
Pankrácká společnost, z. s.

Hudečkova 12/1097, 140 00  Praha 4

IČO: 26666154

Úřad Městské části Praha 4
Odbor životního prostředí a dopravy
Antala Staška 2059/80b, 140 00  Praha 4

 

                                           V Praze dne 8. 5. 2021

číslo jednací : 133840/21/OŽPAD/HNL 
značka P4/487601/19/OŽPAD/HNL
parc. č.: 879/33, k.ú. Krč
žadatel:  Inženýring dopravních staveb a.s. zastupující Hlavní město Prahu 
předmět řízení: kácení  14 javorů, 8 lip, 3 jasanů, 3 bříz, 3 smrků, 2 topolů, 2 borovic, 2 
douglasek, 1 jírovce a 2 940  m2 zapojeného porostu keřového patra rostoucích na pozemku 
parc.č. 879/33, Krč
důvod žádosti: "kolize se stavbou - stanice metra D"  

Věc: Vyjádření ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí a důkazní návrhy
účastníka řízení část B - obrazová část

Podle usnesení č.j. 133840/21/OŽPAD/HNL ze dne 29.3.2021 byl proces dokazování 
dokončen. Jak jsme již uvedli v části A., v řízení nebyla ani řádně zjištěna kolize 
stavebních objektů SOD 013 ve smyslu EIA a územním rozhodnutím schválené 
projektové dokumentace s dřevinami na pozemku parc. č. 879/33 rostoucími , nebyl ani 
při ohledání zjištován funkční a estetický význam jednotlivých dřevin ani plochy veřejné
zeleně jako celku, nebyla zjištěna ekologická újma, správní orgán se nezabýval 
ne/funkčností návrhu náhradní výsadby ani nepředstavil účastníkům řízení jakékoli 
návrhy jiné, jejichž adekvátnost kácením vzniklé ekologické újmě by bylo možno 
posoudit.

Ke zjištění funkčního a estetického významu stávající zeleně a k obvyklým 
automatickým předpokladům orgánů ochrany přírody (jakkoli ve flagrantním rozporu 
s každodenní skutečností) o funkčnosti a dlouhodobé perspektivnosti rozhodnutími 
ukládané náhradní výsadby dále předkládáme fotodokumentaci, která je podle 
našeho názoru zcela jednoznačným a přesvědčivým souborem důkazů, jejichž 
provedení v řízení žádáme.
Fotografie vkládáme maximálně zmenšené (přitom ještě s dostatečnou vypovídací 
důkazní schopností). Fotografie lze zaslat na vyžádání rovněž v původní velikosti.
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Funkčnost před cca 50-60 lety cíleně a koncepčně založené plochy veřejné zeleně na pozemku
parc. č. 879/33
Koruny stromů poskytují dokonalou zelenou filtrační bariéru dosahující až do 7. nadzemního 
podlaží (některé i výše). Druhově rozmanitý, bohatý, vitální porost dřevin vytváří současně 
dokonalý zápoj a působí tak při frekventované ul. Na Strži resp. při křižovatce ulic Na Strži a 
Jeremenkova jako vysoce funkční zdravotní hygienický štít.

Funkčnost stávající stromové a keřové zeleně - zapojeného porostu dřevin 
Snímek dokumentuje mohutnost, šíři ochranné zelené bariéry. Tuto zelenou ochrannou 
bariéru logicky nemůže v jediném aspektu společenských funkcí nahradit 
sebepředraženější výsadba jednotlivých sebeexotičtějších odrostků či dokonce pouhých 
květinek (trvalek, cibulin atp.) v budoucí náhradní výsadbě dle projektu sadových 
úprav představeného žadatelem. 
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Lesoparkový charakter háje - stinné a současně pozitivně prosvětlené místo souvislé veřejné 
sídlištní zeleně - významný psychologický faktor pohody bydlení, místo průchozí (zkratka 
mezi zastávkami autobusu), místo pro krátké procházky, pro venčení psů, zejm. však místo 
zajišťující výhled z oken do zeleně, zakrývající zcela frekventovanou ulici Na Strži s 
denním průjezdem cca 25 tisíc automobilů. Frekventovanost automobilové dopravy - jak 
popsáno v části A - nemá poklesnout ani po dokončení stavby metra D, spíše naopak lze 
očekávat její další nárůst.

Je notorietou, že člověk má potřebu každodenního kontaktu s přírodou. Pro lidské oko je 
zelená barva listů přirozeným a dokonalým zdrojem relaxace a regenerace. Háj s dominancí 
lip a javorů nade vší pochybnost plnohodnotně uspokojuje přirozené lidské potřeby kontaktu s
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přírodou, a to v její skutečné podobě (srovnání s paskvilnými náhražkami produkovanými v 
posledních třech dekádách - viz níže).

