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1. ÚVOD

Hodnocený je záměr „Řízené odvodnění na Petříně“, které zahrnuje opatření gravitačního řízeného

odvodnění masívu Petřína v Praze z povrchových vývěrů,  štol,  pramenů a narušených sběrných

kanalizací s účelem akumulace vody a její využití pro krajinotvorné a architektonické účely v pěti

akumulačních prostorech – nádržích. 

Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (podle § 67 odst. 1 zákona č.

114/1992  SB.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny)  je zpracováno  na  základě  požadavku  Magistrátu

Hlavního  města  Prahy  (MHMP).  Ten  ve  svém  stanovisku  ze  dne  19.  12.  2019  (č.j.:  MHMP

2541410/2019) požaduje zpracovat: „ odborné hodnocení podle části druhé, třetí a páté zákona ve

smyslu § 67 odst. 1“  zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Posouzení je zpracováno na základě zadání investora záměru, jímž je Magistrát Hlavního města

Prahy.  MHMP nechal  pro lokalitu  Petřínského parku,  která je  chráněna jako přírodní  památka

Petřín a zároveň jako evropsky významná lokalita Praha – Petřín, vypracovat řadu přírodovědných

studií. Ty jsou podkladem předloženého hodnocení.

Předložené hodnocení se zabývá posouzením možných vlivů záměru na přírodní složky, se zřetelem

ke zvláště  chráněným fenoménům podle  zákona č.  114/1992,  Sb.,  o  ochraně přírody  a  krajiny,

v platném  znění.  Řídí  se  metodickými  pokyny  ministerstva  životního  prostředí  (MŽP),  tedy

především vyhláškou č. 142/2018.   
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2. ÚDAJE O ZÁSAHU 

2.1 Název záměru

Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská 

2.2 Lokalizace zásahu

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha (554782)

Katastrální území:  Hradčany (727121), Malá Strana (727091)

Záměr je situován v rozlehlém parku na Petříně, uvnitř zástavby Prahy. Lokalita pro posuzovaný

záměr zasahuje celkem do tří částí petřínského parku – do zahrad Seminářská, Lobkovická a Velká

strahovská (obr. 1 a 2).

Obr.  1 Orientační  mapka  s  lokalizací  záměru

(označen červeným oválem)

Obr. 2 Podrobná mapa  (1 :  10 000) s  lokalizací

záměru (červeně) a polohou PP Petřín (zeleně)

2.3 Stručný popis zásahu

Posuzovaným záměrem je řešení jednoduchého gravitačního řízeného odvodnění z povrchových

vývěrů, štol, pramenů a narušených sběrných kanalizací s účelem akumulace vody a její využití pro

krajinotvorné a architektonické účely. Akumulace bude zajištěna v pěti akumulačních prostorech –

nádržích: nádrž Premonstráti, nádrž Vojířova, nádrž Medvědín, nádrž Petřinka 1 (stávající) a nádrž

Petřinka 2 (obr. 3). Úprava sběru vod zajistí chtěné akumulace vod v historicky akceptovatelných
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místech  pro  jejich  další  využití  pro  vodní  prvky  i  pro  případnou  možnost  závlah  atp.  Dalším

přínosem je snaha o omezení neřízeného zasakování vod do nestabilní geologické stavby Petřína.

Obr. 3 Schéma záměru odvodnění

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Nové trasy potrubí jsou voleny se záměrem vhodného gravitačního svedení vod do akumulačních

prostor. Dále podle možnosti dělí vody na čisté a povrchové z hlediska s jejich nakládáním. Další

požadavek  je  eliminovat  svody  po  spádnicích  a  umožnit  jakousi  flexibilitu  systému  z hlediska

pohybů i přepojování průtoků. 

Na povrchu území kromě 5-ti lokalit s mělkou vodní plochou budou patrné jen poklopy od šachet

systému.
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Základní členění na objekty je:

SO 01.1 - Zděné nádrže

SO 01.2 - Zemní nádrže

SO 02.1- Potrubní síť čistých vod

SO 02.1.1 - Potrubí rekonstrukce stávajících tras

SO 02.2 - Potrubní síť dešťových vod

SO 03 - Přístupy k nádržím

SO 04 - Koryto vodní kaskády

V řešeném prostoru je vytipováno 5 akumulačních prostorů: 

 Nádrž Premonstráti

 Nádrž Vojířova

 Nádrž Medvědín

 Nádrž Petřinka 1 – stávající

 Nádrž Petřinka 2

Pro čisté vody je jako nejvýhodnější upřednostněn akumulační prostor nádrže Medvědín se snahou

maximálního soustředění všech čistých vod do tohoto objektu. Další posílení bilance by bylo možné

přepojováním povrchových odtoků, ty je však nutno separovat od nečistot a dosavadní požadavek

z projektu na revitalizaci Lobkovické zahrady pokrývá jejich potřeby.

Pro nádrže Premonstráti a  Vojířova se upřednostňuje akumulace hlavně povrchových odtoků. Po

sedimentaci nečistot v těchto nádržích je možno kalkulovat s dalším využitím. 

Pro nádrže Petřinka 1 a Petřinka 2 se jeví jako vhodná kombinace obou druhů vod s tím, že se bude

i nadále využívat stávající systém odvodnění kolem objektu a z objektu restaurace Petřinka. Protože

akumulační prostory je možno zdvojnásobit oproti dnešnímu stavu, nabízí se možnost částečného

posílení přítoku připojením dílčího odtoku čistých vod od štol za lanovkou Petřína a dále i dalšího

sběru povrchových vod ze zpevněných ploch místních cest.
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Dle stávající zpřesněné morfologie lze ohodnotit jednotlivé lokality následujícími charakteristikami za

předpokladu hloubky vody ≈ 2 m (u Medvědína ≈ 2+0,5 m):                                                    

                                                W akumulace                Plocha hladiny

Nádrž Premonstráti                    220 m3                           320 m2

Nádrž Vojířova                          140 m3                           200 m2

Nádrž Petřinka 1 (po rekonstrukci) 160 m3                           230 m2

Nádrž Petřinka 2                               370 m3                           450 m2

Nádrž Medvědín                              470 m3                           180 m2

                                      (z toho dolní akumulace 380 m3, horní akumulace 90 m3)

Pro  nový  systém  odvodnění  se  volí  bezvýkopová technologie  trubních  řadů  s upřednostněním

dlouhých  přímých  tras  potrubí  ve  větších  hloubkách  z odolného  materiálů  (vysokohustotní

polyetylen PE100 - HDPE v těžkých řadách profilů kolem 250-300 mm – upřednostňuje se jednotný

styl, jednoduchá provozuschopnost, dlouhá životnost a prefabrikované prvky  před dimenzováním

profilů).  Na  trasách  budou  jen  nutné  šachty  -  z důvodu  napojení,  morfologie  terénu,  lomů  či

technologických potřeb přístupu pro zvolenou bezvýkopovou technologii. Zahloubený systém tak ve

velké míře vyloučí kolize s hustou sítí dalších inženýrských sítí, nebude prakticky narušovat stávající

povrch ani porosty s výjimkou míst šachet. Pro jednotnost systému se navrhují použít prefabrikované

šachty z mat. PE profil min. 100 cm, pokud možno jednotné hloubky cca 3 m / záleží  na křížení

s dalšími sítěmi. Hloubka nových šachet na trasách musí postihnout hloubky z napojované původní

kanalizace, aby další odtoky byly svedeny jen do nového systému.
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2.4 Vstupy a výstupy záměru

2.4.1 Vstupy

U posuzovaného záměru byly definovány následující vstupy:

Zábor ploch - půda

Dojde k maloplošném trvalému záboru pozemků pouze v místě obnovovaných akumulačních nádr-

ží, příp. šachet potrubí. Vyvolané kácení některých kolizních a dalších narušených dřevin v místech

vodních  ploch  lze  řešit  dodatečnou  smysluplnou  dosadbou  nových  dřevin.  Stávající  významné

stromy budou do objektů zemních hrází zakomponovány, k čemuž i slouží návrh těsnicího systému

bez významných zemních prací.

