,
 ■ 56 stromů - jerlínů japonských, jasanů úzkolistých, javorů mléčů a trnovníků bílých - v Kostelní ulici v Praze 7,
 ■ 17 trnovníků akátů v karlínské části Sokolovské ulice v úseku mezi ulicemi Křižíkova a Prvního pluku v Praze 8
 ■ a zbývajících 5 starých vzrostlých platanů v Kollárově ulici v Praze 8, kde jsme větší část stromů ošetřili již v roce 2017. 

Javor mléč: stromy, které dokážou přežít v ulicích měst, kde mají často 
jen velmi omezený prostor pro kořeny a kde musí snášet dennodenní 
ústrky od aut i lidí, jsou opravdoví hrdinové. Nikdo z nás není tolik 
na ráně jako oni, nikdo z nás se o svůj životní prostor nepřetlačuje 
s tramvajovými trolejemi a trubkami pod chodníkem. V Praze se do 
tohoto nejistého boje pouští hlavně houževnaté lípy a akáty, které se 
jen tak něčeho nezaleknou. Tu a tam se je snaží napodobit třeba taky 
jírovce, jerlíny, sakury nebo platany. Ti všichni mají můj obdiv.
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středisko měSTSKá ZeLeň

Ve spolupráci s Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy, a. s., jsme na jaře 
provedli pravidelné ošetření dvou-
řadé smíšené aleje zhruba 100 lip 
a jírovců na Mariánských hradbách 
na Hradčanech. Při zásazích v této 
aleji, které mohou být prováděny 
pouze v době úplné výluky provozu 
tramvají v tomto úseku, se zamě-
řujeme především na údržbu prů-
jezdného profilu tramvajového tě-
lesa a redukci od trolejí.

V druhé polovině roku jsme se 
opět vrátili do Sokolovské ulice, 
tentokrát jsme se však z Karlína 
posunuli o kus dál, do Libně a Vy-
sočan. Zde jsme u 18 starých trnov-
níků akátů, z nichž většina je na-
padena dřevokaznou houbou, kon-
krétně sírovcem žlutooranžovým, 
provedli obvodovou redukci. Tím 
jsme stromy odlehčili a prodlouži-
li tak dobu, po níž je na stanoviš-
tích ještě budeme moci ponechat. 
 
Několik suchých, nemocných 
nebo nebezpečných dřevin mu-
seli arboristé během uplynulé-
ho roku ve stromořadích pokácet. 
V první polovině roku odstranili 
po jednom stromu z ulic Moskev-
ská (Praha 10), V Olšinách (Praha 
10), Vyšehradská (Praha 2) a Pod 
Kaštany (Praha 6). Z Moskevské 
ulice jsme odstranili jednu lípu 
malolistou, z ulice V Olšinách tře-
šeň pilovitou, Vyšehradská ulice 
se musela rozloučit s jedním hlo-
hem obecným a ulice Pod Kaš-
tany s jedním ze zdejších jírov-
ců maďalů. V druhé polovině roku 
pokáceli 2 suché trnovníky akáty 
v Korunní ulici v Praze 10. V pro-
sinci 2018 zde byla prázdná ra-
bátka znovu zaplněna - do Korun-
ní ulice jsme vysadili 2 náhradní 
stromy za 2 pokácené akáty, a dal-
ší 2 akáty za jeden již dříve vyvrá-
cený strom a za jeden strom, k ně-
muž byli přivoláni a který museli 
pokácet hasiči. 

Dalších 5 akátů arboristé odstra-
nili z Ječné ulice v Praze 2. Mla-

dé stromy se po silném větru nebezpečně naklonily nad vozovku a neby-
lo tedy možné je na stanovišti z bezpečnostních důvodů ponechat. V sou-
časnosti se připravuje projekt celkové obnovy stromořadí v Ječné ulici. Při 
té příležitosti stromy na uvolněná místa doplníme, nebudou-li kolidovat 
s inženýrskými sítěmi. Arboristé museli odstranit také 2 třešně pilovité, 
z nichž jedna byla suchá a druhá napadena rozsáhlou infekcí, z Vršovic-
ké ulice v Praze 10, 2 suché lípy srdčité z Rašínova nábřeží v Praze 2, jeden 
trnovník akát, u nějž hrozilo, že se vyvrátí do vozovky, ze Slavíkovy ulice 
v Praze 3, jeden suchý jeřáb prostřední z Jaromírovy ulice v Praze 2 a dvě 
lípy srdčité z Vinohradské ulice v Praze 2 - jedna byla suchá a druhé se vy-
lomila terminální větev a poškodila při tom kmen. I v těchto případech 
počítáme s výsadbou nových stromů do prázdných míst v připravovaných 
projektech. Kromě projektu obnovy stromořadí v Ječné ulici se v součas-
nosti chystají projekty na obnovu stromořadí například v Jaromírově ulici 
a na Ostrčilově náměstí v Praze 2. V rámci přípravy projektů jsme zdravot-
ní stav 15 stromů v těchto lokalitách prověřovali akustickým tomografem. 
Výsledek měření prokázal, že tyto stromy jsou v pořádku. 
 
Péče o stromořadí zahrnuje nejen údržbu stromů a stromových míst, ale 
i některých štěrkových záhonů s trvalkami a cibulovinami, které stromo-
řadí doplňují. Štěrkové záhony spravujeme v těchto lokalitách:
 

 ■ hořejší nábřeží, Praha 5 – rok založení 2007,
 ■ Jičínská ulice, Praha 3 – rok založení 2007,
 ■ Kostelní ulice, Praha 7 – rok založení 2009,
 ■ českomoravská ulice, Praha 9 – rok založení 2009,
 ■ Ostrčilovo náměstí, Praha 2 – rok založení 2010,
 ■ italská ulice, Praha 2 – rok založení 2014.

 
Při údržbě a obnově výsadeb ve štěrkových záhonech průběžně spolupra-
cujeme nejen s autory jednotlivých projektů, ale také s Výzkumným ústa-
vem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Po 
konzultaci s autory záhonů a zástupcem výzkumného ústavu jsme plá-
novali v roce 2018 na záhonech doplnit některé trvalky a cibuloviny, 
s ohledem na extrémní teplo a sucho jsme však výsadbu přesunuli až na 
jaro 2019. 

Zásah na akátech v Sokolovské ulici
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V roce 2018 jsme podle předaných projektů zajišťovali realizaci 
několika velkých obnovních projektů ve stromořadích.

10.1 oBnoVA VeGetACe 
V ČeSkomoRAVSké 
ULICI, PRAHA 9

ny nové prvky zeleně chrání jednoduché oplůtky. 
Práce provedl vybraný dodavatel, který zdejší zele-
ni zajistí i pětiletou povýsadbovou péči.

Projekt řešil celkovou regeneraci vegetačních prv-
ků na ploše před nádražím Praha-Libeň. Na jaře 
bylo do rabat dvouřadé aleje před nádražím vysa-
zeno 15 nových pavlovnií plstnatých, na podzim je 
doplnily trvalky a cibuloviny, které oživily prostor 
pod stromy. Také dva záhony u přilehlého parkoviš-
tě prošly během podzimu regenerací. Odstraněné 
keře nahradila opět kombinace trvalek a cibulovin. 
Pod pavlovnie i na záhony u parkoviště jsme vysa-
zovali například astry, kakosty či denivky, ale také 
okrasné trávy, jako je třtina nebo ozdobnice. Z cibu-
lovin jsme vybrali okrasné česneky či ocúny. Všech-

Českomoravská

Italská

Budečská

evropská

Tento příspěvek se líbí uživateli javor mléč

Uživatel javor mléč 
napsal recenzi na 
obnovu vegetace 
v Českomoravské ulici 
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10.2 oBnoVA StRomořADÍ V ItALSké ULICI, PRAHA 2 A 3
ní jednoduché kovové oplůtky. Práce provedl vybra-
ný dodavatel, který novým stromům a keřům zajis-
tí i pětiletou povýsadbovou péči. 

Štěrkový trvalkový záhon v Italské ulici a částeč-
ně také nově vysazené hlohyně se bohužel poško-
dily při stavebních pracích na sousedních pozem-
cích před Vysokou školou ekonomickou. Stavba se 
dotkla cca 80 metrů čtverečních trvalkového záho-
nu a výsadby hlohyní na asi 3 metrech čtverečních. 
Po ukončení stavby v roce 2019 bude výsadba ob-
novena. 

V roce 2018 jsme v Italské ulici zahájili další etapu 
postupné obnovy stromořadí, jejíž první fáze pro-
běhla již v roce 2012. V březnu jsme ze stromořadí 
odstranili 11 lip srdčitých ve špatném zdravotním 
stavu a na uvolněná místa jsme dosadili 7 lip obec-
ných (Tilia vulgaris ´Pallida´), 3 břestovce západní 
a jeden platan javorolistý. Na podzim jsme upravili 
také prostor pod stromořadím. Původní štěrk jsme 
nahradili mlatovým povrchem a na vybraných mís-
tech jsme zničené keře nahradili novými, stávají-
cí dřišťály zimostrázové (Berberis buxifolia 'Nana') 
jsme ale vyměnili za odolnější hlohyně šarlatové 
(Pyracantha coccinea 'Red Cushion'). Keře navíc chrá-

10.3 oBnoVA StRomořADÍ 
V BUDeČSké ULICI, PRAHA 2

 10.4 RekonStRUkCe 
ALeJe nA eVRoPSké 
třÍDĚ, PRAHA 6

V roce 2018 se nám podařilo dokončit realizaci pi-
lotního projektu obnovy stromořadí s využitím 
nové technologie tzv. prokořenitelných buněk, na 
kterém jsme od podzimu 2016 spolupracovali s od-
borem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. 
Speciální konstrukce prokořenitelných buněk se 
umisťují pod úroveň chodníku, kde napomáhají vy-
tvořit dostatečný prostor nezhutněné zeminy pro 
zdárný růst kořenového systému stromů.
 
Výsadba musela být v dubnu 2017 přerušena kvů-
li kolizi se záborem staveniště jiné stavby, a tak 
jsme poslední úsek se 4 stromy mohli dokončit až 
na jaře 2018. Celkem v letech 2017–2018 v Budeč-
ské ulici v úseku mezi Vinohradskou a Polskou uli-
cí přibylo 13 dřezovců trojtrnných (Gleditsia tria-
canthos ´Skyline´), které doplňuje doprovodný infor-
mační panel o způsobu výsadby. Všem vysazeným 
stromům bude náš dodavatel poskytovat násled-
nou pětiletou povýsadbovou péči. 

Na jaře 2018 jsme dokončili rekonstrukci ale-
je na Evropské třídě v úseku mezi ulicemi Kolej-
ní a U Hadovky v Praze 6. K 36 platanům javorolis-
tým vysazeným na podzim 2017 jsme přidali dal-
ších 17 platanů. Tyto dřeviny nahradily neprospe-
rující lípy, které jsme pokáceli v předjaří. Vybraná 
stromová místa, která čelí problémům s najíždě-
jícími vozidly, jsme vybavili ochrannými zábrana-
mi. Všem 53 vysazeným stromům bude náš doda-
vatel poskytovat standardní pětiletou povýsadbo-
vou péči.

k 36 platanům javorolistým 
vysazeným na podzim 
2017 jsme přidali dalších 
17 platanů.
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 11. arBOrIsTIKa
Ú sek arboristiky tvoří skupina odborníků v oblasti péče o dřeviny – arboristů stromolez-

ců, kteří odborně pečují o stromy v městském prostředí. Zaměřují se na speciální zásahy 
u mladých i stárnoucích stromů rostoucích v pražských městských parcích a v uličních stro-

mořadích, na zásahy na památných stromech na území hlavního města Prahy a zajišťují i zásahy 
v lesních porostech a u vodních toků v místech, kde nelze postupovat standardními metodami. Ar-
boristé vykonávají všechny typy řezů, od zakládacích přes udržovací až po stabilizační řezy a zá-
sahy, jako je například instalace bezpečnostních vazeb. Zajišťují také rizikové kácení stromů ve 
ztížených podmínkách, ať už lezecky, nebo za pomoci plošiny či jeřábu. Provádějí rovněž hodno-
cení stavu stromů. Dřeviny se hodnotí vizuálně, přičemž se posuzuje celkový stav daného jedince 
vzhledem k jeho okolí, tj. z hlediska bezpečnosti a zdravotního stavu, a v případě, že si to situace 
žádá, doplňují vizuální hodnocení měřením pomocí akustického tomografu, které určí přítomnost 
rozkládajícího se dřeva uvnitř stromu a jeho rozsah. na základě tohoto hodnocení pak navrhu-
jí vhodný způsob ošetření stromu. Akustická tomografie je ideální metodou pro zhodnocení stavu 
stromů rostoucích zejména v mimolesním prostředí a zvláště památných stromů.

Javor mléč: arboristé jsou vlastně takoví 
stromoví doktoři, kteří se starají o to, aby se 
nám ve městě co nejlépe dařilo. Nejblíž mají 
asi k chirurgům - nepředepisují pilulky, oni 
jdou rovnou říznout do živého. Dobrý arborista 
ale stejně jako dobrý chirurg ví, kdy, kam a jak 
říznout, aby neublížil a naopak pomohl, takže 
ani arboristů není třeba se bát. 
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středisko měSTSKá ZeLeň

Arboristické zásahy provádíme průběžně ve všech 
parcích a stromořadích, které naše organizace spra-
vuje, složitější zásahy vykonáváme také v lesních po-
rostech a u vodních toků. V průběhu první poloviny 
roku jsme dokončili arboristické zásahy na stromech 
na ostrově Štvanice. Od září 2017 jsme v této lokali-
tě ošetřili celkem asi 200 stromů. Při zásazích jsme se 
zaměřili hlavně na zvýšení provozní bezpečnosti jed-
notlivých dřevin, jednalo se tudíž především o zdra-
votní řezy a obvodové redukce. Dalších 40 stromů, 
hlavně náletových dřevin a stromů ve špatném zdra-
votním stavu, jsme pokáceli. 

Po ukončení prací na Štvanici jsme se přesunuli do 
Stromovky, kde jsme v průběhu roku komplexně ar-
boristicky ošetřili na 600 stromů, aby neohrožova-
ly návštěvníky parku, případně abychom prodlouži-
li jejich životnost. V první polovině roku jsme ošet-
řili asi 200 dřevin hlavně kolem Podmokelské trati, 
u kterých jsme zasahovali nejen kvůli zvýšení provoz-
ní bezpečnosti stromů, ale také s ohledem na bezpeč-
ný provoz na železniční trati procházející Stromov-
kou. V druhé polovině roku jsme se přesunuli do čás-
ti parku kolem restaurace Vozovna a posléze dál smě-
rem k Letenským sadům. 

Ve Stromovce jsme na jaře provedli také výchovné 
řezy u více než 200 mladých stromů, jimiž jsme regu-
lovali podchozí a podjezdné výšky.

V roce 2018 jsme pracovali i na Petříně či na Vítkově. 
V první polovině roku jsme podle zrevidovaného plá-
nu technického dozoru pokračovali v ošetřování stro-
mů v celém komplexu zdejších zahrad. Koncem roku 
jsme z petřínské zeleně odstraňovali provozně nebez-
pečné dřeviny. V obou případech se jednalo o desítky 
dřevin. Na Vítkově jsme ošetřili javory stříbrné v cent-
rální aleji. Prováděli jsme obvodové redukce, případně 
lokální redukce a odřezávali suché větve.

ořez stromů kolem Botiče pro středisko Vodní toky

Frézování pařezů na Petříně
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prohlížíte profil uživatele JaVOr mLéč

Komplexně arboristicky jsme ošetřili několik celých 
stromořadí či jejich vybraných úseků, například stro-
mořadí v Italské, Anglické či Kostelní ulici a na Mari-
ánských hradbách. Řadu dalších stromů jsme uzpůso-
bili tak, aby nezasahovaly do provozu v ulicích. U pa-
mátných stromů ve správě naší organizace jsme pro-
váděli především různé stabilizační zásahy.

