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B3 KRAJINA A ZELEŇ 

B3.1 BILANCE PLOCH 
Bilance ploch uvedená v této kapitole vychází z evidence katastru nemovitostí, kterou spravuje Český úřad ze-
měměřický a katastrální. V následující tabulce jsou, jako i v předchozích letech, uvedeny úhrnné hodnoty druhů 
pozemků (ÚHdP) za celé území hlavního města Prahy, resp. za jednotlivá katastrální území, vždy k poslednímu 
dni příslušného roku (31. 12. 2014).

Po poklesu ve velikosti zastavěných ploch na území hl. města (v letech 2011 a 2012) nastal jejich pouze velmi 
mírný nárůst (v r. 2013) a stav za rok 2014 je setrvalý ve srovnání s rokem předchozím. Ve srovnání s rokem 1990 
představuje hodnota k 31. 12. 2014 nárůst zastavěných ploch o 741 ha, tj. 17,4 % v kategorii, resp. 1,5 % z celkové 
rozlohy města. Významný nárůst v roce 2014 zaznamenala, stejně jako v předchozích letech, kategorie ostat-
ních ploch (oproti roku 2013 nárůst o 87 ha, tj. o 0,4 %). Tento nárůst jde na vrub úbytku zemědělské půdy, a to 
zejména půdy orné (úbytek proti roku 2013 celkem o 123 ha). Pokračoval také dlouhodobý trend postupného 
úbytku ploch ovocných sadů, v roce 2014 se jednalo o snížení o 9 ha oproti roku 2013. obdobně jako v uplynu-
lých letech došlo opět k nárůstu výměry lesních pozemků (oproti roku 2013 nárůst o 33 ha), a to v návaznosti 
na pokračující zalesňování původně zemědělských pozemků. nově pak došlo k nárůstu oproti předešlému roku 
o 8 ha u vodních ploch. Celkové výměry ostatních kategorií zůstaly v roce 2014 poměrně stabilizované.

.

Tab. B3.1.1: Úhrnné hodnoty druhů pozemků, stav k 31. 12. 2013 [ha]
Druh pozemku Kód 1990 2009 2010 2011 2012 2013 2014

zemědělská půda 02–07 21 495 20 427 20 343 20 250 20 135 20 006 19 878

– orná půda 02 15 783 14 933 14 857 14 776 14 676 14 559 14 436

– Chmelnice 03 - - - - - 0 -

– Vinice 04 - 10 10 10 10 10 10

– zahrady 05 4 074 3 979 3 973 3 965 3 960 3 950 3 954

– ovocné sady 06 741 634 629 623 619 617 608

– Trvalé travní porosty 07 887 871 874 876 870 869 869

lesní půda 10 4 858 5 030 5 089 5 099 5 122 5 132 5 165

Vodní plochy 11 1 073 1 075 1 074 1 076 1 076 1 078 1 086

zastavěné plochy 13 4 267 5 027 5 037 5 029 4 995 5 007 5 008

ostatní plochy** 14 17 921 18 051 18 070 18 158 18 288 18 392 18 479

Celková výměra* 49 614 49 610 49 613 49 613 49 616 49 615 49 615

Poznámka: 

* rozdíly v celkové výměře jsou způsobeny zaokrouhlováním 

** ostatní plochy zahrnují i staveniště 

zdroj: ČÚzk 
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Obr. B3.1.1: Přehled katastrálních území hl. m. Prahy

Obr. B3.1.2: Přehled podílu ZPF v katastrálních územích hl. m. Prahy
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Obr. B3.1.3: Přehled podílu lesních ploch v katastrálních územích hl. m. Prahy

Obr. B3.1.4:  Přehled velikosti KES (koeficientu ekologické stability) v katastrálních územích hl. m. Prahy

zdroj: ČÚzk, iPr

zdroj: ČÚzk, iPr
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Tab. B3.1.2: Hrubé úhrnné hodnoty druhů pozemků za jednotlivá katastrální území, stav k 31. 12. 2014 [ha]

Číslo k. ú. Název k. ú.
Zemědělská 

půda
Lesní po-

zemky
Vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

Součet

601527 Běchovice 409 37 11 25 202 684

602582 Benice 240 7 7 7 16 277

730556 Bohnice 105 106 12 38 204 465

727873 Braník 69 53 24 56 239 441

729582 Břevnov 107 6 1 87 323 524

614131 Březiněves 300 0 1 15 24 340

730106 Bubeneč 35 0 43 76 290 444

731561 Čakovice 200 0 7 43 132 382

731676 Černý Most 25 2 2 36 145 210

730394 Čimice 112 13 3 23 107 258

730629 Ďáblice 561 55 2 30 90 738

729272 dejvice 180 134 11 107 307 739

730599 dolní Chabry 369 8 2 31 88 498

732541 dolní Měcholupy 271 9 2 42 141 465

629952 dolní Počernice 245 130 39 22 141 577

633330 dubeč 667 47 27 26 93 860

728233 Háje 37 4 4 34 158 237

773395 Hájek u Uhříněvsi 266 2 5 5 16 294

731234 Hloubětín 160 48 8 48 281 545

728837 Hlubočepy 125 69 15 53 343 605

727857 Hodkovičky 49 44 10 18 87 208

730122 Holešovice 3 0 73 118 275 469

750573 Holyně 142 21 1 5 23 192

732583 Horní Měcholupy 32 3 0 25 164 224

643777 Horní Počernice 920 83 17 147 528 1 695

731722 Hostavice 111 1 5 14 66 197

732052 Hostivař 132 163 40 114 350 799

727121 Hradčany 17 0 1 33 101 152

731765 Hrdlořezy 69 40 2 15 70 196

728225 Chodov 85 35 4 101 518 743

652393 Cholupice 427 142 3 9 58 639

728730 jinonice 231 133 5 50 197 616

727008 josefov 0 0 0 4 4 8

728438 kamýk 18 46 1 25 163 253

730955 karlín 6 0 10 62 137 215

731641 kbely 197 18 1 48 336 600

665444 klánovice 119 322 5 23 121 590

730475 kobylisy 38 13 0 62 211 324

668508 koloděje 264 55 7 13 38 377

668591 kolovraty 497 9 4 22 60 592

728519 komořany 32 81 14 7 75 209

728764 košíře 50 69 1 46 157 323

672629 královice 453 7 6 7 23 496

727598 krč 71 17 6 78 348 520

676071 křeslice 271 0 8 10 54 343
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Číslo k. ú. Název k. ú.
Zemědělská 

půda
Lesní po-

zemky
Vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

Součet

728314 kunratice 317 213 20 59 201 810

731226 kyje 240 26 20 59 223 568

729248 lahovice 117 0 28 8 49 202

731439 letňany 146 28 0 79 308 561

728071 lhotka 28 6 1 15 54 104

730891 libeň 90 32 37 128 451 738

729795 liboc 80 240 5 19 81 425

728390 libuš 44 9 1 34 70 158

668605 lipany 49 0 1 3 5 58

683973 lipence 543 20 42 28 192 825

686425 lochkov 165 47 1 7 52 272

729931 lysolaje 142 41 0 11 53 247

729183 Malá Chuchle 18 63 11 3 47 142

727091 Malá Strana 19 0 13 42 63 137

732451 Malešice 34 11 2 72 264 383

727750 Michle 47 81 6 104 314 552

731552 Miškovice 216 6 2 11 31 266

728616 Modřany 157 139 17 100 356 769

728951 Motol 37 67 4 25 186 319

729876 nebušice 248 55 1 23 42 369

702323 nedvězí u říčan 336 18 2 6 19 381

727181 nové Město 5 0 23 163 144 335

728161 nusle 16 0 2 96 172 286

732613 Petrovice 79 7 15 16 62 179

720984 Písnice 251 23 5 22 66 367

773417 Pitkovice 203 3 3 7 23 239

728152 Podolí 38 1 23 50 126 238

731382 Prosek 11 0 0 30 126 167

734373 Přední kopanina 231 64 1 7 23 326

728641 radlice 149 16 0 14 62 241

738620 radotín 289 287 15 60 280 931

729710 ruzyně 343 12 1 116 1027 1 499

745251 řeporyje 376 23 5 33 129 566

729701 řepy 70 7 2 53 194 326

746134 Satalice 244 41 0 22 72 379

730041 Sedlec 44 22 13 9 58 146

750590 Slivenec 416 24 0 32 94 566

729051 Smíchov 105 40 48 150 361 704

793256 Sobín 280 0 2 6 14 302

727024 Staré Město 0 0 28 61 40 129

755541 Stodůlky 253 16 9 129 556 963

731943 Strašnice 78 19 0 119 402 618

729302 Střešovice 47 1 0 33 73 154

730866 Střížkov 32 0 0 23 148 203

729981 Suchdol 235 45 13 36 103 432
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Číslo k. ú. Název k. ú.
Zemědělská 

půda
Lesní po-

zemky
Vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

Součet

762130 Šeberov 383 18 19 22 57 499

732516 Štěrboholy 130 0 2 28 137 297

652407 Točná 212 177 1 8 64 462

730190 Troja 170 20 28 42 283 543

770353 Třebonice 273 2 2 28 152 457

731528 Třeboradice 308 2 4 11 43 368

773425 Uhříněves 639 36 25 71 257 1 028

773778 Újezd nad lesy 333 516 8 55 103 1 015

773999 Újezd u Průhonic 183 84 15 14 75 371

729353 Veleslavín 24 10 1 25 72 132

729213 Velká Chuchle 179 112 8 20 140 459

727164 Vinohrady 33 0 1 130 214 378

782378 Vinoř 426 51 14 31 78 600

729418 Vokovice 29 144 13 32 133 351

732257 Vršovice 11 3 2 79 198 293

731285 Vysočany 146 19 1 112 328 606

727300 Vyšehrad 1 0 5 7 24 37

732117 záběhlice 138 2 9 88 332 569

745278 zadní kopanina 186 90 2 5 68 351

791733 zbraslav 323 80 49 49 281 782

793264 zličín 145 0 5 35 133 318

727415 Žižkov 19 9 0 132 384 544

Celkem 19 878 5 165 1 086 5 008 18 479 49 615

zdroj : ČÚzk

B3.2 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
dlouhodobá udržitelnost využívání správního území hl. m. Prahy souvisí především s racionálním funkčním využitím 
a prostorovým uspořádáním území a s přinejmenším dostatečnými plochami pro uspokojení lidských potřeb urbanity 
v zastavěném i přírodním prostředí. základním předpokladem udržitelnosti je trvalá snaha o harmonizaci soukromých 
a veřejných zájmů s cílem uspokojit oprávněné ekonomické a sociální zájmy a přitom udržet kvalitní životní prostředí. 
k tomuto požadavku přibývá i nutnost adaptace na probíhající změnu klimatu (zvyšování teploty, vlny veder, rozšiřování 
tepelného ostrova města, přívalové srážky a náhlé povodně, nedostatek srážek a prodlužující se období sucha). 

V textu odůvodnění návrhu Metropolitního plánu je uvedeno: „extenzivní rozvoj, který proběhl na území Prahy v minu-
lých desetiletích, přinesl s sebou mimo jiné řadu negativních dopadů. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech šlo o roz-
voj, který nekorespondoval s reálným potenciálem v území, dodnes mnoho městských částí řeší problémy s nedostatečně 
rozvinutou sítí dopravní, technické infrastruktury, veřejné infrastruktury ale i s nedostatkem financí na samotnou správu 
území. Městské části, převážně v okrajových částech města, navíc řeší problémy plynoucí z blízkosti zdejších struktur a z je-
jich postupného srůstání dovnitř města na straně jedné, a hrozbami plynoucími z překotného a často nekoordinovaného 
rozvoje suburbií (území obcí za správními hranicemi města Prahy). realitou těchto městských částí je neúměrná zátěž úze-
mí vyvolaná nedostatkem infrastrukturních staveb a staveb pro veřejnou vybavenost v sousedních městských částech.“

dne 26. 3. 2015 byla zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014 
(ÚaP), kde jsou ve SWoT analýze formulovány stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy (tzv. 
hrozby) v oblasti využití území:

 • nedostatečná ochrana krajiny ve městě v důsledku stávajícího právního vymezení hranice mezi zastavěným 
a nezastavěným územím

 • tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto její proměny v rekreační a přírodní zázemí města
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 • destrukce přirozené městské struktury, stagnace stávajících lokálních center spolu se zhoršením podmínek 
pro jejich revitalizaci a zvýšené nároky na dopravní obsluhu spolu s nadměrným zatížením komunikační sítě 
Prahy, mimo jiné v důsledku výstavby kapacitních monofunkčních zón a nekontrolovaného nárůstu sídel ve 
volné krajině v Praze i v jejím kontaktním území

 • tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost projektů bez ohledu na skutečné potřeby obyva-
tel, limity a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu

 • zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na využívání zařízení občanské vybavenosti na území Prahy

řešení těchto problémů je možné jednak nástroji územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plán atd.) a jed-
nak prostředky mimo kompetence územního plánování (např. koordinace a společné plánování záměrů se Středočeským 
krajem, získávání pozemků, které budou určeny pro koordinovaný rozvoj celoměstsky významných funkcí, do vlastnictví 
města atd.)

dne 11. 9. 2014 byla usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy schválena také aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy, které stanovují priority pro rozvoj města a vymezení staveb dopravní a technické infrastruktury důležitých 
pro funkci města jako celku. 

