Komise životního prostředí
Zápis z 12. jednání komise dne 17.5.2016
Místo konání: areál TS
Přítomni: Petr Šmerák , Pretel Jan, Milena Paříková, Jana Slezáková
Jana Neumanová, Dousek Vladimír
Omluveni:
Host:
Průběh jednání:
1. Vyjádření k osazení stromů a zeleně v prostoru školy a sportovní haly:
a. Popis stavu – vysazené stromy - javor babyka kultivar Elsrijk. Výběr autochtonní
dřeviny považujeme za pozitivní. Současně jsou dle našeho názoru vysazeny
v dostatečném počtu před halou, avšak v tomto kultivaru s nízkou korunou (610m) nedojde k řádnému zazelenění a zastínění plochy.
Doporučení - v následujícím projektu atletického oválu řešit osázení svahu mezi
halou a oválem vysokokmennými stromy různých původních druhů. Mlat, který byl
zvolen pro vyplnění prostoru v okolí haly je velmi prašný a v teplých dnech dojde
k rozpálení, vyšší prašnosti, což vše půjde do otevřených oken školy. Pro zajištění
vyšší vlhkosti a stínu doporučujeme vysázet vyšší stromy, viz výše. V době dešťů
při osázení přilehlých svalů nedojde k eroznímu ohrožení.
Popis stavu – mlatové cesty - Z hlediska estetického a přírodního jde o vhodně
zvolený materiál. Mlatové cesty přirozeně vodu propouští (při zachování správného
technologického postupu realizace). U těchto cest jsou spodní vrstvy štěrku
v podstatě retenčním prostorem pro vodu. Avšak tato funkce je zajištěna pouze při
pravidelné a správné údržbě.
Mlatové cesty jsou u většiny stromů přisazeny až ke kmenům stromů, což není
úplně vhodné. Současně zavlažovací hadice, které jsou u stromů (u některých
nejsou!), jsou asi u 3 stromů zkráceny pod úroveň mlatu. Při prvním dešti dojde
k zanešení trubice a následnému ucpání a uschnutí stromů. Upozorňujeme, že
v prvním roce, nejlépe dvou letech, je nutná pravidelná zálivka vysazených stromů
(50-60 týdně).
Doporučení - Mlatové cesty nejsou na běžnou údržbu nikterak náročné. Většinou
postačí, když budou zameteny rýžovým koštětem, avšak v letních měsících za
dlouho trvajícího sucha doporučujeme povrch mírně zvlhčit, čímž se omezí
případná prašnost a vrchní obrusná vrstva cesty se zároveň zpevní. Náročnější
údržbu tyto cesty vyžadují při přívalových deštích a jarních měsících (po zimě).
Údržba spočívá ve velmi jemném rozrušení povrchu, pokud možno do stejné
hloubky, jeho zarovnání, popřípadě doplnění identického materiálu, jeho srovnání
a následné zvlhčení s důkladným uválcováním. Podobně se postupuje i při údržbě
nečekaného poškození během roku (přívalové deště, prudké bouřky, mechanické
poškození). Je potřeba opravit erozní rýhy a destrukce neprodleně. (Zdroj SLEPIČKA, J., 2013, Povrchy z mlatu, Zpravodaj STOP časopis Společnosti pro