Důkaz o skutečné vitalitě stromové i keřové zeleně izolační zeleně háje při ul. Na Strži - 
pohled přes přechod pro chodce
v ulici Jeremenkova: svěží zeleň keřového i stromového patra, bez prosychání, bez 
mezernatosti ...

Bližší pohled na dokonale funkční bariéru izolační zeleně odcloňující bytový dům
v Kovařovicově ulici od čtyřproudé komunikace v ul. Na Strži - zůstává rozum stát nad 
ignorantstvím, s nímž projektant resp. zadavatel mohli přistoupit k umístění jak samotného 
vestibulu stanice Olbrachtova (ten se má v tomto místě nacházet) tak i k umístění dokonce jen
dočasného! záboru pro zařízení staveniště OL2.
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Pohled na místo budoucího vestibulu zevnitř lesoparku před domem v Kovařovicově ulici - 
vysoce perspektivní krásná lípa dokonalého habitu by na tomto místě plnila veškeré 
společenské funkce minimálně dalších 50 let.... minimálně tři generace rezidentů mají být o 
toto ničím nenahraditelné přírodní bohatství městské krajiny a zdroj ochrany zdraví 
okradeny ...

Pohled ulicí Na Strži - háj, který má být de facto komplet smýcen, představuje bez nadsázky 
zelené plíce ulice,
současně působí pozitivně na duševní zdraví všech uživatelů veřejného prostoru - jak řidičů 
projíždějících po silniční komunikaci, tak chodců či osob čekajících na autobusové zastávce
(v pravém horním rohu nárožní dominanta odporného megalomanského billboardu - jediné, 
čím dokázalo HMP resp. jeho MHMP za posledních 30 let "vylepšit" veřejný prostor při 
ulicích Na Strži a Jeremenkova).
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A takto vypadá mladá výsadba (převislý jilm) , kterou na pozemku HMP zajistil odbor 
dopravy a životního prostředí ÚMČP4 a kterou tento odbor, nyní rozhodující o povolení 
vykácení háje, který v minulosti vysázeli místní obyvatelé, také svým rozhodnutím uložil. 
Naprosto nesmyslně zvolený pendulární kultivar (patrně přebýval správcovské firmě "na 
skladě" ...), pár let po výsadbě téměř suchý ....
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Druhá z celkem dvou mladých dosadeb v celé ploše veřejné zeleně na pozemku parc. č. 
879/33, k. ú. Krč za poslední tři dekády.
Při přístupu HMP a Ú/MČP4 k významu zeleně ve městě se nelze divit, že i tato výsadba je 
uhynulá. 
Za pokácené stromy v posledních třech letech pak již žádné dosadby cíleně neproběhly, aby 
se hodnota zeleně maximálně snížila, aby bylo snazší povolení vykácení háje a ještě snazší 
uložení pseudoadekvátní náhradní výsadby. 

Pařez uříznuté lípy č. 341
náhradní výsadba cíleně neprováděna
Vyřízení podnětu ve věci zanedbání povinné péče, kácení, neprovádění dosadeb na pozemku
veřejné zeleně ve vlastnictví HMP a správě OŽPAD ÚMČP4
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důkaz - spis: Věc: Podnět ohledně odstranění dřevin na pozemku parc. č. 879/3, k. ú. Krč,
značka P4/002251/20/OŽPAD/HNL, ze dne 2 1. 2020

Ve vyřízení našeho podnětu učiněného při ohledání konaném dne 5.12.2019 orgán ochrany
přírody uvádí, že "po důkladné analýze, projednání a vyhodnocení případu sděluje", že na
pozemku byly v minulosti odstraněny celkem 3 dřeviny, 2 topoly kanadské a 1 javor.  Ve
všech případech se mělo jednat dle projednání se správci oblastí  OŽPAD ÚMČP4 buď o
havarijní  kácení  nebo vývrat.  Ve skutečnosti  se  však  na  pozemku parc.  č.  879/3  nachází
pařezy po více odstraněných dřevinách - např. po pokácené lípě č. 341 - viz foto pořízené při
šetření znalce ing. T. Forala dne 10.3.2020.

Ve spisové dokumentaci se pak žádné důkazy ve vyřízení podnětu tvrzené důkladné analýzy etc. 
nenacházejí. 
Bez ohledu na to, zda došlo k poškození dřeviny při mimořádné povětrnostní události nebo úhynu  v 
důsledku dlouhotrvajícího sucha či z jiné příčiny, povinností správce i vlastníka bylo v souladu s 
veřejným zájmem, v souladu se z. č. 114/1992 Sb., zajišťovat průběžnou a řádnou péči, která zahrnuje 
m.j. dosadbu. Nic takového se však nedělo.