V následujících letech se hl. m. Praha musí vypořádat zejména s hlavními příčinami problémů ve fungování města a v je-
jich dopadech na životní prostředí způsobenými dopravou. zásady územního rozvoje hl. m. Prahy v tomto směru definují 
následující priority územního plánování:

 • zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytné pro fungování města, přednostně pro roz-
voj integrované veřejné dopravy s potřebným přesahem do Středočeského kraje,

 • vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem do centra města, zejmé-
na do území Památkové rezervace v hlavním městě Praze,

 • vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.

V zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy je v rámci koncepce dopravní infrastruktury navržen především rozvoj kolejové 
dopravy (nová čtvrtá trasa metra d, nové druhé vestibuly a bezbariérové přístupy stávajících stanic metra, rozvoj tramva-
jových tratí, úpravy železniční sítě pro potřeby přepravy osob uvnitř města a pro rozvoj dálkové dopravy, dopravní obslu-
ha letiště Václava Havla…), dále rozvoj systému záchytných parkovišť P+r, dokončení komunikační sítě celoměstského 
významu s prioritou Městského okruhu a Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy navazujícího na republikovou 
dálniční a silniční síť), zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu…

za zásadní východisko k zajištění udržitelného využití území hl. m. Prahy je v návrhu Metropolitního plánu považováno 
omezování negativních vlivů suburbanizace.
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Využití brownfields (nevyužívané zdevastované plochy a objekty) 

Brownfields, respektive plochy k obnově a opětovnému využití, jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizova-
ného území, které ztratily svoji původní funkci a využití, jsou buď zcela opuštěné, nebo nevhodně a nedostateč-
ně využívané, s vysokým podílem provizorií, často nesou ekologickou zátěž a jsou zdrojem negativních vlivů na 
své okolí. Předpokládá se u nich změna dosavadního charakteru zástavby, proměna funkce i struktury. 

největší podíl ploch k obnově je v Praze identifikován na bývalých průmyslových plochách, které ve vývojové 
etapě průmyslového rozvoje Prahy představovaly mohutnou ekonomickou základnu celého města, a na ruše-
ných odstavných plochách železničních nádraží. Cílem územního plánování je začlenění těchto ploch do struk-
tury města a vytvoření podmínek pro jejich nové smysluplné využití, lepší využití stávající infrastruktury uvnitř 
koncentrované zástavby města a snižování záborů zemědělského půdního fondu na okraji města pro investiční 
výstavbu.

V posledních dvaceti letech došlo na území Prahy k regeneraci brownfields zejména na Smíchově v Praze 5, kde 
nově ožilo jádrové území městské čtvrti v oblasti anděl. započalo se s novou bytovou výstavbou v jinonicích v are-
álu bývalé továrny Waltrovka. další oblastí probíhající regenerace brownfields je území Holešovického meandru 
na obou březích Vltavy, kde byla nastartována obytná výstavba v Holešovickém přístavu a administrativní objekty 
v bývalých libeňských docích. Pokročila též výstavba v Praze 8 na rohanském ostrově, kde se postupně realizuje 
projekt rivergardens, v karlíně byl dokončen administrativně kulturní komplex Fórum karlín s multifunkčním pro-
storem pro společenské a kulturní akce v rekonstruovaných prostorách Čkd karlín. Částečně se rovněž naplňují 
plochy bývalých továren Čkd ve Vysočanech, kde kromě komplexu tzv. zeleného ostrova s o2 arénou a obchod-
ním centrem Harfa vznikají bloky obytných budov při Poděbradské ulici s občanskou vybaveností v parteru.

Územně plánovací přípravě jsou opakovaně podrobovány významná transformační území jako jsou opouštěné 
plochy Masarykova nádraží, nádraží Praha-Bubny v Holešovicích, nákladového nádraží Praha Žižkov, Smíchov-
ského nádraží, a zbývající zrušená průmyslová zóna ve Vysočanech. Potenciál ploch k obnově je dobře rozpo-
znán ze strany developerů a významných investorů, město však dosud není zcela připraveno proces transforma-
ce nejen efektivně řídit, ale ani ovlivňovat. V dosavadní praxi jsou transformační území většinou zakonzervována 
stavební uzávěrou, jejíž zrušení je podmíněno vypracováním a kladným projednáním územní studie, na jejímž 
základě je možné přistoupit k procesu změny územního plánu, která teprve otevře prostor pro následná územní 
řízení. Hledání konsenzu všech aktérů a proces změny územně plánovací dokumentace velmi zatěžuje nastarto-
vání obnovy těchto území, složitých již ze své podstaty. 

Podrobnější údaje o sledování transformačních území – ploch k obnově a opětovnému využití - lze nalézt 
v Územně analytických podkladech hlavního města Prahy (ÚaP). V rámci 3. aktualizace ÚaP hl. m. Prahy 2014 
byly transformační plochy vymezeny metodou syntézy dosavadních existujících územně plánovacích doku-
mentací a podkladů; takto bylo identifikováno celkem 2 263 ploch o celkové rozloze 3 884 ha. Plochy byly roz-
děleny do skupin podle výměry (do 1 ha, 1-5 ha, 5-30 ha, větší než 30 ha). Ve statistice byly započteny i drobné 
proluky a veškeré potenciální přestavby uvnitř urbanizovaného území.

Skupina největších transformačních území větších než 30ha o celkové rozloze 1286 ha byla komplexně prověřena 
a vyhodnocena specifickou metodikou za účelem porovnání s rozvojovými územími v dosud nezastavěném úze-
mí. závěry hodnocení sloužily jako podklad odůvodnění připravovaného Metropolitního plánu. z komplexního 
porovnání jednoznačně vyplynulo, že transformační plochy obecně vykazují příznivější podmínky pro rozvoj a je-
jich zástavba je pro město prospěšnější, než zástavba rozvojových ploch v dosud nezastavěném území. evidence 
transformačních ploch v ÚaP 2014 vytvořila základ katalogu, který by shromažďoval kompatibilní údaje o těchto 
plochách a umožňoval jejich průběžné vyhodnocení, využitelné při územním plánování a investiční přípravě.

Další opatření a vývoj

Vedle využití brownfields a nové zástavby na volných pozemcích proběhly rekonstrukce řady veřejných i ko- 
merčních budov, městská zástavba uvnitř města prošla ve velkém rozsahu zásadní renovací a řadou obnov ke 
zvýšení standardu. obnovena byla některá městská centra obvodová  i místní, např. ve Vysočanech, Uhříněvsi, 
Suchdole nebo Vinoři. Proluky v kompaktní městské zástavbě  uvnitř města byly již téměř zastavěny. V širším 
centru města je málo míst s nedokončenou koncepcí, např. na národní třídě, na Smíchově, na Těšnově a na 
albertově. ke snaze o zvýšení kvality městského  života přispívají rekonstrukce veřejných prostranství např. revi- 
talizace Bastionu u Božích muk v Praze 2, revitalizace parků v Malešicích, na Žižkově apod. další významné akce 
se připravují – např. Václavské a karlovo náměstí.
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Cíle a plánovaná opatření pro udržitelné využívání území

základním dlouhodobým opatřením jsou přijaté zásady koncepce rozvoje území prostřednictvím funkční a pro- 
storové regulace, zakotvené v platném Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a v zásadách územního 
rozvoje hl. m. Prahy. nověji se budou formulovat v aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a v připra- 
vovaném „Metropolitním plánu hl. města Prahy“* a v Pražských stavebních předpisech.  Probíhají práce na „Ma-
nagement Planu Historického centra Prahy“, za přispění „redakční rady Management Planu památky světového  
dědictví“. dalšími dokumenty ovlivňujícími udržitelný rozvoj jsou nedávno vzniklé dokumenty Manuál tvorby 
veřejných prostranství hl. m. Prahy a návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, které jsou prv-
ním nástrojem komplex- ního přístupu ke zvyšování kvality pražských veřejných prostranství. 

Součástí územní přípravy je vymezení ploch veřejné infrastruktury určené pro rozvoj nebo k ochraně obce, jako 
veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření nestavební povahy. Promítnout do přípravy by se 
měla schválená Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy. Pozornost se výrazně za- 
měřuje na zkvalitnění a rozvoj veřejných prostranství.

V následujících letech se hl. m. Praha musí vypořádat zejména se zásadní koncepční změnou dopravní obsluhy, 
protože právě v dopravě jsou v současnosti hlavní příčiny problémů ve fungování města a v jejích dopadech na 
životní prostředí a veřejné zdraví, a to vše při zásadním nedostatku investic.

zásady územního rozvoje navrhují nejen dokončit dříve rozpracovaný systém dvou silničních okruhů a radiál 
navazujících na republikovou dálniční a silniční síť, ale větší zapojení kolejové dopravy do přepravy osob uvnitř 
města (předpokládaná je výrazná podpora kolejové dopravy – nová trasa metra d, realizované prodloužení trasy 
a, rozvoj tramvajových tratí a úpravy železniční sítě pro potřeby MHd) a současně progresivní regulaci/restrikci 
individuální automobilové dopravy v centrálních oblastech města.

k naplnění vize dlouhodobé udržitelnosti vývoje města patří i zpřísněná ochrana stávající zeleně ve městě, její 
účelné doplnění v deficitních oblastech  a zapojení do uceleného systému, vycházejícího z principu propojené- 
ho systému  zeleně města  a navazujících struktur městské  zeleně jdoucích do hluboko  zasahujících zelených 
klínů, propojených navzájem pokud možno i tangenciálně.

lze říci, že vyjmenované územně  plánovací a další koncepční dokumenty hl. m. Prahy se výrazně orientují na 
přechod  k šetrnému využití ploch a aplikaci rozvoje strategie udržitelného rozvoje ve všech oblastech  ovlivňo- 
vaných veřejnou správou.

*Pozn.: Usnesením č. 2M/2 zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012 rozhodlo o pořízení Územního plánu hlavního města Prahy 
(Metropolitního plánu). Prvním krokem při jeho přípravě bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 zastupitelstvem HMP Usne-
sením č. 31/6. V březnu 2014 byl představen veřejnosti koncept odůvodnění Metropolitního plánu – 1. část. V roce 2014 a 2015 
probíhala další příprava a zároveň probíhala prezentace přípravy dokumentu veřejnosti i odborníkům. V roce 2016 byl návrh do-
kumentu předán pořizovateli (odboru územního rozvoje MHMP) a návazně byl zveřejněn na stránkách http://plan.iprpraha.cz/cs/
metropolitni-plan. o začátku projednávání připraveného Metropolitního plánu rozhodne pořizovatel.

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
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B3.3 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Pro území hl. m. Prahy zajišťoval v roce 2014 agendu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, odbor životního prostředí (ozP MHMP). Pozn.: od 1.4. 2015 se ná-
zev změnil na odbor ochrany prostředí MHMP (oCP MHMP), v rámci sloučení odboru životního prostředí MHMP 
a odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Pro rok 2014 lze na tomto úseku uvést následující 
skutečnosti:

Zvláště chráněná území

na území hlavního města Prahy byla k 31. 12. 2014 zajištěna legislativní ochrana 93 maloplošných zvláště chrá-
něných území, která jsou vyhlášena jako národní přírodní památka, přírodní památka nebo přírodní rezervace. 
jedná se o široké spektrum zvláště chráněných území, a to od geologických a paleontologických lokalit přes 
botanické, zoologické a entomologické až po lokality lesních biotopů. jejich celková rozloha činila přibližně 
2.281,3 ha (tj. cca 4,6 % z celkové rozlohy města). 