technologie ochrany památek,1, 2013. Zde doporučujeme počítat s následnou
údržbou mlatových cest při zadávání obsahu práce pro správce této plochy.
b. Doporučujeme, aby byly doplněny zavlažovací hadice u vysazených stromů, tam
kde nejsou. Dále uřízlé hadice doporučujeme vyndat a dát nové, tak, aby nedošlo
k zanesení a ucpání hadic. Dále je nutné zajistit pravidelnou zálivku vysazených
stromů. Doporučujeme, aby byly odstraněn mlat z těsné blízkosti kmenů a byl
nahrazen kvalitní zeminou a mulčovací kůrou. Především u stávající vzrostlé staré
lípy, která svou korunou bude bránit přístupu deště ke kmeni a kořenům. Sice má
hluboko kořeny, ale mohlo dojít ke změně stavu spodní vody. Současně lípa je ve
velmi těsné blízkosti parkování automobilů a může dojít k jejímu mechanickému
poškození, není vizuálně výrazně odlišeno od asfaltového povrchu.
Zde doporučujeme dát do bízkosti lavičku, kameny, aby zde neparkovaly vozy
v těsné blízkosti nebo zpřístupnit tuto část pouze obslužným vozům. Současně je
potřeba u této lípy zajistit ořez ulomených a suchých větví.
c. Popis stavu - Tráva vysazená pod školou na mírném svahu – tráva je zaseta do
nekvalitní zeminy, která je velmi suchá a kamenitá, tráva nevzroste, nevhodné pro
děti z důvodu nadměrného zatížení sešlapem, prudší nebo déletrvající déšť smyje
povrch půdy pravděpodobně i s osivem, které dosud nezačalo klíčit a není nijak
stabilizované, již nyní k tomu dochází. Současně není prováděna pravidelná
zálivka. Zajištění sekání trávy ve svahu je velmi náročné na údržbu.
Doporučení vysadit nízké plazivé keřovité patro, půdopokryvné keře
(např. brslen, skalník nebo dřišťál – svah lépe zafixují a děti nebudou běhat přes
travnatý povrch. Současně jde do budoucna o jednodušší údržbu, levnější
a časově méně náročnou. Dále doporučujeme, aby u vysazených stromů ve svahu
byly zkontrolovány zavlažovací hadice, někde chybí a někde jsou pod úrovní
kořenů a pod stromem. Je nutná pravidelná a častá zálivka zasetého trávníku,
alespoň do doby jeho vyklíčení.
Dotaz - V prostoru před halou byla před 5-ti lety slavnostně zasazena lípa, kde
bylo přislíbeno, že zůstane zachována – na původním místě se již nevyskytuje.
Byla někam přesazena?
Závěr - Dle našeho názoru bylo šetřeno na zeleni v rámci projektu, což by mohlo
mít následky v potřebě dalších významnějších finančních prostředků, v následné
rekonstrukci zeleně či zmiňovaných zpevnění všech odkrytých terénních útvarů
(svahy, břehy apod). Podceněno bylo zelení vytvářené mikroklima v okolí školy
vhodné pro děti, zejména na svahu s jihovýchodní expozicí. K podobné situaci
došlo v MŠ Vápenice a doporučujeme předejít opakovaným chybám.
2. Petice proti přehradě na Berounce
Členové Komise ŽP podepsali petici proti výstavbě retenční nádrže na řece Berounce
v CHKO Křivoklátsko z důvodu nekomplexního řešení. Došlo by jen k ochraně obcí pod
přehradou, ale ne k řešení ochrany obcí nad přehradou. Protipovodňovou ochranu
považujeme za potřebnou řešit v rámci celého povodí, zejména v jeho horní části, a to
komplexně dle současných poznatků (revitalizace, úpravy hospodaření v blízkosti toků,
výkupy pozemků). Současně by došlo k znehodnocení údolí Berounky z hlediska
přírodních, historických a kulturních krás a hodnot s následným omezením rekreačního a
turistického využití.
3. Analýza rizik skládky Černošice

