
Zaj ímá nás i  váš názor.
Který park na Praze 3 máte obzvlášť rádi a proč?

Co byste v něm ještě vylepšili?

Je na Praze 3 dost košů na psí exkrementy - pokud ne,
kam by bylo dobré je ještě dodat? Je na tom vašem místě
dost sáčků, jsou včas a pravidelně doplňovány?

Pište nám vaše postřehy, náměty, připomínky.

Milí čtenáři, pokud vás příloha, kterou právě držíte v rukou, jak-
koli zaujme, napište nám. Vaše odpovědi na tři otázky nebo zají-
mavé i jednotlivé názory na toto téma očekáváme do 14. listopadu
na známé adrese: Radniční noviny, Lipanská 7, 130 00 Praha 3,
rn@p3.mepnet.cz, fax 22 116 216. Do slosování bude zařazen
každý zajímavý příspěvek a reagovat budeme také na každý váš
podnět! 

A co na vás čeká jako odměna? 
Dohodli jsme se s vedením Střední odborné školy zahradnické
(nedaleko konečné na Spojovací) a vylosovaným výhercům věnu-
jeme poukázku na výběr všeho zeleného z produkce této školy.
Losování provedeme v redakci spolu s radní Danou Muškovou.
Poukázky na nákup zahradnického zboží
pro vylosované výherce:
- 1. cena: poukázka na zboží v hodnotě 1 000 Kč
- 5 poukázek v hodnotě 500 Kč
- Poukázka v hodnotě 1 000 Kč jako zvláštní ocenění 

za zajímavý podnět.
Můžete si vybrat na zahrádku či do bytu okrasné dřeviny, křoviny,
jehličnaté i listnaté stromy, pokojové rostliny, vazbu ze suchých
květin, řezané květiny, příležitostné vazby - vánoční, dušičkové,
svatební atd. Poukázku je nutno vybrat v plné hodnotě a její plat-
nost je 6 měsíců, tedy do konce dubna 2002.

Životní prostředí se čím dál tím více dostává do centra zájmu ne-
jen obyvatel vyspělých zemí, ale i obyvatel ČR. Radnice MČ Pra-
ha 3 se životnímu prostředí intenzivně věnuje od roku 1990, bylo
zrekonstruováno několik vybraných parků v Praze 3, za přispění
grantu švýcarské vlády proběhla v letech 1992-1998 rozsáhlá ply-
nofikace. Přesto je řada věcí, které je nutno zlepšit. Já sám jsem se
začal o životní prostředí zajímat ihned po nástupu na radnici
v Praze 3 v roce 1994, v té době jsem řešil především plynofika-
ci. Další sféry, především čistota chodníků a vozovek, zůstávaly
trochu stranou pozornosti. Když jsem v roce 1998 po volbách do-
stal přímé kompetence pro životní prostředí, tak přestože mám na
starosti dalších pět oblastí, zaměstnává mne životní prostředí nej-
více. Zásadně byl přehodnocen úklid chodníků a vozovek. Mys-

lím, že se nám věc za účinné spolupráce pracovníků Úřadu MČ Praha 3 daří. Na ži-
votní prostředí se nyní dívám komplexně, rozjela se oprava a zádlažba chodníků,
výsadba uličních stromořadí, kampaň za třídění odpadu, péče o zeleň ve vnitroblo-
cích a oprava vozovek (Jeseniova, Koněvova, Škroupovo nám.).
Samozřejmě nás čeká spousta práce, ale jen intenzivní každodenní prací volených
funkcionářů, pracovníků Úřadu MČ Praha 3 a v neposlední řadě i občanů Prahy 3 lze
neustále zlepšovat životní prostředí, které v hustě obydlené Praze 3 nikdy nebude
zcela ideální. Ing. Tomáš Mikeska, zástupce starosty

Zeleň kolem nás
Žižkov ? Kde to je ? Jak mohu psát velmi malý literární útvar na téma stromů, parků, zeleně, hřišť a psů na Žižkově, když jsem tam
naposledy byla, sakra, kdy ? V minulém století, za vlády jedné strany. A musím přiznat, že jsem tehdy žádnou zeleň nezaregistro-
vala, všechno bylo tak zoufale, bezútěšně a kupodivu i poeticky šedé...
Představuji si, jaké to tam je asi dnes: vesele barevné, trochu přeplácané reklamami, hodně ucpané auty.
Parky jsou upravené a jistě i zelené - s desítkami a stovkami hnědých hrbolků, jež tam zanechali čtyřnozí miláčkové, kteří jsou nám,
přiznejme si, často bližší než ti dvounozí. Dá se snad z hovínek postavit pěkná bábovička ? Je dojezd z klouzačky do hovínka bez-
pečnější ? Kolik jich je potřeba na navléknutí pěkných hovínkových korálků ? Kdo to ví, ať svému obvodnímu úřadu odpoví. Ane-
bo si tam u vás, v Praze 3, pejskové své páníčky tak dobře vychovali, že po nich jejich smrdutou hromádku pěkně uklidí ?
Žižkov ! To je ta krásná čisťounká pražská čtvrť, psala bych (po osobním ohledání). Představuji si to úplně plasticky. Jako to nej-
krásněji upletené voňavé hovínko. Tereza Boučková

Milí čtenáři,
s říjnovým vydáním RN si vás dovolujeme opět oslovit speciální přílohou. Tématem je životní pro-
středí a konkrétně oblast týkající se zeleně v parcích, uličních stromořadích a vnitroblocích na na-
šem obvodě. Nabízíme vám názory odborníků, nejrůznější informace, diskuse nad problémy s vý-
sadbou apod. Abychom mohli nechat zaznít i vaše podněty či připomínky, je součástí této přílohy
odpovědní anketa. Vaše nápady bychom chtěli využít pro naši další práci v této oblasti a na strán-
kách RN zodpovědět vaše případné dotazy. Tuto vaši snahu bychom rádi odměnili - nejpodnětnější
odpovědní lístky budou slosovány a samozřejmě také odměněny pěkně „zelenou“ cenou.
Když jsem začínala svou práci na radnici, nemyslela jsem si, že právě oblast životního prostředí
bude pro mě prioritní. Zjistila jsem však, že nutnost řešení problémů považujete za nezbytnou
a velmi naléhavou. Bohužel možnosti politiků zvolených do zastupitelstva městské části mají vět-
šinou svá omezení. Přijetí právních norem a vyhlášek, které by řešily danou problematiku s plnou
zodpovědností k životnímu prostředí a k těm, kteří zde budou žít po nás, přísluší zastupitelům ma-