Počty pro jednotlivé kategorie zCHÚ jsou následující: PP – 69, Pr – 16, nPP – 8. 

V roce 2014 byla v souvislosti s vytvořením soustavy natura 2000 územně upravena přírodní památka Xaverov-
ský háj (s účinností od 25. 1.2014). S účinností od 1. 12. 2014 byla nově vyhlášena přírodní památka Skály v zoo-
logické zahradě a s účinností od 1. 11. 2014 přírodní památka komořanské a modřanské tůně.

Soustava NATURA 2000

V rámci vytvoření soustavy natura 2000 bylo nařízeními vlády schváleno na území města celkem 12 evropsky 
významných lokalit (část evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na území Středočeského kraje, 
okres Praha-západ). do konce roku 2014 byly realizovány potřebné úpravy hranic u vybraných zvláště chráně-
ných území (viz výše), čímž byla zajištěna územní ochrana odpovídajících evropsky významných lokalit (eVl 
Praha-Petřín, Milíčovský les a Břežanské údolí).

Významné krajinné prvky

k 31. 12. 2014 byla provedena registrace 28 významných krajinných prvků jakožto přírodovědně cenných seg-
mentů městské a příměstské krajiny. od 26. 5. 2014 je zaregistrován VkP Společenstvo křídových pramenů Pod 
Spiritkou.

Přírodní parky

k 31. 12. 2014 bylo na území hlavního města zřízeno 12 přírodních parků.

V roce 2014 vstoupilo v platnost nařízení rHMP č. 10/2014, kterým byly nově vyhlášeny všechny stávající pří-
rodní parky, včetně potřebné úpravy hranic přírodního parku radotínsko-Chuchelský háj z důvodu částečného 
překryvu s CHko Český kras.

Památné stromy

k 31. 12. 2014 požívalo na území hl. m. Prahy ochranu 200 jedinců. V průběhu r. 2014 byla zrušena ochrana pa-
mátného stromu javor mléč u zámečku v krčském lese.

Tab. 3.3.1: Přehled zvláště chráněných území města (stav k 31. 12. 2014)

č. Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha  [ha]

1. Baba PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 5,99

2. Barrandovské skály nPP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 11,38

3. Bažantnice v Satalicích PP z
výnos MŠVU č. 91.629/51–iV/5, novela 
výnos Mk ČSr č. 14.200/88 – SÚoP 

15,90

4. Bílá skála PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 6,40

5. Bohnické údolí PP V vyhl. č. 4/1982 Sb.nVP 5,11

6. Branické skály PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 8,17
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č. Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha  [ha]

7. Cihelna v Bažantnici PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 5,31

8. Cikánka i. nPP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 4,54

9. Cikánka ii. PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 0,39

10. Ctirad PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 6,53

11. Cyrilov Pr V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 172,82

12. Černé rokle nPP V usnesení č. 262 rady Středočeského knV
13,3 (z toho na území 

Prahy cca 2,51 ha)

13. Čimické údolí PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 8,42

14. dalejský profil nPP z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 23,66

15. divoká Šárka Pr V vyhl. č. 12/1964 Sb. nVP 25,22

16. dolní Šárka PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 6,15

17. Havránka PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 4,34

18. Homolka Pr z vyhl. č. 1/1982 Sb. nVP 13,35

19. Housle PP z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 3,71

20. Hrnčířské louky PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 29,30

21. Hvížďalka PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,48

22. Cholupická bažantnice PP V vyhl. č. 1/1982 Sb. nVP 14,43

23. Chuchelský háj Pr z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 18,00

24. Chvalský lom PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,70

25. jabloňka PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 1,25

26. jenerálka PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 1,43

27. kalvárie v Motole PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 3,67

28. klánovický les Pr z nařízení rHMP č. 3/2013 287,74

29. klapice Pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 18,16

30. komořanské a modřanské tůně PP V
nařízení rHMP č. 14/2014 (s účinností od 
1.11. 2014)

12,5

31. královská obora PP z
vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP a nařízení 
č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy 

90,89

32. krňák PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 27,60

33. ládví PP V vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 0,62

34. letenský profil PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,47

35. letiště – letňany nPP V vyhl. MŽP č. 184/2005 Sb. 50,98

36. lítožnice PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 29,30

37. lochkovský profil nPP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 35,50

38. Meandry Botiče PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 4,31

39. Milíčovský les a rybníky PP z nařízení rHMP č. 16 /2013 104,76

40. Modřanská rokle PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 122,75

41. Motolský ordovik PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,90

42. Mýto Pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 18,60

43. nad Mlýnem PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 3,89

44. nad závodištěm PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 22,85

45. obora Hvězda PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 85,90

46. obora v Uhříněvsi PP V vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 34,56

47. okrouhlík PP z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 0,66

48. opatřilka – Červený lom PP z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 5,52

49.
opukový lom Přední kopa-
nina 

PP z
vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 
a nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy

1,94

50. ortocérový lůmek PP z výnos Mk ČSr č. 9.861/76 0,48
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č. Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha  [ha]

51. Pecka PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,90

52. Petřín PP V nařízení rHMP č. 13/2013 52,78

53. Pitkovická stráň PP z výnos Mk ČSr č. 13360/68-ii/2 0,55

54. Počernický rybník PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 41,10

55. Podbabské skály PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 0,84

56. Podhoří Pr V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 8,43

57. Podolský profil PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 2,70

58. Pod školou PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 2,58

59. Pod Žvahovem PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 0,50

60. Požáry nPP z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 4,31

61. Prameniště Blatovského potoka PP z nařízení č.10/2009 4,9

62. Pražský zlom PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 0,35

63. Prokopské údolí Pr V výnos Mk ČSr č. 25.533/78 101,00

64. Prosecké skály PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 1,67

65. radotínské skály PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 27,64

66. radotínské údolí Pr z výnos Mk ČSr č. 8.200/75 98,52

67. rohožník – lom v dubči PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 3,37

68. Salabka PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 0,85

69. Sedlecké skály PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 8,75

70. Skalka PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 10,60

71. Skály v zoologické zahradě PP V nařízení rHMP č. 17/2014 1,76

72. Slavičí údolí Pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 38,00

73. Staňkovka Pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 4,70

74. Střešovické skály PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 1,45

75. Šance Pr z nařízení rHMP č. 14/2013 198,21

76. Trojská PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 1,30

77. U Branického pivovaru PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,66

78. Údolí kunratického potoka PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 150,20

79. Údolí Únětického potoka Pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 59,60

80. U Hájů PP z vyhl. č. 1/1982 Sb. nVP 6,60

81. U nového mlýna nPP z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 12,30

82. U závisti PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 0,70

83. Velká skála PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 1,80

84. V Hrobech PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 1,30

85. Vidoule PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 8,65

86. Vinořský park Pr z vyhl. č. 3/1982 Sb. nVP 37,35

87. Vizerka PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 3,10

88. V Pískovně Pr V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 7,73

89. Xaverovský Háj PP z vyhl. č. 1/1982 Sb. nVP 97,30

90. zámky PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. nVP 5,05

91. zlatnice PP z vyhl. č. 5/1968 Sb. nVP 3,26

92. zmrzlík PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 16,10

92. Železniční zářez PP z vyhl. č. 5/1988 Sb. nVP 0,55

roztocký háj – Tiché údolí Pr z
Výnos MŠVU č. 100.988/51-iV/5, novela výnos 
Mk ČSr č. 14.200/88-SÚoP mimo hl. m. Prahy

zasahuje pouze část 
50 m oP

Vysvětlivky: PP – přírodní památka, Pr – přírodní rezervace, nPP – národní přírodní památka, oP – ochranné pásmo, z – ochranné 
pásmo ze zákona, tj. 50 m, V – ochranné pásmo vyhlášené             zdroj:  oCP MHMP
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Tab. 3.3.2: Soustava NATURA 2000 na území hl. m. Prahy (stav k 31. 12. 2014 podrobné informace na  
http://www.natura2000.cz)

Název
rozloha  

[ha]
biogeografická 

oblast
Zřizovací předpis navrhovaná kategorie ZCHÚ

Praha - letňany 75,167 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

nPP - národní přírodní památka

obora Hvězda 1,9125 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

PP - přírodní památka

Praha - Petřín 52,5905 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

PP přírodní památka

Blatov a Xaverovský háj 213,885 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

CHko - chráněná krajinná 
oblast, Pr - přírodní rezervace,               

PP - přírodní památka

Milíčovský les 11,4163 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

PP - přírodní památka

radotínské údolí 109,444 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

CHko - chráněná krajinná 
oblast

lochkovský profil 34,3074 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

nPP - národní přírodní památka

Břežanské údolí 496,526 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

Pr - přírodní rezervace,              
PP - přírodní památka

Chuchelské háje /od 3.11. 2009/ 74,8212 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

Pr - přírodní rezervace,              
PP - přírodní památka

Havránka a Salabka /od 3.11. 2009/ 2,7348 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb. 

PP - přírodní památka

kaňon Vltavy u Sedlce /od 3.11. 2009/ 34,7508 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

Pr - přírodní rezervace, 
PP - přírodní památka

Prokopské údolí /od 3.11. 2009/ 126,7728 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb. 

Pr - přírodní rezervace,              
PP - přírodní památka

Pozn.: významná část Břežanského údolí se nachází na území Středočeského kraje

zdroj: oCP MHMP

Tab. 3.3.3: Přehled přírodních parků na území města (stav k 31. 12. 2014)

Název Zřizovací předpis
Rozloha  

[ha]

1. Botič - Milíčov nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 824,00

2. říčanka nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 407,70

3. radotínsko-Chuchelský háj nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 894,81

4. Šárka - lysolaje nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 1 005,00

5. drahaň - Troja nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 578,80

6. Hostivař - záběhlice nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 423,10

7. rokytka nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 136,50

8. Modřanská rokle - Cholupice nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 1 707,50

9. košíře - Motol nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 354,40

10. klánovice - Čihadla nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 2 222,80

11. Prokopské a dalejské údolí nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 652,50

12. Smetanka nařízení rHMP č. 10/2014 Sb. 150,10

zdroj: oCP MHMP
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Tab. 3.3.4: Přehled registrovaných významných krajinných prvků (stav k 31. 12. 2014)

č. Název Registrace
Katastrální 
území

Číslo parcely

1. Čertův vršek 
čj. MHMP-24283/  
ozP/V-489/99/St  
ze dne 27. 9. 1999 

libeň

1999 (pás do vzdálenosti 20 metrů od hranice 
s pozemky parc.č. 2098/1 a 2097/1 k.ú. libeň v 
délce této hranice) 2097/1 (pás do vzdálenosti 
10 metrů od hranice s pozemkem parc. č. 2098/1 
k.ú. libeň v délce této hranice) 2098/1, 2447/1 

2. Botanická zahrada Uk 
čj. ozP/17626/ 
V/379/99/Pra  
ze dne 21. 4. 1999 

nové 
Město

1580, 1582, 1584, 1586, 1590, 1579/1 

3. Středisko služeb Hostivař 
čj. ozP-15982/98/ 
V-1678/99/St  
ze dne 28. 9. 1999 

Hostivař 1780/2 

4. k Vrtilce 
čj. MHMP-5480/  
ozP/V-61/00/St  
ze dne 21. 1. 2000 

Písnice 55 

5.
křídový výchoz na 
vrchách 

čj. MHMP-7328/  
ozP/V-112/00/Pra  
ze dne 26. 4. 2000 

Běchovice 1402 

6. zamokřená louka u Golfu 
čj. MHMP-7329/  
ozP/V-113/00/Pra  
ze dne 19. 4. 2000 

Běchovice 1408 

7. remízek u Stacha 
čj. MHMP-7330/  
ozP/V-114/00/Pra  
ze dne 19. 4. 2000 

Běchovice 1442, 1443 

8.
Step nad golfovým 
hřištěm 

čj. MHMP-23112/00/  
ozP/V-2014/99/Pra  
ze dne 13. 9. 2000 

jinonice 1353/2 (část), 1353/3 (část) 