Veškeré terénní práce – zhotovení hydrogeologických monitorovacích vrtů, vzorkovací
práce, atmogeochemické měření, hydrodynamické zkoušky, laboratorní analýzy.
Momentálně probíhá zpracování výsledků průzkumných prací. Následovat bude
hodnocení rizika pro ekosystémy a lidské zdraví a doporučení nápravných opatření.
Milena Paříková a Renáta Petelíková se v rámci kontroly vlastního provádění analýzy
rizik zúčastnily několika měření. Prováděcí firma Ekomonitor, s.r.o. postupovala dle
schválené projektové dokumentace.
4. Topolová alej (cyklostezka)
Milena Paříková členy komise informovala o výsledcích jednání s Povodím Vltavy, s.p.,
Státním pozemkovým ústavem, p. Sittlerem (majoritní majitelé stromů u cyklostezky)
1) Na úvod byl stručně shrnut dosavadní postup směřující k zahájení obnovy dřevin
podél cyklostezky: - V posledních letech dochází nejen při bouřkách, ale i při běžném
počasí k pádům větví nebo vývratům celých stromů na velmi frekventovanou
cyklostezku mez Černošicemi a Radotínem. V důsledku pádů větví již došlo i ke
zranění osob. Kvůli padajícím větvím vyjíždí na místo v desítkách případů městská
policie a hasiči. Na katastru MČ Praha – Radotín v roce 2015 došlo k radikálnímu
ořezu dřevin na pozemcích městské části. Na katastru Černošic zadalo Město
Černošice v roce 2015 dendrologický průzkum, který měl vyhodnotit dřeviny podél
cyklostezky a v „parku na Vírku“ (sousedí s cyklostezkou) a navrhnout opatření k
minimalizaci rizik na zdraví a životech osob. V rámci posudku bylo z celkem 204
stromů označeno 21 za havarijní, které představují významné riziko. Cyklostezka byla
proto uzavřena a označené dřeviny byly odstraněny. Bohužel většina dřevin je
vzhledem ke svému stáří a vzrůstu rovněž ve špatném stavu. V korunách jsou
přítomny defekty větvení, zlomy a hniloby. K pádům větví dochází již při slabém větru
a riziko zranění nebo tragických následků je poměrně vysoké. Z toho důvodu je
zájmem vlastníků pozemků (a tedy i dřevin) vyřešit situaci rekonstrukcí aleje.
Vzhledem k nutnosti projednání kácení a následné výsadby dřevin s orgány státní
správy byly zajištěny: posudek AOPK ČR, zoologické průzkumy, projekt náhradní
výsadby – vše na náklady Města Černošice a Povodí Vltavy, státní podnik.
- Průzkum zaměřený na výskyt netopýrů byl již u cyklostezky dokončen. Podle předběžných
informací je netopýry obsazeno 19 dřevin podél cyklostezky, a 4 v parku Na Vírku, kde ale
bude průzkum pokračovat ještě v podzimních měsících.
- V nejbližší době bude dokončen průzkum zaměřený na výskyt ptáků a brouků. Termín pro
dokončení je stanoven na konec května.
- Po předání zpráv bude následovat projednání s dotčenými orgány státní správy: KÚ –výjimka
z ochrany zvláště chráněných druhů MěÚ Černošice –souhlas k zásahu do VKP, krajinného
rázu, povolení ke kácení dřevin.
2) Kácení a ořez dřevin: - bude možné zahájit po vydání výše uvedených povolení,
případné havarijní situace je třeba řešit bezodkladně.
- Vzhledem k rozsahu zásahu bude nutné provést výběr zhotovitele, který zajistí Povodí
Vltavy, státní podnik. P. Vaic z SPÚ upozornil na skutečnost, že SPÚ má vysoutěženého
dodavatele těchto prací a bude nutné zjistit, jestli lze navržený postup provést.
- Vlastník okolních pozemků p. Sittler souhlasí se zásahem za předpokladu dodržení
následujících podmínek:
 kácení je možné provést pouze za sucha nebo při silném zámrzu půdy, nejlépe do
konce roku 2016
 na pozemky nebude umožněn vjezd techniky zhotovitele, veškerá manipulace
sdřevní hmotou bude prováděna na jednom určeném místě, kam budou stromy
vcelku přiblíženy technikou p.Sittlera po okraji pole

 veškeré práce a vstup na pozemky bude zhotovitel s p.Sittlerem konzultovat.
- Respektování těchto podmínek bylo přislíbeno, budou zohledněny již při výběru
zhotovitele. I vzhledem k těmto podmínkám by bylo vhodné, aby práce byly realizovány
jedním zhotovitelem, v jednom termínu.
3) Výsadby – Ing.Strnadová (VÚKOZ Průhonice) představila rozpracovaný projekt pro
realizaci obnovy dřevin:
- s ohledem na dřeviny obývané netopýry a požadavek AOPK na ponechání alespoň
25% stromů bude zachováno 35 stávajících dřevin, u kterých bude nutné provést
bezpečnostní řez
-výsadby budou provedeny podle odsouhlaseného návrhu z předchozího jednání.
5. - Návrh byl zúčastněnými odsouhlasen s tím, že poměr vysazovaných a kácených stromů
by měl být maximálně 1:1 podle prostorových možností, keře nebudou do tohoto poměru
započítány.
6. - Náklady na realizaci náhradní výsadby budou rozděleny poměrově vzhledem ke
káceným stromům mezi Povodí Vltavy, státní podnik, Město Černošice a Státní
pozemkový úřad.
7. - Výsadby budou realizovány na pozemcích v místech určených v projektu bez ohledu na
vlastnictví.

Příští jednání se uskuteční 22.6.2016 od 17.00

Zapsala: Renáta Petelíková