gistrátu nebo poslancům v parlamentu.
Ale je řada konkrétních případů, které naše radnice řešit může - lze ovlivnit, zda budeme či nebudeme mít na ulicích hromady
psích exkrementů a odpadků, zda za patnáct či dvacet let budou ještě v ulicích a parcích stromy, anebo se na ně budeme jezdit
dívat až na kraj Prahy.
● Věřím, že jsem našla řešení čistoty ulic v zavedení nového systému úklidu a v prosazení plošného rozmístění košů a sáč-
ků na psí exkrementy. Nyní má každá ulice svého metaře, který zodpovídá za její každodenní čistotu.
● Při setkáních s občany dostávám také otázky týkající se oblasti městské zeleně, tj. problémů s údržbou parků - co je či není
v parcích povoleno, dosadby uličních stromořadí, údržby dětských hřišť a vnitrobloků apod. Kvalita a rozsah údržby parků
jsou dány objemem vyčleněných finančních prostředků, pro rok 2001 je to 3,1 % z rozpočtu MČ Praha 3, tzn. přibližně částka
169 Kč na každého občana Prahy 3. Ta se použije na údržbu, výsadbu, sekání trávy a na péči o parkový mobiliář.
● Součástí rozpočtu pro oblast zeleně jsou samozřejmě také investiční náklady na rekonstrukce. Jen pro zajímavost - investi-
ce do zeleně za poslední tři roky činily pouze 2,2 % z celkového rozpočtu MČ Praha 3, tj. 41 Kč na občana a rok. Nelze jen vy-
užívat toho, co generace před námi vytvořily, ale je nutné, abychom i my dali do budoucna svůj vklad. Postupně se proto přistu-
puje k rekonstrukcím a obnovám parků a vnitrobloků, v předchozích letech to byl např. park na nám. W. Churchilla. V příštím
roce se zahájí úprava náměstí Jiřího z Poděbrad, jejíž součástí bude rekonstrukce parku pod bedlivým dohledem dendrologů, pa-
mátkářů a architektů, specializujících se na parkovou a zahradní tvorbu. Vzhledem ke špatnému stavu zeleně se o nutnosti re-
konstrukce mluví již téměř deset let. Projekt vychází z potřeby vytvořit vhodný chybějící centrální prostor pro setkávání obyva-
tel Prahy 3 a současně také místo pro příjemný odpočinek.
Myslím si, že při nakládání s obecními financemi je třeba vždy hledat správný poměr mezi financemi vydanými na pokrytí na-
šich aktuálních potřeb, to je třeba čistota na ulicích, a financemi investovanými tzv. do budoucnosti. A těmi jsou dle mého názo-
ru právě investice do rekonstrukce parků, výsadby uličních stromořadí apod. Vždyť symbolem zeleně je především strom a kaž-
dý ví, jak dlouho trvá než vyroste.
Domnívám se, že právě radnice městských částí by se o zeleň měly pečlivě starat, protože je potřebná pro život každého občana,
od miminek až po seniory. Dana Mušková, členka rady MČ Praha 3

Když jde člověk ulicí a poněkud zadumán, nebo naopak rozptýlen barvami tohoto svě-
ta, stane se, že si ani nevšimne stromů, které míjí. Třeba když jsem se zmínil, že jsem
jako stromař ošetřoval lípy na Václavském náměstí, lidi se divili: „Tam jsou nějaké
stromy? Cože, stopadesát?“ Je to možná trochu extrémní příklad, protože je spousta
citlivých lidí, kteří vnímají každý strom. V Praze je většinou každý strom vítán, pot-
kávám ale taky lidi bručící něco o listí, načež se vyčítavě zahledí na okap.
Ale abych se dostal k obnově či rekonstrukci stromořadí. Že to je věc náročná, zmíním
hned zpočátku. Taky není náhoda, že se mezi druhou světovou válkou a rokem 1989
vysadilo minimum stromů. Nebyla vůle. V původně zelených ulicích vítězil asfalt,
v létě vedro a po celý rok prach. A také únava z rozpadajících se fasád.
Demokracie přinesla množství sebevědomých vzrostlých stromů, jejichž kmínky byly
proti našim domácím tak třikrát silnější. Pro obnovu stromořadí se nadchlo poměrně
dost lidí, a tak se ulice začaly postupně zaplňovat mnoha druhy stromů, od lip přes py-
ramidální hrušně až po turecké lísky, hlohy...
Tradiční kompoziční princip při tvorbě stromořadí neúprosně velí: vše musí být stejně
velké, stejného zabarvení, stejného stáří a potom se dostaví harmonie. Já si myslím, že
tuto šablonu nelze nekompromisně používat. Jsou místa, zvláště ta na obzoru, kdy člo-
věka potěší uklidňující linie stromů vlnící se přesně podle terénu. Když mám ale pro
nějaký odbor životního prostředí zpracovat znalecký posudek na stav stromů v uličním
stromořadí, vybaví se mně před očima nevyrovnaný zástup stromů. Stromy neumírají
najednou, příroda nepoužívá ani v okamžiku zániku nějakou šablonu. Takže byť bylo

stromořadí vtěsnáno do stejnosti, život už dolehl na každý strom v jiné míře, ne každý
měl stejný přístup k prasklému vodovodnímu potrubí, ne všechny měly stejný letní
úpal, ne do všech stejně intenzivně narážela auta nebo jeřáby. Na různě oslabené stro-
my se pak slétaly spory dřevokazných hub, které jen dokonaly to, co člověk začal.
Když vidím velké stromy, kterými se potěší i babičky ve čtvrtém patře, myslím na dobu
před šedesáti, osmdesáti i sto lety. Co všechno se změnilo, jak jsou některé věci pomí-
jivé a kolik lidských příběhů se dotklo letitých pamětníků.
Koruny starých stromů jsou bezmála desetkrát větší než koruny dovezených mladíků,
kteří mají sice mohutné baly a chuť rychle vyrůst, ale ve školkách je nepřipravovali na
extrémy, které jsou dnes zcela jiné a mnohem drastičtější, než před desítkami let. Na-
příklad nebyl fotochemický smog, který vzniká za slunečného počasí a silného
automobilového provozu. To pak dochází ke spalování listů i vitálních jedinců. Neby-
la močovina, která při sněhových nadílkách chrání chodce i auta a která pak spaluje
kořeny.
Vyhlídky mladých stromů nejsou zdaleka tak jasné, jako u dřívějších generací. Proto
si vážím každého starého, zdravého stromu, který má ještě perspektivu. Proto ve svých
posudcích doporučuji postupnou obnovu stromořadí. Mně se v ulicích líbí, když tam
rostou vedle sebe mladé a staré stromy. Ty nezřídka zaplňují korunami prostor mezi
domy, vytvářejí příjemné mikroklima pro nás, ale i pro stromy, které teprve s životem
na ulici začínají.