9. Mokřady U Paloučku 
čj. MHMP-54745/  
ozP/V-949/00/Blh  
ze dne 14. 8. 2000 

Stodůlky 1177/34, 117746, 1177/47 

10.
Topoly Červenomlýnské-
ho potoka 

čj. MHMP-57138/  
ozP/V-1004/00/Blh  
ze dne 17. 10. 2000 

Miškovice
324/1 mimo úzký východní výběžek, 324/3, 
324/4 (část), 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 
327/6, 327/7 (část), 327/8, 329/1 

11.
Skalní útvar u Podolského 
profilu 

čj. MHMP-23114/00/  
ozP/V-2014/99/Pra  
ze dne 12. 4. 2000 

Podolí
1093/3 (část), 1093/2 (část), 1094/1 (část), 1120/4 
(část) 

12.
Společenstva křídových 
pramenů Pod Císařkou 

čj. MHMP-33173/  
ozP/V-1362/00/Pra  
ze dne 31. 1. 2001

Smíchov 4672/1 (část) 

13. Mokřady Triangl 
čj. MHMP-40050/  
ozP/V-710/00/Blh  
ze dne 20. 2. 2001

Hostivař

1712 (část), 1717/1 (část), 1719/2 (část), 1725 
(část), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1751/2, 
1752/1, 1752/2, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 
2725/1 (část) 

Strašnice 4499 (část), 4501/1 (část) 

14. nivní porosty V dubinách 
čj. MHMP-70878/  
ozP/V-1272/00/Blh  
ze dne 26. 3. 2001

kunratice

v katastru nemovitostí: 2361/1 (část) 2361/3, 
2361/4, 2361/5, 2361/6, 2361/12, 2361/15, 
2361/16, 2522/1 (část), 2522/4  
v pozemkovém katastru (zjednodušená eviden-
ce): 494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2, 499, 542, 
543, 576, 581, 582, 583, 589/1, 590/2, 591 
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č. Název Registrace
Katastrální 
území

Číslo parcely

15. řepská step 
čj. MHMP-63633/00/  
ozP/V-1110/00/Pra  
ze dne 6. 8. 2001  

řepy 1504/1 (část) 

16. kolovratské vlhké louky 
čj. MHMP-80883/  
ozP/V-1403/00/Blh  
ze dne 16. 1. 2002 

kolovraty

v katastru nemovitostí: 310/6, 310/4, 310/2, 324  
v pozemkovém katastru (zjednodušená eviden-
ce): 168/1, 169/1, 170, 171/1, 177/4, 177/5, 177/6, 
177/7, 177/9, 177/10, 177/11, 177/12, 177/13, 
177/14, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 177/20, 
177/21, 177/22, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 
177/27, 177/28, 177/29, 177/30, 177/31, 177/32, 
17734, 177/35, 177/37, 177/38, 177/39, 189, 191, 
193/1, 193/2 

17.
Společenstvo písnických 
vlhkých luk U Safiny 

čj. MHMP-060957/  
2003/ozP-Vii-372/j  
ze dne 17. 4. 2003  

Písnice 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 

18. lesostep Pod kuliškou 
čj. MHMP-175816/  
2003/ozP-Vii-1046/j  
ze dne 14. 5. 2004 

dejvice
4669 (část), 4683, 4684, 4685 (část), 4686, 4702 
(část) 

19.
Skalní výchoz v dolních 
Chabrech s výskytem 
křivatce českého 

MHMP-57392/05/ 
ozP-V-270/r-69/Pra  
ze dne 31.5.2005     
právní moc 4.7.2005

dolní 
Chabry

348/1 (část), 348/7 

20. lesostep na Farkáně 

Szn. S-
-MHMP-415039/2007/ 
ooP-V-44/r-157/Pra  
ze dne 15. 11. 2007  
právní moc 7. 12. 2007 

radlice 316/1 

21
Podmáčené louky v pra-
meništi Svépravického 
potoka

čj. S-MHMP-061732/2008/ 
ooP-V-51/r-13/Pra  
ze dne 14.3.2008  
právní moc 10.4.2008

Horní 
Počernice

4204, 4209

22
Stepní trávníky a lesostep 
nad Sklenářkou, k.ú. Troja

čj. S-MHMP-061714/2008/ 
ooP-V-50/r-12/Pra  
ze dne 4.6.2008  
právní moc  27.6.2008

Troja
1500 (část), 1501, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/3, 
1507

23 Step v řeporyjích

čj. MHMP-258918/2008/ 
ooP-V-243/r-58/Pra  
ze dne 11.7.2008  
právní moc 6.8.2008

Stodůlky 2181/1 (část)

24
Podmáčená louka pod 
rybníkem jordánek

MHMP-366173/2009/ 
ooP-V-214/r-63/Pra  
ze dne 20.8.2009  
právní moc 16.9.2009

Šeberov 1448

25. Černá rokle 28. 10. 2010 Vysočany
1766,1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772.1773/1, 
1775

26.
Mokřad Běchovického 
potoka

10. 11. 2010 Běchovice 1429/8, 1434/1

27. Vyšehradská skála 28. 10. 2010 Vyšehrad 92/1, 92/2, 279/4

28.
Společenstvo křídových 
pramenů Pod Spiritkou

právní moc 26. 5. 2014
Břevnov, 
Smíchov

Smíchov – 4221/1 část; 4221/39 část; 4264/81; 
Břevnov – 3825/1; 3824

zdroj: oCP MHMP
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Tab. 3.3.5: Přehled registrovaných památných stromů (stav k 31. 12. 2014)

č. orientační název Druh k.ú. Parcela
Nabytí 
právní moci

1 dub uherský v italské ulici Quercus frainetto Ten. Vinohrady 2267/5 7. 3. 1998

2 jinan dvoulaločný v královské oboře Ginkgo biloba L. Bubeneč 1772/1 7. 3. 1998

3 Tis červený v rajs.dvoře u Františkánů Taxus baccata L. Staré Město 663 7. 3. 1998

4 dub letní v dolních Chabrech Quercus robur L. dolní Chabry 541 7. 3. 1998

5 Stromořadí lípy srdčité v ul. Gagarinova Tilia cordata L. Suchdol 2383 15. 4. 1998

6 dva duby letní v Točné Quercus robur L. Točná 409 8. 6. 1998

7 dub letní v klánovicích Quercus robur L. klánovice 677 21. 8. 1998

8 dub letní nad Výšinkou Quercus robur L. Smíchov 3690 21. 8. 1998

9 Cedr atlaský na Balkáně
Cedrus atlantica Manetti 
ex Carr.

Vysočany 1919/1 21. 8. 1998

10 lípa srdčitá na Šabatce Tilia cordata L. komořany 687/1 20. 8. 1998

11 Platan javorolistý  u Velkopřevor. paláce
Platanus x acerifolia Ait.) 
Willd. 

Malá Strana 249 20. 8. 1998

12 Platan javorolistý v zahradě kinských
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Smíchov 3134 19.8.1998

13 dub  letní v nedvězí Quercus robur L. nedvězí 245 12.11.1998

14 jasan ztepilý u školy v Bártlově ul. Fraxinus excelsior L. Horní Počernice 192 11.11.1998

15 Platan javorolistý na karlově náměstí
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

nové Město 2418/1 14.11.1998

16 kunratický dub  letní Quercus robur L. kunratice 862 14.11.1998

17 lípa srdčitá na Vídeňské Tilia cordata L. krč 2998 14.11.1998

20 Platan javorolistý na kampě
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Malá Strana 778/1 14.11.1998

21 lípa srdčitá  u kostela ve Vinoři Tilia cordata l. Vinoř 309 23. 7. 1999

22 dub  letní v kunraticích „U Vesteckých“ Quercus robur L. kunratice 2362/1 18. 8. 1999

23 lípa  v Přední kopanině Tilia cordata L. Před. kopanina 725 28. 1. 2000

24 lípa srdčitá u brány zámeckého parku Tilia cordata L. kunratice 11/1 26. 1. 2000

25 lípa srdčitá v ul. krnská Tilia cordata L. kbely 1771/1 10. 11. 2001

26 jasan ztepilý u kostela sv. Petra Fraxinus excelsior L. dubeč 2 26. 1. 2000

28 dub  letní na návsi v Hostavicích Quercus robur L. Hostavice 941 26. 1. 2000

29 duby letní na jelenách u kunratického l. Quercus robur L. kunratice 862,863/1 26. 1. 2001

30 duby letní na Pavím vrchu Quercus robur L. Smíchov 1487/1 7. 12. 2001

31 lípy u kapličky sv. anny v Satalicích 
T.cordata L.+T. platyphylla 
Scop.

Satalice 76 5. 4. 2001

32 duby letní v pásu u říčanky Quercus robur L.   Uhřiněves 1756/1 2. 2. 2000

33 dub  letní při ul Střelničná Quercus robur L. kobylisy 2364/1 22. 1. 2000

34 duby  letní ve Farské ulici Quercus robur L. Hostavice 8/1 12. 11. 2003

35 dub  letní u samoty nouzov Quercus robur L. Točná 845 26. 1. 2000

36 Hrušeň obecná nad zdíkovskou ulicí Pyrus communis L. Smíchov 4261/220 12. 4. 2002

37 Platan javorolistý v parku jezerka
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

nusle 2387 8. 2. 2001

38 dub  ve Švehlově sadě - ul k Horkám Quercus robur L. Hostivař 2241/1 9. 5. 2001

39 dub  letní v ul. U Malvazinky Quercus robur L. Smíchov 1813/1 3. 2. 2001

40 duby  letní ve Ctěnickém háji Quercus robur L. Vinoř 704/1 7. 2. 2001

41 duby  letní v Cholupické bažantnici Quercus robur L. Cholupice 342 27. 3. 2001

42 lípa republiky v krčské 205/24l Tilia platyphylla Scop. krč 1451 31. 3. 2001
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č. orientační název Druh k.ú. Parcela
Nabytí 
právní moci

43 dub  letní v řásnovce Quercus robur L. Staré Město 1027 23. 3. 2001

44 lípa srdčitá v Chabech Tilia cordata L. Třebonice 339 19. 8. 1994

45 Velký dub letní na Císařském ostrově Quercus robur L. Bubeneč 1893/9 26. 10. 1994

46 dub  letní v Modřanech Quercus robur L. Modřany 4400/152 8. 8. 2001

47 dub  letní v záběhlicích Quercus robur L. záběhlice 22/1 22. 5. 2001

48 Platan javorolistý v Podbabě 20/2523
Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd.

dejvice 4838 10. 7. 2001

49 dub letní v dolních Počernicích Quercus robur L. dol.Počernice 303 17. 7. 2001

50 Buky lesní v oboře Hvězda Fagus silvatica L. liboc 1244,125 22. 8. 2001

51 dub letní u parku Quercus robur L. Březiněves 7 31. 8. 2001

52 dub letní za náměstím bří. jandusů Quercus robur L. Uhříněves 169/1 23. 8. 2001

54 Platan u sv. klimentata
Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd.

nové město 322 24. 1. 2002

55 Hrušeň obecná pod Vysokou cestou Pyrus communis L. Braník 170 9. 8. 2002

56 Hraniční dub Uhříněvského panství Quercus robur L. Uhříněves
1758/1, 
1758/2

22. 5. 2003

57 duby na hrázi rybníka Homolka Quercus robur L. Újezd u Průhon.

650, 653, 
654/1, 
654/2, 
651/2

1. 8. 2002

58 Skup.jírovce maďal - obora Hvězda Aesculus hippocastanum L liboc 1227/1 2. 10. 2002

59 dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě Quercus petraea(Matt) liboc 1227/5 2. 10. 2002

60 Buk lesní při sz spojce v oboře Hvězda Fagus silvatica L. liboc 1227/1 2. 10. 2002

61 Buk proti ruzyňské bráně -  Hvězda Fagus silvatica L. liboc 1227/1 2. 10. 2002

62 lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích Tilia cordata L. Šeberov 862 3. 1. 2003

63 dub proti lišovické u. v kunratické baž. Quercus robur L. kunratice 1660/1 8. 2. 2003

64 dub proti altánu v kunratické bažantnici Quercus robur L. kunratice 1660/1 24. 2. 2003

65 olše lepkavá Sobín 
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.