Voda

Stavbou dochází k vyššímu bezpečnému zadržování vody v komplikovaném prostředí Petřína, což je

efekt  nemající  negativní  vliv  na  povrchové  ani  podzemní  vody.  Omezuje  se  nevhodné  lokální

zasakování mající naopak negativní vliv na stávající geologickou strukturu. Dále se vhodně rozdělí

čisté a povrchové vody natékající do příslušných nádrží k jejich efektivnějšímu využití. Vytvoření

vodních hladiny a tím ovlivňování klimatu z výparů je pozitivním efektem. Dále se zvýší zadržování

vody v území a tím i retardace odtoků.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Požadavky na ostatní zdroje jsou minimální. Zahrnují nevýznamné množství materiálu na úpravu

nádrží, příp. okolí šachet potrubí, např. zemina pro těsnění podloží, těsnící fólie, geotextílie, kačírek

apod.

2.4.2 Výstupy

Zábor ploch - půda

Dojde k maloplošném trvalému záboru pozemků pouze v místě obnovovaných akumulačních nádr-

ží, příp. šachet potrubí. Vyvolané kácení některých kolizních a dalších narušených dřevin v místech

vodních  ploch  lze  řešit  dodatečnou  smysluplnou  dosadbou  nových  dřevin.  Stávající  významné

stromy budou do objektů zemních hrází zakomponovány, k čemuž i slouží návrh těsnicího systému

bez významných zemních prací.
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Voda

Stavbou dochází k vyššímu bezpečnému zadržování vody v komplikovaném prostředí Petřína, což je

efekt  nemající  negativní  vliv  na  povrchové  ani  podzemní  vody.  Omezuje  se  nevhodné  lokální

zasakování mající naopak negativní vliv na stávající geologickou strukturu. Dále se vhodně rozdělí

čisté a povrchové vody natékající do příslušných nádrží k jejich efektivnějšímu využití. Vytvoření

vodních hladiny a tím ovlivňování klimatu z výparů je pozitivním efektem. Dále se zvýší zadržování

vody v území a tím i retardace odtoků.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Požadavky na ostatní zdroje jsou minimální. Zahrnují nevýznamné množství materiálu na úpravu

nádrží, příp. okolí šachet potrubí, např. zemina pro těsnění podloží, těsnící fólie, geotextílie, kačírek

apod.

2.5 Varianty řešení

Záměr je předložen k posouzení v jedné variantě.

2.6 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: 2022

Dokončení: ???
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3. ÚDAJE O STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

3.1 Obecná charakteristika území

Klimaticky území  náleží  do  teplé  oblasti  T2 (Quitt  1977),  která  patří  k  nejteplejším  v  ČR.

Charakterizuje ji poměrně krátké, teplé až mírně teplé jaro, teplé dlouhé a suché léto, podzim je

poměrně krátký, teplý až mírně teplý, zima krátká, suchá až velmi suchá.

Geomorfologické členění:   

Soustava: Poberounská soustava

Podsoustava: Brdská

Celek: Pražská plošina

Podcelek: Kladenská tabule

Okrsek: Hostivická tabule

Lokalita stavby se rozkládá na svazích na levém břehu Vltavy v centru Prahy v nadmořské výšce cca

250 – 390 m n. m. 

Biogeograficky  je území dotčené posuzovaným záměrem řazeno do kontinentální  oblasti, leží  v

Hercynské podprovincii, nachází se v Řipském (1.2) bioregionu (Culek et al. 2005). 

Fytogeografické členění:

Fytogeografický obvod: České thermofyticum – T (Hejný et al. 1988).

Převážná část území se nachází ve fytogeografickém okrese Dolní Povltaví (9), pouze spodní partie

Petřínských sadů jsou řazeny do Pražské kotliny (10b).

Potenciální přirozená vegetace: na svazích Petřína černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-

Carpinetum), nižší partie jilmová doubrava (Querco-Ulmetum).  

3.2 Popis dotčeného území

Zájmové území (ZÚ) tvoří parková zeleň uprostřed velkoměsta. Rozkládá se na svazích na levém

břehu  Vltavy,  kde  jsou  lesní  porosty  (zakrslé  doubravy,  habrové  doubravy)  s  přírodě  blízkým
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složením,  výchozy  svrchnokřídových  pískovců  a  opuk,  s  význačnými  druhy  lesních  živočichů  a

rostlin.  Jedná  se  o  parkově  upravený  prostor  s  mnoha  starými  a  mohutnými  stromy  a  jejich

artefakty, keřovými skupinami, otevřenými plochami a ovocnými sady. 

Při hospodaření v území je brán zřetel na zachování kulturně-estetické hodnoty historických zahrad

a parků, území patří mezi velmi navštěvované plochy zeleně v Praze . 

3.3 Souhrn přírodovědných průzkumů

3.3.1 Botanika

Popis  botanických charakteristik  dotčeného území  vychází  z  aktuálního průzkumu z  roku  2020

(Beleco 2020). 

Popis vegetace

Vegetace je velmi rozmanitá a odráží pestrou geologickou i půdní skladbu, stejně jako různorodé

obhospodařování a míru lidského využívání. Na mělčích půdách a v okolí pískovcových výchozů jsou

zachovány fragmenty acidofilních bikových doubrav s dubem zimním (Quercus petraea agg.), bikou

bělavou (Luzula luzuloides), lipnicí hajní (Poa nemoralis), konvalinkou vonnou (Convallaria majalis)

a  jestřábníkem  zedním,  savojským  a  Lachenalovým  (Hieracium  murorum,  H.  sabaudum,  H.

Lachenalii). Na skalkách rostou rozchodník veliký (Hylotelephium maximum) a skalník celokrajný

(Cotoneaster integerrimus) nejasného původu.

