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1 ÚVOD

Cílem tohoto posouzení je zjistit, zda má záměr „Řízené odvodnění na Petříně“ v navržené

podobě  významný  negativní  vliv  na  předměty  ochrany  a  celistvost  dotčených  evropsky

významných  lokalit (EVL)  a  ptačích  oblastí  (PO),  které  tvoří  soustavu  chráněných  území

Natura 2000.  

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. 

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

města Prahy. MHMP nechal pro lokalitu Petřínského parku, která je zároveň chráněna jako

přírodní  památka  Petřín,  vypracovat  řadu  přírodovědných  studií.  Ty  jsou  podkladem

předloženého hodnocení.

Hodnocení se řídí pokyny pro zpracování posouzení dle ustanovení §45i zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) (metodický pokyn MŽP – Anonymus,

2007) a je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu

záměru  a  koncepce  na  evropsky  významné  lokality  a ptačí  oblasti  a  o  náležitostech

hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.  
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2 ÚDAJE O ZÁMĚRU 

2.1 Název záměru

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

2.2 Umístění záměru

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  mapka  s  lokalizací  záměru
(červeně) a polohou EVL Praha – Petřín (modře)

2.3 Stručný popis záměru

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 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.
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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.

Základní členění na objekty je:

SO 01.1 - Zděné nádrže

SO 01.2 - Zemní nádrže
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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

nádrží, 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

Emise do ovzduší

Během  stavby  i  provozu  dojde  ke  zvýšení  prašnosti  a  znečištění  vzduchu  emisemi  ze

stavebních a dopravních strojů, nákladních a osobních automobilů. Samotný záměr nebude

zdrojem znečištění ovzduší.

Hluk

Během stavby dojde k dočasném zvýšení hlukového zatížení okolí ze stavebních a dopravních

strojů. Provoz záměru není spojen se zvýšením hlukové zátěže.
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Riziko havárií

Ve fázi výstavby nelze zcela vyloučit riziko havárie spojené s únikem škodlivých látek (paliva,

maziva) do okolního prostředí.

Nejčastějším  důvodem  havárie  je  únik  kontaminovaných  kapalin.  Odpadem  vzniklým  v

souvislosti s takovou havárií jsou použité materiály pro zachycování olejů, zemina znečištěná

ropnými  látkami,  směsi  olejů  s  vodou  apod.  Odpad  vzniklý  při  havárii  musí  být  vždy

odstraněn odbornou firmou, mající oprávnění k činnosti v tomto oboru.

Odpady

Výstavba

Ve fázi výstavby se předpokládá jen minimální množství vzniklých odpadů. Zemina odtěžená

při výstavbě bude použita na rekultivaci navazujících ploch. 

2.5 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: 2022

Dokončení: ???
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3 EVROPSKY VÝZNAMNĚ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

Natura 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště

a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany

nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvo-

řena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL).

Natura 2000 vychází ze dvou směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992

Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.: 

Směrnice  Rady  79/409/EEC  z  2.  dubna  1979  o  ochraně  volně  žijících  ptáků  (směrnice

o ptácích). 

Směrnice Rady 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).

Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků,

uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření,

týkajících se ochrany jejich stanovišť,  s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování

v jejich areálu rozšíření.  Ptačí  oblasti jsou v ČR novou kategorií  chráněného území a jsou

zřizovány nařízeními vlády. V současnosti je na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.

Evropsky  významné lokality (EVL)  se  vyhlašují  na  základě  směrnice  o stanovištích  a v ČR

požívají základní nebo smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL

se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin

v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou

obsaženy  v tzv.  národním  seznamu  evropsky  významných  lokalit  podle  nařízení  Vlády  č.

318/2013 (novelizované dále nařízením Vlády č. 73/2016 a 207/2016). Aktuálně je celkový

počet EVL v České republice 1112, které pokrývají necelých 10 % její rozlohy.

Při posuzování vlivů záměrů a koncepcí je nutno zvažovat též PO a EVL vymezené na území

všech států Evropské unie. Vzhledem k poloze a charakteru posuzovaného záměru lze půso-

bení potenciálních vlivů na zahraniční lokality vyloučit.
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3.1 Identifikace dotčených lokalit

Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny

jako dotčené, pokud:

 jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin)

 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk)

 jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení)

 jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace, přerušení migrace)

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 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 nezasahuje na území žádné jiné evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti

(PO).  Vzhledem  k  vzdálenosti  jiných  EVL/PO  a  charakteru  záměru  lze  konstatovat,  že  k

ovlivnění dalších EVL a PO, a to na českém i na jiném státním území, je možné vyloučit.  
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3.2 Stručný popis dotčené evropsky významné lokality 

Název:   Evropsky významná lokalita Praha – Petřín 
Kód lokality:   CZ113773

  Nařízení vlády č.  318/2013 Sb.
Rozloha:   52, 5905 ha

Vrchol  Petřína  je  zalesněn přes  dlouhodobou parkovou péči  v  okolí  převážně původními

středoevropskými  listnatými  stromy.  Vegetační  jednotky  se  střídají  podle  přítomného

geologického podloží. V oblasti skalních výchozů jsou zachované acidofilní bikové doubravy

(sv.  Genisto  germanicae-Quercion,  biotop  L7.1),  na  hlubších  půdách  se  vyskytují  porosty

degradovaných hercynských dubohabřin (sv. Carpinion, biotop L3.1), na zazemněné suti jsou

přítomny suťové lesy (sv. Tilio-Acerion, biotop L4). 