Sobín 272/1 4. 4. 2003

66 dub letní pod zemědělskou usedlostí Quercus robur L. nedvězí 171/1 1. 10. 2003

67 Buk lesní proti letohrádku Hvězda Fagus silvatica liboc 1239 1. 10. 2003

68 dub nad altánem Satalické bažantnice Quercus robur L. Satalice 924 11. 6. 2004

69 dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích Quercus robur L. Pitkovice 112/1 11. 6. 2004

70 duby u Podleského rybníka Quercus robur L. Uhříněves 1674 16. 6. 2004

71 dub při úřadu M.č. Praha - křeslice Quercus robur L. křeslice 4/4 16. 6. 2004

72 dub letní na hrázi libockého rybníka Quercus robur L. liboc 329 7. 8. 2004

73 duby letní u hájovny v Čimickém háji Quercus robur  L. Bohnice 607, 613 20. 9. 2004

74 dub letní v Hrobech Quercus robur L. kamýk
1858/1, 
890/2

10. 11. 2006

75 dub v ul. Branišovská Quercus robur Točná 866/2 22. 11. 2006

76 lípa v nedvězí Tilia cordata L. nedvězí 162/1 28. 10. 2006

77 dub letní v dienzenhoferových sadech Quercus robur L. Smíchov 31 17. 2. 2005

78 dub karel Quercus robur L. koloděje 32 1. 3. 2006

79 duby v lesoparku na Cibulkách Quercus robur L. košíře
1863/2, 
2142/1, 
1868/1

23. 6. 2007

80 dub letní v lesoparku na Cibulkách Quercus robur L. košíře 1872/1 21. 6. 2007
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č. orientační název Druh k.ú. Parcela
Nabytí 
právní moci

81 dub v klánovicích Quercus robur L. klánovice 320/1 1. 8. 2007

82 dub letní v Horních Počernicích Quercus robur L. Horní Počernice 2078/2 1. 8. 2007

83 jasan ve Strahovské zahradě Fraxinus excelsior l. Hradčany 255/1 13. 10. 2007

84 jinan na novém Městě Ginkgo biloba L. nové Město 562 18. 10. 2007

85 jasanová alej v Chodově Fraxinus excelsior L. Chodov
391/1, 
251/5, 
245/2

30. 10. 2007

86 Skupina dubů letních v Satalické oboře Quercus robur L. Satalice 924 17. 10. 2007

87 Skupina dubů letních v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 23. 10. 2008

88 dub v lesním porostu kamýk Quercus robur L. kamýk 1858/1 10. 10. 2008

89 dub letní v kolovratech Quercus robur L. kolovraty 377,351/2 18. 8. 2010

90 dub na sportovišti Quercus robur L. dejvice 3211/3 11. 8. 2012

91 Skupina dubů v ul. Sládkovičova Quercus robur L. krč 2869/1 18. 9. 2008

92 jilm vaz v Michelském lese Ulmus laevis PALL. krč 2232/1 5. 6. 2008

93 lípa na Proseku u kostela sv. Václava Tillia cordata MIIL. Prosek 1122 24. 9. 2008

94 dub s bizardním kmenem na Cibulkách Quercus robur L. košíře 1872/1 19. 3. 2008

95 dub letní v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 23. 10. 2008

96
lípa u hasičské zbrojnice v Újezdu n. 
lesy

Tillia platyphylla Újezd nad lesy 461/1 28. 10. 2009

97 duby v ul. V lučinách Quercus robur L. Hodkovičky
1056/5, 
1056/6

25. 9. 2009

98 dub v parku v dolních Počernicích Quercus robur L. dolní Počernice 1482 26. 3. 2009

99
Skupina dubů na hrázi Počernického 
rybníka

Quercus robur L. dolní Počernice 1482 26. 3. 2009

100 dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi Qurcus robur L. Točná 920/11 10. 2. 2010

101 dub v Podolí Quercus robur L. Podolí 418 24. 6. 2009

102 Babyka v Seminářské zahradě Acer campestre L. Malá Strana 919/1 19. 6. 2009

103 jasan u Starokolínské Fraxinus excelsior L. Újezd nad lesy 737 6. 11. 2009

104 dub  v ul. Pod labuťkou Quercus robur libeň 2637/1 6. 10. 2010

105 dub v ul. Slavíčkova Quercus robur Bubeneč 702 9. 10. 2010

106 dub uherský u Palaty Quercus frainetto TEN. Smíchov 3715/1 16. 3. 2011

107 Sekvojovce v Michelském lese
Sequoiadendron gigan-
teum

Michle 3179/14 9. 11. 2010

108 lípa u Holyně Tilia cordata MiLL. Holyně, Slivenec
322/50, 
1744/2

11. 8. 2012

109 jasan v zámeckém parku v Čakovicích Fraxinus excelsior L. Čakovice 1270 14. 5. 2013

110 jinan v zámeckém parku v Čakovicích Quikgo biloba L. Čakovice 1270 14. 5. 2013

111 linda v poli u Satalic Populus alba. L. Satalice 641/1 28. 6. 2013

zdroj: oCP MHMP
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B3.4 MĚSTSKÁ ZELEŇ 
V kapitole o městské zeleni jsou uvedeny informace o obnově a péči o užitnou městskou zeleň (parky, stromořa-
dí) v roce 2014. dále jsou zde zařazeny údaje o činnostech souvisejících s výkonem péče o krajinu a zeleň, včetně 
lesů, potoků a chráněných území, které v rámci samosprávné působnosti v roce 2014 zajišťoval odbor městské 
zeleně a odpadového hospodářství (Mzo MHMP). V části B3.4.5 „Péče o zvláště chráněná území“ jsou uvedeny 
také managementové zásahy financované správou CHko Český kras jako orgánem ochrany přírody v nPP, Pr 
a PP v pražské části CHko Český kras i na svěřených územích vyššího významu dle svěřených kompetencí. 

B3.4.1 OBNOVA MIMOŘÁDNĚ VýZNAMNýCH PRAŽSKýCH PARKů
dne 17. 6. 2010 byla radou hl. m. Prahy schválena nová koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze, která člení parky 
a  zahrady v Praze do 3 skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. odbor městské zeleně a odpa-
dového hospodářství MHMP (Mzo MHMP) spravoval v roce 2014 v souladu s touto koncepcí zahrady a parky 
skupiny ploch celopražského významu (dříve parky i. kategorie) o celkové rozloze cca 232 ha a zároveň zastu-
poval hl. m. Prahu jako vlastníka těchto pozemků. Mzo MHMP v roce 2014 mimo pravidelné údržby pokračoval 
i v#nezbytné obnově parků, uličních stromořadí a zajišťoval rozvojové projekty zeleně na vybraných plochách. 
na základě schválených projektových dokumentací pokračovala postupná obnova následujících zahrad a parků 
celopražského významu – letenských sadů, zahrady kinských, komplexu zahrad vrchu Petřína, královské obory, 
parku na vrchu Vítkově a parkové části obory Hvězda.

Pozn.: od července 2014 jsou správcem zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu Lesy hl. m. Prahy.

Obr. B3.4.1: Zahrady a parky I. kategorie – orientační mapka

Letenské sady 

V roce 2013 byl přebudován v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka nástup do parku od tramvajové smyčky na Špej-
charu, a to v souladu s postupně zpracovávanou celkovou koncepcí parku. zároveň pokračovaly projektové a příprav-
né práce na další etapy obnovy v okolí ulice Badeniho a Hanavského pavilonu. 

z vegetačních úprav probíhala běžná údržba a byl obnoven projekt na obnovení vegetace letenského svahu směrem 
k Vltavě, který by znamenal obnovu přirozenějšího charakteru této vegetace a zároveň její lepší protierozní působení 
na tomto výsušném stanovišti. V parku byla prováděna běžná údržba mobiliáře a cestních sítí.

komplex zahrad vrchu Petřína
premises of gardens on the 
Petřín Hill

Obora Hvězda
Hvězda Game Preserve

Letenské sady
Letenské Orchards

Královská obora
Royal Game Preserve
Stromovka

zahrada Kinských
Kinských Garden

park na vrchu Vítkově
park on the Vítkov Hill

zdroj: oCP MHMP
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Královská obora – Stromovka

ze stavebních prací proběhly ve Stromovce v roce 2014 zejména tyto práce: 

Proběhla oprava cest na severních svazích pod letohrádkem včetně opravy odvodňovacích prvků a celková 
rekonstrukce vstupu z ulice Gerstnerova. Vstup je nově využitelný i bezbariérově. koncem roku byla započata 
realizace protierozních opatření na severních svazích Stromovky, která řeší nejproblematičtější lokality z hledis-
ka provozního a z hlediska vhodného odvodnění stanoviště. 

Byla započata oprava antikizující studánky v bývalé štěpnici u vstupu u Gotthartské brány a byly zahájeny práce na 
rekonstrukci ledovny (bramborárny), která je pozůstatkem po statku, který se nacházel v místech dnešního Planetária.

Proběhla oprava vstupů a souběžných komunikací ve Starém parku v části u hráze bývalého rybníka. V rámci 
oprav stoky podél podmokelské dráhy prováděné PVk byla opravena ucelená část živičné komunikace na hrázi 
bývalého rybníka. dále pro¬bíhaly drobné opravy asfaltových, dlážděných a mlatových povrchů, čištění kanali-
zace a odvodňovacích prvků. 

V rámci běžné údržby bylo kompletně repasováno nebo opraveno asi sedmdesát parkových laviček. Průběžně 
probíhaly arboristické práce u vytipovaných provozně nebezpečných stromů. Byla zpracována projektová doku-
mentace pro zadání arboristických prací ve stromořadích, ve Starém parku a bývalé štěpnici pro rok 2015.

dále byly zadány projekty obnov vegetačních prvků ve Stromovce v návaznosti na aktualizaci dendrologického 
průzkumu v části Starý park a v bývalé štěpnici a v objektu zázemí údržby lesů hl. m. Prahy. následně proběhly 
sadové úpravy v  novém i starém zázemí údržby lesů hl. m. Prahy a jeho navazujícím okolí. 

Byl zadán projekt výsadeb na severních svazích Stromovky v návaznosti na první etapu pozitivních výběrů 
vhodných náletů a bylo zpracováno obohacení sortimentu především o domácí dřeviny v této svažité části Stro-
movky. Výsadby byly připraveny na jaro a podzim 2015. V části parku za drahou byl osázen půlkruhový záhon 
s obytovými lavicemi sortimentem trvalek a cibulovin dle projektu.  

Před Šlechtovou restaurací byly provizorně založeny záhony z letniček z přímých výsevů v kombinaci s předpěs-
tovanou sadbou včetně informačních tabulí s možností seznámení se s konkrétním sortimentem letniček na 
záhonech. V části za drahou u Malé říčky byl vysázen ovocný sad ze starých odrůd jabloní a byl založen bylinný 
podrost z květnaté louky Česká květnice. 

U vstupu od PP Pecka byla oseta květnatá louka Slunovrat vhodná pro zdejší sušší lokalitu. na podzim proběhla 
první etapa obnov vegetačních prvků. Proběhlo kácení dřevin dle rozhodnutí orgánů ochrany přírody a orgánů 
památkové péče s ohledem na biologická posouzení od entomologa, ornitologa a chiropterologa.

Park na vrchu Vítkově

na podzim roku 2014 proběhly rozsáhlé vegetační úpravy jižních svahů vrchu Vítkova. keřové porosty byly místy 
odborně zmlazeny a celky stromů probrány od přestárlých a havarijních. Byl prosvětlen a rekultivován i svah nad 
Žižkovským piknikovým místem. Pokračovaly probírky porostů pod areálem Tj Sokol Žižkov, pro nové napojení 
pěší cesty k dolní části areálu Sokola. Centrální alej javorů stříbrných, byla ošetřena bezpečnostním řezem. 

V západní části vrchu směrem na novou cyklostezku k Hlavnímu nádraží bylo vybudováno krajinné schodiště 
propojující tuto část parku s nástupem od ul. koněvova a křižovatkou Bulhar.

na podzim byla dále zahájena restaurátorská rekonstrukce hlavního schodiště k národnímu památníku na Žižkově.

Komplex zahrad vrchu Petřína

V rámci stavebních prací byly dokončeny opravy cest u kaple sv. Terezy (sv. ludvíka), které byly v souladu s povr-
chy ostatních pěšin předlážděny žulovými odseky. rekonstruovala se cesta včetně navazujících schodišť podél zdi 
zahrady ambasády USa, odkud je nádherný výhled směrem k Vyšehradu. Byly opravovány dílčí úseky oplocení.