Ing. Luboš Fendrych, stromař a znalec se specializací na oceňování zeleně a škod

Něco o stromech a obnově stromořadí



O městské zeleni
Čím začít? Penězi. Většina měst utrácí za „cukrařinu“ v parcích. Krásu parku posuzuje běžný člověk podle pouťově barevných záhonů všech možných tvarů. Tady bych s klidným srd-
cem šetřil a věnoval bych se skutečně sadovničině, stromům, keřům a trávníkům.
V městské zeleni je samozřejmě nejdůležitější strom. První chybou je při výsadbě špatně vybraný druh, velikostí a vzrůstem nebo podle odolnosti pro určité stanoviště. Zvláště se to ne-
vyplácí v případě uličních stromořadí. Existují dobře sestavené seznamy vhodných dřevin pro ztížené městské podmínky, známe odolnost jednotlivých druhů a dovedeme odhadnout,
jak se určitý druh stromů bude chovat. Seznamy doporučených stromů se rychle mění, protože přibývá chorob i škůdců (i ubývá), ale zahradníci třeba v Německu šlechtí a vybírají no-
vé druhy vhodné pro výsadby ve městě.
Když zahradník nebo architekt trvá na druhu, který je pro dané místo nevhodný vzrůstem, nároky a odolností, je to první a největší chyba. Dobře vybraný strom pro park nebo alej ne-
potřebuje drastické řezání ani náročnou údržbu. Výchovný řez udělala již školka a strom bude mít korunu přirozeně tvarovanou pro určité místo. Většina stromů snáší řez v dospělosti
v městských podmínkách špatně. Výjimkou je snad jen habr, kterých ve městech vysazujeme málo, i když na západě je to strom, dalo by se říci, že perspektivní. Vždycky bych dával
přednost stromům v alejích i v parku, které by nemusel nikdo upravovat. Neobdivuji zmrzačené „babky“ na platanech, lípách a javorech. Amputované větve možná potěší lidi, kteří pří-
rodu rádi krotí. Obdivuji volnost vzrůstu stromů i keřů a strom je pro mě obrazem vitality, krásy a zdraví. Stromy by neměly ve městě vyvolávat soucit. Kvalitu parku tedy posuzuji pod-
le zdraví stromů a keřů a podle trávníků. Nezabýval bych se s takovou urputností strukturou zeleně, jak je v Praze zvykem, a neposílal bych tzv. plevelné stromy pod sekyru. Za pár let
se možná budeme všem pajasanům, trnovníkům (akát), javorům, jasanům i černé bezince klanět. Budeme rádi, že tu s námi ještě žijí.
Keřové skupiny, lidově křoví a roští, hrají stále ještě významnou roli v pražské zeleni. Na Západě, zvláště v Severní Americe, nejsou keřové skupiny oblíbené. Města se bojí, že za kaž-
dým keřem se ukrývá úchyl nebo čůrá opilec. Parky ve městech tvoří převážně jen stromy. Keře jsou krocené řezem do koulí nebo do živých plotů. Rád bych se keřů zastal, zvláště pak
vzrůstnějších keřů, které vyplnují nižší a střední patro v parcích, ale i toho křoví, které nás v parku chrání před marasmem ulice, hlukem dopravy, před prachem. Pokud třeba prosadí
město tzv. rekonstrukci parku na Karlově náměstí, nebude si kam sednout na lavičku. Dvojitá alej sice připomene pohodu 19. století, ale kam se mám schovat s novinami nebo s mi-
lenkou? Keře by chtěli architekti odstranit i z náměstí Jiřího z Poděbrad. Chtěli by to udělat „čistší“, chtěli by nás víc vystavit hluku Vinohradské.

Kdysi se keřové skupiny pravidelně zmlazovaly, přihnojovaly a kultivovaly. Dlouho jsem to neviděl. Místo utrápených letniček bych tedy raději viděl keřové skupiny zakůrované. Je to jednoduché a laciné a keře nás odmění. Kůra
udržuje nejen vlhkost, ale hlavně podporuje život v půdě. Žížaly umí zadarmo kypřit slehlou zem a bakterie s ostatním životem pod kůrou nezabíjejí, ale dovedou si časem poradit i s jedy, které sem napadaly.
Nejtěžší je v parku založit nebo udržovat trávník. Stačilo by většinou pořádně dohlédnout na údržbu, pravidelně sekat, nevyholovat trávu přes léto, aby se mohla bránit slunci a suchu. Provzdušňování je podle mě také jeden z po-
měrně laciných prostředků, jak zdraví trávníků podpořit. Dával bych mu přednost před hnojením, nebo, chraň Bůh, před ošetřováním herbicidy. Chemické ošetřování trávníků je skvělý kšeft pro výrobce, budou nás donekonečna
přesvědčovat, jak je to důležité, ale my tu máme jedů už dost.
Občane Žižkova, chraň si své stromy, keře a trávníky, své parky a stráně, kam se utíkáš schovat, když tě bolí duše. Braň se proměnám, které ti architekti a úředníci vymysleli, aby si postavili pomník. Konečně: pokus se spolupra-
covat. Je to tvoje město. Podívej se na stromy! Vztahují větve k nebi, modlí se za nás, za naši bídu a namyšlenost. Vratislav Brabenec, dendrolog a hudebník PPU

Výsadba uličních stromořadí
Tato studie je zpracována pouze jako koncepce schválená Zastupitelstvem MČ Praha 3.
Vychází z mapových podkladů vypracovaných v letošním březnu a z koncepce výsadeb
uličních stromořadí na území MČ Praha 3.
Výsadba je rozdělena do pěti etap. Termíny i počty vysazených dřevin jsou pouze přibližné
- návrh byl tvořen bez podrobné inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu stávajících
dřevin. V této fázi zpracování nebyla také známá poloha sítí technického vybavení, která
může být v některých lokalitách důvodem k tomu, že výsadby nebude možné uskutečnit
nebo mohou být posunuty do jiných etap. Samozřejmě se budou hledat lokální technická
řešení, jako např. mobilní mísy.

I. etapa: Lokality, kde zeleň chybí nebo nutně vyžaduje doplnění a obnovu.
II. - IV. etapa: Při výběru ulic byly do časově bližších etap zařazeny lokality
s nedostatkem zeleně nebo lokality, kde je zeleň vystavována velké zátěži.
V. etapa: Ulice v oblastech s větším množstvím stávající zeleně (např. sídliště, zástavba
rodinných domků apod.). V této studii nejsou zahrnuty lokality, které zařadil odbor městské
zeleně MHMP do I. kategorie - tuto zeleň bude mít v péči MHMP, a dále stromořadí v péči
našeho odboru.

Co zahrnuj í  odhady f inančních nákladů:
● Množství dřevin k výsadbám, a to jak dosadby dřevin do stávajících stromořadí, tak
návrhy stromořadí nových - průměrná cena za 1 strom je 15 000 Kč.
● Náklady na provedení průzkumu stávajících dřevin - cena za vyhodnocení 1 stromu je
100 Kč. Z těchto dendrologických průzkumů může vyplynout potřeba výměny některých
stromů, s tím však tato kalkulace nepočítá.
● Zjištění polohy sítí technického vybavení, cena za zajištění inženýringu v jedné ulici je
cca 30 000 Kč.
● U ulic se šířkou chodníku menší než 4,5 metru bylo při stanovení nákladů na výsadbu
počítáno s použitím zapuštěných mobilních mís v ceně 17 000 korun za kus.

I. etapa - 350 kusů ve 12 ulicích: Baranova, Čajkovského, Hájkova, Husinecká,
Jagellonská, Křišťanova, náměstí J. z Lobkovic, Ševčíkova, Štítného, Velehradská, Vlkova,
Zelenky Hajského - vč. 224 zapuštěných mobilních mís v ulicích Husinecká, Štítného,
Vlkova + průzkum 233 ks stávajících dřevin ve výše uvedených ulicích.