Na hlubších půdách se  vyskytují  do  různé míry  degradované hercynské dubohabřiny  s  dubem

zimním (Quercus petraea  agg.),  habrem obecným (Carpinus betulus),  javory mléčem, klenem a

babykou  (Acer  platanoides,  A.  pseudoplatanus,  A.  campestre),  jasanem  ztepilým  (Fraxinus

excelsior), lípou srdčitou (Tilia cordata), dřínem jarním (Cornus mas), jírovcem maďalem (Aesculus

hippo-castanum), ořešákem královským (Juglans regia). V podrostu se nacházejí bažanka vytrvalá

(Mercurialis  perennis),  kokořík  mnohokvětý a  vonný (Polygonatum multiflorum  a  P. odoratum),

pýrovník psí (Elymus caninus), strdivka nící (Melica nutans), hrachor jarní (Lathyrus vernus). Vzácně

byla zjištěna lilie zlatohlávek (Lilium martagon), dymnivka bobovitá a nízká (Corydalis intermedia a

C. pumila), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
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V degradovaných  lesích  jsou  v  podrostu  hojné  nepůvodní  keře  pámelník  bílý  (Symphoricarpos

albus),  tavolník  (Spiraea  sp.),  pustoryl  věncový  (Philadelphus  coronarius)  nebo  šeřík  obecný

(Syringa vulgaris) i nepůvodní a ruderální druhy bylin jako kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík

městský  (Geum  urbanum),  kakost  smrdutý  (Geranium  robertianum),  krabilice  mámivá

(Chaerophyllum temulum), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) či invazní netýkavka malokvětá

(Impatiens parviflora). Masivně se šíří česnek podivný (Allium paradoxum).

Mezi  porosty  dřevin  se  vyskytují  menší  loučky  i  rozsáhlé plochy  extenzivních  sadů.  Plošně

převládají  degradované travní  porosty,  nicméně nacházejí  se  zde i  poměrně druhově bohaté a

zachovalé louky. Na živinami chudších stanovištích rostou např. třeslice prostřední (Briza media),

bika  ladní  (Luzula  campestre),  hvozdík  kartouzek  a  kropenatý  (Dianthus  carthusainorum  a  D.

deltoides), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum); na úživnějších pak sveřep vzpřímený (Bromus

erectus), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), šalvěj luční (Salvia pratensis), prvosenka jarní

(Primula veris) a i další teplomilné elementy jako strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica),

kostřava žlábkatá (Festuca rupicola),  ovsíř  luční  (Helictorichon pratense)  nebo jahodník trávnice

(Fragaria viridis).

Hojně se na okrajích cest a synantroních stanovištích vyskytují  ruderální druhy a různé plevele.

Mezi nimi i vzácnější teplomilné prvky jako blín černý (Hyoscyamus niger) a pak i stepní a skalní

druhy jako mochna přímá (Potentilla recta) nebo ostrolist poléhavý (Asperugo procumbens).

Zvláště chráněné druhy rostlin

V území dotčeném záměrem byly zjištěny i některé rostlinné druhy řazené mezi zvláště chráněné

podle vyhl. č. 395/1992 Sb.:

• dřín jarní Cornus mas (ohrožený druh) – desítky ex., pravděpodobně částečně vysazené;

• lilie  zlatohlavá Lilium  martagon (ohrožený  druh)  –  5  jedinců  v  suťovém  lese  JV  od

Strahovského kláštera (50°05’03,4’’N 14°23’30,7’’E), mimo dosah záměru;

• tis červený Taxus  baccata  (silně  ohrožený druh)  –  stovky jedinců,  zřejmě polopřirozený

výskyt, hojně zmlazuje v suťových lesích, roste i v místech plánované akumulace vod.

(s využitím Beleco, 2020)
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3.3.2 Bezobratlí

Jako bioindikační  zástupci pro posouzení intenzity potenciálních vlivů vyplývajících ze záměru byli

zvoleni motýli a brouci. Jedná se o standardní výběr s vysokou vypovídající hodnotou. Podkladem

byl aktuální entomologický průzkum zpracovaný kolektivem autorů pod koordinací spolku Beleco

(2020). 

Motýli

V  rámci  průzkumu  bylo  v  PP  Petřín  zaznamenáno  23  druhů  denních  motýlů  z  pěti  čeledí.

Nejpočetněji byla zastoupena čeleď babočkovití (Nymphalidae) – 9 druhů, běláskovití (Pieridae) (6

druhů) a modráskovití (Lycaenidae) – 5 druhů, méně početně byly zastoupeni – soumračníkovití

(Hesperiidae) – 2 druhy a otakárkovití (Papilionidae) – 1 druh. 

Nejvyšší počty druhů byly zjištěny v otevřených částech Seminářské zahrady a Zahrady Kinských,

kde  se  nacházejí  plochy  vegetace  dočasně  vyjmuté  z  intenzivního  managementu  (pásy

nektaronosných květin) nebo se jedná o hůře přístupná místa. 

Zvláště chráněné druhy motýlů

Otakárek ovocný Iphiclides podalirius (ohrožený druh)

Charakter  výskytu:  žije  na  výslunných  lokalitách  s  řídkými  křovinami,  jako  jsou  stepi,  jižně

orientované stráně apod. Vzhledem k velké mobilitě druhu je možné jej zastihnout i jinde v krajině

včetně intravilánů obcí.  V PP Petřín byl  zastižen jeden jedinec v Seminářské zahradě a jeden v

Zahradě Kinských. Přes výskyt slivoně trnky (Prunus spinosa) v Seminářské zahradě (Farská et al.

2020) je rozmnožování druhu v území málo pravděpodobné a spíše se jedná o migrující jedince.

Brouci

Z  hlediska  biotopových  nároků  lze  rozlišit  společenstvo  druhů  vázaných  na  otevřená  suchá

stanoviště  a  společenstvo  druhů  vázaných  na  lesy.  Z  významných  nálezů  druhů  otevřených

stanovišť je nutné zmínit především nosatce Lixus vilis. Nález na Petříně je jedním z prvních zjištění

tohoto  druhu  v  Čechách  a  potvrzením  více  než  sto  let  starého  a  do  současného  průzkumu

nedoloženému  výskytu  v  Praze.  Z  dalších  druhů  je  významná  velmi  početná  populace  krasce

Coraebus elatus, mandelinek  Coptocephala rubicunda  a  Luperus xanthopoda, květiníka  Hirticollis
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hispidus  a  dalších  druhů.  Ze  silně  zastoupené  čeledi  střevlíkovitých  (Carabidae)  se  na  suchých

biotopech vyskytují některé charakteristické druhy suchých stepních strání, např. Harpalus caspius,

H. pumilus, H. subcylindricus, Microlestes fissuralis.

Společenstvo brouků vázaných na lesy a především skupina druhů vyhledávající  staré stromy s

dutinami a mrtvým dřevem jsou nejvýznamnější skupinou druhů v rámci celého entomologického

průzkumu.  Podařilo  se prokázat  výskyt  některých velmi  vzácných druhů obývajících v  typickém

případě přirozené porosty pralesovitého charakteru, jejichž výskyt na Petříně je vzhledem k jeho

poloze v samém centru hlavního města pozoruhodný. K nejvýznamnějším druhům v tomto ohledu

patří pestrokrovečník  Dermestoides sanguinicollis, nosatec Gasterocercus depressirostris, kovaříci

Drapetes mordelloides,  Elater ferrugineus,  Ampedus cardinalis  a  Brachygonus megerlei, dřevomil

Eucnemis  capucina,  lodničník  Lymexylon  navale,  drabčíci  Bisnius  subuliformis  a  Hesperus

rufipennis, potemník  Prionychus melanarius  a brouci z čeledi Zopheridae:  Pycnomerus terebrans,

Synchita mediolanensis  a Synchita undata. Nález každého z uvedených druhů je velmi významný,

ale zcela klíčovým parametrem je celková druhová pestrost saproxylofágních druhů ukazující  na

přítomnost reliktního stanoviště s dlouhodobou kontinuitou a velmi vhodnými podmínkami pro

výskyt na odumřelé dřevo vázaných druhů. 