V roce 2018 jsme vypracovali celkem 16 odborných 
posudků stavu stromů doplněných tomografickým 
měřením. Posudky jsme dělali například pro měst-
skou část Praha – Velká Chuchle či pro různé soukro-
mé majitele a správce nemovitostí a rovněž pro úsek 
správy památných stromů z naší organizace. Dalších 
11 stromů jsme pouze prověřili tomografem, neboť 
k vyhodnocení stavu dřevin nebylo komplexní posud-
ku potřeba. 

Z lesních porostů jsme pracovali například v oboře 
Hvězda, kde jsme vykonávali  bezpečnostní a redukč-
ní řezy stromů rostoucích v blízkosti obvodové zdi ko-
lem obory. V Kunratickém lese odřezávali suché větve 
z dubů nad asfaltovou cestou. V rámci údržby břeho-
vých porostů u vodních toků jsme ošetřili větší množ-
ství stromů u Říčanského potoka v lesoparku Prknov-
ka v Kolovratech a v Dubči. 

Na podzim naše organizace podepsala smlouvu s pří-
spěvkovou organizací hl. m. Prahy Správa pražských 
hřbitovů, která se týká údržby zeleně na hřbitovech 
ve správě této organizace. Ještě v roce 2018 jsme zača-
li s frézováním pařezů na hřbitově ve Vršovicích a po-
kračovali ošetřením 7 stromů rostoucích na Olšan-
ských hřbitovech. Jednalo se hlavně o obvodové a lo-
kální redukce a bezpečnostní řezy. Z vybraných hřbi-
tovů jsme do konce roku odstranili celkem 21 stromů 
ve špatném zdravotním stavu. 
 
Z odborného hlediska si nejvíce ceníme mezinárod-
ního certifikátu ETW – Evropský arborista, který na 
jaře 2018 získal další z našich lezců. Celkem tak v na-
šem úseku pracuje již 6 arboristů s tímto certifikátem. 
ETW čili European Tree Worker je mezinárodně uzná-
vaný odborný profesní certifikát. Pravidla certifikační 
zkoušky ETW vytvořila a schválila Evropská arboris-
tická komise EAC (European Arboricultural Council). 
Zkouška je odborně velice náročná, skládá se před me-
zinárodní komisí a tvoří ji jak teoretická, tak praktic-
ká část v terénu. Získání certifikátu dokazuje, že jeho 
držitel je zkušený a odborně zdatný arborista, neboť 
certifikace je určená pouze pro profesionály, kteří již 
v oboru pracují a mají praktické zkušenosti.

Úsek arboristiky zajišťuje nepřetržitou pohotovostní 
službu pro havarijní kácení stromů.

Úklid dendromasy po zásahu

Na podzim naše 
organizace podepsala 
smlouvu s příspěvkovou 
organizací hl. m. Prahy 
správa pražských hřbitovů, 
která se týká údržby 
zeleně na hřbitovech ve 
správě této organizace.

Javor mléč: Pražské hřbitovy nejsou jenom místem, 
kde odpočívají zesnulí. Nesmírně důležité jsou i stromy, 
které na hřbitovech rostou a která třeba v parných 
letních dnech dokážou okolní ulice ochladit i o několik 
stupňů. Proto je jenom dobře, že se odborníci z Lesů hl. 
m. Prahy můžou podílet na péči o ně. 



Bříza bělokorá: Moje oblíbené je středisko eko-
logická výchova. Připadá mi totiž, že naše úko-
ly mají mnoho společného. Například já ostat-
ním stromům dělám takového průvodce - ne-
bojím se zakořenit i na pustých nehostinných 
místech, kam se ostatní dřeviny bojí vydat, 
nebo na místech zasažených nějakou katastro-
fou, zabydlím to tam a doslova připravím půdu 
pro budoucí les, který přijde po mně. a lesní 
pedagogové ze střediska ekologická výchova 
dělají něco podobného. Připravují a učí Praža-
ny - hlavně ty nejmladší, kteří svět kolem sebe 
teprve poznávají - aby měli rádi přírodu, nebáli 
se jí, vážili si jejích darů a péči o ni chápali jako 
samozřejmou součást svého života. To je výba-
va, jaká se jim  v životě rozhodně bude hodit. 
Posuďte sami.    



Profil       Informace       Přátelé       Fotky       Další

Zobrazit víc 

i

Fotky

Úvodní informace

Trnovník 
akát

Platan 
javorolistý

Jeřáb ptačí Lípa srdčitáJavor klen

Javor mléč

Přátelé   86 780

Uživateli bříza bělokorá se líbí 
stránka ekologická výchova v Praze.

Bříza bělokorá sdílela fotku uživatele 
koDe 2 - Art museum Bergen.

Hlavním posláním střediska Ekologická výchova je aktivní komunikace 
s pražskou veřejností a předávání informací o pražské přírodě a život-

ním prostředí hlavního města, k čemuž využíváme především metody zá-
žitkové lesní pedagogiky. 

Pražané se s našimi lesními pedagogy potkávají na akcích a programech 
po celé Praze či při návštěvách našeho ekocentra Prales v pražských Kbe-
lích, které v roce 2018 úspěšně zakončilo druhý rok svého provozu. 

Bříza bělokorá sdílela poznámku 
uživatele Lesy hl. m. Prahy. 

středisko 
ekologIcká VýcHoVa

Žije v Praha 
Pochází z Praha

Nedávné oznámení polohy Divoká Šárka

www.lesypraha.cz

bříza bělokorá
@brizabelokora

seveřané dokážou ocenit naši krásu. Třeba na 
obrazech Johana Christiana Dahla máme my 
břízy vždycky hlavní roli. ;)



131

H lavním posláním střediska Ekologická výchova je aktivní komunikace 
s pražskou veřejností a předávání informací o pražské přírodě a životním 
prostředí hlavního města, k čemuž využíváme především metody zážitkové 
lesní pedagogiky. 

Pražané se s našimi lesními pedagogy potkávají na akcích a programech po 
celé Praze či při návštěvách našeho ekocentra Prales v pražských Kbelích, které 
v roce 2018 úspěšně zakončilo druhý rok svého provozu. Našimi ekologickovýchov-
nými aktivitami určenými pro pražské školy, rodiny i širokou veřejnost naplňujeme 
Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na 
období let 2016–2025, kterou Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1067 3. květ-
na 2016.
 
Součástí střediska je také Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, 
kterou provozujeme pro hlavní město a v níž se staráme o zraněné či jinak handi-
capované živočichy z volné přírody. Zároveň pečujeme o lesní zookoutky, do nichž 
umísťujeme živočichy ze záchranné stanice, které kvůli jejich trvalému handica-
pu již nemůžeme vrátit zpět do přírody. Projektem Návrat včel do pražských lesů 
úspěšně pokračujeme také v našem včelařském programu.

V roce 2018 Lesy hl. m. Prahy oslavily 10. výročí od založení střediska Ekologická vý-
chova. Za deset let fungování jsme pro Pražany uspořádali celkem 8 417 vzděláva-
cích, výchovných a osvětových akcí, kterých se zúčastnilo 476 165 návštěvníků. Od 
roku 2012, kdy začala fungovat naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící 
živočichy, prošlo jejími branami 21 789 živočichů.

středisko 
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
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environmentální vzdělává-
ní, osvěta a výchova k odpo-
vědnému chování vůči naší 
přírodě patří nedílně k prá-
ci naší organizace. Středis-
ko ekologická výchova pro-
střednictvím lesní pedago-
giky seznamuje obyvate-
le s přírodou Prahy, o kte-
rou zároveň Lesy hl. m. Pra-
hy pečují. ekologickovýchov-
né akce a programy pořádá-
me jak pro školní skupiny, 
tak pro širokou veřejnost na 
velkých osvětových akcích 
po celé Praze. 

1. 

Středisko Ekologická výchova 
Lesů hl. m. Prahy je jedním z pilí-
řů environmentálního vzdělává-
ní na území hlavního města. Naši 
zástupci reprezentují naši orga-
nizaci v Poradní skupině environ-
mentálního vzdělávání, výcho-
vy a osvěty (PS EVVO) v hlavním 

Bříza bělokorá: eVVo. 
strašidelná zkratka, za 
níž se však ukrývají samé 
ušlechtilé myšlenky: 
environmentální 
Vzdělávání, Výchova 
a Osvěta. 

městě Praze a v Pracovní skupi-
ně zabývající se lesní pedagogi-
kou v ČR, kterou ustavilo Minis-
terstvo zemědělství. S kolegy si 
předáváme zkušenosti získané při 
každodenní komunikaci s veřej-
ností prostřednictvím ekologické 
výchovy a ve své práci pak apliku-
jeme nejnovější poznatky a tren-
dy. V dubnu 2018 jsme se na ve-
letrhu Silva Regina svým podpi-
sem opět připojili k Akčnímu plá-
nu k jednotnému postupu při re-
alizaci lesní pedagogiky u les-
nických subjektů v ČR v letech 
2018–2020. Učinili jsme tak spo-
lu s dalšími 16 nejvýznamnějšími 
lesnickými organizacemi zabýva-
jícími se lesní pedagogikou. 
 

ekologIcká 
VýcHoVa a osVěta



ZŠ 56% MŠ 26% 

Veřejnost 12% 

Speciální ZŠ 3% 

SŠ a VŠ 2% 
Senioři 1% 

741 

1 070 1 126 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2016 2017 2018

133Lesy HL. M. PraHy | www.LesyPraHa.Cz

středisko eKOLOgicKá VýchOVa

středisko ekologická výchova v roce 2018 uskutečnilo 1 126 výchovných a osvětových akcí, 
které navštívilo 60 114 lidí. Ve srovnání s rokem 2017 jsme zaznamenali nárůst počtu akcí 
o 5 %. Významně se na tomto nárůstu podílelo naše ekocentrum Prales, které během svého již 
druhého roku fungování získalo řadu příznivců. I díky nim ekocentrum v roce 2018 uspořádalo 
204 akcí, jichž se zúčastnilo 11 486 návštěvníků. kromě programů v ekocentru Prales se na první 
příčky v oblíbenosti stejně jako v minulých letech zařadily naše akce v zookoutku v Malé Chuchli.  

Počet ekologickovýchovných akcí Lesů hl. m. Prahy v posledních 3 letech

Z různých 
typů programů, 
které středisko Ekologická výchova nabízí, nejčastě-
ji realizujeme programy, kterých se účastní školní sku-
pina o velikosti jedné třídy. Takových programů jsme 
za rok 2018 uspořádali 841, zúčastnilo se jich 17 456 ná-
vštěvníků. Tyto programy obvykle trvají 1,5-5 hodin 
a jejich téma volíme podle přání samotné skupiny 
(les, voda, zvěř, ptáci, ekosystém, …). Programy jsou vel-
mi populární nejen proto, že lektoři přijedou za objed-
nanou skupinou, která se tak nemusí po Praze složitě 
přesouvat, ale také díky tomu, že se lektoři mohou jed-
notlivým účastníkům individuálně věnovat.

Velké oblibě se těší i naše projektové dny. Jejich hlav-
ním benefitem je, že se jich může zúčastnit více tříd, 
které postupně procházejí jednotlivá stanoviště. Pro-
jektové dny jsou proto mimo jiné výbornou příle-
žitostí k tomu, abychom podpořili pospolitost tříd 
nebo navzájem seznámili třídy v jednom ročníku. Za 
rok 2018 jsme uspořádali 61 projektových dnů, kte-
rých se zúčastnilo 4 410 žáků. Projektové dny jsou sice 

Bříza bělokorá: Takhle 
si Lesy hl. m. Prahy stojí 
v rámci Čr. asi třetina 
všech ekovýchovných akcí 
uskutečněných v roce 2018 
v Česku šla za nimi. To je 
solidní sousto z koláče. 
Dobrá práce, Pražáci. :) 

Pro koho to děláme*

*D
ata

 za
 ro

k 2
01

8
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náročnější na přípravu a vyžadu-
jí větší počet lektorů, ale podle re-
akcí školních skupin můžeme říci, 
že je to velmi úspěšný formát pro-
gramu. 

Každoročně středisko Ekologic-
ká výchova samostatně nebo ve 
spolupráci s jinými subjekty, jako 
jsou například městské části, po-
řádá několik větších akcí pro škol-
ní skupiny i pro veřejnost, kte-
ré mají potenciál zasáhnout širší 
spektrum Pražanů. Pro tyto akce 
pravidelně obměňujeme hlav-
ní témata, jimž se v našich stán-
cích podrobně věnujeme. Obvykle 
se tyto akce vážou k významným 
dnům, jež úzce souvisí s příro-
dou a životním prostředím. Spo-
lu s veřejností tak slavíme napří-
klad Den Země, Den vody, Den 
zvířat či Den stromů. V roce 2018 
jsme se zúčastnili 57 takových 
akcí a naše připravené aktivity si 
vyzkoušelo 32 362 lidí.

kromě ekovýchovných programů a akcí 
středisko v roce 2018 pokračovalo 
i v několika svých úspěšných 
projektech, jimiž obohacujeme nabídku 
environmentálního vzdělávání v hlavním 
městě. Vybíráme ty nejzajímavější:  

VeLKé PrOJeKTy rOKU 2018
Na sklonku zimy, kdy si sovy namlouvají své nové part-
nery, jsme zorganizovali 11 večerních vycházek Za so-
vím houkáním, kterých se zúčastnilo téměř 300 ná-
vštěvníků. Během vycházek jsme křižovali pražské lesy 
a poslouchali soví namlouvání. Nejčastěji jsme měli 
štěstí na kalouse ušaté a puštíky obecné, ale zazname-
nali jsme i výra velkého. Na jaře a posléze i na podzim 
jsme s Pražany vyrazili také Za pražskými netopýry. 

Na jaře jsme úspěšně zakončili první ročník projektu 
Vánoční jedlička s budoucností. Zájemci, kteří ucho-
vali naše speciální vánoční jedličky v květináčích až do 
jara, je mohli společně s našimi lesníky vysadit v Kun-
ratickém lese. Z 250 vánočních jedliček se do lesa vrá-
tilo více než 100 stromků. Pro velký ohlas a zájem Pra-
žanů jsme na podzim 2018 připravili tentokrát dokonce 
400 vánočních jedliček v květináčích, které se na jaře 
2019 budou opět vysazovat v Kunratickém lese. Vánoč-
ní jedličky v květináčích Pražané vykoupili během ně-
kolika dní.   

Den vody

Za
 so

vím
 ho

uk
án

ím
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Již řadu let úspěšně organizujeme také Sáze-
ní lesních dřevin, kterého se v roce 2018 zú-
častnilo 633 dětí z 9 pražských škol. Společný-
mi silami jsme našim lesníkům pomohli zasa-
dit 2 890 stromečků. V roce 2018 se sázení neslo 
v duchu oslav 100. výročí založení Českosloven-
ské republiky. každá skupina dětí tak zasadi-
la symbolických 100 stromků za 100 let existen-
ce republiky. Stromky zapustily kořeny napří-
klad v Běchovicích, v kunratickém lese, v oboře 
Hvězda, v lese Pod krej-
cárkem, v Divoké Šár-
ce nebo v lesoparku Ci-
bulka.

Bříza bělokorá: 
Tuhle iniciativu 
moc chválím. 
Protože co se 
v mládí naučíš, 
ve stáří jako 
když najdeš, 
že. a když se 
v mládí naučíš, že 
stromy je potřeba 
vysazovat, ve stáří 
pod nimi najdeš 
stín.  

Sázení lesních dřevin

Jar
ní 

a p
od

zim
ní 

vý
sa

db
y m

lad
ýc

h s
tro

mk
ů



136 VýroČNí zPráVa |  2018

prohlížíte profil uživatele bříZa běLOKOrá

I v roce 2018 jsme se v rámci Agendy 21 aktivně zapo-
jili do oslav Dne Země v jednotlivých městských čás-
tech hlavního města. S naší novinkou nazvanou Ta-
jemný les jsme se vypravili na 14 z nich. Ti, kdo nás na 
oslavách navštívili, se mohli vydat do setmělého lesa 
plného zvuků a nečekaných vjemů, který jsme vytvoři-
li přímo na místě ve speciálně upraveném stanu. Na-
ším stanovištěm prošlo více než 7 500 odvážlivců.