Finanční náklady 9 651 000 Kč - doba realizace rok 2002

II. etapa - 344 kusů v 18 ulicích: Blahoslavova, Černínova, Českobratrská,
Chlumova, Chelčického, Komenského náměstí, Koněvova, Krásova, Lupáčova,
Ostromečská, Prokopova, Prokopovo náměstí, Radhošťská, Roháčova, Rokycanova,
Řehořova, U Rajské zahrady, Žerotínova - vč. 223 zapuštěných mobilních mís v ulicích
Českobratrská, Chelčického, Chlumova, Krásova, Lupáčova, Prokopova, Řehořova
+ průzkum 227 ks stávajících dřevin ve výše uvedených ulicích vč. ulice Blodkovy.

Finanční náklady 9 718 000 Kč - doba realizace rok 2003

III. etapa - 405 kusů ve 13 ulicích: Bořivojova, Čáslavská, Fibichova, Kolínská,
Křížkovského, Laubova, Libická, Milešovská, Ondříčkova, Přemyslovská, Řipská, Slezská,
Sudoměřská - vč. 307 zapuštěných mobilních mís v ulicích Bořivojova, Ondříčkova,
Slezská + průzkum 426 ks stávajících dřevin ve výše uvedených ulicích vč. ulice
Boleslavské, Hradecké, Nitranské.

Finanční náklady 12 110 000 Kč - doba realizace rok 2004

IV. etapa - 380 kusů ve 12 ulicích: Ambrožova, Basilejské náměstí, Biskupcova,
Jeseniova, Loudova, Na Vápence, Olšanská, Orlická, Perunova, Písecká, Soběslavská,
U Vinohradské nemocnice - vč. 72 zapuštěných mobilních mís v ulicích Jeseniova,
Olšanská, Perunova + průzkum 244 ks stávajících dřevin ve výše uvedených ulicích vč.
ulice Hořanské. Finanční náklady 7 528 000 Kč - doba realizace rok 2005

V. etapa - 428 stromů ve 20 ulicích: Habrová, Hraniční, Izraelská, Jilmová,
Květinková, Malešická, Mezi Domky, Na Balkáně, Na Hlídce, Na Jarově, Na Rovnosti, Na
Viktorce, Pod Lipami, Schöfflerova, Spojovací, U Kněžské louky, V Domově,
V Zahrádkách, V Zeleni, Za Žižkovskou vozovnou - vč. 99 zapuštěných mobilních mís
v ulicích Hraniční, Mezi Domky, Na Balkáně, Na Jarově, Na Rovnosti, Pod Lipami,
V Domově, V Zeleni + průzkum 401 ks stávajících dřevin ve výše uvedených ulicích.

Finanční náklady 9 104 000 Kč - doba realizace rok 2006

Zapomenuté studny v našich ulicích
Každé město je mnohovrstevné, tedy i Praha. Každá vrstva - říkejme jí historická či kulturní - je svědkem času. Ty naše obsáhly po
řadu století i studny, které doprovázely jako nezbytnost každou usedlost. Zavedením celopražské vodovodní sítě však upadly do
zapomenutí. Některé zanikly jen zdánlivě, stále skrývají bohatý zdroj vody - jako ta na Tachovském náměstí mající více než
6,5 m vysoký sloupec vody. Některé studny jsou do historie ponořeny ještě více, než si myslíme. Jsou přikryté betonovou deskou,
a tak jako by ani nebyly - např. v ulici Chelčického. Ty studny by se opět měly
vynořit na povrch země a sloužit. A nejen ty. Nabízí se myšlenka - ty nehleděné
a dávno zapomenuté studny (pumpy) opět oživit, pokud nebyly nenávratně
zasypány a zničeny. Většinou jsou ve správě magistrátu - podle nejnovějších
informací - lze je však bezplatně získat do majetku obce. Zatím se jedná o 12
veřejných studní, které by po hydrogeologickém výzkumu mohly být opět oživeny.
Měly by však být vybaveny i moderními čerpadly a osazeny historizujícím
litinovým obalem, který k nim vždy neodlučitelně patřil. Umístění těchto studní:
ulice V Domově, U Kněžské louky, Na Jarově, V Zahrádkách, Schöfflerova,
V Jezerách, Tachovské náměstí, Chlečického, Na Viktorce, Koněvova, U Vodárny
a Husitská.
Ze zrekonstruovaných studní by pak opět měla téci voda, která by se tak stala
alternativním vodním zdrojem. V každém případě by mohla sloužit na zalévání,
kropení, osvěžení a v případě požáru i k hašení.
Měli bychom být alespoň trochu i lokálními patrioty. Přitom nejde přeci jen
o zdůraznění malebného koloritu našeho města. Jsou to především naše prameny,
naše studny, které patří do naší historie, do našeho města i do našeho života -
i když budou „jen“ zdrojem užitkové vody. Mohou zlepšit obyvatelnost
a napomoci komfortu našich ulic, náměstí i dvorků a přispět tak k pocitu pohody,
který tekoucí životodárná voda přináší.
Na závěr dobrá zpráva: naše radnice souhlasí s převzetím těchto 12 veřejných
studní do svého majetku, tedy i do péče.

RNDr. Věra Toběrná,CSc., předkladatelka návrhu

Pumpa na Tachovském náměstíBývalá Husova třída (dnes Husitská)

Žižkov 1924 - zahrádky na Červené skále (v pozadí vlevo Židovské pece)

Člověk pražský a příroda hlavního města
Člověk pražský, Homo pragensis, je z větší části jen lokální odrůdou mnohem rozšířenějšího člověka
nerozumného, který, jak se zdá, na této planetě převládá nad druhem Homo sapiens. Člověk pražský se
dovede náležitě (a správně) rozčílit představou, že dopravní systém města zabere část Stromovky, ale
nijak mu to nebrání „uklidit“ starý televizor do nejbližšího lesíka. Dovede zorganizovat petice proti
kácení stromořadí, ale sám klidně odhodí plastovou láhev do příkopu u silnice. Je ochoten zúčastnit se
demonstrace pro zachování parčíku v blízkosti svého bydliště, ale stejně tak přivítá i další hyperošklivý
hypermarket.