Kromě těchto druhů se zde vyskytuje pestré spektrum druhů vázaných na jiné části stromů (tenké

větvičky,  listy  apod.).  Z  významných druhů jsou  to  krasci  Agrilus  sinuatus,  Anthaxia  fulgurans,

Anthaxia  semicuprea  a  Anthaxia  suzannae,  tesaříci  Leioderes  kollari  a  Tetrops  starki,

pestrokrovečník  Tilloidea unifasciata  a další.  Ze střevlíkovitých lesních druhů byl  zjištěn reliktní

Notiophilus rufipes. 

Za  klíčovou  plochu  lze  označit  rozvolněnou  část  Lobkovické  zahrady  v  prostoru  nad  cestou

procházející okolo památníku J. Vrchlického. Lesní porosty zde mají různou strukturu a charakter od

zapojených po velmi  rozvolněné lesy s  bohatým křovinným patrem a  velkou zásobou mrtvého

dřeva. V této části byly nalezeny nejvýznamnější druhy saproxylofágních druhů. Zvláštní pozornost

zaslouží starý jilm poblíž památníku J. Vrchlického (50.0851089, 14.3961553), kde byli mimo jiné

nalezeni  kovařík  rezavý  (Elater  ferrugineus),  lodničník  Lymexylon  navale,  dřevomil  Eucnemis

capucina a drabčík Thamiaraea cinnamomea. 
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Zvláště chráněné druhy   brouků  

Brachinus crepitans   a   Brachinus explodens   (  ohrožené druhy)  

Lokálně velmi hojné druhy na suchých až polovlhkých stanovištích bez zastínění: stepi, pole; nížiny

až hory. Oba druhy jsou zařazené mezi zvláště chráněné v kategorii ohrožený, ve skutečnosti ale

ohrožené nejsou, zvláště v teplejších nížinných oblastech jsou velmi hojné i na člověkem značně

ovlivněných biotopech (pole, ruderály apod.). 

V dotčeném území se oba druhy vyskytují plošně v sadech v Seminářské zahradě a v navazujícím

lesním porostu v Petřínských sadech.  

K  ovařík rezavý   Elater ferrugineus   (  silně ohrožený druh  )   

Vzácný druh velkých stromových dutin. Vyskytuje se v zachovalých lužních lesích, starých parcích a

alejích. V ČR je rozšířen lokálně v nížinách a pahorkatinách.

V dotčeném území se vyskytuje v Lobkovické zahradě, v lesních porostech ve svahu nad cestou u

pomníku J. Vrchlického. 

R  oháč obecný   Lucanus cervus   (  ohrožený druh)  

Charakteristický  druh  starších  listnatých  lesů  v  nížinách  a  teplých  pahorkatinách.  Ve  středních

Čechách  hojný  na  většině  vhodných  stanovišť.  Na  Petříně  se  vyskytuje  trvale  a  dlouhodobě.

Početnost  jeho  populace  však  patrně  není  příliš  velká,  je  zde  ohrožen  zejména  izolovaností

uprostřed zástavby velkoměsta. 

Výskyt roháče na Petříně je soustředěn hlavně jižní části parku (Kinského zahrada), tedy zhruba od

trasy lanové dráhy na jih. Méně často je zjišťován i v jiných částech a jeho výskyt lze ve vhodných

biotopech  označit za plošný (Chobot in verb.)

Zlatohlávek tmavý   Oxythyrea funesta   (  ohrožený druh)  

Zlatohlávek tmavý byl v minulosti (ještě před ca 30 lety) mimořádně vzácným druhem. Od 90. let

začal  expandovat  a  dnes  patří  k  nejběžnějším  druhům  zlatohlávkovitých,  na  našem  území

rozšířeným od nížin do nižších hor. 
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V dotčeném území byl zaznamenán ve Strahovské zahradě, v ovocných sadech mimo PP i v lesní

části v PP., a v Seminářské zahradě – v sadech v Seminářské zahradě a v navazujícím lesním porostu

v Petřínských sadech. 

3.3.3 Obratlovci

Také obratlovci jsou skupinou, jejíž zástupci včetně vzácných a ohrožených druhů obývají dotčené

území Petřína. Podkladem pro výběr potenciálně ovlivněných druhů byl průzkum zpracovaný v roce

2020 (Beleco 2020), nálezová databáze NDOP a vlastní terénní šetření. Tyto zdroje byly doplněny

specializovaným  průzkumem  zaměřeným  na  výskyt  plcha  velkého  (Rychlý  2019)  a

chiroptetorologickým  průzkumem  (Nyctalus  2019).  Jako  bioindikační  skupina  byli  zvoleni

obojživelníci, ptáci, doplňkově též letouni a plch velký.

Obojž  ivelníci  

Z obojživelníků byl v dotčeném území zaznamenán jediný druh:

Ropucha obecná Bufo bufo  (ohrožený druh) – populace ropuchy obecné v PP Petřín dosahuje

početnosti  nejméně  vyšších  desítek  až  nižších  stovek  jedinců.  Rozmnožování  druhu  probíhá  v

přítomných vodních plochách v Kinského zahradě. Obě zde přítomné vodní  plochy (jezírko „ U

lachtana“ a jezírko pod vodopádem) mají podobný charakter – umělé nádrže se skalnatými břehy a

absencí, nebo minimem vodní vegetace. Z hlediska rozmnožování ropuchy jsou suboptimální.  V

terestrické fázi se ropuchy pohybují po celém území přírodní památky.

Pro obojživelníky nepředstavuje PP Petřín příliš významnou lokalitu. Pravidelně se zde vyskytuje a

rozmnožuje pouze ropucha obecná (Bufo bufo), která patří k našim nejhojnějším a nejrozšířenějším

druhům schopných osidlovat nejrůznější otevřené biotopy včetně intravilánů velkých měst. Výskyt

dalších dvou druhů (skokan hnědý Rana temporaria a skokan štíhlý Rana dalmatina) je ojedinělý a

uvedené druhy se zde pravděpodobně nerozmnožují nebo jen zřídka.

P  táci  

V období 1985-2020 bylo na Petříně zjištěno minimálně 76 druhů ptáků. Z tohoto počtu je 55 

druhů hnízdících a 21 druhů se vyskytlo v období migrace nebo v zimě (jejich hnízdění nebylo 

prokázáno nebo jej vzhledem k jejich biotopovým nárokům nelze předpokládat). U některých 
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druhů došlo k poměrně významným změnám charakteru výskytu a početnosti. V roce 2020 byl 

zjištěn výskyt 56 druhů, z toho 43 v kategorii hnízdící. Dva druhy (dudek chocholatý a kalous 

pustovka) byly v roce 2020 na Petříně zjištěny vůbec poprvé.