Začátkem července 2018 se při příležitos-
ti 100. výročí od založení Československé re-
publiky konal v blízkosti slovenské Horné Súče 
česko-slovenský dětský lesní tábor pro 40 dětí 
z Česka i Slovenska, který zorganizovali les-
ní pedagogové z obou zemí. Program pomáha-
li připravovat také lesní pedagogové z naší or-

ganizace. Hlavním tématem tábora bylo les-
nictví, práce lesníka a péče o přírodu. Kro-
mě toho se děti dozvěděly i něco více o naší 
společné česko-slovenské historii. 

Česko-slovenský lesní 
tábor ke 100. výročí 
Československa

Bříza bělokorá: To je moc dobře. My stromy 
taky nevnímáme státní hranici jako překážku 
a klidně si rosteme na obou stranách. :) 

Společné foto
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Na podzim jsme zahájili již 4. ročník velmi úspěšného projektu Kamarád je-
žek, který žákům z pražských škol a školek umožňuje vyzkoušet si roli ošet-
řovatele naší Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Do 
péče jsme dětem svěřili 10 malých ježků, kteří by nadcházející zimu bez po-
moci člověka jen těžko přežili. O malé bodlináče se stará  přes 450 dětí ze 
17 vtříd 9 základních a mateřských škol. V roce 2018 jsme do projektu po-
prvé zapojili také seniory. Jednoho ježka dostala na starost skupina senio-
rů ze seniorcentra SeneCura ve Slivenci. Odměnou za několikaměsíční sta-
rost o ježečky bude společné jarní vypouštění ježků zpět do přírody.

Na podzim 2018 jsme 
úspěšně zakončili 8. ročník 
soutěže O nejlepšího sbě-
rače. Stejně jako v předcho-
zím ročníku i tentokrát nám 
žáci pražských škol a školek 
pomáhali se sběrem papíru 
a nepotřebného textilu, kte-
rý využijí pacienti naší Zá-
chranné stanice hl. m. Pra-
hy pro volně žijící živočichy. 
Do akce se zapojilo 59 tříd ze 
7 škol a podařilo se jim na-
shromáždit téměř 1,5 tuny 
papíru a přesně 333 kg tex-
tilu. Nasbíraný materiál po-
slouží našim pacientům 
jako podestýlka nebo sou-
část pelíšku.

Středisko Ekologická výchova 
nezapomíná se svými programy 
a projekty ani na skupiny dětí 
se speciálními potřebami nebo 
právě na seniory. Všechny akce, 
které běžně děláme, jsme schop-
ni přizpůsobit potřebám našich 
klientů. 

Řadu let spolupracujeme se Zá-
kladní školou praktickou a Základ-
ní školou speciální Lužiny z Prahy 
5, Základní školou  
speciální a Praktickou školou Roo-
seveltova z Prahy 6, Základní ško-
lou praktickou Bártlova z Prahy 9 
nebo Základní školou praktickou 
a speciální Ružinovská z Prahy 4. 
Celkem jsme v roce 2018 pro tyto 
školy přesně na míru dle jejich po-
třeb uspořádali 37 akcí, kterých se 
zúčastnilo 610 žáků. 

Se seniory z městské části Praha 
4 jsme se i díky spolupráci se stře-
diskem Městská zeleň v dubnu 

KaMaráD 
JeŽeK 
POčTVrTé

vydali na exkurzi do našeho roz-
kvetlého Zahradnictví Ďáblice, je-
hož historie sahá až do 20. let mi-
nulého století. Senioři z kbelské-
ho klubu seniorů nás zase navští-
vili v ekocentru Prales. Koncem 
června si přišli prohlédnout are-
ál ekocentra a před Vánoci jsme 
pro ně připravili již druhý ročník 
adventní dílničky, v níž si vyro-
bili adventní věnce i svícny. Pří-
rodní materiál jsme na akci doda-
li my, městská část Praha 19 zajis-
tila svíčky a další vánoční ozdo-
by. Pro seniory z oblastního spol-
ku Českého červeného kříže v Pra-
ze 9, jejichž možnosti pohybu jsou 
omezené, jsme v roce 2018 připra-
vili 4 přednášky na různá témata. 
Více než 100 seniorů s námi po-
znalo svět včel či život lesní zvěře. 
Mohli například nahlédnout do 
proskleného úlu nebo si vyzkou-
šet vábničku. Jsme velmi rádi, že 
umíme takové zážitky zprostřed-
kovat. 

V roce 2018 jsme do 
projektu poprvé zapojili 
také seniory. Jednoho ježka 
dostala na starost skupina 
seniorů ze seniorcentra 
senecura ve slivenci.

Sběr

Tento příspěvek se líbí uživateli bříza bělokorá
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2. 

Pro Pražany jsme zorganizovali 
204 environmentálně 
zaměřených akcí, jichž se 
zúčastnilo 11 486 návštěvníků.

ekoceNtrum 
Prales 
Pražské lesní středisko

Tento příspěvek se líbí uživateli bříza bělokorá
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Ú kolem našeho nového ekocentra Pra-
les, které sídlí v pražských kbelích, je 
kromě správy samotného areálu pře-

devším zajištění environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty pro obyvatele v se-
verovýchodní části Prahy, kde podobné za-
řízení pro školy i veřejnost dosud chybělo 
a pro kterou je ekocentrum přirozeným spá-
dovým místem. Naplňujeme tak krajskou 
koncepci environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty hl. m. Prahy na období let 
2016-2025. V červnu 2018 ekocentrum osla-
vilo první rok své existence, během nějž zre-
alizovalo 252 ekologickovýchovných aktivit 
pro takřka 10 tisíc účastníků.

V roce 2018 jsme se zaměřili na další vylepšování 
a obohacování našich ekologickovýchovných progra-
mů a věnovali jsme se také rozšíření zdejší komunit-
ní zahrady a přípravě nových projektů pro rozvoj eko-
centra. V naší nabídce nyní máme celkem 9 druhů 
programů, včetně jednoho nočního. Pro Pražany jsme 
zorganizovali 204 environmentálně zaměřených akcí, 
jichž se zúčastnilo 11 486 návštěvníků. 

Některé akce úspěšné v roce 2017 již ekocentrum 
v roce 2018 zopakovalo, stále však vymýšlí také 
nové aktivity. Vybíráme to nejzajímavější:
 
Velikonoce v Pralese. 27. března jsme pro školy 
a veřejnost připravili program spojený s oslavami toho-
to pohyblivého  svátku. Návštěvníci akce se naučili up-
lést pomlázku či barvit vajíčka a dozvěděli se zajíma-
vosti o stříhání ovcí a zpracování vlny. Naši lektoři je se-
známili s pranostikami a zvyky, které se drží v období 
Velikonoc. Akce se zúčastnilo bezmála 240 návštěvníků.

Dne 22. dubna jsme se v Pralese přidali k oslavám me-
zinárodního Dne Země. Návštěvníci našli v ekocen-
tru stanoviště s environmentálně zaměřeným pro-
gramem našich lesních pedagogů. Připomněli jsme si 
přírodní bohatství, které nám naše planeta každý den 
nabízí, prošli jsme spolu se stromem jeho staletý ži-
vot, podle zvířecích stop jsme poznávali, kteří živoči-
chové obývají les, a seznámili jsme se s tajuplným ži-
votem samotářských ježků. Další stanoviště návštěv-
níkům připravili pracovníci městské části Praha 19, 
pod níž Kbely náleží, a odboru ochrany prostředí Ma-
gistrátu hl. m. Prahy. Akce se zúčastnilo přes 1 500 ná-
vštěvníků.

Bříza bělokorá: Vidíte to, Prales není jenom 
na Šumavě, jeden máme taky v Praze. ;)

ŽIVOT V PraLese

Počet ekologickovýchovných 
akcí v ekocentru Prales v  prvním 
a v druhém roce existence

Kalendárium

K 1. výročí 
otevření eko-
centra Prales 
jsme na 1. června 
připravili bohatý 
program pro děti 
ze škol a školek 
z okolí. Radní 
pro oblast infra-
struktury, tech-
nické vybave-
nosti a životního 
prostředí Jana 
Plamínková zde 
spolu s dětmi 
slavnostně vy-
sadila lípu, která bude v budoucnu připomínat nejen 
první rok fungování ekocentra, ale také 100. výročí od 
založení Československé republiky, které jsme v roce 
2018 oslavili. Lípa byla vysazena do špičky budoucího 
přírodního keřového bludiště, které má tvar lipového 
listu. A protože je lípa náš národní strom, nechyběl do-
provodný program věnovaný právě této dřevině.  

Výsadba pamětní lípy
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Děti lípu přivítaly komponovaným recitačním 
vystoupením. Ještě předtím se dozvěděly, jak vy-
padá lipové semínko i lipový list, jaké vlastnos-
ti má lipové dřevo i na co se používá. Na dalších 
stanovištích jsme se zaměřili na poznávání dře-
vin, jejich plodů a vlastností, přiblížili jsme ná-
vštěvníkům práci lesníka a představili jsme naši 
Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící 
živočichy. Akce se zúčastnilo přes 80 dětí.

Den Řemesel se v ekocentru uskutečnil 
25. a 26. června. Žáci z okolních základních škol 
si u nás mohli vyzkoušet jednotlivá řemesla, 
jako je kovářství, řezbářství či truhlářství. Na 
kovářské kovadlině si vyrobili hřebík, u řezbářů 
si každý vydlabal svou misku a truhlář je naučil 
stlouct dřevěnou krabičku. 

Žně v Pralese se konaly 4. srpna. Účastníci 
úspěšně sklidili naše políčka s pšenicí, ovsem, 
ječmenem i žitem, a navíc jsme je naučili sva-
zovat snopy pomocí povřísel a stavět panáky. 

Konec žní, tedy takzvané Dožínky, jsme sla-
vili 1. září. S ozdobeným vozem jsme vyrazili 
na pole pro posledního obilného panáka, který 
pak byl spolu s dožínkovým věncem předán pa-
nímámě a pantátovi. Návštěvníci si mohli vy-
zkoušet, jak se dříve obilí zpracovávalo. Naučili 
se mlátit cepem a viděli, jak se obilí čistí pomo-
cí fukaru, jak funguje elektrická mlátička nebo 
jak vypadá kamenný mlýnek žernov. Z vlastno-
ručně namleté mouky si na ohni upekli vlastní 
staročeskou placku. 

Setkáním komunitních zahrádkářů 
13. října jsme slavnostně zakončili pěstební se-
zonu 2018 v komunitní zahradě v Pralese. Vzá-
jemně jsme se podělili o své rady a zkušenos-
ti, se zahrádkáři jsme se domluvili na tematic-
kých přednáškách a představili jim nové uspo-
řádání komunitní zahrady pro rok 2019.

Kromě vlastních akcí jsme spolupracovali i na akcích 
jiných místních subjektů. Například na Kbelském ma-
sopustu, na akci Ukliďme Česko, na Dnu dětí, na Kbel-
ském posvícení či na Rozsvícení vánočního stromeč-
ku jsme se podíleli spolu s městskou částí Praha 19. 
S kulturním a rodinným centrem Cobydup jsme orga-
nizovali závody koloběžek a halloweenský program.

Žn
ě v

 Pr
ale

se

Dožínky v Pralese
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Při budování ekocentra jsme zre-
konstruovali budovu bývalé pro-
dejny okrasné školky, po níž eko-
centrum areál zdědilo. Z prodejny 
vznikl víceúčelový objekt. V jedné 
části objektu je zázemí pro jedno-
třídní mateřskou školku a ve dru-
hé části se nachází vlastní zázemí 
ekocentra. V prvním čtvrtletí roku 
2018 se uskutečnilo několik jedná-
ní mezi Lesy hl. m. Prahy a měst-
skou částí Praha 19 ohledně vyu-
žití budovy pro potřeby kbelských 
mateřských škol. Rada městské 
části Praha 19 pak dne 16. 3. 2018 
usnesením č. 1048/18/místostar. 
odsouhlasila vznik pobočky MŠ 

ny splňují veškeré normy pro bez-
bariérové využívání a již se osvěd-
čily v nejrůznějších zahradách 
u nás i v zahraničí. Nezbytná byla 
také úprava sociálního zařízení, 
které nyní rovněž splňuje nároky 
pro bezbariérové využívání. Se se-
stavením záhonů pomáhali žáci 
okolních škol a děti ze skautské-
ho oddílu.

na základě usnesení Rady hl. 
m. Prahy č. 2005 a č. 2452 jsme 
v roce 2018 získali neinvestiční pří-
spěvek na dobudování komunitní 
zahrady ekocentra Prales, která již 
bude bezbariérová. Součástí usne-
sení byly i finanční prostředky na 
dobudování interaktivní stezky Ces-
ta dřeva ekocentra Prales. Celková 
výše neinvestičních prostředků čini-
la 1 015 300 kč včetně DPH.

BeZBarIérOVá 
KOMUNITNí 
ZaHraDa

Díky tomu, že je zahrada součás-
tí ekocentra a může čerpat z jeho 
zázemí, se nám navíc daří podpo-
rovat také společenskou rovinu 
komunitního zahradničení, neboť 
ekocentrum představuje ideál-
ní prostor pro setkávání a sdílení 
společných zážitků či zkušeností. 

O komunitní pěstování je vel-
ký zájem mezi Pražany, kteří byd-
lí v bytových domech bez zahrady. 
Z počátečních 5 pěstitelských ro-
din prostor na konci roku 2018 vy-
užívalo již 20 pěstitelů a jejich ro-
dinných příslušníků. Od otevře-
ní ekocentra Prales veřejnosti na 
jaře 2017 jsme ovšem zazname-
nali i takové zájemce o komunit-
ní zahradničení, kteří mají urči-
té pohybové omezení a nemohli 
proto stávající komunitní zahra-
du využívat. Proto jsme město po-
žádali o finanční prostředky na 
vybudování bezbariérové komu-
nitní zahrady. Ve fóliovníku jsme 
díky těmto financím vybudova-
li zpevněnou plochu, na kterou 
jsme rozmístili čtyři speciální vy-
výšené záhony ve tvaru písmene 
H a sklad nářadí. Další dva vyvý-
šené záhony mají handicapovaní 
uživatelé k dispozici venku ved-
le fóliovníku. Tyto vyvýšené záho-

Albrechtická v ekocentru Prales. 
Od září 2018 začala tato pobočka 
plně fungovat. 

Nové naučné prvky Cesty dřeva 
ekocentra Prales doplnily již fun-
gující naučnou stezku. Navrše-
ná skalka představuje stupnici 
lesních vegetačních stupňů Čes-
ké republiky. Součástí expozice se 
stal i kořenový systém, aby si ná-
vštěvníci udělali představu, ja-
kým způsobem stromy získáva-
jí živiny. Vzdělávací hra zaměře-
ná na problematiku ochrany les-
ních sazenic návštěvníka učí, 
jaké jsou správné způsoby ochra-

ny mladých stromků před různý-
mi druhy škůdců. Herní prvek ba-
lancovník zase ukazuje, jak škod-
livý podkorní hmyz putuje tak-
zvaným požerkem. Několik inter-
aktivních cedulí prezentuje sto-
letý vývoj stromu od semínka až 
po zpracování dřeva. Dva dřevě-
né zvukovody umožňují návštěv-
níkům otestovat akustické vlast-
nosti dřeva a poslouchat, jak se 
zvuk šíří kmenem. Na Cestě dře-
va jsme vybudovali také tradiční 
milíř, z nějž v minulosti získávaly 
teplo kovářské výhně, hutě i další 
provozovny. 

Komunitní zahrada je od počát-
ku součástí dolního areálu eko-
centra Prales. Po okrasné školce, 
jež v areálu fungovala dříve, jsme 
převzali bývalé produkční plochy 
a fóliovník a vytvořili z nich ko-
munitní zahradu, jež velmi vhod-
ně doplňuje aktivity, které eko-
centrum nabízí. Využívání fóliov-
níku pro komunitní zahradniče-
ní je výjimečné na celorepubliko-
vé úrovni, komunitní zahrada v 
ekocentru Prales jej má k dispo-
zici jako jediná v České republice. 