V rámci komplexu zahrad vrchu Petřína byly v roce 2013 prováděny zejména zahradnické práce, z nichž nejvý-
znamnější byly některé arboristické zásahy. největší akcí bylo odstraňování škod po dlouhotrvajících deštích 
při červnových povodních, kdy vlivem silného podmáčení došlo k četným vývratům a nebezpečným situacím 
v porostech parku. V Seminářské zahradě byl rozvolněn zápoj ve višňovém sadu z důvodu silného napadení 
moniliozou. Také byly ošetřeny jírovce postřikem proti klíněnce jírovcové. V celém areálu Petřína byl obnoven 
informační systém, poničený vandaly. do kinské, Seminářské a lobkovické zahrady bylo nainstalováno celkem 
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19 nových laviček. nově byl založen záhon růží u plastiky Polibek u horní stanice lanovky a byla provedena úpra-
va okolí pomníku obětem komunismu. na celý komplex zahrad vrchu Petřína byla zpracována inventarizace 
vzrostlých dřevin s posudky jejich stavu.

Zahrada Kinských 

V rámci stavebních prací byla dokončena oprava opěrné zdi do ulice Holečkova. na této náročné opěrce byl 
opraven betonový nástřik a koruna zdiva, aby byla maximálně prodloužena její životnost. rovněž bylo opraveno 
odvodnění této dlouhé zdi. na jaře byl dokončen nový most u vodopádu nad dolním jezírkem včetně dopro-
vodných dřevěných zábradlí. dřevěná konstrukce je vystavěna na ošetřených ocelových nosnících, které lépe 
odolají působení vlhkého prostředí nad jezírkem.

B3.4.2: Rekonstrukce hlavního schodiště k památníku a obnova vegetace v okolí schodiště v parku na vrchu Vítkově

zdroj: oCP MHMP

B3.4.3: V roce 2014 proběhla v Oboře Hvězda rekonstrukce cestní sítě (jižní průhled k Letohrádku)

zdroj: oCP MHMP
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ze zahradnických prací probíhala běžná údržba, výsadby pokračují podle celkového projektu. Byly uskutečněny 
dosadby kolem dolního jezírka. Postupně se ujímají dosadby kolem zdi v úseku G při Strahovských kolejích.

Obora Hvězda – parkové části

V návaznosti na rekonstrukci středové cesty v aleji od libocké brány k letohrádku byl na jaře 2014 celkově zre-
konstruován celý vstupní prostor u libocké brány. Plocha vstupu byla rovněž značně poškozená a nedostatečné 
odvodnění způsobovalo zamokření některých míst. Celý prostor byl v souladu s požadavky orgánů památko-
vé péče zadlážděn drobnou nepravidelnou dlažbou – kamennými odseky. nové vpusti zajistí bezpečný odtok 
dešťových vod z celé plochy.  došlo také k celkové opravě vstupní branky pro pěší vedle hlavní libocké brány 
a upravení prostoru před pomníkem jana roháče z dubé.

na podzim byla zahájena rekonstrukce cest a mobiliáře v jižním průhledu od Bělohorské brány. Současně byl 
zrekultivován travnatý středový pás. 

B3.4.2 STROMOŘADÍ 
od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systema-
tická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražské-
ho významu vysadit více než 3 753 nových stromů.

i v tomto roce pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. Prahy 
uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o „zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci“, jejímž 
předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stro-
mořadí i. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných 
stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba 
stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit 
stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

Také v roce 2014 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. 
Prahy uzavřel s Technickou správou komunikací smlouvu o „zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci“, 
jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako 
stromořadí i. kategorie). Péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstra-
něných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) 
a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. Při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu 
rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

od 1. května 2014 přešla správa a údržba vybraných stromořadí celopražského významu na lesy hlavního města Prahy.

Počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených. obno-
va stromořadí celopražského významu v roce 2014:

 • pokáceno – 83 ks

 • vysazeno – 163 ks 

Realizace výsadeb zeleně – 2014

Obnova stromořadí na náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3 – II. etapa

Cílem ii. etapy obnovy bylo především doplnění prázdných stromových míst ve stromořadí. V rámci realizace tak 
byly pokáceny 4 stromy a vysazeno bylo celkem 16 nových stromů. dále byl do stromořadí doplněn ochranný 
mobiliář v místech parkování vozidel - tj. bylo nově instalováno 9 ks pojezdných mříží s kruhovou chráničkou 
kmene proti najíždění vozidel.

Doplnění stromořadí v ulici Modřanská a Podolské nábřeží, Praha 4

Proběhla celková rekonstrukce stromořadí v úseku od Vyšehradského tunelu po ulici Stará cesta. Pokáceno bylo 
celkem 30 stromů a vysazeno bylo dle projektu jen 49 stromů, neboť další výsadby znemožnila v některých mís-
tech nečekaná přítomnost inženýrských sítí a zásah jiné investiční akce do jedné z dotčených ploch. zbývajících 
12 kusů tak bude na jaře 2015 vysazeno na náhradní plochy v bezprostředním okolí stromořadí.
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Dosadba jednotlivých stromů do vybraných uličních stromořadí  
I. kategorie na území Prahy 2 a 3

Projekt řešil dosadbu stávajících prázdných stromových míst ve vybraných 
stromořadích, která ve valné většině již v minulosti prošla celkovou rekon-
strukcí. Pokáceno bylo 5 stromů a vysazeno bylo celkem 52 stromů. z toho 
19 ks na území Prahy 2 (stromořadí anglická, Benátská, krkonošská, na Slu-
pi, U kanálky, Vyšehradská) a 33 ks na území Prahy 3 (stromořadí domaž-
lická, jana Želivského, jičínská, koněvova, lucemburská, Škroupovo nám., 
Velehradská).

II. etapa rekonstrukce stromořadí Janáčkovo nábřeží, Praha 5

impulsem pro realizaci rozsáhlého zásahu do stromořadí byl pád jed-
noho ze starých stromů v roce 2012. na základě znaleckého posudku 
a dendrologického průzkumu byla podána žádost o kácení na oPP 
MHMP a oŽP ÚMČ Prahy 5, kácení proběhlo v rozsahu příslušných po-
volení dotčených orgánů. Pokáceno bylo 42 stromů a vysazeno celkem 
38 nových. Výsadbu vyššího počtu stromů do tohoto stromořadí neu-
možňuje přítomnost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. zbý-
vající stromy z uložené náhradní výsadby tak byly v roce 2015 vysazeny 
na náhradní lokality. 

Realizace návrhu trvalkových výsadeb v Italské ulici před rezidencí 
Riegerovy sady, Praha 2

V zeleném pásu podél komunikace, kde nebylo možné provést výsadbu 
stromů vzhledem k výskytu vysokého počtu inženýrských sítí, byl zreali-
zován záhon s výsadbou extenzivního společenstva trvalek a cibulovin 
(celkem 45 druhů rostlin). Celková výměra jednotlivých osázených ploch 
je 372 m2, na ochranu proti vstupu do prostoru záhonu bylo vybudová-
no jednoduché oplocení. k výsadbám byl zároveň instalován informační 
panel pro veřejnost.

Technická opatření a dosadba stromořadí U Rajské zahrady, Praha 3

Stromořadí prošlo v minulosti celkovou rekonstrukcí, ale pro nepříznivé 
stanovištní podmínky došlo u nových výsadeb k rozsáhlým výpadkům. 
Cílem projektu proto bylo v prvé řadě technické řešení odvodnění vý-
sadbových jam a volba vhodnějšího taxonu do nejvíce zatíženého úse-
ku. Pokáceny byly 2 stromy a vysazeno 8 nových.

Všechny nové výsadby zůstávají v péči odboru městské zeleně MHMP 
(Pozn.: od 4/2015 odbor ochrany prostředí MHMP), který bude zajišťo-
vat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po 
dobu minimálně 5 let.

V roce 2014 bylo na obnovu pražských stromořadí i. kategorie vynalo-
ženo cca 5,5 mil. kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,5 mil. kč.

Obr.: B3.4.4: Obnova stromořadí na 
náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3

zdroj: oCP MHMP

Obr.: B3.4.5: rekonstrukce stromořadí 
Janáčkovo nábřeží, Praha 5

zdroj: oCP MHMP

Obr.: B3.4.6: Realizace návrhu trvalko-
vých výsadeb v Italské ulici, Praha 2

zdroj: oCP MHMP
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B3.4.3 LESY 
Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se 
zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). V rámci tvorby územ-
ního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaují-
mají přibližně 10% z celkové rozlohy města. Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, 
jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění 
pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel 
nově vznikajících sídlišť.

Hlavní město Praha zajišťovalo v roce 2014 prostřednictvím oddělení péče o zeleň odboru městské zeleně a od-
padového hospodářství správu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 750 ha.

na území hlavního města Prahy (k 31. 12. 2014) bylo 5 165 ha lesních pozemků, z toho:

 • cca 273 ha v majetku hl. m. Prahy – ve správě Mzo MHMP;

 • cca 1 040 ha v majetku státu a správě lS Mělník, lz konopiště a lS nižbor;

 • cca 1 392 ha v majetku fyzických a právnických osob.

Péče o lesy v majetku hl. m. Prahy 

Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským  plánem (dále jen lHP), který se zpracovává vždy na dese-
tileté období. V lednu 2014 začal platit nový lHP na období 2014–2023.

V r. 1994 schválilo zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. k 31. 12. 2014 bylo vykoupe-
no do majetku města přes 225 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastněných městem 
pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním 
stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání odpadků, vyvážení košů a sekání luk. lesy jsou doplňovány 
rekreačními prvky, kterých je v současné době evidováno více než 3 700 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, 
dětské herní prvky pro děti, vítací tabule aj.). 

Obr. č. B3.4.7: Přirozená obnova lesa v Kunratickém lese 

zdroj: oCP MHMP

Obr. č. B3.4.8: Zalesňování původně nelesních půd 

zdroj: oCP MHMP
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Výrazným trendem posledních let, kromě stálého nárůstu počtu návštěvníků, je 
příklon k šetrnému, trvale udržitelnému a přírodě blízkému hospodaření v lesích. 
i s ohledem na tuto skutečnost prošel lesní majetek hl. m. Prahy certifikací, a to 
jak systémem PeFC (Pan european Forest Certification Council), tak v roce 2007 
a následně v roce 2012 systémem FSC® (Forest Stewardship Council®). 

Certifikát FSC® potvrzuje, že v lesích v majetku hl. m. Prahy se hospodaří eko-
logicky šetrným a trvale udržitelným způsobem při zajištění všech funkcí lesa. 
Certifikace FSC® je prestižní ocenění uznávané po celém světě, a to nejen lesníky, 
ale i nevládními organizacemi. Certifikační standard klade na vlastníky lesa vyso-
ké nároky (celkem je posuzováno 160 kritérií v oblasti ekologické, ekonomické 
i sociální), v mnoha oblastech vysoce nad rámec požadovaný lesním zákonem, 
proto je certifikace vždy dobrovolným aktem. každoročně pak probíhá kontrola 
ze strany certifikační firmy, aby ověřila trvání plnění standardů FSC®.

Nové plochy lesa 

V roce 2014 bylo zalesněno celkem 112 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno 43 500 
stromků. zalesněny byly lokality les Třešňovka (k.ú. Hrdlořezy, v místě zpustlé bývalé zahrádkářské kolonie, plocha 
30 800 m2, více než 18 000 sazenic, založeno 10 000 m2 nového lučního trávníku), les U remízku (k.ú. Šeberov, v místě 
bývalého pole a skládky biologického a komunálního odpadu, plocha více než 75 000 m2, více než 20 000 sazenic, 
založeno 28 000 m2 nového lučního trávníku), lesopark Vinice, iV etapa (k.ú. Běchovice – závěrečná etapa výsadeb 
v rámci lesoparku – na ploše 7 000 m2 založení zcela nového lesa v místě bývalého ochranného pásma zrušeného 
nadzemního vedení VVn, výsadba 5 500 ks sazenic). V rámci stávajících lesů bylo vysázeno více než 150 000 stromků.