Celkem bylo v letech 1985 až 2020 zaznamenáno 14 v současnosti zvláště chráněných druhů ptáků.

Mezi  druhy,  kteří  dotčené území v současnosti využívají  k  hnízdění  a  mají  tedy k  němu úzkou

biotopovou vazbu, patří:

• krahujec obecný Accipiter nisus (silně ohrožený druh) – hnízdí zde 1 až 2 páry;

• strakapoud prostřední Dendrocopos medius (ohrožený druh) – 3 až 5 párů;

• slavík obecný Luscinia megarhynchos (ohrožený druh) – v posledních letech vymizelý druh,

byl v roce 2020 zaznamenán v počtu 3 zpívajících samců v prostoru Kinského zahrady;

• lejsek šedý Muscicapa striata (ohrožený druh) – hnízdí cca 2 páry, včetně dotčeného území;

• ťuhýk obecný Lanius collurio  (ohrožený druh) –  Ještě počátkem 90. let minulého století

bylo zjištěno hnízdění jednoho páru v šípkovém keři v Seminářské zahradě. V současnosti již

tento druh na Petříně nehnízdí.

Savci

Ze  zvláště  chráněných  druhů  savců je v  území  hojný výskyt  veverky  obecné Sciurus  vulgaris

(ohrožený druh). Specifikou v rámci pražských parků a ploch zeleně je výskyt plcha velkého Glis glis

(ohrožený druh).  Jeho početná a stabilní populace je detailně dokumentována v práci Rychlého

(2019). Obývá téměř plošně celý park, včetně území dotčeného záměrem. 

Letouni

Celkem  bylo  zaznamenáno  šest  druhů  (příp.  sedm)  nebo  kryptických  dvojic:  netopýr  rezavý

(Nyctalus  noctula), netopýr  hvízdavý (Pipistrellus  pipistrellus),  netopýr  nejmenší (Pipistrellus

pygmaeus), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr

ušatý/dlouhouchý (Plecotus  auritus/austriacus),  jeden  záznam  nebyl  druhově  určen.  Z  těchto

druhů převládal n. rezavý, častější byl také n. nejmenší. V průběhu postlaktace a migrace vzrostl

počet záznamů n. večerního. Všichni netopýři patří mezi zvláště chráněné druhy (Nyctalus 2017).
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3.3 Výsledky terénního průzkumu

Byly provedeny dvě terénní návštěvy zaměřené na zjištění stavu přírodních stanovišť potenciálně

ovlivněných  posuzovaným  záměrem  a  také  na  možné  ověření  potenciálního  výskytu  cenných

přírodních fenoménů v území dotčeném záměrem a jeho okolí.

V místech plánovaných lokalit pro obnovu akumulace i vedení tras odvodnění bylo sledováno, jestli

se  zde  nachází  potenciální  biotop  zvláště  chráněných  druhů  a  zdali  by  mohl  být  ohrožen

plánovaným záměrem. 

Pozornost byla věnována trasám potrubí a zejména akumulačním nádržím. 

1. Nádrž Premonstráti

Nádrž je v současnosti bez vody a pomalu vlivem sukcese zarůstá (obr. 4 a 5). Na dně se rozvíjí

vegetace,  včetně  keřů.  Nad  nádrží  je  málo  vydatný  zdroj  vody.  Na  březích  (mimo  plánovanou

zátopu) jsou starší  jedinci  listnatých stromů. Břehy a nádrž samotná zarůstá náletem tvořeným

mimo jiné chráněným druhem (v tomto případě zde velmi pravděpodobně důsledkem výsadby)

tisem červeným Taxus  baccata.

Obr.  4  Lokalita  pro  obnovenou  nádrž
1. Premonstrátů

Obr.  5  Lokalita  pro  obnovenou  nádrž
1. Premonstrátů – nefunkční výpustní objekt
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2.  Nádrž Vojířova

Nefunkční výpustní objekt, tvar terénu a vlhčí partie dna nastiňují dřívější funkci této lokality. Nádrž

je obklopena porotem starých listnatých stromů. Nachází se v potenciálním biotopu roháče, porost

je však do značné míry zastíněný a tudíž méně vhodný (obr. 6 a 7).  

Obr. 6 Lokalita pro obnovenou nádrž 2.Vojířova Obr.  7 Lokalita pro obnovenou nádrž 2.  Vojířova –
výpustní objekt

3. Nádrž Medvědín

Nádrž má břehy tvořené velkou betonovou skruží, dno je tvořené opadem listí z okolních stromů a

porostem kopřivy dvoudomé. Okolí tvoří stinný porost listnatých dřevin (obr. 8 a 9).   

Obr. 8 Lokalita pro obnovenou nádrž 3. Medvědín Obr. 9 Dno plánované nádrže 2. Medvědín
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1. 4. Nádrž Petřinka 1

V současnosti jediná funkční nádrž, tzn. nádrž s vodou. Nachází se pod restaurací Petřínské terasy,

na otevřené ploše na svahu (obr. 10). Břehy jsou lemovány mokřadní vegetací a soliterními vrbami

(obr. 11). 

Obr.  10  Nádrž  Petřinka  1  se  nachází  ve  svahu  na
otevřeném prostranství

Obr. 11 Břehové porosty nádrže Petřinka 1 

5. Nádrž Petřinka 2

Terénní prohlubeň v současnosti zcela bez vody. Lokalita zarůstá náletovou keřovou vegetací, břehy

jsou lenovány jednotlivými listnatými stromy, okolí je otevřené, tvoří jej ovocný sad (obr. 12 a 13).

Obr. 12 Náletová vegetace v místě plánované nádrže
5. Petřinka 2

Obr. 13 Náletová vegetace v místě plánované nádrže
5. Petřinka 2
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Přímo v místech plánovaného obnovy akumulačních nádrží není ohrožen klíčový segment biotopu

roháče a dalších organismů – staré stromy s dutinami nebo větším zastoupením mrtvého dřeva.

Nelze  zcela  vyloučit  občasné  využití  prostoru  nádrží  k  zimování  bezobratlých  nebo  drobných

zemních obratlovců. 
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4. HODNOCENÍ VLIVU ZÁSAHU

4.1 Provedené konzultace

Hodnocení vlivu zásahu bylo konzultováno s následujícími specialisty:

• Mgr. Eva Volfová – botanika

• Mgr. Pavel Marhoul – entomologie

• MUDR. Vít Zavadil - obratlovci

4.2 Zhodnocení dostatečnosti podkladů

Pro účely hodnocení byly využity následující podklady:

• Řízené  odvodnění  na  Petříně  v  rozsahu  zahrad  Strahovská,  Lobkovická  a  Seminářská.

Kompletní dokumentace projektu. Ekotechnik – Inženýring s.r.o.,  11/2019.

• Stanovisko Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 18. 11. 2019

(č. j.: MHMP 2541410/2019).

• Soubor  doporučených  opatření  pro  evropsky  významnou  lokalitu  Praha  –  Petřín

CZ0113773. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 2010.  

• Plán péče pro přírodní památku Petřín na období 2013 – 2022. Zelený svět 2011.