Sestavování záhonů
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Z áchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živoči-
chy zachraňuje zraněné a jinak handicapované živoči-
chy na území hlavního města. Lesy hl. m. Prahy pro-

vozují záchrannou stanici pro hlavní město Prahu na zákla-
dě povolení od ministerstva životního prostředí č. 78117/en-
V/11-3013/630/11-ZS48. ke své činnosti stanice využívá jak 
hlavní areál, který se nachází v Jinonicích, tak detašovaná 
pracoviště – zookoutky v malé Chuchli a v kunratickém lese 
a Divokou zahradu Hostivař. 

3. 

Lesy hl. m. Prahy mají své-
ho zástupce v pracovní sku-
pině Ministerstva životního 
prostředí pro přípravu kon-
cepce záchranných stanic 
pro handicapované živoči-
chy v České republice. Pra-
covní skupina byla ustano-
vena na jaře 2018 a má za 
úkol řešit problematiku bu-
doucího fungování i finan-
cování záchranných stanic.

zácHraNNá staNIce
hl. m. Prahy 
pro volně žijící živočichy
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V roce 2018 přijala Záchranná stanice hl. m. Prahy pro 
volně žijící živočichy 4 712 živočichů 141 druhů. Po-
čet přijatých živočichů v roce 2018 byl o 12 % vyšší než 
v roce 2017. Zvířata se do záchranné stanice dostávala 
nejčastěji kvůli zranění (38 %) nebo proto, že se jedna-
lo o osiřelá nebo nesamostatná mláďata (24 %). Často 
se do stanice dostávali také vysílení živočichové (9 %), 
případně ti, kteří uvízli v budovách a na dalších kom-
plikovaných místech ve městě (8,5 %). Nezanedbatel-
né procento pacientů stanice přijala z toho důvodu, že 
byli v nevhodné chvíli probuzeni z hibernace (6,5 %), 
či kvůli tomu, že je postihla infekce (1,5 %).

Začátek roku 2018 byl poznamenán neobvykle velkým 
počtem přijatých netopýrů. Na konci zimy jsme přija-
li dvě velké kolonie netopýrů rezavých (celkem 272 je-
dinců), do stanice se však velmi často dostávali i vy-
sílení jednotlivci. Zima 2017/2018 pro ně byla zřejmě 
velmi náročná: Nejprve bylo dlouho teplo, což mohlo 
netopýrům znesnadňovat usínání, přičemž ale nebylo 
tak teplo, aby měli co lovit, a potom přišly tuhé mra-
zy, které zesláblé a vyhublé netopýry vyhnaly z jejich 
úkrytů. Na konci zimy jsme tak pečovali o více než 
300 netopýrů, kteří místo venku přezimovali v našich 
náhradních prostorách. Na jaře nás proto každý večer 
čekalo náročné dokrmování probuzených netopýrů, 

V roce 2018 přijala Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně 
žijící živočichy 4 712 živočichů 141 druhů. Počet přijatých 
živočichů v roce 2018 byl o 12 % vyšší než v roce 2017. 

ale naše úsilí se vyplatilo. Koncem března jsme neto-
pýry vrátili zpět do přírody.

Dlouhá zima nepoznamenala jen kondici netopýrů, 
ale ovlivnila i datum příjmu prvního ptačího mláděte 
roku 2018. První mláďata, konkrétně malé kosy černé, 
jsme přijali 21. dubna, což bylo o 16 dní později, než 
tomu bylo v roce 2017. Celkově jsme ale v roce 2018 
přijali o 12 % mláďat více než v roce 2017, nedá se tedy 
říci, že by opožděný začátek sezony mláďat vedl k niž-
šímu počtu přijatých mláďat. 

V roce 2018 jsme zpět do přírody vypustili 
2 589 živočichů.  

Rok 2018 poznamenalo také nezvykle horké a suché 
léto, které ovlivnilo i volně žijící živočichy a jejich mlá-
ďata. Horko mělo největší dopad na mláďata veve-
rek. Ta se k nám v uplynulém roce dostávala extrémně 
malá a podvyživená. Během léta jsme přijali také neob-
vykle velké množství vysílených dospělých ježků. 

Rok 2018 nám přinesl také několik překvapení a no-
vých zkušeností. Poprvé v historii záchranné stani-
ce jsme pečovali například o mláďata výra velkého, je-
zevce lesního, kuny lesní, krtka obecného, mývala se-
verního, hýla obecného a plšíka lískového.

Bříza bělokorá: 
Díky za to, co 
děláte. Nám 
stromům by 
tady bez zvířat 
bylo smutno. 
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Kromě péče o živočichy je součás-
tí práce každé záchranné stani-
ce také osvěta a vzdělávání veřej-
nosti. Naše záchranná stanice ve-
řejnost seznamuje s problemati-
kou volně žijících živočichů a je-
jich ochrany a upozorňuje na pří-
činy jednotlivých druhů zraně-
ní a handicapů volně žijících ži-
vočichů. V roce 2018 jsme prá-
ci záchranné stanice a možnos-
ti ochrany volně žijících živoči-
chů prezentovali na 564 akcích, 
kterých se zúčastnilo 26 648 ná-
vštěvníků.

kamarádi ze stanice. malá samička mývala severního se k nám dostala spolu se svým bráškou, 
ten ale bohužel záhy uhynul. obě mláďata se totiž našla ve velmi špatném stavu, byla vyhublá, 
dehydrovaná a plná muších larev. Samičku se nakonec podařilo zachránit, a aby jí nebylo smutno, 
dělala jí společnost malá kuna.  
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ODKuD byLi NaŠi PacieNTi
12 městských částí, z jejichž území se k nám pacienti dostávali nejčastěji

JaK byLi NaŠi PacieNTi STaří
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Zástupce té nejmladší kategorie: ptačí mládě
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prohlížíte profil uživatele bříZa běLOKOrá

nAŠI PACIentI A JeJICH oSUDY
Pro malé muflonče jsme vyjížděli v noci 4. 3. 2018 do 
areálu Thomayerovy nemocnice. Dle personálu ne-
mocnice muflonče opustila matka a to zůstalo osa-
mocené a zoufale bečelo. Jakmile jsme dorazili, po-
chopili jsme, co se stalo. Malá muflonka měla zlome-
nou zadní nohu. Nemohla se proto postavit, a tak ne-
byla schopná následovat matku ani se od ní napít 
mléka. Odvezli jsme ji proto do záchranné stanice. Po-
stupně jsme ji museli přivykat na náhradní mléko 
pro jehňata, které pro odchov mufloních mláďat po-
užíváme. Do péče si ji převzala jedna z ošetřovatelek, 
čímž bylo zajištěno i psychické pohodlí mláděte. Sav-
čí mláďata totiž špatně snáší, pokud se u nich náhrad-
ní „maminky“ střídají. Malá muflonka zdárně vyrost-
la v sebevědomého mufloního dorostence. Měla při 
svém neštěstí i jedno štěstí – v den, kdy se narodila, 
se v naší záchranné stanici narodilo mládě muflonce, 
která se u nás rovněž léčila se zlomenou nohou a kte-
rá také pocházela ze stáda žijícího v areálu Thomaye-
rovy nemocnice. S tímto mládětem i jeho maminkou 
muflonka postupně vytvořila přirozenou skupinku.  

Kolonie netopýrů rezavých, ke které jsme byli při-
voláni do rekonstruovaného domu v Libni na za-
čátku února, je zatím největší kolonií netopýrů, 
o kterou jsme v historii záchranné stanice pečova-
li. celkem jsme z rozbourané zdi vyprostili 199 ne-
topýrů. Protože k demolici zdi došlo v době jejich 
hibernace, nemohli jsme rozespalé netopýry hned 
vypustit, ale museli jsme se o ně postarat až do 
příchodu jara. Všichni netopýři nejprve absolvovali 
zdravotní prohlídku, při níž jsme zjistili, že naštěs-
tí pouze několik z nich bylo lehce zraněno a jen je-
den utrpěl vážnější zranění, totiž zlomeninu kří-
dla. Poté jsme netopýry napojili, roztřídili dle po-
hlaví (v kolonii bylo 154 samic a 45 samců) a zdra-
vé jedince uložili k zimnímu spánku. Zraněné ne-
topýry jsme oddělili a pečovali o ně samostatně. 
Na začátku jara jsme všechny netopýry mohli ko-
nečně probudit, dostatečně je dokrmit a vypustit 
zpátky do přírody.

Mládě jezevce lesního bylo nalezeno v Ďáblickém 
háji na začátku května. Protože bylo vyhladovělé, 
přidalo se k nálezcům. Velmi pravděpodobně přišlo 
o svou matku. Ukázalo se, že je to samička a že je na-
štěstí už dost velká na to, aby samostatně přijímala 
pevnou potravu. Přestěhovali jsme ji tedy co nejdří-
ve do venkovní voliéry, aby byla v kontaktu s ošetřo-
vateli co nejméně. Navzdory všem opatřením si ale 
na lidskou společnost stejně navykla. Proto jsme Lu-
cinku, jak jsme jezevčici pojmenovali, přestěhova-
li do zookoutku v Malé Chuchli, kde bude mít více 
místa a také dostatek lidské společnosti.

netopýři ve větrací šachtě
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Výří sourozenci. Tento příběh za-
čal 13. května ve 3 hodiny ráno. 
Zbraslavská policie nás přivolala 
k dospělému samci výra velkého, 
kterého srazilo auto. Výr utrpěl 
poranění hlavy a oka, a proto jsme 
ho převezli do záchranné stani-
ce a začali jej léčit. K našemu pře-
kvapení jsme ale 25. května jeli na 
stejné místo podruhé, tentokrát 
pro vysílené mládě výra. A o den 
později pak ještě jednou, opět pro 
vysílené mládě. A tak se nám po-
stupně poskládal celý smutný pří-
běh této výří rodiny. Otce mláďat 
srazilo auto a samice pravděpo-
dobně nebyla schopna mláďata 
bez jeho pomoci dostatečně nakr-
mit. Proto se vysílená mláďata za-
čala potulovat po okolí. V naší zá-
chranné stanici se všichni, až na 
samici, zase setkali. Samec svým 
zraněním bohužel nakonec pod-
lehl, mláďata však ve stanici zdár-
ně dorostla a 17. září se za přítom-
nosti veřejnosti vrátila zpět do ří-
rody. Vypustili jsme na místě, kde 
se našla, ve Zbraslavi.

Podobně náročný byl i odchov tří 
sourozenců ježka západního, kte-
ří se k nám dostali ve věku pou-
hých 5 dnů. Jejich matka uhynu-
la, a tak zůstali sami. Také tato 
mláďata zpočátku vyžadovala kr-
mení ve 2hodinových intervalech, 
a to i v noci. Vůbec poprvé se nám 
podařilo odchovat takto malá jež-
čí mláďata, hranice přežití ježča-
tům dává šanci zpravidla až od 
7 dní jejich věku. Ježčí sourozen-
ci zdárně vyrostli v silné a samo-
statné ježky a na začátku podzi-
mu se vrátili zpět do přírody.

Takzvaný balónový syndrom u ježků jsme až do 
roku 2018 znali pouze z odborné literatury. V po-
lovině října jsme ale přijali dospělou samici jež-
ka západního, která jako balón skutečně vypadala. 
Tento stav je u ježků důsledkem poranění dýcha-
cích cest (pneumotoraxu) a dochází k němu větši-
nou po střetu ježka s autem. Díky volnější kůži jež-
ků se vzduch z poraněných dýchacích cest dostává 
do podkoží a ježka nafukuje skutečně jako balón. 
balónka, jak jsme samici ježka pojmenovali, vypa-
dala zpočátku zoufale. Nafouknutí jí neumožňova-
lo stát a nemohla skoro dýchat. Včasný zásah naší 
veterinární lékařky a pak důsledná a pečlivá péče 
ale udělaly své - po třech dnech se balónka posta-
vila zase na všechny čtyři končetiny a s chutí zača-
la přijímat potravu. Zimu stráví v záchranné stanici 
a na jaře ji čeká návrat do přírody.

Ježčí trioVýří rodina

Balónka
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Mládě plšíka lískového k nám do-
cestovalo až z Chomutova. Samo-
zřejmě jsme jej neodmítli. V den 
přijetí bylo mláděti pouhých 
7 dní. Odchovat takto malé mlá-
dě je velmi náročné. Je zapotře-
bí jej krmit zprvu každé 2 hodi-
ny, noci nevyjímaje. Pečlivá péče 
se ale nakonec vyplatila - samič-
ku plšíka jsme úspěšně odchova-
li a na jaře ji čeká vypuštění zpět 
do přírody. Úspěch je to o to větší, 
že jsme o plšíka lískového pečo-
vali vůbec poprvé v historii naší 
stanice.

Plšík lískový

Tento příspěvek se líbí 
uživateli bříza bělokorá
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4. 

L esy hl. m. Prahy již řadu let spravují na úze-
mí hlavního města několik lesních zookout-
ků. Jedná se o zookoutek v Chuchelském háji, 

v kunratickém lese, v lese v kamýku, v Hostivař-
ském lesoparku a malý zookoutek ve kbelích, kte-
rý vznikl před 2 lety v nově otevřeném ekocentru 
Prales. ten disponuje nádrží pro nutrie říční a výbě-
hem pro ovce. kromě zookoutku v kamýku a v eko-
centru Prales jsou zookoutky součástí Záchranné 
stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy a po-
skytují důstojný náhradní domov trvale handicapo-
vaným živočichům, kteří se kvůli svému zranění ne-
mohou vrátit zpět do volné přírody.

lesNí zookoutky 

Celkem v pražských zookoutcích v současnos-
ti žije více než 160 živočichů 33 různých druhů. 
Jsou oblíbeným výletním cílem Pražanů, kte-
ří se zde mohou z bezprostřední blízkosti sezná-
mit se zástupci české přírody. Do výběhů v na-
šem největším zookoutku v Malé Chuchli mo-
hou návštěvníci nahlédnout nejen osobně, ale 
také online, prostřednictvím kamer našeho pro-
jektu Okno do lesa. Naše zookoutky využívá-
me k environmentálnímu vzdělávání, výchově 
a osvětě. V uplynulém roce se zde uskutečnilo 
245 akcí, kterých se zúčastnilo 7 781 návštěvní-
ků. Kromě programů pro školní kolektivy jsme 
stejně jako v roce 2017 i v uplynulém roce v zoo-
koutku připravili několik víkendových akcí pro 
veřejnost, které se těší velkému zájmu. V Malé 
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Chuchli jsme tak s návštěvníky například oslavili Den 
mláďat, společně se vydali Za sovím houkáním a po 
trase 100povačky anebo si poslechli lovecké znělky 
a fanfáry při Svatohubertském troubení. V zookout-
ku Divoká zahrada Hostivař jsme na začátku března 
s návštěvníky oslavili Mezinárodní den divoké příro-
dy, který byl v roce 2018 věnován především velkým 
kočkovitým šelmám a problémům, s nimiž se potýka-
jí. Na návštěvníky divoké zahrady čekala kvízová stez-

Bříza bělokorá: Tahleta 
kočička se jmenuje Drápek. 

Zookoutky jsou součástí 
Záchranné stanice hl. 
m. Prahy pro volně žijící 
živočichy a poskytují 
důstojný náhradní domov 
trvale handicapovaným 
živočichům, kteří se kvůli 
svému zranění nemohou 
vrátit zpět do volné 
přírody.

ka, jež jim představila naši největší kočkovitou šelmu 
- rysa ostrovida i další druhy šelem. 

Novinkou uplynulého roku bylo 9 komentovaných ví-
kendových prohlídek chuchelského zookoutku pro ve-
řejnost. Prohlídek spojených s krmením některých 
zvířat se zúčastnilo téměř 200 zájemců. Další novin-
kou v naší nabídce byly vánoční dílničky, do nichž se 
zapojilo 101 žáků ze Základní školy Charlotty Masa-
rykové a Základní školy Barrandov. Děti spolu s pe-
dagogy vyráběly vánoční věnce, girlandy a další ozdo-
by, kterými vyzdobily areál zookoutku. Za odměnu je 
čekala komentovaná prohlídka zookoutku a krmení 
zdejších zvířecích obyvatel.
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První pololetí bývá v zookoutcích tím nejvytíženějším obdobím. Probíhá generální jarní 
úklid: Je třeba vydezinfikovat voliéry, důkladně vyčistit výběhy či natřít ohrady. S těmito 
úkoly nám každý rok pomáhá mnoho dobrovolníků. V průběhu uplynulého roku se dohro-
mady 141 pomocníků z různých firem i škol chopilo štětců, vidlí a lopat a pustilo se do natí-
rání ohrad, čištění výběhů a ptačích voliér či sázení živých plotů a úklidu areálu zookoutků. 
(Více informací o dobrovolnících najdete na straně 164.)