Už víte, co mám na mysli? Je to ta pohodlnost v každém z nás, projevující se vyšlapáváním zkratek do trávníků, odhazováním
špačků na zem při nastupování do tramvaje, ničením pěších stezek ve zbytcích pražské přírody jízdou na horských kolech...
Přesto, jak vím z vlastní zkušenosti, existuje i po Praze pár desítek a možná i stovek odvážných blouznivců, kteří mají opravdovou
vůli udělat něco pozitivního pro ochranu přírody a životního prostředí v našem městě. Již přes dvacet let pracují jako členové
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a svůj volný čas věnují péči o chráněná území (Víte, že v Praze je jich na osmdesát?),
o chráněné či nemocné živočichy, vyjadřují svoje stanoviska k mnoha zamýšleným, (ale nedomyšleným) stavbám, které by ve
svých důsledcích měly neblahý vliv na přírodu a životní prostředí. Naše 4. základní organizace ČSOP přijala název „Botič-
Rokytka“, protože svůj zájem soustřeďuje hlavně na území Prahy 10 a 15. Nicméně mnoho jejích aktivit se dotýká i dalšího území
Prahy. Před lety jsme vypracovali velmi dobře přijatou studii „Ekologie města“, podíleli jsme se na přírodovědných průzkumech
uvažovaných tras vnějšího silničního okruhu v tolik diskutovaném jihovýchodním úseku. Prakticky všechna chráněná území
v Praze jsme označili zákonem předepsanými informačními tabulemi, jako účastníci správního řízení jsme vznesli protiargumenty
proti některým připravovaným zásahům do pražské přírody atd. Zejména užitečné (a následně i přijaté) byly naše připomínky
k Územnímu plánu.
Již dlouhodobě se staráme v Praze o několik chráněných území, v posledních letech jsme zaznamenali úspěch ve snaze zachovat
přírodně cenné území Slatinského potoka, zejména mokřad v tzv. Trianglu. Organizace je také členem zájmového sdružení
Toulcův dvůr, kde pracuje Ekologické centrum hlavního města. Vydáváme informační brožury a průvodce po naučné stezce.
Nerad bych, aby tento výčet našich aktivit vyzněl jako nějaké chlubení, spíš by to mělo být pro čtenáře, zejména mladé
a nejmladší, které bychom rádi mezi sebou uvítali, podnětem k zamyšlení, zda se i oni nechtějí podílet na podobných činnostech
v některé z mnoha organizací Českého svazu ochránců přírody v Praze. Přispělo by to i k dalšímu potlačování „člověka
pražského“ mezi námi. Zdeněk Prášil, Český svaz ochránců přírody



Olšanské hřbitovy jsou také oázou zeleně
Počátek bohaté historie Olšanských hřbitovů sahá až do roku 1680, kdy se po rozsáhlé morové epidemii vylidnily
celé ulice a malé farní hřbitovy uvnitř města již kapacitně nestačily. Po zakoupení pozemků mimo městské hrad-
by, na území tehdejší osady Wolšany či později Volšany, byl ještě téhož roku vysvěcen nový morový hřbitov a mo-
rovým patronům byla věnována kaple sv. Rocha, dokončená o dva roky později. Dnes největší pražský hřbitov je
tvořen 9 hřbitovy zádušními, 2 obecními, čestným vojenským pohřebištěm a židovským hřbitovem o celkové roz-
loze přes 50 hektarů. Nedílnou součástí této rozlehlé plochy je bohatá zeleň a především letité dřeviny, o jejichž
stav pečuje Správa pražských hřbitovů.
Projekty na ozdravení zeleně schvaluje Státní ústav památkové péče a Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy,
stanovisko dokládá i Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 3. Z toho vyplývá, že schvalovací řízení bývá rozsáhlé a ne
vždy probíhá zcela podle představ všech zúčastněných stran. Částečné pozastavení či pouze dílčí realizace projektů z mi-
nulých let je toho důkazem. Olšanské hřbitovy bývají nazývány také plícemi Prahy, ale je nutno si zároveň připomenout
jejich hlavní účel, jakému mají sloužit. Jsou především místem posledního odpočinku, o park jde až v druhé řadě, ostat-
ně hřbitovy ani nejsou do kategorie parků zařazeny. Z tohoto faktu by proto měly projekty týkající se rehabilitace zeleně
v budoucnu vycházet.

Na to, jaký je současný stav a co se plánuje, jsme se zeptali přímo ředitele Správy pražských hřbito-
vů ing. Vojtěcha Grametbauera.
„Od roku 1995 postupně probíhají projektové práce na úpravě zeleně Olšanských hřbitovů. K dnešnímu dni byla prove-
dena inventarizace stromů, zpracovány dendrologické posudky, vytypováno kácení starých a nemocných stromů a nová
výsadba (např. lípa, bříza, javor, jasan a jírovec). Při schvalování této projektové dokumentace došlo ke změně stanovi-
sek památkářů, kteří upřednostňují komplexní řešení, tj. chtějí, abychom při realizaci údržby zeleně zajistili i vybudová-
ní nových cest a další technická řešení včetně vypracování prováděcích projektů ke stávající projektové dokumentaci. Ty-
to prováděcí projekty jsou finančně značně náročné, a proto je při tvorbě rozpočtu dávána priorita opravám a údržbě
hřbitovního zázemí a likvidacím havárií. Přesto se daří postupně odstraňovat staré a nemocné stromy, které jsou řešeny
individuálně, provádět průběžně prořezy stromů a výsadbu nových. Výsledky této činnosti jsou patrné z toho, že nedo-
chází k rozsáhlému poškozování hrobových příslušenství pády stromů při meteorologických změnách, což v roce 1995/6
činilo statisícové škody. Na základě stížností majitelů hrobů, kteří mají právo žádat od nás nápravu, byly letos vytypová-
ny stromy špatné a nebezpečné či ty, jejichž kořenový systém narušuje hrobová příslušenství. Například nyní evidujeme
62 proschlých stromů, dalších 30 je navrženo ke schvalovacímu řízení. Během října provádíme průřez, zejména na hlav-
ní cestě mezi vstupní branou a novou obřadní síní a v dalších centrálních místech, ošetřovány jsou veškeré aleje kolem
cest na IX. hřbitově a prořez se provádí v celé oblasti tzv. ruského hřbitova.
Návštěvníci si již těchto změn k lepšímu jistě všimli, pozornosti neujde ani náš nový elektromobil pro hřbitovní účely
a nově vybudované technické a sociální zázemí. Novinkou je jízdní policie, která na hřbitově zajišťuje pořádek. Koně bu-
dou návštěvníci našeho hřbitova vídat stále častěji. Zajímavostí je, že nyní vedení Pražských hřbitovů jedná se Sdruže-
ním významných hřbitovů v Evropě (ASCE) o zařazení mezi proslulé světové hřbitovy, jako je například pařížský Père
Lachaise. Je to příprava na vstup naší republiky do EU.“
Pokud by se někomu zdálo, že tento výčet není dostatečný, jen tak pro doplnění dodávám, že jednou z mnoha prací, na
které takříkajíc není vidět, je svoz odpadu a spadaného listí. Na podzim se měsíčně jedná o 600 až 800 tun...

Eva Horníčková A co má na starost magistrát
Obnova u l ičních stromořadí  a parků v Praze 3
Odbor městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy se na základě zpracovaného „Programu obnovy uličních
stromořadí“ systematicky snaží vysazovat nové stromy do pražských ulic. Za posledních pět let se v rám-
ci Prahy podařilo vysadit cca 1500 nových stromů. Při výsadbách nezapomínáme ani na Prahu 3, např.
ulice Velehradská a U Kněžské louky. V letošním roce se budou obnovovat také ulice Slavíkova a Do-
mažlická.
Ve Slavíkově ulici, která tvoří hranici mezi Prahou 2 a 3, se vysadí 61 stromů trnovníku bílého. Podrob-
né dendrologické zhodnocení a stav inženýrských sítí stanovil stromy vhodné k výměně, i ty, které je
možné zachovat. Celkem bude káceno 42 přestárlých a zdravotně poškozených stromů, 6 stromů bude
přesazeno na vhodnější stanoviště. Důležité je, že počet nových stromů je vždy vyšší než počet kácených.
V Domažlické ulici se vysadí 28 stromů taktéž trnovníku bílého, přičemž bude káceno 10 přestárlých
a zdravotně poškozených stromů. Ke zdárnému růstu nově vysazených dřevin pomůže kompletní výmě-
na zeminy, instalace závlahových sond a v ulici Slavíkova instalace litinových mříží. Následovat bude
i pravidelná péče zahrnující závlahu v letních měsících a správně prováděné pěstební zásahy.
Dovolujeme si proto požádat zejména obyvatele těchto dvou ulic o trpělivost při provádění stavebních
a zahradnických prací.

