
Městská část Praha 3 

Úřad městské části 

komise životního prostředí 

 

 

Městská část Praha 3    podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části     IČ: 00063517 

komise životního prostředí         Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3                  Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111     Datová schránka: eqkbt8g 

 

 

1/4 

 

Zápis z jednání komise životního prostředí č. 08 

Datum jednání:   24. 11. 2022 

Místo jednání:    Velká zasedací síň, Havlíčkovo nám. 700/9, 1. patro 

Začátek jednání:    16:30 h 

Konec jednání:    19:00 h 

Jednání řídil:    Jiří Svrček, předseda komise 

Počet přítomných členů:  7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní:                           Jiří Svrček, 

     Miroslav Rubáš (příchod v 16:40), 

                                                                Miroslav Lupač, 

     Iva Vojtková, 

Pavel Štros, 

Eva Pánková, 

Jana Valová 

                                                            
Omluveni:    Eva Ferrarová, 
     Michaela Schwarzová 

 
      

Přítomní hosté:   Jan Bartko, 

     Petr Zlotý, společnost Cleverfarm 

 

           

Počet stran:    4 

Tajemník:    Jana Caldrová 

Ověřovatel zápisu:   Jana Valová  
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Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Bod jednání 1: Prezentace společnosti CleverFarm na téma: „Inteligentní závlaha“ včetně 

vyhodnocení zkušebního provozu na Praze 3. 

 

4. Bod jednání 2:  Dopis spolku Krásná žába k revitalizaci JZ části parku Parukářka. 

5. Různé:  

-  Shrnutí činnosti KŽP v období 2018 - 2022 a rozloučení se stávajícími členy. 

 

 

1. Zahájení 

Komise životního prostředí schválila zapisovatele Janu Caldrovou. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise životního prostředí schválila ověřovatele zápisu Janu Valovou. 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2. Schválení programu 

Komise životního prostředí schválila předložený program. 

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Bod jednání 1: Prezentace společnosti CleverFarm na téma: „Inteligentní 

závlaha“ včetně vyhodnocení zkušebního provozu na Praze 3. 

Zástupce společnosti ClaverFarm pan Zlotý představil pilotní projekt Chytré závlahy, který MČ Praha 3 

spustila v parku na Komenském náměstí v polovině srpna letošního roku. Instalace systému přináší 

následující benefity:  

 nižší spotřeba vody a energií (monitoring půdní vlhkosti spouští závlahy jen, když je třeba),  

 vynikající stav zeleně (závlahy jsou nastaveny tak, aby zeleň byla v dobré kondici), 

 optimalizace personálních nákladů (ovládání závlah nevyžaduje fyzickou návštěvu na místě, 

ale probíhá dálkově přes telefon, PC nebo tablet), 
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 ovládání systému prostřednictvím bezdrátové technologie (meteostanice, půdní senzory, 

spouštěče ventilů) 

Výše uvedené technologie umožňují upravovat zavlažovací plány dle aktuálních podmínek. 

Dále pan Zlotý nastínil průběh spolupráce s firmou CleverFarm. Za nejdůležitější považuje získání 

kvalitních vstupních informací, především mapu závlahové soustavy (projekt závlah), plán stávající 

rigidní závlahy, přístup k odečtům spotřebované vody. 

V případě Komenského náměstí (závlahový systém, pokrývající 1862 m2 zelených ploch) došlo díky 

přesnému monitoringu k podstatné úspoře vody, ovlivněné rovněž větším objemem dešťových srážek 

v daném období spuštění pilotního programu (srpen – říjen). 

Usnesení :  

Komise životního prostředí byla seznámena s produkty firmy CleverFarm zaměřenými na instalaci tzv. 

chytrých závlah a na základě výsledků pilotního projektu instalace v parku na Komenského náměstí 

doporučuje prověřit možnost rozšíření instalace chytrých závlah, včetně komplexní analýzy vybraných 

ploch.  

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

4. Bod jednání 3: Dopis spolku Krásná žába k revitalizaci JZ části parku 

Parukářka.  

Komise životního prostředí děkuje spolku Krásná žába za podnět a iniciativní přístup k lokalitě park 

Parukářka. Podnět bere na vědomí a tento podnět bude projednán na některém z příštích jednání 

komise.  

Členové KŽP doporučují tajemnici komise, aby na toto jednání byli přizvání zástupci spolku Krásná 

žába. 

5. Různé:  

- Shrnutí činnosti KŽP v období 2018 - 2022 a rozloučení se stávajícími členy. 

 

 

 

 

 

 



 

Městská část Praha 3    podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části     IČ: 00063517 

komise životního prostředí    Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3                  Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111     Datová schránka: eqkbt8g 

 

 

4/4 

 

Příští jednání komise životního prostředí proběhne dne 15. 12. 2022 od 16:00 h v zasedacím sále 

zastupitelstva, Havlíčkovo nám. 700/9. 

 

 

 

Zapsal Jana Caldrová, tajemník výboru  

Ověřil Jana Valová, ověřovatel Ověřeno emailem dne 6.12.2022 

Schválil Jiří Svrček, předseda výboru Schváleno emailem dne 6.12.2022 