Chuchelský zookoutek hostil 
i exkurzi 64 studentů Fakulty 
tropického zemědělství České ze-
mědělské univerzity v Praze, kte-
ré zajímaly nároky a úskalí chovu 
volně žijících živočichů a činnost 
záchranné stanice.

Chuchelská stáda se v roce 2018 
rozrostla o několik nových pří-
růstků. Na svět zde přišla 3 muf-
lončata, 7 daňčat a 4 selata pra-
sete divokého. Ošetřovatelé se 
dočkali i kolouchů jelena lesní-
ho a jelena siky. V zookoutku Di-
voká zahrada Hostivař přišla na 
svět 2 daňčata a zvětšilo se i stá-
do ovcí ve kbelském ekocent-
ru Prales, kde se v ovčím výběhu 
narodila celkem 4 jehňát-
ka. Poněkud netradičně 
se role zvířecí mat-
ky dočkali i sami 
ošetřovatelé - 
a to hned ve 
dvou pří-
padech. 
Dvě 

Dobrovolníci ze společnosti nielsen

Kromě generálního úklidu jsme 
v chuchelském zookoutku v uply-
nulém roce upravili několik zví-
řecích voliér. Kompletní úpravy 
interiéru svého obydlí se dočkali 
výři a lišky a do nově zrekonstru-
ované voliéry se přestěhoval pár 
kavek obecných. Speciálně upra-
venou voliéru obsadila i nová je-
zevčí slečna. Nové hrací prvky pro 
zvířata, prolézačky a příbytky při-
byly ve voliérách tchořů a fretek 
a ve výběhu koz, které se navíc do-
čkaly nového přístřešku.

chuchelská daňčí mláďata totiž 
museli sami krmit náhradní stra-
vou z láhve. První z daňčat při 
senoseči přišlo o matku. Druhé 
mládě se narodilo v chuchelském 
stádu, avšak jeho matka nemě-
la dostatek mléka, a tak muse-
lo být přikrmováno. Na podzim 
se do zookoutku v Malé Chuchli 
po pěti letech vrátil jezevec. Své 
místo zde našla zhruba půlroční 
samice jezevce lesního, která při-
šla ze Záchranné stanice hl. m. 
Prahy pro volně ži-
jící živoči-
chy. 
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V dubnu jsme u plotu zookoutku 
v Kunratickém lese vysadili pich-
lavý dřišťál, aby v budoucnu udr-
žel přirozený odstup mezi ná-
vštěvníky zoookoutku a zvířaty. 
Centrální výběh daňků jsme za-
travnili travním semenem urče-
ným pro pastvu. Protože ve všech 
zookoutcích platí přísný zákaz sa-
mostatného krmení zvířat, při-
pravili jsme v průběhu jara ve vět-
šině zookoutků bedny na krmivo, 
do nichž mohou návštěvníci od-
kládat tvrdé pečivo a zeleninu či 
ovoce, chtějí-li chovaným zvířa-
tům přilepšit.

Jednotlivé zookoutky postupně 
rekonstruujeme. Jako první jsme 
v roce 2016 přebudovali hostivař-
ský zookoutek, z nějž vznikla Divo-
ká zahrada Hostivař, teď prochází 
kompletní rekonstrukcí zookoutek 
v Kamýku. Poté, co se obyvatelé to-
hoto zookoutku dočasně přestěho-
vali do zookoutku v Malé Chuchli, 
jsme v červnu 2016 začali s demo-
licí stávajícího chátrajícího are-
álu. Budujeme zde moderní les-
ní zookoutek a na místě dosavad-
ní hájovny stavíme novou hájovnu 
s adekvátním zázemím pro lesnic-
ký provoz. V zookoutku vzniknou 
dva velké výběhy s přístřešky pro 
zvířata. Nově zde přibude také pta-
čí voliéra pro bažanty. Jako další 
přijde na řadu rekonstrukce chu-
chelského zookoutku. 

Bříza bělokorá: 
Fantastická 
zvířata a kde je 
najít. No přece 
v zookoutku 
v Malé Chuchli. :)

reKONsTrUKce
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5. VčeLařsTVí 

oD roku 2011 realizujeme náš dlouhodobý projekt návrat včel do pražských 
lesů. Postupně v pražských lesích a parcích zakládáme nové včelnice nebo 
obnovujeme ty původní. Projekt není primárně zaměřen na produkci medu, 

jeho hlavním posláním je zvyšování povědomí obyvatel Prahy o nezastupitelné úloze 
hmyzu v ekosystému a v krajině. Zároveň nám jde o představení tradičního včelařského 
řemesla veřejnosti. V roce 2018 jsme uspořádali celkem 91 vzdělávacích akcí a programů 
zaměřených na svět včel, kterých se zúčastnilo 1 935 zájemců. Vedoucí včelařského 
programu naší organizace se mimo jiné zúčastnila i diskuzního večera na téma Jak 
se stát městským včelařem?, který pro veřejnost uspořádalo Centrum architektury 
a městského plánování v polovině září 2018. 
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V současné době máme 15 včelnic rozmístěných po 
celé Praze, na nichž se staráme o více než 65 včelstev. 
Některé včelnice jsme vybavili prvky, které zájem-
cům umožňují nahlédnout do světa včel a včelařství. 
Jsou to prosklené nástavky, historické úly, hmyzí ho-
tely a další.
 
Po celý rok 2018 jsme plně využívali naše nové zázemí 
na zpracování medu a včelího vosku, které jsme v are-
álu organizace v Práčské ulici zprovoznili v roce 2017. 
V roce 2018 jsme vytočili téměř 950 kg medu a zpra-
covali nebo připravili ke zpracování 1 000 kg vosku. 
Toto číslo zahrnuje jak včelí vosk z našich úlů, kte-
rý jsme zpracovali na voskové mezistěny a včelám 
do úlů zase vrátili, tak vosk od drobných včelařů, kte-
ří nemají možnost si voskové mezistěny z vlastního 
vosku vyrobit a kterým tuto službu nabízíme. Výroba 
voskových mezistěn pro včely z jejich vlastního vos-
ku je jedním z důležitých preventivních hygienických 
opatření při chovu včel, neboť koloběh včelího vosku 
v rámci jednoho provozu je potom uzavřený a nena-
rušují jej vlivy z okolí. O zpracování vosku je mezi vče-
laři velký zájem a naše zařízení se nám tak daří využí-
vat účelně po celý rok. V červenci 2018 jsme úspěšně 
završili registrační a schvalovací proces provozovny 
Státní veterinární správou České republiky.

K příležitosti 100. výročí od založení Československé 
republiky jsme pro část produkce medu vytvořili spe-
ciální etiketu Med republiky a připomněli tak záslu-
hy prvního československého prezidenta Tomáše Gar-

V současné době máme 15 včelnic rozmístěných po celé Praze, 
na nichž se staráme o více než 65 včelstev.

rigua Masaryka v oblasti včelařství. Byl to sám Tomáš 
Garrigue Masaryk, kdo na Pražském hradě nechal na 
přelomu 20. a 30. let minulého století postavit včelín, 
protože dobře věděl, že bez včel se městské parky a za-
hrady neobejdou. A my v této tradici v hlavním městě 
rádi pokračujeme.
 
Průběžně jsme se věnovali tvorbě oddělků z kmeno-
vých včelstev, abychom zvýšili počet včelstev a mohli 
je umístit i do dalších vybraných lokalit. Pro lepší or-
ganizaci péče o oddělky  jsme pro tuto práci vyčlenili 
včelnice u dešťové usazovací nádrže Lhotka I a II. Na 
jaře 2019 rozvezeme včelstva na nová místa nebo do-
plníme počty včelstev ve stávajících lokalitách.

Nárůst počtu 
našich včelnic od 
počátku projektu

ekovýchovný 
program 
s tematikou včel

Tento příspěvek se líbí uživateli bříza bělokorá



Jeřáb ptačí: a já vám na konec povím něco 
o tom, jak komunikovat se světem kolem vás. 
Mám na to jeden zaručený trik - když chcete 
někoho zaujmout, nabídněte mu něco, co nikde 
jinde nenajde. Takhle třeba fungují moje nád-
herné a supervýživné červené plody. Milují je 
desítky druhů ptáků i lesní zvěř, která si navíc 
dokáže pochutnat i na mých pupenech nebo 
kůře. Ti všichni zkrátka ví, že jeřáb je záruka 
kvalitní svačinky, a to i v době, kdy to s hledá-
ním potravy není zrovna jednoduché. Tyhle in-
formace se prostě roznesou. a já jsem spoko-
jen, protože jsem užitečný a o šíření mých se-
men je postaráno. a takhle nějak se to sna-
ží dělat i v Lesích hl. m. Prahy. Nejde jim sice 
o šíření semen, nýbrž myšlenek, ale princip je 
stejný. Beztak to okoukali ode mě. :)





Profil       Informace       Přátelé       Fotky       Další

Zobrazit víc 

i

Fotky

Přátelé   158 006

Úvodní informace

bříza
bělokorá

Lípa srdčitá
Platan 
javorolistý

Olše lepkavá Javor klen

Dub zimní

Jeřáb ptačí sdílel poznámku 
uživatele Lesy hl. m. Prahy.

komuNIkace 
s městskými čásmi
a veřejností
Aktivní komunikaci s našimi partnery, jimiž jsou především městské 

části hlavního města Prahy a pražská veřejnost včetně jejích zástup-
ců z řad novinářů, chápeme jako přirozenou a neoddělitelnou součást 
naší každodenní práce.

Žije v Praha 
Pochází z Praha

Nedávné oznámení polohy Lesopark kbely

www.lesypraha.cz

Jeřáb ptačí se přidal do skupiny:
krmíme ptáčky.

Jeřáb ptačí přidal 3 fotky do alba: 
Letošní úroda. 

jeřáb Ptačí
@jerabptaci
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A ktivní komunikaci s našimi partnery, jimiž jsou především městské části hlav-
ního města Prahy a pražská veřejnost včetně jejích zástupců z řad novinářů, 
chápeme jako přirozenou a neoddělitelnou součást naší každodenní práce. Do-
mníváme se, že bez dialogu s těmi, jichž se naše činnost bezprostřední dotý-

ká, nelze přírodní bohatství Prahy efektivně a uspokojivě spravovat. Proto velmi dbá-
me na to, aby naše informační kanály, jejichž prostřednictvím referujeme o dění v praž-
ské přírodě, co nejlépe sloužily jak zástupcům městských částí, na jejichž území se na-
chází parky a lesy v naší správě nebo jejichž územím protéká některý z pražských po-
toků, tak všem ostatním Pražanům a aby jim poskytovaly kvalitní, aktuální a plnohod-
notné informace o věcech, které je zajímají. Velkou část této komunikace má na staros-
ti oddělení komunikace, s veřejností však vzhledem k terénní povaze naší práce přímo 
či zprostředkovaně komunikuje naprostá většina zaměstnanců Lesů hl. m. Prahy. Sna-
žíme se své záměry a postupy při péči o pražskou přírodu co nejlépe vysvětlovat a před-
cházet tak zbytečným nedorozuměním i některým bezdůvodným obavám Pražanů. Je-
jich zájmu o životní prostředí si vážíme a oceňujeme i zpětnou vazbu, již nám poskytu-
jí. Speciálními projekty a kampaněmi, které pro veřejnost každý rok připravujeme, se zá-
roveň snažíme dále posilovat povědomí Pražanů i návštěvníků Prahy o pražské příro-
dě a pomáhat zvláště mladší generaci rozvíjet její vztah k přírodním pokladům hlavní-
ho města. 

Kromě mailové a telefonické komunikace a osobních setkání komunikujeme s Praža-
ny prostřednictvím aktualit a tiskových zpráv, které publikujeme na našich webových 
stránkách a sociálních sítích, ale také prostřednictvím informačních panelů, které roz-
misťujeme v pražských lesích a parcích, či tištěných materiálů, jako jsou letáky nebo 
plakáty. Důležitou složkou našeho informačního servisu jsou také pohotovostní telefon-
ní linky Lesů hl. m. Prahy: linka Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živoči-
chy, linka pro havarijní kácení stromů, kterou obsluhují arboristé ze střediska Městská 
zeleň, a linka vodohospodářů střediska Vodní toky. 

komuNIkace
s městskými částmi  
a veřejností
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1. komuNIkace  

Díky redakcím periodik městských částí můžeme oby-
vatele dané části průběžně informovat o tom, co se 
kupříkladu v lesích a v parcích v jejich okolí právě 
děje, jaké práce provádíme a jaké jsou naše další plá-
ny. Příspěvky týkající se naší práce nebo akcí, které 
jsme zajišťovali, vyšly v roce 2018 například v Kunra-
tickém zpravodaji, ve Sliveneckém mramoru, ve zpra-
vodaji Kbelák městské části Praha 19, v měsíčníku 
Tučňák městské části Praha 4, v Běchovickém zpravo-
daji, v Chuchelském zpravodaji a Ďáblickém zpravo-
daji, ve Stodůleckém poslovi Prahy 13, v Osmičce, mě-
síčníku městské části Praha 8, v Letňanských listech 
městské části Prahy 18 nebo v časopise Hobulet, kte-
rý vydává městská část Praha 7. V periodikách měst-
ských částí vyšlo v roce 2018 takřka 100 článků či pří-

j edním z našich prioritních úkolů je rozví-
jení spolupráce s městskými částmi hlav-
ního města Prahy a budování informační 

sítě s volenými představiteli i se zástupci jed-
notlivých úřadů. Naším cílem je funkční a fle-
xibilní komunikace týkající se oblastí, v nichž 
se naše úlohy vzájemně prolínají. Lesy, vod-
ní toky a nádrže, parky, stromořadí i památ-
né stromy, které pro hlavní město spravuje-
me, jsou rozesety po celé metropoli, jejíž dílčí 
oblasti spravují jednotlivé městské části. uvě-
domujeme si, že vzájemná komunikace je ne-

s městskými částmi hl. m. Prahy

spěvků tohoto druhu. Jednotlivé městské části se sa-
mozřejmě věnovaly těm tématům, která se jich v sou-
vislosti s naší organizací bezprostředně týkají – Dol-
nopočernický zpravodaj a časopis Čtrnáctka tak ku-
případu referovaly o průběhu druhé etapy výstavby 
multifunkčního parku U Čeňku, časopis Kbelák psal 
o akcích ekocentra Prales, které funguje ve Kbelích, 
Kunratický zpravodaj informoval o kácení suchých 
stromů na hrázi rybníka Šeberák či o opravě koryta 
Kunratického potoka a časopis Hobulet se zmínil na-
příklad o ořezu stromů na Štvanici, o chování návštěv-
níků ve Stromovce nebo o vycházkách Za pražskými 
netopýry, které v parku ve spolupráci s Českou spo-
lečností pro ochranu netopýrů organizujeme vždy na 
jaře a na podzim. 

zbytná k tomu, abychom mohli při péči o cen-
né přírodní lokality hlavního města s pražský-
mi městskými částmi plnohodnotně spolupra-
covat a společně pro Pražany vytvářet co nej-
lepší a nejzdravější životní prostředí. O veš-
kerých větších akcích a zásazích proto vždy 
v předstihu informujeme představitele měst-
ské části, jejíhož území se zásah dotkne. Stan-
dardně informujeme starostu městské části, 
příslušný odbor životního prostředí a přísluš-
ného radního a zasíláme zprávu do redakce 
periodika nebo webu městské části. 
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Jako správci drobných vodních toků 
na území hlavního města Prahy se 
spolu s městskými částmi zapoju-
jeme do preventivních cvičení pro 
zvládání případných povodňových 
situací. Stejně jako v roce 2017 jsme 
v uplynulém roce pro městské čás-
ti a obce, jejichž územím protéká po-
tok Botič a jeho přítoky, uspořáda-
li cvičení hlásné povodňové služby 
Cvičení Botič 2018. Tato cvičení nám 
pomáhají otestovat, jak by fungova-
lo získávání a předávání informa-
cí o průtocích vody a vývoji povodně 
v celé délce toku. 