Zeleň na vrchu Ví tkově
Od roku 1996 provádí odbor městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy také údržbu na vrchu Vítkově. Vlo-
ni zde bylo vybudováno dětské hřiště a opravena část opěrné zdi, letos byla opravena historická vyhlíd-
ková věž (cca z konce 18. století). Chystá se vybudování závlahového systému, který přispěje ke zkva-
litnění rekreačních trávníků. Dne 22. 10. zde vysadil magistrát ke dni stromů mohutnou lípu srdčitou,
čímž byl uctěn tento svátek, slavený již druhým rokem 20. října.
Vrch Vítkov patří mezi významné městské parky a jeho část je dokonce vyhlášena jako národní kulturní
památka. Na jeho území jsou hodnotné úpravy, pocházející z rukou řady významných autorů. Výměra
parku Vítkov je cca 26 hektarů a nachází se ve výšce cca 270 m n. m.
Vloni v březnu nechal magistrát vypracovat „Analýzu zeleně a návrh základních biotechnických opatře-
ní na vrchu Vítkově v Praze“, kterou zpracoval ing. P. Kubeša a kolektiv. Vyjímáme z něj: Hora Vítkov
je v povědomí českého národa zapsána především díky památné bitvě v roce 1420, při které zvítězili hu-
sité pod vedením slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Od té doby se podoba hory Vítkov výraz-
ně změnila. Od původního lesa přes válečné pole, vinice, ovocné sady, pole, pastviny až po dnešní park.

Před osídlením pokrývaly Vítkov husté lesní porosty. Pak byly
postupně osídlovány a káceny. Později zde byly vinice. Úpadek
vinic byl v důsledku třicetileté války, kdy jich byla celá řada po-
ničena a opuštěna. V této době docházelo i k opevňování Vítko-
va. Vrch představuje souvislý protáhlý hřbet s osou přibližně to-
tožnou se směrem východ západ.
Park Vítkova prošel několika etapami vývoje, z nichž každá zde
zanechala svou stopu. Před úpravami parku také zřejmě vznikly
i terasy v jižní části. Kopec musel být přístupný ještě před zalo-
žením parku, neboť se zde koncem druhé poloviny 19. stol. kona-
ly historické průvody s tematikou husitských bojovníků. V první
fázi se park realizoval podle projektu F. Thomayera, který se bo-
hužel zachoval pouze ve svém konceptu. Pak byl ale vystřídán
J. Krýsou, který vedl další práce. Dalším ne nevýznamným auto-
rem, jenž zasáhl do vývoje areálu na Vítkově, byl architekt Jan
Zázvorka, žák známého architekta Kotěry. Jeho dílem jsou obě
budovy na Vítkově, jak budova Památníku národního osvobození,
tak i Vojenského historického ústavu AČR. Místo pro památník
bylo pečlivě vybíráno a jeho hmota ověřena z dálkových pohledů
pomocí vytyčení obrysů jeho hmoty před výstavbou. Proto se ta-
ké v panoramatu dobře uplatňuje, stejně jako jezdecká socha Ja-
na Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. Park na Vítkově roz-
hodně nepatří k bezvýznamným lokalitám, jak by se možná na
první pohled mohlo zdát. Na jeho území jsou hodnotné úpravy,
pocházející z rukou řady významných autorů. Na doporučení do-
kumentace P. Kubeši již byly provedeny některé pěstební zásahy
a částečně probíhá postupné vysazování nových stromů.

Ing. Jana Onderová, odbor městské zeleně MHMP

Historický spolek Svatobor pomáhá z Olšan vytvořit důležité pietní místo
Spolek Svatobor, který působí v rámci
Klubu Za starou Prahu i u nás na Olšanech,
patří k nejstarším českým spolkům, vždyť
byl založen již v roce 1862. Jeho prvním
starostou byl dokonce František Palacký,
který navrhl i název spolku podle vrchu
u Sušice. Krátce po založení měl zvláštní
výbor Svatoboru posoudit možnost vybu-
dovat na některém památném místě u Pra-
hy národní hrobku - Pantheon. Nakonec
vyšel vítězně Vyšehrad. Pořídil řadu pa-
mětních desek v Praze i v dalších městech,
přispěl na zhotovení desky na hrob J. A.
Komenského v Naardenu.
Roku 1974 zahájili členové Klubu Za sta-
rou Prahu a Svatoboru záchranné práce na
II. olšanském hřbitově, zvaném Buditelů.
Šlo nejen o záchranu a konzervování hrobů

a pomníků,
ale také o zachování této unikátní „galerie“ funerálního umění. Obnoveny byly zapadlé hro-
by významných osobností, postaveny pokácené náhrobky, kovové kříže byly zachráněny
před svozem do šrotu. Svatobor zde také odklízel listí, spadané větve, někdy i celé stromy,
čistil přístupové cesty. Jeho zásluhou bylo zrestaurováno cca 200 náhrobků, desítky hrobů
dostaly nové tabulky s označením. Činnost Svatoboru byla opět obnovena v roce 1991, a to
činnost velmi rozmanitá. I nadále jeho členové každoročně obnovují náhrobky osobností
z oblasti umění i politického života, které pustoší jak vlivy přírody, tak většinou lidská ru-
ka, ta bohužel v posledních letech stále častěji... V současné době se hlavní část práce to-
hoto zajímavého spolku přesunula především na Slavín. Spolek však dále pořádá pravidel-
né vycházky po Olšanských hřbitovech, nyní již popáté také v rámci festivalu Nekonvenční
žižkovský podzim. Stáňa Peričová

Zákaz vstupu se psy:
1. vnitroblok Flóra
(tento prostor slouží ke hrám dětí)
2. vnitroblok Biskupcova - Jeseniova 
(uzavřený a oplocený prostor slouží ke hrám dětí)
3. vnitroblok Loudova - Za Žižkovskou vozovnou
(slouží výhradně dětem)
4. vnitroblok Na Vápence 
(uzavřený a oplocený blok slouží dětem)
5. dětské hřiště Na Balkáně 
(uzavřené a oplocené hřiště)
6. dětské hřiště Pod Kapličkou 
(uzavřené, hlídané dětské hřiště)
Povolení volného pobíhání psů bez upou-
tání na vodítko:
1. vrch Vítkov (pouze část)
2. vrch sv. Kříže (plocha snese větší zátěž)
3. Hollarovo náměstí (plocha je před rekonstrukcí)
4. Židovské pece (Rozlehlá plocha, kde jsou umístě-
ny psí WC. V tomto parku jsou již umístěny tabule i s dalšími informacemi,
např. je zde povolena jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech,
koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích na trasách označených jako
cyklistická stezka. V parku je naopak zakázáno vstupovat na plochy květino-
vých záhonů, stanovat a rozdělávat oheň, odhazovat doutnající předměty, pou-
žívat motorová vozidla s výjimkou vozíků zdravotně postižených.)
5. park Pražačka (plocha před rekonstrukcí)
6. vnitrobloky Koněvova (sídlištní zeleň, snese zátěž)
7. sídliště Jarov a Chmelnice (sídliště, park U Kněžské louky, Kněžská Lu-
ka, sídliště Spojovací-Koněvova, Luční-Křivá, sídliště Jarov, sídliště Habrová
- snesou zvýšenou zátěž).