Obnova lesa 
obnova v lesích probíhá přísně maloplošně. Průměrná velikost obnovované plochy v roce 2014 činila 15 arů. 
V místech výskytu dubového zmlazení je využíván podrostní způsob hospodaření. Vysazují se zejména dub zim-
ní, buk lesní, lípa malolistá, habr obecný, z jehličnatých dřevin pak modřín opadavý, douglaska tisolistá a borovice 
lesní. Průměrné roční těžby činí v lesích v majetku hl. m. Prahy v posledních letech 2-4 m3/ha lesa, což je cca po-
lovina přírůstu. V roce 2014 činila celková těžba pouze cca 3 m3/hektar lesa, z tohoto množství byla ještě třetina 
tzv. nahodilé těžby (tj. těžba stromů suchých, nemocných nebo vyvrácených). ovšem ve starších porostech (nad 
cca 100 let) se již jednalo o 60 % – většinu souší tvořil smrk a borovice. Hospodaření v lesích v majetku hl. m. Pra-
hy se striktně řídí ekologickými principy, ekonomické aspekty jsou při hledání optimálních postupů a v návrzích 
jednotlivých pěstebních a těžebních opatření při hospodaření v lesích až sekundární. důležitá je dlouhodobá 
snaha o přizpůsobení se principům trvale udržitelného hospodaření při maximální podpoře biodiverzity stáva-
jících i nově zakládaných porostů (např. v roce 2014 se při zalesňování použilo celkem 20 druhů dřevin), to vše 
s přihlédnutím k extrémnímu rekreačnímu využívání téměř všech lesních porostů na území hl. m. Prahy. 

Přirozené zmlazení převážně dubů bylo nově evidováno na ploše 2,7 ha (především kunratický les, Chuchelský 
háj a Xaverovský háj).

Obr. č. B3.4.9: Nově zalesněné plochy, 2002–2014
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Obr. B3.4.10: Skladba dřevin při obnově lesa v Praze

Mimoprodukční funkce lesa 

lesy na území hl. m. Prahy plní především mimoprodukční funkce lesa, zejména funkce rekreační, což je dáno 
především extrémně vysokou návštěvností (dle průzkumu návštěvnosti se jedná o 2 250 – 10 500 osob na 1 hek-
tar lesa za rok). Celková návštěvnost všech lesů v majetku hl. m. Prahy se pohybuje dle provedených průzkumů 
na úrovni cca 5-7 mil. návštěvníků ročně. 

na podporu právě rekreačních funkcí je v lesích umístěno velké množství drobného mobiliáře (mj. 950 košů, 
2 500 laviček, 42 dětských hřišť atd.). dobrou dostupnost lesů pro veřejnost zajišťuje mj. 33 kilometrů asfalto-
vých a 82 kilometrů mlatových cest. 

z důvodů maximalizace rekreačních funkcí lesů mají vybrané části lesa charakter lesoparků, příp. parkově upra-
vených lesů, takže část lesních pozemků není zalesněna, ale celkem na 140 hektarech se nacházejí lesní rekre-
ační louky, které se pravidelně udržují. nedávno založené rozsáhlé louky jsou situovány zejména v lesoparku 
letňany (15 ha), lesoparku Vinice (10 ha), v lese Polník (5 ha), v lese U remízku (3 ha)  a lese Pod Cihelnou (7 ha)

Dub zimní Buk lesní

Lípa malolistá Borovice lesní

Jedle bělokorá Modřín opadavý

Habr obecný Douglaska tisolistá

Javor mléč Olše lepkavá

Jeřáb břek Jasan ztepilý

Třešeň ptačí Ořešák černý

Jilm habrolistý

zdroj: oCP MHMP
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B3.4.4 REVITALIZACE NÁDRŽÍ A POTOKů 

Potoky a vodní díla ve správě hl. m. Prahy

na území Prahy se nachází přibližně 290 ha vodních ploch, z čehož je cca 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní 
nádrže o ploše 57 ha, 37 velkých retenčních nádrží o ploše 29 ha a další malé vodní plochy. 

Hlavní město Praha, zastoupené odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, vlastnilo 
k 31. 12. 2014 56 rybníků o ploše 85,7 ha, 3 přehradní nádrže a 35 retenčních nádrží včetně 8 suchých poldrů.

k nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař (34,9 ha), Vodní dílo džbán (13 ha), Vodní dílo jiviny (9 ha) 
a Počernický rybník (19,4 ha), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

Obr. B3.4.11: Vodní toky a vodní plochy na území hl. m. Prahy

zdroj: oCP MHMP
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Projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží 

Projekt s názvem obnova a revitalizace pražských nádrží byl zahájen 
již v roce 2003. od té doby jsou postupně opravovány, rekonstruovány 
a odbahňovány rybníky a nádrže v majetku Prahy a jejich okolí je zve-
lebováno. opravy prováděné v 60. a 70. letech již dosluhují a mnoho 
rybníků je v havarijním stavu.

za dobu trvání projektu získaly již realizované akce velkou odezvu 
i na městských částech, které se v rámci zkvalitňovaní svého životního 

prostředí obrací na hl. m. Prahu s žádostmi o odsvěření jim svěřených vodních ploch a následné zajištění jejich 
revitalizací a kvalitní údržby. odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP tak každým rokem ros-
te počet nově nabytých vodních ploch, které jsou většinou v havarijním nebo zanedbaném stavu a je potřeba 
provést jejich celkovou revitalizaci nebo opravu.

Cíle projektu:

1. Technické

 • Prvním a nejdůležitějším cílem je zajištění bezpečnosti vodních děl zejména při povodňových stavech. To 
obnáší řešení celkových rekonstrukcí a oprav hrází, bezpečnostních přelivů, nábřežních zdí a opevnění i vy-
pouštěcích zařízení. Velmi často bývá součástí i celkové odbahnění nádrží.

 • Při obnovách technických prvků rybníku jsou používány zejména přírodní materiály jako je kámen a dřevo.

2. Ekologicko estetické

 • Vytvoření vodních ploch s vysokou estetickou, ekologickou a pobytovou hodnotou v návaznosti na vodní 
toky, jako zelené koridory města. Využití vodních ploch pro nerušící volnočasové aktivity jako je například 
sportovní rybolov.

 • zajištění životního prostředí a zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy 
– zvýšení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů) v hl. m. Praze, ochrana chráněných dru-
hů. Velký důraz je kladen na doplnění břehových porostů, vytvoření litorálních a břehových pásů kvetoucí 
vegetace včetně výstavy ostrůvků pro vodní živočichy a ptáky.

 • zlepšení kvality vody v pražských vodních tocích a rybnících. na rybnících jsou 2x ročně prováděny rozbory 
kvality vody a případné bodové zdroje znečištění jsou postupně odstraňovány. 

 • regulace rybího hospodaření. Cílem je vytvořit vyvážené vodní prostředí, kde rybí obsádky jsou stanovová-
ny na základě dlouhodobého sledování kvality a průhlednosti vody.

3. Kulturně-historické a společenské 

 • zvyšování povědomí obyvatel Prahy o pražských rybnících, jejich významu v městské krajině a historii včetně 
obnovy historických rybníků a památek s nimi souvisejících.

Výstupy projektu:

 • od roku 2009 bylo v Praze zřízeno 5 nových rybářských revírů (Vodní dílo jiviny, rybník Martiňák v dolních 
Počernicích, libocký rybník, rybník labuť v kunratickém lese a od doku 2014 i Cukrovarský rybník ve Vinoři).

 • od roku 2005 jsou prováděna biologická hodnocení jednotlivých vodních ploch. Celkem bylo již vyhodno-
ceno 52 lokalit.

 • od roku 2008 jsou upraveny podmínky pro chov ryb v jednotlivých nádržích za účelem zmenšení množství 
rybích obsádek a zlepšení kvality vody. To se projevuje zejména na zvýšení průhlednosti a čistoty vody.

 • do konce roku 2014 bylo upraveno celkem 51 lokalit o ploše 169 ha

 • celkem bylo vytěženo 545 tis. m3 sedimentu

 • celkové náklady byly 534,3 mil. kč
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V rámci projektu byly v roce 2014 opraveny tyto rybníky a nádrže:

 • Revitalizace a odbahnění rybníka V Rohožníku: odbahnění rybníka, celková oprava dělící hráze, oprava 
a opevnění hráze, rekonstrukce nátokového objektu a požeráku, pročištění potoka říčanka, oprava odpadní-
ho potrubí; celkové náklady: 12,8 mil. kč.

 • Revitalizace Nebušického rybníka: odbahnění rybníka, úprava dna, přetvarování a stabilizace břehů po-
mocí balvanité rovnaniny a vegetačního opevnění, výstavba nového vypouštěcího a napouštěcího zařízení, 
oprava odpadního potrubí; celkové náklady: 5,1 mil. kč.

 • Revitalizace a zatěsnění Butovického rybníka: zatěsnění rybníka, odstranění zárůstu dna a odbahnění, vý-
stavba nového bezpečnostního přelivu a požeráku, oprava poškozených zdí, výstavba litorální zóny, nové 
zábradlí; celkové náklady: 4,1 mil. kč.

 • Revitalizace Dolního rybníka Na Placinách v Klánovickém lese: oprava, zatěsnění a opevnění hráze, výstav-
ba nového požeráku, stabilizace břehů a vytvoření klidové zóny z mrtvého dřeva; celkové náklady: 2,5 mil. kč.

zahájeny nebo v přípravě byly v roce 2014 dále následující projekty:

 • revitalizace jinonického rybníka

 • revitalizace rybníků ve Stromovce

 • revitalizace rybníka Vincetinum

 • rozšíření vodních ploch ve Stromovce

zdroj: oCP MHMP

B3.4.12: Rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka V Rohožníku 
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Projekt Revitalizace pražských potoků

dříve se technické úpravy drobných vodních toků prováděly velice často 
pomocí betonových prefabrikátů. koryta byla napřímena do co nejkratší 
trasy a měla tvar lichoběžníku se sklony svahů. došlo tak k negativnímu 
ovlivnění celého vodního toku a jeho okolí. 

U takového potoka je cenné příbřežní pásmo mělké vody značně reduko-
váno a samotné koryto je tak degradováno na stoku za účelem rychlého 

odvedení vody. dno postrádá členitost a minimální hloubka vody neposkytuje životní prostředí pro ryby ani jiné 
vodní organismy.

Přirozená koryta našich potoků nižších poloh mají většinou tvar širokého mělkého pekáče a směrově dochází 
k rozvlnění koryta - takzvanému meandrování. dno přírodních koryt je velice členité, střídají se zde tůně v ob-
loucích a mělké brody mezi oblouky. Tůně jsou důležitým životním prostředím pro ryby a jiné vodní živočichy 
a v brodech dochází k prokysličování vody. obnažené kořeny a mrtvé dřevo v korytech slouží jako úkryty. 

revitalizace technicky upravených koryt v přírodních lokalitách je důležitým krokem ochrany a zlepšování život-
ního prostředí zejména v městských aglomeracích.  

Moto: Vracíme potokům život a jejich přírodní krásu

Cíle projektu „Potoky pro život“

1. Ekologické 

 • Přizpůsobení vodních toků takovým způsobem, aby poskytovaly základní životní prostor pro vodní faunu 
a flóru a vytvoření přirozených a přírodě blízkých nivních a potočních biotopů.  
Při revitalizacích a opravách je kladen velký důraz na doplnění břehových porostů, vytvoření litorálních a břeho-
vých pásů vegetace, včetně výstavby ostrůvků, tůní a slepých ramen.

 • zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy – zvýšení biodiverzity 
v hl. m Praze, ochrana chráněných druhů v pražských vodních tocích.  
Při revitalizacích je brán zřetel na výskyt chráněných druhů v potocích a je snaha vytvořit prostředí „šité na míru“ 
těmto druhům a podpořit tak jejich výskyt v hl. městě Praze. 

 • Podpora využití samočisticí funkce toků a niv. 
Zvýšení okysličení vody stavbou skluzů, k opevnění jsou používány vegetační prvky a dotváří se litorální pásma.

 • Pravidelný monitoring a zlepšování čistoty a kvality vody.  
Je prováděn systematický průzkum a odstraňování nepovolených zaústění odpadních vod do vodních toků.

 • zprůchodnění vodních toků a zajištění tak migrační prostupnosti pro vodní organismy.  
Stupně a jiné přehrážky jsou rušeny, nebo nahrazovány kamennými skluzy.