Lípa republiky vysazená studenty jedné pražské školy ve velkorysé ploše veřejné zeleně 
(HMP) při Vídeňské výpadovce naproti novému komerčnímu centru Kunratice (poblíž 
sousoší věrozvěstů). Do roka a do dne ... tak skončila pompézní akce, při níž bylo utraceno 
mnoho milionů za výsadby, z nichž většina následně pro naprostý nedostatek povýsadbové 
péče (při ní se již nefotografuje pro školní a radniční propagační média) uhynula. Nejinak 
tomu bylo i v případě tohoto dodnes hrdě na bronzovém štítku označeného mrtvého 
"STROMU REPUBLIKY".
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Izolační "zeleň" svahů při sjezdové rampě z ul. 5. května na ulici Vyskočilova. Původní 
funkční izolační zeleň zapojeného porostu stromů keřového habitu a keřů byla v poslední 
dekádě nahrazena "kvalitnější výsadbou alejových stromů" - dle "kvalifikovaného" rozhodnutí
zdejšího orgánu ochrany přírody vysoce perspektivní, dlouhověkou výsadbou javorů atp. ... 
cca do roka po výsadbě zbyl z vysoce perspektivní stromové výsadby les suchých klacků,
který na místě přetrvával několik let (aktuálně se výsadbová fraška zopakovala a můžeme 
opět očekávat brzký úhyn, neboť zajímavá zakázka je toliko výsadba, nikoli však 
povýsadbová péče). I kdyby však - v rozporu s průměrnou dobou dožití mladých výsadeb (v 
posledních 3 dekádách dle oficiálních arboristických materiálů - např. bulletinu asociace 
Treeparker - se dožívají výsadby max. 10-15 let) - vysazené stromky nezahynuly během 
několika let, jde o naprosto nevhodnou bezmyšlenkovitou výsadbu, neboť koruny stromů by 
byly v kolizi s rozhledovými poměry v křižovatce, v kolizi s všudypřítomným zaneřáděním 
veřejného prostoru a zejm. pásů a ploch izolační zeleně billboardy a dalšími reklamními 
plochami - vedle lesa světelného značení křižovatek a dalšího dopravního značení (správce 
TSK HMP, vlastník HMP)

Další ukázkou nefunkčnosti výsadeb HMP v postižené oblasti Prahy 4 jsou cca před rokem 
vysazené  4 ks sotva viditelných sazeniček malovzrůstných kultivarů globosum  v ulici Na 
Strži - křižovatka s ul. Antala Staška. Pokud nic nevidíte, vidíte dobře (červenobíle natřené 
zábradlí - zelená plocha uvnitř – 4 „stromy“ v této zatravněné ploše). Velikost korunek těchto 
malovzrůstných kultivarů lze přirovnat k velikosti pelargonii za oknem. K čemu jsou takové 
výsadby dobré? K vykazování počtu vysazených "nových stromů" ve statistikách TSK HMP a
OOP MHMP?
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Záběr od ulice V rovinách, v popředí pozemek parc. č. 894/8 ve vlastnictví HMP 
Na opačné sraně ulice Jeremenkova se nachází pozemek (v popředí fotografie) ve vlastnictví 
HMP, který byl původně určen pro výstavbu vestibulu stanice Olbrachtova. To mělo zjevnou 
logiku – pozemek je dostatečně velký, současně prázdný, bez jakýchkoli dřevin. Nejenže 
došlo nesmyslně k přesunu stanice vč. veškerého zařízení dočasného staveniště na místo 
veřejné zeleně s více než stovkou dospělých stromů, ale dokonce DPP HMP ani nenavrhl 
jakoukoli náhradní výsadbu na tento protilehlý pozemek, který se logicky pro tyto účely 
(symetricky umístěn) nabízí. Je tak zjevné, že zájmy ochrany životního prostředí Prahy 4, 
zájmy ochrany zdraví rezidentů Prahy 4 investora nezajímaj a tento pozemek si zjevně 
rezervuje pro budoucí další ryze ekonomickou exploataci území na úkor legitimních zájmů  
místních obyvatel.  

ZÁVĚR:
Není-li po 30 let HMP schopno zajistit řádnou nadto několika zákony uloženou péči o 
veřejnou zeleň, je logické, že tvrzení DPP HMP resp. Inženýringu dopravních staveb a.s.
v řízení o povolení kácení HMP zastupujícího o tom, jak extrémně rozsáhlé výsadby po 
výstavbě metra popř. dokonce v průběhu výstavby v ploše OL2 budou zázračně prosperovat a 
růst doslova jak z vody, aby okamžitě nahradily všechny funkce zeleně vykácené, jsou 
pouhým ryze účelovým tvrzením. Správní úvaha správního orgánu nesmí být úvahou 
nelogickou, popírající notoriety. Neschopnost HMP vypěstovat de facto jakýkoli druh 
dřevin na jakémkoli stanovišti do dospělosti, do funkčnosti,  takovou notorietou 
posledních dekád je a její popírání v rozhodnutích orgánů ochrany přírody je hrubým 
porušením zásady materiální pravdy i zásad logického uvažování. 

M. Jelínková, předsedkyně spolku Pankrácká společnost, z.s.
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