Ing. Otokar Karásek, Odbor životního prostředí a Eva Horníčková

Kontroly k dodržování povinností majitelů psů
V rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku jsou strážníky
OŘ MP Praha 3 prováděny kontroly zaměřené na dodržování povinností

majitelů psů - kontroly psích známek, postihování
přestupků znečišťování veřejného prostranství psími
exkrementy, dodržování vyhl. HMP č. 6/2001 Sb.,
o ochraně veřejné zeleně. V době od 1. 1. 2001 do
30. 9. 2001 byl ve 117 případech zjištěn pes bez
známky (oznámeno příslušnému správnímu orgánu),
za přestupek znečišťování veřejného prostranství psí-
mi exkrementy bylo uloženo 68 blokových pokut
v celkové částce 13 700 Kč. 
V případě zjištění protiprávního jednání
majitelů psů se můžete obracet na OŘ MP
Praha 3, Cimburkova 18, telefon 227 825 08
- nepřetržitá stálá služba.
Při nedodržení zákazu volného pobíhání psů mimo
uvedené lokality může Městská policie zahájit pře-
stupkové řízení o uložení pokuty.
A možná také málokdo z pejskařů ví, že podle uve-
dené vyhlášky je nutné sbírat exkrementy nejen
na ulici, ale také i v plochách zeleně!

Co si mnozí z nás neuvědomí
Hledala jsem odpověď na otázku Proč tolik nově vysazených stromků v par-
cích a uličních stromořadích, které se ujaly a zazelenaly, po roce, po dvou zač-
ne usychat. Je příčinou nevalná kvalita školkařského materiálu, zhoršené ži-
votní prostředí nebo následná údržba?
Myslím, že odpověď, kterou jsem při diskusích s odborníky dostala, některé
čtenáře překvapí:
Někdy je skutečně příčinou jeden z výše uvedených negativních faktorů nebo
jejich kombinace, ale málokoho napadne, že stejně tak nepříznivě na mladé
stromky působí pejskové, kteří se u nich venčí. Přesněji řečeno především a-
gresivní látky z jejich exkrementů. Rozhodně nejde o „přírodní hnojení“, jak
se někteří majitelé psů mylně domnívají, ale naopak exkrementy v takovém
množství a koncentraci mladé stromy spálí. Psi současně udupávají hlínu ko-
lem stromků, ale to lidé také někdy dělají, když si přes rabátka zkracují cestu
o několik kroků. Dana Mušková

● Velmi dobře ošetřený strom javor jasanolistý (Acer negundo) s lichozpeřenými listy v parku u Nákla-
dového nádraží (na snímku).

● Platan západní (Platanus occidentalis), původem ze severní Ameriky. Nápadný statný strom se zuba-
tými listy a kulovitým květenstvím. Najdete ho na náměstí W. Churchilla poblíž Seifertovy ulice.

● Javor stříbrný (Acer saccharinum - A. dasycarpum), pocházející také ze severní Ameriky. Stromy s pě-
tilaločnými listy, zespodu stříbřitě bílými, tvoří krásnou alej na Vítkově. Věra Toběrná

(Autorka spolupracovala také na „Geobotanické studii MČ Praha 3“ - zjištění geobotanických poměrů
a současného stavu zeleně. Toto ojedinělé dílo v rámci Prahy 3, zabývající se přirozenou vegetací, zpra-
coval jako vedoucí autorského kolektivu ředitel Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích RNDr. Slavomil
Hejný, DrSc. v roce 1996.)

Co byste měli vědět, než vypustíte svého pejska do parku

Můžete se zúčastnit
výtvarné soutěže
Městská část a Výtvarná škola V. Hollara vypisují výtvarnou sou-
těž mladých výtvarníků na téma „Životní prostředí“. Účastnit se
mohou studenti středních škol Prahy 3 ve výtvarných oborech.
Termín odevzdání výtvarných prací je 30. 11. 2001 na adresu
VŠVH, Hollarovo náměstí 2, Praha 3. Případné informace zís-
káte na tel. 673 10 215-6. Vyhodnocení soutěže proběhne spolu
s předáním odměn vítězům v sále  Paláce Akropolis a výstavou
těchto prací v prosinci 2001.

Mgr. Jaroslav Kučera, ředitel VŠVH

Stojí za povšimnutí:

Při procházce naší městskou částí jste již možná zaznamenali nové informační tabule s příslušnými piktogramy, které na vybraná místa umístili na
základě Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně pracovníci Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 3. Tabule
se týkají především majitelů psů, ale i ostatních občanů, kteří jsou povinni tuto vyhlášku respektovat. Z vyhlášky vyplývá, že se se psy nesmí vstupo-
vat na dětská hřiště a pískoviště či dokonce jim umožnit volné pobíhání, v zásadě ale platí, že to, co není usnesením Rady městské části P-3 dodateč-
ně povoleno, je zakázáno. Ti, kteří zákaz poruší, riskují, že dostanou pokutu od Městské policie. Zvláštní pozornost budou strážníci věnovat bezpro-
střední blízkosti škol, školek i dětských a sportovních hřišť.



Slovo na závěr
Když byla naše redakce požádána o zpracování této přílohy, všechny tři jsme se zaradovaly. První z nás statečně zahradničí o víkendech na chalupě, dru-
há na svém balkoně a já alespoň na parapetu žižkovského bytu. O to více nás zaskočilo zjištění po zaboření se hlouběji do tématu, že třeba na schvále-
ní místa pro jeden jediný strom je zapotřebí kolem 30 razítek! Udivilo nás, kolik peněz se celkem vydává na zeleň a přitom to vypadá, že jí stále není
dost. Po sepsání seznamu na této straně však vidíme, že jí v mnoha parcích a vnitroblocích společně s rozlehlými Olšanskými hřbitovy máme oproti ji-
ným městským částem docela hodně. Překvapily nás také dvě místní organizace zabývající se ochranou životního prostředí. Na společnou schůzku na
radnici nedorazila - bez omluvy - ani jedna z nich... Dalo by se vypočítávat ještě dál, takže již na závěr. Je jasné, že čtyři strany jsou na tak nádherné té-
ma, jakým stromy a parky ve městě bezesporu jsou, žalostně málo. Berte proto tuto přílohu spíše jako příjemný úvod k další diskusi, ke komunikaci rad-
nice Prahy 3 a naší redakce s vámi. Těšíme se na vaše názory a jak již bylo řečeno v anketě, na každý podnět se budeme snažit získat odpověď.
Hezké podzimní dny plné toulek uléhající přírodou a brouzdání zlatavým listím přeje Stáňa Peričová a redakce Radničních novin