• Entomologický (Orthoptera, Lepidoptera, Coleoptera) průzkum PP Petřín. Závěrečná zpráva.

Beleco, z.s. 2020.  

• Ornitologický, batrachologický a botanický průzkum PP Petřín.  Závěrečná zpráva.  Beleco,

z.s. 2020.  

• Mapování plcha velkého (Glis glis) na Petříně a na dalších lokalitách ve Středních Čechách.

Rychlý J. 2019.

• Chiropterologický  průzkum  vybraných  pražských  parků  č.  DOT/54/12/012005/2017.

Závěrečná zpráva. ZO ČSOP Nyctalus. 2019. 
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• Závěrečná zpráva z biologického a inventarizačního průzkumu vybraných skupin živočichů v

lesních biotopech Prahy. Andreas M., Bogusch P., Horák J. 2020. 

Byla využita data z mapového serveru AOPK ČR http://mapy.nature.cz a z nálezových databází 

NDOP (nálezová databáze AOPK ČR), AVIF (nálezová databáze České společnosti ornitologické), 

Pladias (nálezová databáze České botanické společnosti) a www.biolib.cz. 

V rámci zpracovávání hodnocení byl proveden orientační terénní průzkum v roce 2021 zaměřený 

na cévnaté rostliny, obratlovce a potenciální biotopy saproxylického hmyzu.

Pro provedení hodnocení významnosti zásahu předmětného záměru byly tyto podklady shledány 

jako dostatečné.
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4.3 Identifikace a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy

Realizace záměru,  tedy obnovení  akumulačních prostorů na vodu a  nový systém odvodnění,  s

sebou může přinést některé přímé i nepřímé vlivy, jejichž působení se projevuje i sekundárně nebo

kumulativně. Vlivy na přírodní složky lze rozdělit do následujících kategorií:

Plošný zábor biotopu

Realizací  záměru dojde k plošnému záboru v místě akumulačních nádrží.  Zde dojde k přeměně

biotopů rostlin a živočichů. Jedná se o  velmi malé  plochy, které tvoří jen malý podíl dotčeného

území a celé plochy zeleně na Petříně.

Mortalita způsobená při výstavbě záměru 

Při  stavebních pracích,  příp.  při  kácení  dřevin  nelze  vyloučit přímé zabití živočichů.  Jedná se  o

nepříliš pravděpodobnou mechanickou likvidaci v důsledku terénních prací. Při ražbě potrubí ve

větších hloubkách, které jsou předpokládány, je takový vliv minimální.  

Znečištění   prostředí  

V případě havárie spojené s únikem znečišťujících látek do prostředí by mohlo dojít k znečištění

půdního profilu nebo vody a tím i k poškození biotopu rostlin či živočichů. 

Rušení v době výstavby i provozu

V době výstavby dochází k nárůstu hladiny rušení v dotčeném území. To může pro některé citlivější

druhy živočichů zejména ptáků a savců představovat limitující faktor vedoucí k opuštění území. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr v intenzívně navštěvované lokalitě městského parku, bude

změna intenzity rušení v době provozu méně výrazná. 
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4.4 Identifikace chráněných zájmů ochrany přírody

Byly identifikovány chráněné zájmy v okolí zásahu, které by mohly být dotčené jeho realizací ve fázi

výstavby nebo provozu. Byla zjišťována zvláště chráněná území (velkoplošná, maloplošná), lokality

Natury 2000  (evropsky  významné  lokality,  ptačí  oblasti),  územní  systém  ekologické  stability,

významné krajinné prvky, přírodní parky, památné stromy, zvláště chráněné druhy.

4.4.1 Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Záměr neleží ve velkoplošném zvláště chráněném území. 

Dotčené  území se z velké části kryje s územím přírodní památky (PP) Petřín – nachází  se v její

severní části, pouze část pod Strahovským klášterem leží mimo ZCHÚ (obr. 14).  

PP Petřín    je identifikovaná jako dotčený chráněný zájem.  

Obr. 14 Přírodní památka Petřín (zdroj: IPR Praha)

4.4.2  Evropsky významné lokality, ptačí oblasti

Zájmové území zasahuje do území evropsky významné lokality (EVL) Praha - Petřín.

Záměr je situován v zahradách v parku na Petříně, jehož podstatná část je chráněna jako EVL Praha

–  Petřín.  Tato  lokalita  je  vyhlášena  k  ochraně  populace  našeho  největšího  brouka  a  zároveň

evropsky významného druhu – roháče velkého – Lucanus cervus. Posuzovaný záměr, resp. jeho část
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zasahuje určitý podíl  rozlohy EVL. Je situován do parkových porostů, kde se roháč příležitostně

vyskytuje. Nelze tedy zcela vyloučit ovlivnění předmětu ochrany vlivy záměru. 

EVL Praha – Petřín je identifikována jako dotčená posuzovaným záměrem. 

Záměr neovlivní žádnou ptačí oblast (PO).

4.4.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V ploše záměru se nachází několik skladebních prvků ÚSES (obr. 15). 

Obr. 15 Prvky ÚSES v oblasti Petřína (zdroj: IPR Praha)

Velká část záměru leží na ploše regionálního biocentra (RBC) – R1 Petřín. Jedná se o funkční RBC -

parkový komplex s převážně přirozenými dřevinamii, loukami a sady. Přírodě nejbližší jsou strmé

svahy Petřína s výchozy pískovcových skalek. Lesní porosty mají přirozený ráz odpovídající kyselým

doubravám. 

Záměr je částečně součástí osy nadregionálního biokoridoru. 

Lokalita pro obnovu nádrže č. 1 (Premonstráti) se nachází na území funkčního interakčního prvku 

IP   Velká Strahovská zahrada   - komplex zahrad Strahovského kláštera se zachovalým a obnovovaným

ovocným sadem. Navazuje na RC Petřín. 

ÚSES   je identifikován jako dotčený chráněný zájem.  
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4.4.4 Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP)  jako ekologicky,  geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část

krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky

ve smyslu §3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platných předpisů jsou

lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Záměr se nachází v lesním porostu

Dále jsou významnými krajinnými prvky jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany

přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou

jimi  být  i  cenné plochy porostů  sídelních útvarů včetně historických zahrad  a  parků.  Na ploše

záměru není registrovaný VKP.

V  ýznamné krajinné prvky jsou identifikovány jako dotčené chráněné zájmy –   dochází k zásahu do  

lesního porostu  .  

4.4.5 Přírodní parky

Záměr nezasahuje do území žádného přírodního parku ani přírodní park neovlivní.

P  řírodní park  y nejsou   identifikován  y   jako dotčen  é   chráněn  é   zájm  y  .  

4.4.6 Památné stromy

Na  území dotčeném záměrem se nacházejí  dva památné stromy, které by mohly být záměrem

ovlivněné – oba rostou v blízkosti plánovaných lokalit pro obnovu akumulace vod (obr. 16 a 17).