V průběhu roku jsme se také zúčast-
nili 6 povodňových prohlídek, které 
organizují jednotlivé městské části, 
jejichž územím některý z pražských 
potoků protéká. (Podrobné informa-
ce o Cvičení Botič 2018 i o uskuteč-
něných povodňových prohlídkách 
najdete na straně 82.) 
 
Lesy hl. m. Prahy, prostřednictvím 
střediska Ekologická výchova, s měst-
skými částmi spolupracují na společ-
ných environmentálních akcích pro 
školy a veřejnost (Den Země, Mikro-
klima, Den vody, Den stromů, Den 
dětí, Rozloučení s létem, Poznávání 
podzimní přírody a další). V roce 2018 
jsme úzce spolupracovali například 
s městskou částí Praha 1, Praha 3, Pra-
ha 4, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 
10, Praha 13, Praha 15, Praha 19, Praha 
21 a Praha – Dolní Počernice. 

Dlouhodobě aktivně spolupracuje-
me zejména s městskou částí Pra-
ha 4. V roce 2018 jsme se zapojili do 
10 ekovýchovných akcí, které připra-
vila nebo na nichž se podílela právě 
tato městská část. V uplynulém roce 
jsme také rozšířili spolupráci s měst-
skou částí Praha 8, pro jejíž obyvatele 
jsme v průběhu roku uspořádali 4 ce-
lodenní akce. S městskou částí Pra-
ha 15 jsme oslavili 950 let od první pí-
semné zmínky o Hostivaři v Kosmo-
vě kronice.

V posledních dvou letech často spolupracujeme také s městskou 
částí Praha 19, s níž jsme navázali kontakt především díky naše-
mu ekocentru Prales, které se nachází v jejím katastru. Nejen pro 
místní obyvatele společně v průběhu roku pořádáme řadu akcí, 
v roce 2018 například Kbelský masopust, Den dětí, Kbelské posví-
cení nebo Rozsvícení vánočního stromečku. Kbelské seniory jsme 
v létě ve spolupráci s městskou částí pozvali na prohlídku areálu 
ekocentra a před Vánoci jsme pro ně v Pralese připravili vánoční 
dílničku, v níž si mohli vyrobit adventní věnec nebo svícen. 

Po komunálních volbách v říjnu 2018 jsme kontaktovali nové zastupitele jednotlivých městských částí. Postupně 
jim představujeme naši organizaci a hovoříme o možnostech vzájemné spolupráce. 

Praha 19

Uživatel jeřáb ptačí napsal recenzi na 
Vánoční dílnička pro kbelské seniory
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2. komuNIkace s VeřejNostí
střeDIsko lesy

Již koncem roku 2017 jsme s Hasičským 
záchranným sborem hl. m. Prahy zača-
li spolupracovat na praktickém výcvi-
ku pražských hasičů, při němž se věnu-
jeme hlavně havarijním těžbám a rizi-
kovému kácení stromů. Hasiči pod na-
ším vedením trénují správné zacháze-
ní s motorovou pilou či způsoby těžby 
a odstraňování stromů v různých situa-
cích, které často řeší například při větr-
ných nebo sněhových kalamitách. V zá-
věru roku 2017 jsme školili hasiče ze Sa-
talic, v lednu 2018 jsme v terénu v Mod-
řanské rokli trénovali s jejich modřan-
skými kolegy.
 
V polovině ledna jsme se pustili do vel-
kého úklidu odpadu, který se postup-
ně nashromáždil u vchodu do podzem-
ních prostor v oboře Hvězda. Společ-
ně se zástupci Základní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody Nyctalus 
a Magistrátu hl. m. Prahy jsme pak pod-
zemní komplex prošli a pátrali po poby-
tových stopách netopýrů, kteří podzemí 
využívají jako své zimoviště. Díky moni-

2.1 Akce pro veřejnost, 
spolupráce s partnery 
a reprezentace 
organizace

Jeřáb ptačí: kolegům z koreje to moc 
sluší, ale všimněte si, ten opravdu 
největší krasavec pózuje za nimi. ;)

Jak vyplývá ze samotného jeho názvu a hlavního smyslu, 
za většinou akcí Lesů hl. m. Prahy zaměřených na environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu stojí středisko eko-

logická výchova. Jeho lektoři vedou v pražských lesích a par-
cích pro děti z pražských školek a škol po celý rok vzděláva-
cí terénní programy nebo za nimi vyrážejí do škol a s pražskou 
veřejností se setkávají například při oslavách Dne Země, při 
exkurzích, při výlovech rybníků či při akcích v zookoutcích a na 
včelnicích. (Více informací o aktivitách střediska ekologická 
výchova najdete v kapitole, která začíná na straně 132.) osvětová 
činnost a kontakt s veřejností jsou však samozřejmou součástí 
práce všech našich středisek. 



střeDIsko 
VoDNí toky

 
V roce 2018 jsme uspořáda-
li 3 exkurze pro studenty. 
Na exkurzi k Botiči s námi 
postupně vyrazilo celkem 
150 žáků Základní ško-
ly Gutova z Prahy 10, kteří 
si prohlédli přírodní kory-
to potoka, testovali kvalitu 
vody a pozorovali vodní ži-
vočichy.

Naši zaměstnanci orga-
nizaci během roku repre-
zentovali v několika pro-
jektech a závodech. V květ-
nu se například zúčastnili 
8. ročníku akce Do práce na 
kole, kterou pravidelně po-
řádá spolek Auto*Mat, jenž 
se zasazuje o bezpečněj-
ší a kvalitnější životní pro-
středí ve městech. V červ-
nu absolvovali běžecký zá-
vod 02 Pražské štafety, kte-
rý vedl po cestách a pěši-
nách Stromovky. 
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ní Koreje. Společně jsme navští-
vili oboru Hvězda a probírali ze-
jména otázky hospodaření v pří-
městských lesích zvláštního urče-
ní se zvýšenou rekreační funkcí, 
ale také problematiku legálnos-
ti těžeb nebo dopady mezinárod-
ních certifikačních systémů PEFC 
(Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes) 
a FSC (Forest Stewardship Coun-
cil) na hospodaření v lesích.
 
Ve dnech 22. a 23. 6. se 5 našich re-
prezentantů zúčastnilo národního 
šampionátu v práci s motorovou 
pilou, který byl součástí 42. roč-
níku Lesnického dne pořádaného 
Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. 
 
Středočeská pobočka České les-
nické společnosti v Praze začát-
kem srpna uspořádala odbor-
ný seminář na téma Hospodaře-
ní v městských a příměstských le-
sích se zvýšenou rekreační funk-
cí. Seminář byl určen pro vlast-
níky a správce obecních, sou-
kromých, církevních a státních 
lesů, osoby ze státní správy, z les-
ních družstev, zájmových skupin 
a podnikatelských subjektů v les-
ním hospodářství a pro všechny 
další, které tato problematika za-
jímá. Cílem semináře bylo sezná-
mit účastníky s podobou rekre-
ačních služeb nabízených na les-
ních pozemcích a hlavně prodis-
kutovat dosavadní praktické pro-
vozní a právní zkušenosti s po-
skytováním těchto služeb na po-
zemcích s ohledem na různé for-
my jejich vlastnictví. Po dopoled-
ním přednáškovém bloku jsme 

toringu ZO ČSOP Nyctalus víme, 
že obora Hvězda je domovem 
hned několika druhů netopýrů, 
například netopýrů rezavých, uša-
tých, parkových a večerních.
 
Již několik let spolupracujeme se 
spolkem Vědomý dotek, který kro-
mě jiných prospěšných akcí pravi-
delně dvakrát do roka organizuje 
úklid Čimického háje. Jarní úklid 
se tentokrát konal 24. března, ten 
podzimní 22. září. Na jaře se do 
úklidu zapojilo 63 dobrovolníků, 
kteří v lese posbírali 8 m3 odpadu, 
na podzim dorazilo 51 pomocníků, 
kteří shromáždili 4,5 m3 odpadků.
 
S vysazováním mladých strom-
ků nám stejně jako každý rok po-
máhaly děti z pražských škol pod 
vedením našich lesních pedago-
gů. Na jaře se zapojilo 418 školá-
ků z 5 různých škol, kteří zasadi-
li 1 420 stromků, na podzim se 
k nám přidalo 215 dětí ze 4 růz-
ných škol, které v pražských lesích 
vysadily dokonce 1 470 sazenic. 
 
Poslední dubnovou sobotu se 
v Kunratickém lese za zpěvu pís-
niček a recitování veršů otevřely 
studánky. Již 39. ročník Otvírání 
studánek v Kunratickém lese po-
řádala Tělovýchovná jednota So-
kol Kunratice. Na jedné ze zastá-
vek se ujal slova i náš lesník, kte-
rý má Kunratický les na staros-
ti, a pověděl návštěvníkům, jak se 
lesu daří a co je v něm nového.
 
Koncem května naši lesníci při-
pravili exkurzi pro skupinu 5 pra-
covníků státní správy lesů z Již-

pro účastníky připravili exkur-
zi do Kunratického lesa, kde jsme 
jim předvedli, jak v Praze v pra-
xi vypadá trvale udržitelné hos-
podaření v lesích zvláštního ur-
čení se zvýšenou rekreační funk-
cí a jak je les pro plnění této funk-
ce vybaven.
 
V předvánočním čase jsme dodali 
akátové dřevo na výzdobu Betlém-
ské kaple, v níž se během Vánoc 
stejně jako každý rok konala vý-
stava betlémů, které pořádá Bons-
ai servis Praha. Dílnám tvořivosti, 
které pomáhají lidem se zdravot-
ním, mentálním, tělesným i kom-
binovaným postižením a lidem po 
poranění mozku zapojit se do spo-
lečnosti a žít kvalitní život, jsme 
poskytli chvojí na výrobu advent-
ních věnců a dalších ozdob. 

Cvičení na národní šampionát v práci s motorovou pilou
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Ve spolupráci s odborem ochra-
ny prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy každoročně na jaře zaklá-
dáme před Šlechtovou restaura-
cí ve Stromovce letničkové záho-
ny, které dělají návštěvníkům par-
ku i hmyzím opylovačům radost 
až do podzimu. Na záhony vysé-

váme letničkovou směs Lednická 
radost, kterou doplňujeme před-
pěstovanými sazenicemi letniček. 
A pravidelně nám se založením 
záhonů pomáhají děti z Fakult-
ní základní školy Pedagogické fa-
kulty Univerzity Karlovy z Prahy 
7. Pomocníci dorazili i tentokrát 

a podle instrukcí zvládli připravit 
všechny 3 záhony. 

Prvního června se ve Stromov-
ce již popáté uskutečnila oblíbe-
ná akce pro veřejnost Kosení luk 
ve Stromovce. Akce se každoroč-
ně účastní dobrovolníci a nadšen-
ci, kteří si brzo ráno přivstanou 
a s vlastní nebo půjčenou kosou 
posečou část určené louky. Suché 
a teplé jarní počasí bylo pro kose-
ní luk ideální, a tak se na akci ten-
tokrát sešlo na 40 ženců.
 
Na začátku června se 2 naši ar-
boristé zúčastnili stromolezec-
kých závodů 18. mistrovství ČR ve 
stromolezení v Kolíně. Vedoucí-
mu našich arboristů Jánu Kokav-
covi se podařilo umístit na celko-
vě pátém místě, přičemž v disci-
plíně nahazování stromu obsadil 
2. místo a v disciplíně záchrana 
zraněného 3. místo.

V Kompostárně hl. m. Prahy – Sli-
venec se začátkem června při pří-

kosení luk ve Stromovce
Foto: Jan Hromádko

akce se každoročně účastní 
dobrovolníci a nadšenci, kteří si 
brzo ráno přivstanou a s vlastní 
nebo půjčenou kosou posečou 

část určené louky.
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ležitosti prvního výročí od zahájení jejího provo-
zu uskutečnil den otevřených dveří pro zástupce tis-
ku. Představitelé   Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení 
odpadů odboru ochrany prostředí, a Lesů hl. m. Pra-
hy účastníky seznámili s areálem i jeho chodem a při-
blížili jim průběh celého procesu kompostování. Ob-
sluha kompostárny hostům předvedla kompostova-
cí stroje, které se zpracováním bioodpadu pomáhají, 
i reálnou zakládku kompostu.
 
K 750. výročí Stromovky jsme v druhé polovině červ-
na ve spolupráci se střediskem Ekologická výchova 
v parku uspořádali 2 komentované prohlídky pro ve-
řejnost a jednu pro studenty zahradnictví Střední od-
borné školy Jarov. Spolu s účastníky jsme se vydali po 
stopách historie parkových úprav i za botanickými za-
jímavostmi Stromovky a procházku jsme obohatili 
o návštěvu Rudolfovy štoly, která byla pro tuto příleži-
tost mimořádně otevřena.

Javor mléč: I když tohle není moje kapitola, 
musím se teď do toho vložit a znovu 
popřát svojí laskavé paní domácí - slečně 
stromovce - všechno nejlepší ke krásným 
kulatým narozeninám. Ps: Věk je jenom 
číslo.

Vpravo Ján kokavec, vedoucí úseku arboristiky, který  se na 18. 
mistrovství ČR ve stromolezení umístil na celkovém pátém místě   

Foto: mČR ve stromolezení

Izraelská návštěva v kompostárně

V Kompostárně hl. m. Prahy – Slivenec jsme 20. listo-
padu přivítali delegaci 4 izraelských odborníků, kte-
ří se zabývají problematikou nakládání s odpady. Bě-
hem svého několikadenního studijního pobytu v Čes-
ké republice se seznamovali s tuzemskými společ-
nostmi, které zpracovávají a recyklují různé dru-
hy odpadu, kompostují biologický materiál a vyvíje-
jí nové technologie v této oblasti. Do kompostárny do-
razili v doprovodu pracovníků Ministerstva životní-
ho prostředí, které jim studijní pobyt zprostředkovalo. 
Účastníky exkurze jsme seznámili s fungováním kom-
postárny, představili jsme jim techniku, která nám při 
práci pomáhá, a předali jsme jim naše postřehy a po-
znatky z provozu kompostárny, kterou v hlavním měs-
tě provozujeme už rok a půl.

komentovaná prohlídka Stromovky

Tento příspěvek se líbí uživateli jeřáb ptačí
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2.2 

Praxe 
Všechna naše střediska nabízejí možnost 
odborné praxe pro budoucí absolventy oborů, 
jejichž zaměření lze v naší organizaci uplatnit. 
V roce 2018 tuto příležitost využilo 52 studentů. 
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Středisko Lesy vedlo praxi 4 stu-
dentům. Od konce ledna do začát-
ku března spolupracovalo s jed-
ním studentem Fakulty lesnic-
ké a dřevařské České zemědělské 
univerzity v Praze, který se zapo-
jil do práce v ústředí střediska. Od 
začátku února do druhé polovi-
ny dubna pomáhal jeden student 
Akademie řemesel Praha - Střed-
ní školy technické v naší truhlár-
ně, kde asistoval při výrobě altá-
nů. V druhé polovině dubna posí-
lila jedna studentka Střední les-
nické školy a Středního odborné-
ho učiliště Křivoklát řady lesních 
dělníků lesního úseku Bohnice. 
Během letních prázdnin pomáha-
la jedna studentka České země-
dělské univerzity v Praze v lesním 
úseku Běchovice. 