Foto: Správce Plocha Psi Herní prvky Vodní prvky
Vrch sv. Kříže Gartensta 90 422 m2 ano ano 2x

Židovské pece Jindřich 60 089 m2 ano ano 2x

park před FK Viktoria Gartensta 11 307 m2 - ano -

Žižkovo náměstí Gartensta 9 297  m2 - ano ano

dostavba Luční – Křivá Boušek 7 462 m2 ano ano -

náměstí W. Churchilla Gartensta 5 642 m2 - - ano

náměstí Barikád Gartensta 5 597 m2 - ano -

Škroupovo náměstí Gartensta 1 766 m2 - - ano

Další zeleň
Sídliště Jarov Jindřich 70 324 m2 ano ano -
Sídliště Chmelnice Boušek 41 821 m2 ano ano -
Náměstí J. z Poděbrad Gartensta 24 605 m2 - ano ano
Sídliště Habrová Boušek 24 110 m2 ano ano -
Sídliště Koněvova – Spojovací Boušek 17 518 m2 - ano -
Zeleň Prokopova – Lupáčova Gartensta 9 262 m2 - ano -
Náměstí J. z Lobkovic Gartensta 9 049 m2 - ano ano
Olšanské náměstí Gartensta 8 837 m2 - - -
Park Na Parukářce Boušek 7 663 m2 - ano -
Sídliště Kněžská luka Boušek 6 753 m2 ano ano -
Rajská zahrada Gartensta 6 633 m2 - - -
Dětské hřiště ul. Pod Kapličkou Gartensta 6 381 m2 - ano ano
Park Ohrada Boušek 6 055 m2 - - -
Hollarovo náměstí Gartensta 5 720 m2 ano - -
Park Pražačka Boušek 4 130 m2 ano - -
Hřiště Na Balkáně Boušek 3 801 m2 - ano -
Park u sv. Rocha Gartensta 3 747 m2 - - -
Park u Kněžské louky Boušek 3 080 m2 ano ano -
Parčík ul. Izraelská a Pod Kapličkou Sankon – Hana Plívová 2 911 m2 - - -
Park u ZŠ Jeseniova Boušek 2 760 m2 - - -
Park u Vinohradské nemocnice Gartensta 2 702 m2 - ano -
Park u nákladového nádraží Boušek 1 936 m2 - - ano
Sladkovského náměstí Gartensta 1 684 m2 - - ano
Basilejské náměstí Boušek 1 591 m2 - - -
Kostnické náměstí Gartensta 1 164 m2 - ano -
Parčík Kouřimská Gartensta 565 m2 - - -
Tachovské náměstí Sankon – Hana Plívová 561 m2 - - -

Vnitrobloky – ostatní zeleně
Vnitroblok Jeseniova – Ostromečská Gartensta 11 744 m2 - ano -
Vnitroblok ulice Koněvova Boušek 6 961 m2 ano - -
Vnitroblok a zeleň Bezovka Gartensta 5 227 m2 - ano -
Vnitroblok Loudova – Za Žižk. vozovnou Boušek 4 256 m2 - ano -
Vnitroblok Biskupcova – Jeseniova Boušek 3 701 m2 - ano -
Vnitroblok Na Vápence Boušek 3 533 m2 - ano -
Vnitroblok Radhošťská – Křišťanova Gartensta 3 212 m2 - ano -
Vnitroblok Rokycanova – Lupáčova Gartensta 1 472 m2 - ano -
Vnitroblok Flóra Gartensta 1 054 m2 - ano -
Ulice U Stadionu Boušek 1 231 m2 - - -
Komunikační zeleň V Zahrádkách Jindřich 586 m2 - - -
Záhon Táboritská Gartensta 265 m2 - - -
Ul Malešická – U Stadionu Boušek 147 m2 - - -

Ve správě Městské části Praha 3 není lesopark na Krejcárku a zeleň na vrchu Vítkově - na Krejcárku je povoleno volné pobíhání
psů, na Vítkově pouze částečně, přesnou mapku uvedeme v příštím čísle. Vrch Vítkov a Komenského náměstí jsou v péči
Magistrátu hl. m. Prahy.

Správci zeleně (v abecedním pořadí):
Název firmy Odpovědná osoba Adresa Telefon
1. Boušek Jiří Boušek – zahradnické práce Poděbradská 186/56, Praha 9 818 66 025
2. Gartensta Gartensta, spol. s r. o. K Pastvinám 322, Praha 10 74 821 531
3. Jindřich Josef Jindřich V Rybníčkách 4103, Praha 10 72 7040 92
4. Sankon – Hana Plívová Jan Plíva Spojovací 40, Praha 3 22 54 13 03 

Likvidace listí napadeného klíněnkou jírovcovou
Hlavní město i letos ve spolupráci se svozovými společnostmi a vybranými městskými částmi zajistilo pro obyvatele možnost likvidace listí z jírovce
maďalu (koňského kaštanu). Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou lidé shrabávat do pytlů, které získají zdarma. Pytle naplněné listím mohou zdar-
ma odevzdat na kontaktních místech, likvidaci pytlů zajistí město v malešické spalovně nebo ve kbelské kompostárně.
VÝDEJ PRÁZDNÝCH PYTLŮ v Praze 3
Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, p. Bartošek, tel. 22 11 63 86
VÝDEJ A PŘÍJEM PYTLŮ NAPLNĚNÝCH LISTÍM Z KAŠTANŮ
● KOMWAG, Varšavská 12, Praha 2, pí. Novotná, tel. 22 51 87 10 Varšavská 12, Praha 2 výdej (Po-Pá 8-14 h) Perucká 4, Praha 2 příjem (Po-Pá 7-15.30 h)
● Sběrný dvůr města Prahy, Voctářova ul., Praha 8, p. Šafář, tel. 66 00 72 99 (Po-Pá 8.30-17 h, So 8.30-15 h)
● IPODEC čisté město, Bešťákova 5, Praha 8, p. Maleček, tel. 858 34 55 (Po-Pá 8.30-17 h, So 8.30-15 h)
● A.S.A., Ďáblická 89, Praha 8 - Ďáblice, areál skládky KO, p. Suchan, tel. 83 06 13 50 (Po-Pá 8-17 h)
● Sběrný dvůr města Prahy, Chvalkovická 3, Praha 9 - Horní Počernice, pí. Píšová, tel. 81 92 49 59 (Po-Pá 8.30-17 h, So 8.30-15 h)
● Lesy hl. m. Prahy, kompostárna Kbely, Praha 9 - Kbely, p. Horký, tel. 850 10 06 (Po-Pá 7-14 h)
● DOMEČEK odpady, Dřevčická 224, Praha 10, p. Illeš, tel. 74 78 05 71 (Po-Pá 7-18 h).
Pytle s klíněnkou jírovcovou mohou obyvatelé odevzdávat bezplatně také ve spalovně komunálního odpadu Průmyslová ulice, Praha 10 - Malešice 
tel. 72 70 62 07, tel. 72 70 43 30 (Po-Pá 5-18 h, So 5-12.30 h)

Vrch Vítkov
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