Obr. 16 Babyka v Seminářské zahradě (zelený kruh) Obr. 17  Jasan ve Strahovské zahradě (zelený kruh)
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1.  Těsně  nad  břehem nádrže  č.  4  Petřinka  1  pod  restaurací  Petřínské  terasy  roste  Babyka  v

Seminářské zahradě

Ev. č. pam. stromu: 105426

Rok vyhlášení: 2009

2. V blízkosti nádrže č. 1Premostráti roste Jasan ve Strahovské zahradě

Ev. č. pam. stromu: 105072

Rok vyhlášení: 2007

Odhadované stáří: asi 210 let (v roce 2017)

Obvod kmene: 510 cm (2007), 513 cm (2013)

Výška: 37 m (2007)

Památné strom  y jsou identifikovány jako dotčené chráněné záj  my.  

4.4.7 Zvláště chráněné druhy

V  dotčeném  území  byl  zjištěn  výskyt  zvláště  chráněných  rostlin  a  živočichů  podle  vyhlášky  č.

395/1992 Sb., v platném znění. 

Rostliny: 

dřín jarní Cornus mas (O) – možné ohrožení jedinců kácením;

lilie zlatohlavá Lilium martagon (O) – mimo dosah záměru, nebude dotčen;

tis červený Taxus baccata (SO)  – možné ohrožení jedinců kácením;

Bezobratlí:

Otakárek ovocný Iphiclides podalirius (O) – mimo dosah záměru, nebude dotčen;

Brachinus crepitans a Brachinus explodens (O) – mimo dosah záměru, nebudou dotčené;

Kovařík rezavý Elater ferrugineus (SO) – možné ohrožení jedinců kácením;

Roháč obecný Lucanus cervus (O) – mortalita způsobená při výstavbě záměru;
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Zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta (O)– mortalita způsobená při výstavbě záměru;

Obratlovci:

ropucha obecná Bufo bufo (O) – zásah do terestrického biotopu;

krahujec obecný Accipiter nisus (SO) – zásah do biotopu, rušení;

strakapoud prostřední Dendrocopos medius (O) – zásah do biotopu, rušení;

slavík obecný Luscinia megarhynchos (O)– zásah do biotopu, rušení;

lejsek šedý Muscicapa striata (O)– možné ohrožení jedinců kácením, rušení;

ťuhýk obecný Lanius collurio  (O) – historický výskyt mimo dosah záměru; 

veverka obecná Sciurus vulgaris (O) – možné ohrožení jedinců kácením, rušení;

plch velký Glis glis (O)– možné ohrožení jedinců kácením, rušení.

Letouni  obecně  –  nebudou  záměrem  dotčení.  Na  plochách  záměru  se  nenacházejí  stromy  s

vhodnými úkryty (Nyctalus 2017).

Záměrem budou dotčené pouze některé zvláště chráněné druhy vyskytující se v dotčeném území.

Jedná se o druhy s úzkou biotopovou vazbou na území dotčené záměrem.

Zvláště chráněné druhy   jsou identifikovány jako dotčené chráněné zájmy.  

4.4.8 Migračně významná území a dálkové migrační koridory

Záměr nezasahuje do území vymezeného jako biotop zvláště chráněných druhů velkých savců.

Z  áměr nepředstavuje zásah do chráněného zájmu   migrace  .  
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4.5 Vyhodnocení vlivů zásahu

Významnost vlivů byla klasifikována podle následující stupnice významnosti vlivů (viz tab. 1).

Tab. 1 Stupnice významnosti vlivů

Hodnota Kategorie vlivu Popis

-2
Významně
negativní vliv

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených pří-
padech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na populaci druhu nebo její podstatnou část;
významné narušení  ekologických  nároků  druhu,  významný zásah  do  biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze záměru, nelze jej eliminovat.

-1 Mírně
negativní vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků druhu,
okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej omezit navrženými zmírňujícími opatřeními.

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

4.4.1 Vliv na PP Petřín

Předmětem ochrany PP je převážně vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a

opuk,  s  lesními  porosty  (zakrslé  doubravy,  habrové  doubravy)  a  s  význačnými  druhy  lesních

živočichů a rostlin. Zvláštní zřetel je brán na ochranu populace roháče obecného (Lucanus cervus) a

jeho biotopy. Současně je chráněn veškerý parkově upravený prostor s četnými věkovitými stromy

a jejich artefakty,  keřovými skupinami, rostlinami a živočichy včetně druhů v zájmu Evropských

společenství a zvláště chráněných druhů, přičemž je brán zvýšený zřetel na zachování kulturně-

estetické hodnoty historických zahrad a parků.

Předložený záměr není v rozporu s deklarovanými předměty ochrany PP Petřín. Záměr není obsažen

ve schváleném plánu péče o PP Petřín na roky 2013 až 2022 (Zelený svět 2011). Pozemky určené k

obnově akumualce vod jsou již v současnosti částečně vedeny jako vodní plochy. 

Záměr zachovává kulturně-estetické hodnoty historických zahrad a parků, zvyšuje nabídku biotopů

o vodní prostředí, které v prostředí PP chybí, i když bývalo v minulosti jeho součástí. Pro řadu druhů

můžu být záměr pozitivním opatřením.  Pouze v průběhu realizace je záměr spojen s některými

potenciálně negativními vlivy. Vzhledem k jejich omezenému plošnému i časovému rozsahu je vliv

záměru na PP Petřín hodnocen jako mírný.
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4.4.2 Vliv na EVL Praha – Petřín

Záměr  byl  předložen  k  vyjádření  zodpovědnému  orgánu  ochrany  přírody,  jímž  je  Magistrát

Hlavního  města  Prahy  (MHMP).  Ten  ve  svém  stanovisku  ze  dne  19.  12.  2019  (č.j.:  MHMP

2541410/2019)  požaduje:  „zpracovat  preventivní  naturové  hodnocení…“  z  důvodu  možného

ovlivnění předmětu ochrany EVL Praha – Petřín, kterým je roháč obecný Lucanus cervus. “

Vliv  na  EVL  je  nutné  vždy  hodnotit  prostřednictvím  posuzování  možného  ovlivnění  předmětů

ochrany. V tomto případě se jedná o potenciální vliv na jediný živočišný druh: roháč velký Lucanus

cervus.

Toto hodnocení  proběhlo souběžně s  předloženým hodnocením podle  § 67 ZOPK (Volf  2021).

Závěrem hocneoní podle § 45i ZOPK bylo konstatováno, že záměr „Řízené odvodnění na Petříně“

nemá významný negativní vliv  (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.) na

celistvost a předměty ochrany  evropsky významné lokality Praha – Petřín ani žádné jiné PO ani

EVL.

Vliv záměru na roháče velkého Lucanus cervus – jediný předmět ochrany této EVL by vyhodnocen

jako mírný.

4.4.3 Vliv na ÚSES

Záměr neovlivní funkci  skladebních prvků ÚSES (RBC Petřín, NRBK, IP Velká Strahovská zahrada).

Jedná se o malé statické objekty, vodní plochy, které nezpůsobí fragmetaci prostředí, jsou snadno

migračně prostupné, a to i pro méně pohyblivé organismy, včetně bezobratlých a rostlin.

Vliv na ÚSES je hodnocen jako nulový.

4.4.4 Vliv na VKP

Realizace záměru se dotkne významného krajinného  prvku les. Jedná se o maloplošný zásah, který

nezpůsobí oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí. Nezpůsobí omezení migrační prostupnosti

ani zmenšení rozlohy cenných stanovišť či biotopů. Lesní porosty na Petříně nejsou součástí PUPFL,

nejedná se o lesní pozemky. 