Ve středisku Ekologická výcho-
va absolvolvovali praxi 2 studen-
ti Střední lesnické školy Hranice. 
Ve druhé polovině května pomá-
hali s vedením ekologickovýchov-
ných programů a vyzkoušeli si 
práci v zookoutku v Malé Chuchli 
i v medárně. Středisko spolupra-
covalo také se Střední průmyslo-
vou školou potravinářských tech-
nologií a Střední odbornou školou 
přírodovědnou a veterinární Pod-

skalská z Prahy 2. Ve druhé polo-
vině dubna pomáhalo 7 studen-
tů z této školy v zookoutku v Malé 
Chuchli. Pokosili čerstvou trávu 
pro daňky, muflony a jeleny a na-
řezali čerstvé větve k okusu. Cel-
kem 20 studentů ze stejné školy 
absolvovalo koncem června svoji 
praxi v ekocentru Prales, kde po-
máhali pečovat o zvířata, zaléva-
li výsadby, sušili byliny a uklíze-
li výběhy i areál. Na podzim eko-
centrum přivítalo dalších 12 stu-
dentů, tentokrát ze Střední ze-
mědělské školy v Brandýse nad 
Labem. Také oni se starali o zví-
řata i areál a vykonávali někte-
ré zahradnické práce. V Záchran-
né stanici hl. m. Prahy pro volně 
žijící živočichy absolvovalo pra-
xi 7 studentů: 3 žáci Střední prů-
myslové školy potravinářských 
technologií a Střední odborné 
školy přírodovědné a veterinár-
ní Podskalská z Prahy 2, 3 studen-
ti z České zemědělské univerzi-
ty v Praze a jedna studentka ze 
Střední zemědělské školy Rakov-
ník. Záchranná stanice měla na-
víc ještě jednu praktikantku z or-
ganizace Rytmus, o.p.s., která po-
máhá lidem s handicapem získat 
pracovní praxi. 

Aktivně komunikujeme i se sou-
kromým sektorem. Spolupracuje-
me s několika firmami, jejichž za-
městnanci nám ve vybraných pro-
vozech pomáhají jako dobrovol-
níci. Tradičně nejvíce dobrovol-
níků se každý rok zapojí do prá-
ce v zookoutcích, v roce 2018 jich 
bylo 114. Takřka polovinu z nich 
tvořili zaměstnanci společnos-
ti CA Technologies. V zookoutku 
v Malé Chuchli čistili voliéry a vý-
běhy, natírali ploty, uklízeli hřiš-
tě a řezali dřevo nebo vozili písek 
a seno. Celkem 32 dobrovolníků 
k nám začátkem léta zavítalo ze 
společnosti Nielsen, s níž spolu-
pracujeme již několik let. Dosta-
li na starost generální úklid daň-
čího výběhu. V zookoutku v roce 
2018 pomáhalo také 7 členů Stra-
ny zelených či 9 zaměstnanců 
společnosti ČSOB. Prostřednic-
tvím platformy firemního dobro-
volnictví Zapojím se se do práce 
v chuchelském zookoutku zapoji-
la také skupinka 3 právníků z růz-
ných organizací. Pleli a uklíze-
li areál a chystali dřevo. V kunra-
tickém zookoutku pomohla sku-
pina zaměstnanců z pojišťovny 
BNP Paribas Cardif uklidit výběh 
daňků.

Praktikanti ze Střední zemědělské 
školy v Brandýse nad Labem

Praxe v lesním úseku Běchovice

Tento příspěvek se líbí uživateli jeřáb ptačí
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2.3 Web @ 
sociální sítě
M ezi další  pilíře naší komunikace s pražskou veřejností a no-

vináři patří naše webové stránky www.lesypraha.cz a naše 
profily na sociálních sítích, kde každý týden uveřejňujeme 

několik aktualit, respektive příspěvků týkajících se naší práce a dění 
v pražské přírodě. na webových stránkách zveřejňujeme také ofici-
ální tiskové zprávy, běžně se však stává, že média převezmou nebo 
se rozhodnou zpracovat i některou z našich standardních aktualit. 

V roce 2018 jsme na webových 
stránkách publikovali 182 aktu-
alit, což znamená, že v průměru 
jsme na web přidali novou zprávu 
každý druhý den. Uveřejňujeme 
zde informace o nezbytných plá-
novaných i havarijních zásazích 
v lesích a parcích, o případných 
výstrahách například v souvislos-
ti se suchem nebo silným větrem, 
o chystaných výsadbách zele-

V roce 2018 jsme 
na webových 
stránkách 
publikovali 
182 aktualit, což 
znamená, že 
v průměru jsme 
na web přidali 
novou zprávu 
každý druhý 
den.

Jeřáb ptačí: 182 aktualit? 
když to přepočítám na 
bobule, je to už docela 
slušná porce.

ně, o stavebních akcích (budová-
ní či rekonstrukce rybníků a poto-
ků), o ekologickovýchovných pro-
gramech a akcích, které organi-
zujeme pro pražské školy i veřej-
nost, nebo o pacientech a činnos-
ti naší Záchranné stanice hl. m. 
Prahy pro volně žijící živočichy. 
Kromě všech těchto aktualit jsme 
v roce 2018 připravili i 8 podrob-
ných tiskových zpráv. 
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Kromě našich webových stránek a soci-
álních sítí připravujeme příspěvky i pro 
elektronický magazín Pražská EVVOlu-
ce, který vychází každé čtvrtletí pod zášti-
tou hlavního města Prahy. Do magazínu 
o ekovýchově v Praze, jenž je určen uči-
telům, rodičům, pracovníkům ekostředi-
sek či úředníkům, ale i laické veřejnosti, 
přispíváme články o naší činnosti - infor-
mujeme o dění ve středisku Ekologická 
výchova Lesů hl. m. Prahy či o novinkách 
v našich ekovýchovných programech. 
V roce 2018 jsme připravili 3 obsáhlé 
články věnující se sázení lesních dřevin 
a pěstování lesa, chovu včel v městském 
prostředí a zimním ekovýchovným pro-
gramům. Vedle toho pravidelně přispí-
váme do rubriky magazínu Co se děje v… 
a o našich plánovaných akcích referuje-
me v rubrice Kalendárium. Jed

en
 z 

na
šic

h t
ex

tů
, 

kte
ré

 vy
šly

 v 
ča

so
pis

e 
Pr

až
sk

á e
VV

ol
uc

e

Podobně aktivní jako na webu jsme i na 
Facebooku – na profilu celé organizace a 
na samostatném profilu záchranné sta-
nice hl. m. Prahy pro volně žijící živoči-
chy. V roce 2018 jsme pod oběma účty zveřejnili do-
hromady 396 příspěvků. Naším vůbec nejúspěš-
nějším příspěvkem roku 2018 se stala vzdělávací in-
fografika, kterou jsme zveřejnili 1. prosince a kte-
rá byla součástí naší kampaně zaměřené na osvětu 
veřejnosti v oblasti přikrmování volně žijících zvířat. 
Týkala se přikrmování drobného ptactva v zimních 
měsících a vysvětlovala, jakou potravu je do krmítka 
vhodné dávat a čeho by se lidé měli při přikrmování 
ptáků rozhodně vyvarovat. Příspěvek sdílely takřka 
4 tisíce uživatelů a jeho dosah pouze na facebooku 
v krátké době překonal hranici 330 tisíc uživatelů. In-
fografiku posléze převzala i některá média. 

Pravidelně pak mají velkou odezvu zvláště naše pří-
spěvky na profilu záchranné stanice, kde uveřejňu-
jeme nejnovější zprávy o dění ve stanici a příběhy 
pacientů, případně rady, jak postupovat při nálezu 
zraněného či jinak handicapovaného živočicha, nebo 
výzvy pro ty, kteří by chtěli stanici podpořit. 

Na náš instagramový účet, kde jsme začali působit 
koncem roku 2017, jsme v roce 2018 přidali 114 pří-
spěvků. 

@LesyhlmPrahy
@ZachrannaStaniceLHMP

Infografika úspěšná na našem FB účtu 
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N aše zprávy a pří-
spěvky na webo-
vých stránkách 

a sociálních sítích slou-
ží jako dobrý zdroj infor-
mací o dění v pražské pří-
rodě médiím, a to jak mé-
diím soukromým, tak mé-
diím veřejné služby. Spo-
lupracujeme s televizemi, 
rozhlasem, tištěnými pe-
riodiky i online médii a zá-
jem novinářů o naši práci, 
ale také o naše stanovis-
ka a konzultace v dílčích 
otázkách týkajících se (ne-
jen) pražské přírody neu-
stále roste.

V roce 2018 byla naše organiza-
ce zmíněna v téměř 300 člán-
cích tištěných či internetových 
médií a ve více než 60 rozhlaso-
vých či televizních reportážích. 
Přičteme-li k tomuto číslu takřka 
100 zmínek v článcích periodik 
městských částí, vyšplhá se po-
čet mediálních výstupů takřka na 
450. Naším tématům se běžně vě-
novala lokální média nebo lokál-
ní sekce celostátních médií, jako 
jsou například deník Metro, Praž-
ský deník, potažmo Prazsky.denik.
cz, webový portál Prazskypatriot.
cz, Praha.iDNES.cz, Blesk.cz/pra-
ha a další. Velmi často spolupra-
cujeme s pražskou regionální te-
levizí Praha TV, která v roce 2018 
natočila reportáž například o bu-
dování nového rybníka Lipiny 
v Modřanské rokli, o plánované 
výstavbě nové záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy, o revita-
lizaci zeleně v prostoru před ná-

2.4 sPoluPráce s méDII

natáčení reportáže o výlovech pražských rybníků

dražím Praha-Libeň, o prvních tu-
nách hotového kompostu, který 
vyrobila naše Kompostárna hl. m. 
Prahy - Slivenec, nebo o oslavách 
Dne stromů v Praze 13. Na téma-
ta pojící se s naším ekocentrem 
Prales se ve svých reportážích za-
měřuje hlavně internetová televi-
ze Kbely TV. 

Z celostátních online médií o na-
šich aktivitách psaly například 
Novinky.cz, Ekolist.cz, Aktualne.
cz, Tyden.cz nebo Seznamzpravy.
cz, doplnila je tištěná Mladá fron-
ta DNES, deník Právo či Blesk. 
Naši pracovníci vystoupili v Čes-
ké televizi, v televizi Nova, Prima, 
Barrandov i TV Seznam a hovořili 
pro Český rozhlas i Rádio Blaník.
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naše témata v roce 2018 s největší mediální odezvou

Suché a teplé léto:
jak ho snáší pražská příroda
červenec-srpen / Nadprůměrně hor-

ké a suché léto se odrazilo na množ-
ství a kvalitě vody ve vodních ná-

držích a korytech potoků a ovlivni-
lo i stav městské zeleně a lesů či kon-

dici volně žijících živočichů. Téma-
tem bylo zalévání, omezení sečení trávy 

a ořezů stromů, metody snižující teploty 
ve městě i rady, jak pomoci volně žijí-
cím živočichům překonat nedostatek 

vody v jejich okolí. 

Pražský kompost je připraven
26. 10. 2018 / Kompost vznikající 

v Kompostárně hl. m. Prahy - Slive-
nec prošel všemi zkouškami a roz-

bory fyzikálních a chemických vlast-
ností a Ústřední kontrolní a zkušeb-

ní ústav zemědělský jej registroval 
jako organické hnojivo Pražský kom-
post. Pražané, kteří v roce 2017 uloži-
li v kompostárně organický materiál, 
si tak mohli začít vyzvedávat hotový 
kompost v poměru 1 kilogram kom-

postu za každých 5 kilogramů ode-
vzdaného bioodpadu.

Vánoční jedlička s budoucností
19. 11. 2018 / Zahájili jsme druhý 

ročník prodeje vánočních jedliček 
v květináčích, které mohou Praža-

né po zimě vysadit na zahradě nebo 
v Kunratickém lese při společném sá-

zení v dubnu 2019. 

krmení volně žijících zvířat
prosinec / O problematice krmení vol-
ně žijících živočichů se zmiňujeme 
opakovaně, stále však narážíme na 
některé zažité mýty, které pro zvířa-
ta zvláště v Praze, kde je vysoká kon-
centrace lidí, mohou mít fatální dů-
sledky. V druhé polovině roku jsme 
proto na toto téma připravili kam-
paň, kterou jsme reagovali i na někte-
ré konkrétní případy zvířat, jež kvůli 
nesprávné výživě skončila v naší zá-
chranné stanici nebo dokonce uhy-
nula (více o kampani najdete v kapi-
tole Vzdělávací kampaně, která za-
číná na straně 172).

Záchrana kolonie netopýrů, 
vyvěšování netopýřích budek
únor, březen, listopad / Počátkem 
února jsme do záchranné stani-
ce přijali kolonii 199 netopýrů reza-
vých, které jsme vyprostili z větra-
cí šachty rekonstruovaného domu 
v Libni. Netopýrům, jimž stavební prá-
ce narušily zimní spánek, jsme poskyt-
li veškerou potřebnou péči i náhradní 
prostory pro hibernaci a na jaře jsme 
je hromadně vypustili do Stromov-
ky. Pražské parky netopýrům posky-
tují dostatek potravy i vhodná místa 
k úkrytu. Jejich počet ještě navyšu-
jeme speciálními netopýřími dřevo-
cementovými budkami. Právě ve Stro-
movce tyto budky visí již od roku 2015 
a máme s nimi velmi dobrou zkušenost. 
Na podzim 2018 jsme dalších 6 budek 
vyvěsili také na Císařském ostrově. 

Jeřáb ptačí: z mých zpráv největší 
dopad měla jako vždycky ta, ve které 
jsem hlásil, že už "dopékám" jeřabiny. ;)
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2.5 INFormačNí materIály 
Abychom podpořili práci naší organizace a přiblížili pražskou přírodu Pražanům i návštěvníkům hlav-

ního města, každý rok připravujeme nejrůznější propagační a naučné materiály, jimiž se Lesy hl. m. 
Prahy veřejnosti prezentují. Jsou mezi nimi například informační cedule a panely, letáky, katalogy, po-
zvánky a plakáty pro akce naší organizace či pro akce a projekty, na nichž se Lesy hl. m. Prahy podílí, vý-
roční zprávy, prezentace a další podklady.  

Již v roce 2017 jsme navrhli první z nové série bočnic 
na stany, které lektoři ze střediska Ekologická výcho-
va využívají při ekologickovýchovných akcích v terénu 
jako základny pro jednotlivá stanoviště. V roce 2017 
jsme zpracovali návrh na plachtu zaměřující se na 
druhy ryb a rybí pásma, v roce 2018 jsme vytvořili gra-
fiku pro plachtu představující jednotlivé obyvatele 
rybníka. Obě bočnice slouží při programech zaměře-
ných na vodní ekosystém. 

Naše nabídka informačních materiálů se v roce 2018 
rozrostla o 9 nových letáků. Povedlo se nám například 
dokončit novou sérii letáků záchranné stanice, které 
Pražanům vysvětlují, jak co nejlépe pomoci zraněným 
či jinak postiženým volně žijícím živočichům, na něž 

V roce 2018 jsme navrhli a vyrobili 42 informačních ce-
dulí, panelů, roll-upů či plachet. Některé z nich Praža-
nům trvale slouží v terénu, na místech, která máme ve 
své správě - v pražských lesích, u vodních děl či v zoo-
koutcích, jiné s námi cestují na nejrůznější ekovýchov-
né akce. V uplynulém roce jsme vyrobili například:

 ■ informační cedule a vlajky do ekocentra Prales,
 ■ přenosné roll-upy a panely prezentující činnost Záchranné 

stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy,
 ■ cedule do zookoutků, například medailonky zvířat či 

cedulky se jmény sponzorů,
 ■ identifikační cedulky, návštěvní řády a pravidla chování 

pro vybrané areály ve správě Lesů hl. m. Prahy
 ■ či informační cedule prezentující jednotlivé stavební akce 

organizace.

Grafika na bočnici stanu pro ekovýchovné programy zaměřené na ekosystém vody
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Tento příspěvek se líbí uživateli jeřáb ptačí

ve městě mohou narazit. Ve spolupráci s Městskou 
policií hl. m. Prahy jsme připravili leták zaměřený na 
pomoc labutím, na jaro jsme nachystali leták o mlá-
ďatech a v létě jsme se zaměřili na ježky a na jednot-
livé druhy nebezpečí, která živočichům ve městech 
hrozí.  