 • Prodlužování délky vodních toků.  
Revitalizace potoků si kladou za cíl vodu v potocích a v krajině co nejdéle zdržet.

 • obnovení přirozené funkce tvorby a dotváření koryt.

2. Technické

 • zajištění stability a bezpečnosti koryt vodních toků při zvýšených průtocích a minimalizace škod při průcho-
du velkých vod.

 • rozšiřování koryt formou ekologických berem pro řízený rozliv povodňových průtoků.  
Při obnovách technických prvků či opevnění jsou používány zejména přírodní materiály (kámen, dřevo, vegetač-
ní prvky).

 • rušení zatrubnění a betonových koryt (kanálů) a jejich nahrazení přírodě blízkým korytem s vegetačním 
doprovodem.

3. Kulturně-historické a společenské

 • zvyšování povědomí obyvatel Prahy o pražských potocích a jejich významu v městské krajině a historii.  
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Obnova historických koryt potoků vychází z dobových dokumentů a historických map.

 • Využití vodních toků jako zelených koridorů města a zapojení revitalizovaného území do celoměstského 
systému zeleně s vysokým rekreačním potenciálem. 
Při revitalizacích je dbán důraz na to, aby okolí potoků mělo vysokou estetickou a pobytovou hodnotu.

 • Vytváření informačního systému o prováděných akcích

Informace o aktuálně prováděných akcích jsou vyvěšovány na internetových stránkách http://envis.praha-mesto.cz 
a www.lesypraha.cz. Dále v místě stavby realizovaného projektu naleznete informační tabuli o změnách provádě-
ných v dané lokalitě.

Souhrnné údaje o projektu k 31. 12. 2014:

 • Plocha nových tůní v roce 2014: 640 m2

 • Vynaložené finanční prostředky v roce 2014 celkem: 13,5 mil. kč

 • délka revitalizovaných toků v roce 2014 celkem: 1,345 km

 • Celková délka revitalizovaných toků od r. 2005: 10,348 km

V rámci projektu byly v roce 2014 prováděny nebo dokončeny tyto revitalizační akce:

 • revitalizace koryta rokytky nad Hořejším rybníkem: doba realizace: duben 2014 – duben 2015, délka úprav 
518 m, náklady 9,7 mil. kč. Projekt zahrnoval vytvoření nového přírodě blízkého koryta, zasypání původního 
koryta, výstavbu tůní, cyklostezky a ochranné hrázky, obnovu hruškového sadu a výstavbu broukoviště.

 • revitalizace řepského potoka: doba realizace: březen 2014 – červenec 2014, délka úprav 707 m, náklady 
2,6 mil. kč. Projekt zahrnoval výstavbu nového koryta potoka a svedení vody z jezera Hliník do tohoto no-
vého koryta, vybudování několika malých tůněk podél potoka v jeho horní části, osázení otevřeného koryta 
potoka stromy a mokřadní vegetací

 • dokončení revitalizace koryta rokytky pod Hořejším rybníkem: doba realizace: prosinec 2012 – duben 2014, 
délka úprav 600 m. Projekt zahrnoval stabilizaci poškozeného koryta těžkou kamennou rovnaninou, odstra-
nění betonového opevnění a vyčištění okolních břehů.

dále byly v přípravě další akce:

 • revitalizace Hostavického potoka (Pozn.: zahájení prací 4/2015)

 • revitalizace Čihadla ii. etapa – Svépravický potok (Pozn.: zahájení prací 4/2015)

Obr. B3.4.13: Revitalizace koryta Rokytky podél Hořejšího rybníka (nově vytvořený balvanitý skluz)

zdroj: oCP MHMP

http://envis.praha-mesto.cz
http://www.lesypraha.cz
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Záplavová území na drobných vodních tocích v hl. m. Praze 

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) jsou i na drobných vodních tocích vyhlašována 
záplavová území. záplavová území jsou z definice administrativně určená území, která mohou být při výskytu 
přirozené povodně zaplavena vodou. V aktivní zóně záplavových území platí zákazy a omezení stanovená záko-
nem. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky.

V roce 2013 bylo (v návaznosti na zadání aktualizace generelu dalejského potoka v roce 2012) stanoveno zápla-
vové území dalejského potoka a dále bylo stanoveno záplavové území říčanského potoka. Současně se stano-
vením záplavových území na těchto vodních tocích byla vymezena aktivní zóna záplavového území. informace 
o dříve vyhlášených záplavových územích jsou uvedeny v předchozích ročenkách.

B3.4.5 PÉČE O ZVLÁšTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Hlavní město Praha zajišťovalo v roce 2014 péči v 81 maloplošných zCHÚ (PP, Pr) na území města, a to v souladu 
s plány péče o jednotlivá zCHÚ. U ostatních zCHÚ na území města zajišťovala péči a údržbu Správa CHko Český kras. 

V závěru roku 2014 byla vyhlášena nařízením rady HMP dvě nová chráněná území – PP Skály v zoologické zahradě 
a PP komořanské a modřanské tůně. Taktéž byla nařízením rady HMP přehlášena PP Xaverovský háj a došlo tak k je-
jímu podstatnému zmenšení.

V roce 2014 zahrnovala péče ze strany HMP (prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP) zejména následující 
aktivity: 

 • Hospodaření ve zvláště chráněných územích, zejména: 

 • kosení lučních porostů s ponecháváním neposečených částí (PP Hrnčířské louky, PP lítožnice, PP Čimické 
údolí, Pr Vinořský park, PP Cihelna v bažantnici, PP Prameniště Blatovského potoka, Pr Údolí Únětického 
potoka, PP Milíčovský les a rybníky, Pr Mýto, Pr Slavičí údolí, PP Vidoule, PP U Hájů, PP radotínské skály, 
Pr Homolka). 

 • kosení stepní vegetace zpravidla v prudkých svazích s ponecháním neposečených částí (PP Trojská, 
PP dolní Šárka, Pr Prokopské údolí, PP Ctirad, PP opatřila – Červený lom, PP Bohnické údolí, PP zámky, 
PP Čimické údolí, PP V hrobech, PP Branické skály, PP jabloňka, PP Podbabské skály, PP Baba, PP Sedlecké 
skály, Pr Podhoří, PP radotínské skály, Pr divoká Šárka, PP nad Mlýnem). 

 • Strhávání travního drnu (Pr Údolí Únětického potoka, PP Trojská). 

 • Vytrhávání některých druhů keřů a tím narušování travního drnu (PP Sedlecké skály, PP jabloňka). 

 • Výřez keřů v místech, kde škodí jiným společenstvům (PP zámky, PP Bohnické údolí, PP Čimické údolí, 
PP Trojská, PP Sedlecké skály, PP Podbabské skály, PP Baba, Pr Podhoří, PP jabloňka, PP Bílá skála, PP Pro-
secké skály, PP Pitkovická stráň, Pr Údolí Únětického potoka, PP dolní Šárka, PP nad mlýnem, PP jene-
rálka, Pr divoká Šárka, Pr Prokopské údolí, PP radotínské skály, PP Pecka, PP Milíčovský les a rybníky, 
PP V hrobech, PP rohožník – lom v dubči, PP zmrzlík, PP Cikánka ii, Pr radotínské skály, PP Havránka). 

 • očišťování skalních profilů (PP U branického pivovaru, PP Branické skály, PP ládví, PP Prosecké skály, 
PP Pecka, Pr Homolka, Pr Prokopské údolí, Pr divoká Šárka, Pr Podhoří, PP Čimické údolí, PP Železniční 
zářez, PP Pod školou, PP Pod Žvahovem, PP Pražský zlom, nPP Barrandovské skály). 

 • kosení rákosových porostů částečně v zimním období (PP lítožnice, PP Milíčovský les a rybníky, PP Po-
-černický rybník, albrechtův vrch v Pr Prokopské údolí) a částečně ve vegetačním období (PP Milíčovský 
les a rybníky, PP Hrnčířské louky, Pr V pískovně, PP Počernický rybník). 

 • likvidace akátu formou kácení v metrové výšce nad zemí (PP Cihelna v bažantnici, PP Podbabské skály, 
Pr Podhoří, PP zámky, PP Modřanská rokle, Pr Chuchelský háj, Pr Prokopské údolí). 

 • Podpora přirozeného zmlazení dubu a buku v PP obora Hvězda.

 • Mechanické narušování vřesovišť (PP Havránka, PP zlatnice). 

 • Pastva smíšeným stádem ovcí a koz (již 15. rokem) navštívila, spásla a zdupala následující chráněná úze-
mí – PP zámky, PP Bohnické údolí, PP Čimické údolí, Pr Podhoří, PP Trojská, PP jabloňka, PP V hrobech, 
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PP Pitkovická stráň, PP radotínské skály, Pr Slavičí údolí, PP Vidoule, Pr Prokopské údolí, PP opatřilka 
– Červený lom, PP Ctirad, Pr divoká Šárka, PP dolní Šárka, PP jenerálka, PP zlatnice, PP Sedlecké skály, 
PP Baba, PP Podbabské skály, PP Salabka, PP Havránka, PP Bílá skála). 

 • dále bylo pečováno o několik cenných ovocných sadů (ve Vokovicích dva sady, ve Vysočanech dva sady, 
v jinonicích dva sady, po jednom sadu v lysolajích, v Hostivaři, v radotíně, v dubči, v liboci, ve Vinoři 
a v Sedleci). 

 • Pečováno bylo i o několik sadů založených v posledních letech (na kamýku, v Čimicích a v Šeberově) 
a několik ovocných alejí založených v posledních letech (v dubči, ve Vinoři, v Pr radotínské skály a v rad-
licích).

 • Tůně byly udržovány v PP Milíčovský les a rybníky, Pr Prokopské údolí, PP lítožnice, PP Čimické údolí, 
PP Hrnčířské louky, PP Modřanská rokle). 

Průběžně byly kontrolovány a opravovány naučné stezky na území zCHÚ. Celkovou rekonstrukcí prošly 2 stezky – 
Údolím dalejského potoka, Barrandovské skály – Chuchelský háj.

Proběhla také kontrola značení zvláště chráněných území.

Obr. B3.4.14: Naučná stezka Chuchelský háj zprovozněná v roce 2014 po rekonstrukci 

zdroj : oCP MHMP

nezbytnou součástí péče o chráněná území v Praze jsou také úklid odpadu nashromážděného v lesích, na loukách, 
u potoků či v lomech (ročně se jedná o stovky kontejnerů) a odstraňování následků vandalismu na těchto územích.
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Obr. B3.4.15: Koniklec luční český na skalách v přírodní rezervaci Podhoří

Management zvláště chráněných území realizovaný na území hl. m. Prahy Správou CHKO Český kras za rok 2014:

 • Pr Staňkovka: oprava oplocení přirozeného zmlazení dB (300 m) a nové oplocení výsadeb jd, jl, Brk (740 m).

 • Pr radotínské údolí: likvidace náletových a expanzivních dřevin (borovice černá, svída, ptačí zob, trnka …), 
výřez a postřik herbicidem – celková plocha cca 0,8 ha.

 • nPP lochkovský profil: redukce náletových dřevin na lokalitách suchých a skalních trávníků a geologických 
profilech, výřez a postřik herbicidem - celková plocha cca 3,43 ha.

 • nPP Požáry: odstranění náletových dřevin, úklid rozptýleného odpadu.

 • nPP Barrandovské skály: odstranění náletových dřevin a odpadků.

 • nPP U nového mlýna: odstranění expanzivní a invazní vegetace z teplomilných trávníků a geologických 
profilů, mozaikovitá seč, likvidace stařiny, odstranění biomasy z lokality, ošetření herbicidem proti plošné 
výmladnosti - celková plocha cca 0,5 ha.

 • nPP Cikánka i: likvidace nepůvodních expanzivních a invazních dřevin a bylin, kosení, odstranění biomasy 
z lokality – celková plocha cca 0,6 ha. 

 • nPP dalejský profil: odstranění náletových dřevin ze skalních stepí a z ge-
ologických profilů v lokalitách Mušlovka, Černý lom, Placatá skála, Cromu-
sova stráň – celková plocha cca 0,35 ha.

 • nPP letiště letňany: trojí pokosení travnatých ploch, odklizení travní 
hmoty – celková plocha 46 ha. 

Celkový objem finančních prostředků z PPk v roce 2014 činil 500,3 tis. kč.

zdroj: oCP MHMP