Vliv zásahu na VKP  je hodnocen jako nulový.

4.4.5 Vliv na památné stromy

1. Babyka v Seminářské zahradě
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Strom může  být  ovlivněn stavebními  pracemi  v  blízkosti  nádrže  Petřinky  1.  Negativní  vlivy  lze

minimalizovat zmírňujícími opatřeními (biologický dozor, mechanická ochrana,…).

Vliv na památný strom Babyka v Seminářské zahradě je hodnocen jako mírně negativní. 

2. Jasan ve Strahovské zahradě

Strom může být ovlivněn stavebními pracemi v blízkosti nádrže č. 1Premostráti. Negativní vlivy lze

minimalizovat zmírňujícími opatřeními (biologický dozor, mechanická ochrana,…).

Vliv na památný strom Jasan ve Strahovské zahradě je hodnocen jako mírně negativní. 

4.4.6 Vliv na zvláště chráněné druhy (ZCHD)

Vyhodnocení vlivu záměru na ZCHD je shrnuto formou tabulky č. 2.

Tab. 2 Souhrnné vyhodnocení vlivů na ZCHD

Český název
Stupeň
ochrany Vliv

Vyhodnocení 
vlivu Komentář

dřín jarní O

Kácení náletu v 
plochách 
akumulací Mírně negativní

Malý podíl zasažené populace, nepůvodní 
výskyt

tis červený SO

Kácení náletu v 
plochách 
akumulací Mírně negativní

Malý podíl zasažené populace, nepůvodní 
výskyt

kovařík rezavý SO

Ohrožení 
kácením, zásah 
do biotopu Mírně negativní

Strom s výskytem druhu nebude záměrem 
ovliněn

roháč obecný O

Mortalita při 
stavebních 
pracích Mírně negativní Malý podíl potenciálně zasažené populace

ropucha obecná O

Zásah do 
terestrického 
biotopu, 
mortalita při 
stavbě Mírně negativní

Malý podíl potenciálně zasažené populace.

Z dlouhodobého hlediska má záměr pozitivní 
vliv.

krahujec obecný SO
zásah do biotopu,
rušení Mírně negativní Časově omezené trvání vlivu
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Český název
Stupeň
ochrany Vliv

Vyhodnocení 
vlivu Komentář

strakapoud 
prostřední O

zásah do biotopu,
rušení Mírně negativní Časově omezené trvání vlivu

slavík obecný O
zásah do biotopu,
rušení Mírně negativní Časově omezené trvání vlivu

lejsek šedý  rušení Mírně negativní Časově omezené trvání vlivu

veverka obecná O

možné ohrožení 
jedinců kácením, 
rušení Mírně negativní

Malý podíl zasažené populace, možnost 
zmírnění

plch velký O

možné ohrožení 
jedinců kácením, 
rušení Mírně negativní

Malý podíl zasažené populace, možnost 
zmírnění

Potenciálními vlivy na ZCHD jsou mortalita během stavby, zábor plochy biotopu, rušení a ovlivnění

prostředi v důsledku havárie.

Hodnocení proběhlo pomocí vážení podílu zasažené popualce v regionálním měřítku, vzácnosti a

míře ohrožení každého chráněného taxonu a kumulativního působení na tyto taxony v rámci širšího

regionu. 

Vliv na zvláště chráněné druhy rostlin a obratlovců je hodnocen jako mírně negativní.

Vliv na saproxylické druhy brouků je vzhledem k malému rozsahu kácení hodnocen jako mírně

negativní. 

4.4.7 Vliv na krajinný ráz 

Záměrem je obnova vodních ploch na místě původních nádrží. Nedojde k výrazné změně podoby

parku, zásah je menšího rozsahu s minimálním, spíše pozitivním vizuálním působením. Také rozsah

zásahů do zeleně, která je zde důležitým krajinotvorným prvkem je maloplošný a dočasný.

Vzhledem  k  charakteru  krajiny  a  záměru  a  vzhledem  k  faktu,  že  nedochází  k  výrazné  změně

současného stavu, lze hodnotit vliv záměru na krajinný ráz a pohledové charakteristiky krajiny jako

minimální. 
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5. NÁVRH OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ NEGATIVNÍHO VLIVU

Zmírnění  negativních  dopadů  na  populace  jmenovaných  druhů  lze  dosáhnout  některými

opatřeními.

Biologický dozor, záchranné transfery a opatření po dobu výstavby

K minimalizaci možných environmentálních rizik je nutné zajistit po dobu stavby biologický dozor.

Jeho úkolem bude předcházet likvidaci stanoviště víc než je nutné ve spojitosti s výstavbou i možné

mortalitě  jedinců  a  zejména  přijmout  opatření  v  případě  havárie  ohrožující  vodní  nebo  půdní

prostředí. Pro případ havárie je nutné mít k dispozici havarijní plán. Veškeré úkapy a potenciální

zdroje znečištění je nutné likvidovat odpovídajícím způsobem.

Vzhledem k výskytu živočichů zejména v dřevinách a obecně lesním prostředí hrozí riziko přímé

likvidace zvířat během výstavby. Z tohoto důvodu lze navrhnout jako záchranné opatření přenesení

exemplářů terestrických obratlovců přímo ohrožených stavbou  do území neovlivněného stavbou.

Tento transfer by měla provést odborně způsobilá osoba pověřená biologickým dozorem v době

těsně před započetím výstavby. 

Ochrana zeleně

Zeleň, která nebude v přímém územním střetu se stavbou, bude chráněna:

• bude vymezeno pásmo tak, aby při zemních pracích nedošlo k poškození kořenů stromů,

které nebudou káceny;

• zeleň v blízkosti příjezdových cest bude chráněna oplocením;

• oba památné stromy budou chráněny mechanickou ochranou podle platných metodik. 

Zásahy do zeleně

Nutné kácení a zásahy do zeleně musí být prováděny mimo hlavní fyziologické období rostlin a také

mimo dobu hnízdění ptáků a rozmnožování dalších živočichů vázaných svým výskytem na dřeviny.

Tyto zásahy tedy nesmí probíhat v období od 1. března do 1. listopadu běžného roku.
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Budoucí přítomnost zjištěných zvláště  saproxylických  druhů hmyzu podpoří ponechání kmenů ze

stromů určeých k odstranění (v plochách akumulací). 

Alespoň 1/3 kmenů doporučujeme nařezat na 1-3 m dlouhé klády a vyskládat poblíž k dokončení

vývoje alespoň části larev.   

36



Volf O. 2021: Řízené odvodnění na Petříně 

Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

6. ZÁVĚR

Vlivy posuzovaného zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody nejsou významné.

Byl vyhodnocen mírně negativní vliv na  zvláště chráněná území, soustavu Natura 2000,  památné

stromy a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Vlivy záměru na některé druhy organismů jsou z dlouhodobé perspektivy pozitivní. 

Záměr nepředstavuje ovlivnění ÚSES ani VKP. 

Byla navržena opatření ke zmírnění potenciálně negativních vlivů. 
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