V roce 2018 jsme vyrobili 15 nových plakátů poutají-
cích na naše akce či na akce, na nichž jsme se podíle-
li. Vytvořili jsme například plakát pro Velikonoce, Den 
Země nebo Den řemesel v ekocentru Prales a plakáty 
pro ekovýchovné akce v Rajské zahradě v Praze 3 nebo 
pro komentované procházky Stromovkou k 750. výročí 
parku. Nový plakát jsme připravili také pro plánovaný 
prodej certifikovaného Pražského kompostu. 

Oddělení komunika-
ce má každý rok na 
starosti i přípravu 
a zpracování výroční 
zprávy. Výroční zprá-
va Lesů hl. m. Pra-
hy za rok 2017 se ve 
25. ročníku soutěže 
nejlepších výročních 
zpráv a firemních ča-
sopisů českých firem 
a organizací Czech 
top 100 umístila na 
18. místě. 

Jeřáb ptačí: Doufám, 
že tahleta výročka 
dopadne ještě líp. ;)

Povedlo se nám například dokončit novou sérii letáků záchranné 
stanice, které Pražanům vysvětlují, jak co nejlépe pomoci 
zraněným či jinak postiženým volně žijícím živočichům.

obálka výroční zprávy Lesů hl. m. Prahy  za rok 2017

Plakát na akci



172 VýroČNí zPráVa |  2018

prohlížíte profil uživatele Jeřáb PTačí

2.6 VzDěláVací kamPaNě
VáNočNí jeDlIčka 

s budoucností

ke 100. výročí založení Československé re-
publiky připravily Lesy hl. m. Prahy několik 
akcí a projektů. Děti z pražských škol s našimi 
lesníky sázely stromy pro republiku, v eko-
centru Prales jsme vysadili pamětní lípu, Chu-
chelským hájem vedla trasa 100povačky, na 
slovensku se uskutečnil Česko-slovenský les-
ní tábor a na podzim jsme začali prodávat li-
mitovanou edici Medu republiky. Pro žáky, 
kteří pomáhali s výsadbami mladých strom-
ků, jsme připravili pamětní samolepky “zasa-
dil jsem… se o republiku”, pro Med republiky 
jsme vytvořili speciální sběratelskou etiketu 
a další doprovodné materiály. 

Navzdory tomu, že svým vzhledem vánoční jedlič-
ky s budoucností samozřejmě nesplňují náročné pa-
rametry dokonalého vánočního stromu, Pražané měli 
o stromky opět obrovský zájem. Potvrdilo se nám, že 
stále více lidí hledá alternativy ke klasickým řeza-
ným stromkům. Prodej stromků jsme zahájili 19. lis-
topadu a během 10 dní se všechny jedličky vyprodaly. 
V projektu tak rozhodně plánujeme pokračovat i v ná-
sledujících letech. Z 250 jedliček, které jsme prodali 
v roce 2017, se do lesa na jaře 2018 dostala asi stovka. 

100 LeT rePUBLIky

Po velkém úspěchu pilotního ročníku projektu Vánoč-
ní jedlička s budoucností jsme v listopadu 2018 opět 
spustili prodej speciálních vánočních jedliček v květi-
náčích. Ve spolupráci se střediskem Lesy a ďáblickým 
zahradnictvím jsme pro Pražany připravili tentokrát 
dokonce 400 jedliček, které mohou na jaře vysadit buď 
na zahradu, anebo přímo do lesa mezi ostatní stromy 
při společném sázení bývalých vánočních jedliček, kte-
ré se stejně jako v roce 2018 uskuteční v dubnu v Kun-
ratickém lese. Vánoční jedličky s budoucností jsou 
stromky pěstované pro běžnou výsadbu v krajině, při 
správném zacházení během vánočních svátků tak mají 
velkou šanci, že přesun na zahradu nebo do lesa v po-
řádku zvládnou. Pro prodej vánočních jedliček jsme 
opět připravili plakáty na prodejní místa, identifikační 
cedulky i letáky s podrobným návodem, jak se o jedlič-
ku během Vánoc starat, aby v pořádku přečkala teplot-
ní změny při přesunu ze zimy do bytu a naopak. 

text v mF DneS

Plakát k limitované edici medu republiky
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Přikrmování 
volně 
žijících  
zvířat

zeli, způsobila růstovou deforma-
ci peří a kostí známou jako anděl-
ská křídla, kvůli níž již nikdy ne-
bude létat. 
  
O všech těchto případech jsme 
veřejnost informovali a zvláště 
v druhé polovině roku s ohledem 
na blížící se zimu na návštěvní-
ky našich webových stránek i uži-
vatele sociálních sítí opakova-
ně apelovali, aby ptáky ani jiná 
zvířata nekrmili pečivem či jiný-
mi zbytky specificky lidské potra-
vy. Na toto téma jsme publikova-
li několik příspěvků i infografi-
ku zaměřenou speciálně na plně-
ní krmítek pro drobné pěvce, kte-
rá zaznamenala obrovský úspěch. 
V této kampani bychom rádi po-
kračovali i v následujících letech, 
aby se informace o tom, zda a čím 
mohou lidé zvířatům hlavně 
v zimním období přilepšit, dosta-
ly k co největšímu množství lidí. 

Problematice přikrmování volně 
žijících živočichů ve městě jsme 
se rozhodli v roce 2018 podrob-
něji věnovat zvláště kvůli několi-
ka smutným případům volně žijí-
cích zvířat, která na nesprávné kr-
mení doplatila trvalým handica-
pem, respektive životem. V našem 
zookoutku v Malé Chuchli o Vá-
nocích 2017 uhynula dvě zvířa-
ta - laň jelena siky a koza domá-
cí - protože se přejedla pečivem 
a mrkvemi, které neukáznění ná-
vštěvníci navzdory zákazu nahá-
zeli do výběhů. Vzápětí informo-
vala naše záchranná stanice o ne-
šťastném osudu srnce z Kunratic-
kého lesa, jenž uhynul kvůli aci-
dóze bachoru po požití enorm-
ního množství pečiva, které lidé 
o svátcích do lesa nanosili. S pe-
čivem pak souvisel i další případ: 
Labutímu mláděti ze Stromov-
ky přemíra právě této potravy po-
strádající dostatek živin, kterou 
mu návštěvníci parku hojně nabí-

Jeřáb ptačí: Vánoční jedlička s budoucností je skvělý projekt. každý rok před Vánoci jsme kolegy 
jehličnany litovali, ale teď jim můžeme jenom závidět. Na svátky si je lidé sice vezmou domů, ale 
vezmou si je i s kořeny, takže z cesty na smrt se stane jen takový výlet a na jaře je zase vrátí do lesa. 
a jedličky se pak budou moct na všechny kolem vytahovat, co všechno jim Ježíšek snesl k nohám. :)
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Naše pohotovostní linky jsou důležitou součástí informačního servisu a služeb, 
které pro Pražany a jejich bezpečnost denně zajišťujeme. Slouží jako specializo-

vané permanentní pohotovostní kanály, které Pražané mohou využít pro oznámení 
mimořádných situací, jejichž řešení spadá do naší kompetence. Na linku Záchranné 
stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy volají hlavně nálezci zraněných zvířat 
nebo lidé, kteří hledají radu v oblasti výskytu a záchrany volně žijících živočichů, lin-
ka pro havarijní kácení stromů slouží pro ohlašování nebezpečných, zlomených či vy-
vrácených stromů a na vodohospodářské lince mohou lidé nahlásit například havárii 
či jinou mimořádnou událost na pražských potocích a vodních dílech. 

2.7 Pohotovostní linky
malá pacientka. Veverčí mládě, které vypadlo z hnízda. 



175

KOmuNiKace

I. NePřeTrŽITá 
POHOTOVOsTNí sLUŽBa 
ZácHraNNé sTaNIce 

773 772 771

Linku provozuje Záchranná stani-
ce hl. m. Prahy pro volně žijící ži-
vočichy, kterou pro metropoli pro-
vozuje naše or-
ganizace. Linka 
slouží jako infor-
mační kanál pro 
Pražany v oblasti 
volně žijících živočichů a jejich zá-
chrany a zároveň jako ohlašovna, 
kde mohou lidé oznámit nález zra-
něného či jinak handicapovaného 
živočicha, kterého stanice posléze 
převezme do své péče. Pracovníci 
záchranné stanici v roce 2018 vyří-
dili cca 25 000 telefonátů. 

V průběhu dne počet hovorů na-
růstá, nejvytíženější je linka od-
poledne a večer. Nejnáročnější je 
sezona mláďat, tedy jarní a letní 
měsíce, během nichž stanice při-
jímá až 120 telefonátů denně. Ne-
zanedbatelnou část hlášených 
případů dokáže operátor stanice 

vyřešit přímo po telefonu, při ho-
voru s nálezcem živočicha, které-
mu podle dané situace doporučí 

správný postup. 
Díky pohoto-
vostní lince do-
kážeme včas za-
bránit například 

tomu, aby volající odebral z příro-
dy zdánlivě opuštěné mládě, kte-
ré ve skutečnosti lidskou pomoc 
vůbec nepotřebuje. Bez telefonic-
kých konzultací by byl počet živo-
čichů, které stanice ročně přijme, 
podstatně vyšší. 

Na linku záchranné stanice, je-
jíž pole působnosti vymezuje úze-
mí hlavního města, volají i oby-
vatelé jiných českých krajů a také 
pro ně stanice zajišťuje informač-
ní servis – konzultuje s nimi po-
pisovaný případ či je odkazuje na 
stanici, která působí nejblíže je-
jich bydlišti.  

Zejména z hlediska druhů hláše-
ných případů je specifický noční 
provoz pohotovostní linky, který 
funguje od 22 do 7 hodin. Noční te-
lefonáty nejčastěji ohlašují srážky 
aut se zvěří, jako jsou srnky nebo 
divoká prasata. Jedná se obvykle 
o velmi komplikované a v někte-
rých případech i drastické přípa-
dy fatálně zraněných zvířat. Za rok 
2018 přijala pohotovostní linka bě-
hem nočního provozu cca 500 te-
lefonátů.

Díky pohotovostní 
lince dokážeme včas 
zabránit například 
tomu, aby volající 
odebral z přírody 
zdánlivě opuštěné 
mládě, které ve 
skutečnosti lidskou 
pomoc vůbec 
nepotřebuje.
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ii. nepřetržitá pohotovostní služba 
likvidace havarijních stromů
Pohotovostní linku pro havarijní kácení stromů zajiš-
ťují arboristé ze střediska Městská zeleň. Linka slou-
ží pro ohlašování naléhavých případů dřevin v hava-
rijním stavu, které se nacházejí na pozemcích ve sprá-
vě Lesů hl. m. Prahy a které bezprostředně ohrožují 
své okolí a bezpečnost lidí. Pohotovostní linka tak po-
máhá tomu, aby arboristé mohli podobné případy za-
čít řešit okamžitě. Po nahlášení události arboristé za-
jišťují odstranění havarijní dřeviny či její odborné za-
bezpečení, tak aby strom ani jeho části neohrožovaly 
procházející či projíždějící, případně aby nepoškodily 
objekty v bezprostředním okolí. 

Každý týden arboristé přijmou na pohotovostní lince 
v průměru 2-3 telefonáty od občanů či správců parků 
a lesních porostů, což znamená zhruba 130 telefonátů 
ročně. Četnost oznámení se přirozeně liší především 
v závislosti na počasí a na povětrnostních podmín-
kách. Frekvence telefonátů se zvyšuje při výkyvech po-
časí a v extrémních situacích, nejčastěji kvůli dešti se 

silným větrem. V některých hlášených případech je 
nezbytný okamžitý výjezd. Jedná se obvykle o nebez-
pečné stromy, k jejichž odstranění potřebují místní 
lesní nebo správci arboristickou pomoc. Nejčastěji jde 
o polámané nebo nalomené stromy či jejich zlomené 
nebo nebezpečně visící větve v blízkosti frekventova-
ných chodníků, lesních a parkových cest či objektů. 

V roce 2018 jsme nejvíce akutních případů řešili v prů-
běhu června. Prudké deště, které doprovázel silný vítr, 
poškodily relativně velké množství dřevin. V parcích 
celopražského významu, jež má naše organizace na sta-
rosti, především ve Stromovce, na Petříně a v Leten-
ských sadech, jsme napočítali více než 50 poškozených 
či vyvrácených stromů. V druhé polovině roku jsme 
museli neodkladně zasáhnout také u několika památ-
ných stromů. Například začátkem srpna nás přivola-
li k památnému dubu v Satalické oboře, kterému se od-
lomila jedna z kosterních větví, koncem září jsme řeši-
li případ památného buku v oboře Hvězda, který rovněž 
přišel o jednu z větví. Na podzim jsme zasahovali  také 
na Olšanských hřbitovech, kde se větev stromu zasek-
la o náhrobek, nebo v Sokolovské ulici, kde se jeden ze 
stromů ve stromořadí vyvrátil. Strom na Petříně poškozený po silném větru

Vylomená kosterní větev  v kunratickém lese

Pád stromu v Sokolovské ulici

778 473 290

Jeřáb ptačí: Tady to vypadá 
jako na oddělení zlomenin. :/
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KOmuNiKace

iii. nepřetržitá pohotovostní 
služba vodohospodářská

Operační středisko Krizového štá-
bu hl. m. Prahy linku využívá také 
jako informační kanál a směřu-
je na ni případné dotazy týkající 
se aktuální situace na vodních dí-
lech a tocích na území hlavního 
města Prahy. V červnu 2018 jsme 
s operačním střediskem řešili na-
příklad případ osob, které vnik-
ly do podzemní části Motolské-
ho potoka na Smíchově, kde je za-
stihla přívalová vlna po prudkém 
dešti. Operační středisko s námi 
konzultovalo postup při hledání 
osob, konkrétně trasu zatrubněné 
části potoka. 

Na linku se obrací Pražané i s do-
tazy zasahujícími mimo oblast 
vodních toků, nejčastěji kvůli ná-
lezu zraněného živočicha či dřevi-
nám v havarijním stavu. Tyto vo-
lající přesměrováváme na ostat-
ní pohotovostní linky organizace. 
Telefonáty týkající se výlovů praž-
ských rybníků řešíme ve spoluprá-
ci s Českým rybářským svazem. 

V roce 2018 jsme na pohotovost-
ní lince obdrželi také 57 výstrah 
Českého hydrometeorologického 
ústavu varujících před velmi sil-
nými bouřkami a 7 zpráv o povod-
ňové události na některém z praž-
ských vodních toků. 

V květnu jsme linku znovu úspěš-
ně otestovali během již druhé-
ho ročníku cvičení hlásné povod-
ňové služby Cvičení Botič 2018. 
V krátkém časovém úseku na 
tuto linku směřovaly desítky ho-
vorů. Cvičení se zúčastnilo cel-
kem 25 odpovědných subjektů: 
obce a obce s rozšířenou působ-
ností Středočeského kraje a hlav-
ního města Prahy, jejichž územím 
Botič protéká, Operační středisko 
Krizového štábu hl. m. Prahy, Ha-
sičský záchranný sbor hl. m. Pra-
hy, Povodí Vltavy a naše organiza-
ce jako správce Botiče a Hostivař-
ské přehrady.

Vodohospodářskou pohotovost 
zajišťuje středisko Vodní toky. 
Linka slouží jako vodohospodář-
ský dispečink, operátor přijímá 
oznámení o havarijních událos-
tech a povodňových stavech a vý-
stražné textové zprávy a varování 
Českého hydrometeorologického 
ústavu, které zasílá Operační stře-
disko Krizového štábu hl. m. Pra-
hy. Podle informací v nich obsaže-
ných pak řídíme nasazení techni-
ky i pracovníků pro případné ne-
zbytné zásahy. 

Počet telefonátů se přímo odví-
jí od povětrnostní situace, při mi-
mořádných událostech, jako jsou 
povodně a přívalové srážky, ex-
ponenciálně narůstá. Závisí také 
na množství havárií, k nimž na 
pražských vodních tocích či ná-
držích dojde. V roce 2018 bylo na 
pohotovostní lince oznámeno 
40 vodohospodářských havárií. 

777 719 009
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