Ve stromovém patře tvoří dominantu dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus

betulus), dále jsou silně zastoupeny i další listnaté dřeviny – buk lesní (Fagus sylvatica), javor

mléč (Acer platanoides), j.  klen (A.  pseudoplatanus), j.  babyka (A.  campestre), lípa srdčitá

(Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),  z keřů např.  dřín jarní  (Cornus mas).  V

horních partiích EVL  se  vyskytuje  tis  červený  (Taxus  baccata).  Nepřekvapivě  časté  jsou i

výsadby kultivarů a nepůvodních druhů stromů a keřů, např. dub červený (Quercus rubra),

jírovec  maďal  (Aesculus  hippocastanum),  pámelník  bílý  (Symphoricarpos  albus),  tavolník

(Spiraea  sp.) a další.  Přítomné dřeviny hojně zmlazují  a vytváří  v některých částech husté

keřové patro. V bylinném patře jsou přítomny druhy hájové květeny.

Jsou zde také hojně zastoupeny druhy, které dokládají silný vliv ruderalizace a eutrofizace

vycházející z polohy lokality v centru velkoměsta. 

V EVL je  významná fauna bezobratlých.  Z listorohých brouků zde žije  náš největší  brouk

roháč  obecný  (Lucanus  cervus),  který  je  jediným  předmětem  ochrany  EVL.  Těžiště  jeho

výskytu je v Kinského zahradě,  kde nalézá vhodný biotop s  osluněnými starými stromy v

rozvolněném porostu, dospělce však lze zaznamenat i v jiných částech EVL nebo i v jiných

blízkých parcích. Vzhledem k možnému zásahu do biotopu  roháče velkého, příp. ovlivnění

jeho  vývojového  cyklu,  je  tento  druh  označen  jako  potenciálně  dotčený  posuzovaným

záměrem.
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Obr. 4 Mapa EVL Praha – Petřín (podle drusop.nature.cz)

3.3 Popis dotčeného předmětu ochrany 

Roháč obecný   Lucanus cervus  

Kód předmětu ochrany: 1083

Biologie a ekologie

Je vázán svým výskytem na staré listnaté nebo smíšené lesy s vysokým zastoupením dubu,

může osídlit  i  větší  parky a  zahrady.  Dává přednost  světlejším porostům,  ale  důležitá  je

především nabídka mrtvého dřeva. Vyvíjí se v trouchnivějícím dřevě a v kořenech listnatých

stromů,  nejčastěji  dubů,  ale i  ovocných stromů,  vrb,  buků a dalších,  kam samice kladou

vajíčka.

Rozšíření

Roháč  obecný  je  rozšířen  po  celé  střední,  západní  a  mírnější  severní  Evropě,  na  západ

proniká do Portugalska, na východ na Ukrajinu. Vyskytuje se také v Malé Asii a Sýrii. 

V ČR se dříve vyskytoval  po celém území v nižších a středních polohách.  Dnes v mnoha

oblastech vyhynul, zejména v Čechách, kde je jeho výskyt ostrůvkovitý, na jižní Moravě je

dosud hojnější (obr. 5). 
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Obr. 5 Rozšíření roháče velkého v ČR v roce 2013 (zdroj: AOPK ČR)

Příčiny ohrožení

Roháč je ohrožen kácením starších stromů, krajinářskými úpravami parků a starých sadů.

Mezi další příčiny ohrožení patří i vysoké stavy černé zvěře, která může vyhledávat larvy, a

aplikace insekticidů. Roháč obecný u nás zatím není přímo ohrožen, nicméně především v

důsledku ubývání starých stromů a převodu doubrav na plantáže jehličnatých dřevin již v

Čechách vyhynul na řadě lokalit a zřetelně ubývá po celém území. 

Stav  z  hlediska  ochrany: U1  –  nedostatečný  (Hodnotící  zpráva  druhu  pro  rok  2013);

v Červeném seznamu (Hejda et al. 2017) je roháč velký zařazen do kategorie VU - zranitelný

druh. 

Populace v EVL Praha - Petřín a v území dotčeném záměrem:

Populace roháče velkého v oblasti Petřína je trvalá a stabilní. Její početnost však patrně není

příliš velká a je tak ohrožena zejména izolovaností uprostřed zástavby velkoměsta. 

Na území EVL je výskyt roháče soustředěn hlavně v jeho jižní polovině, tedy zhruba od trasy

lanové dráhy na jih. Centrum rozšíření tvoří Kinského zahrada, méně často je však zjišťován i
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v jiných částech a jeho výskyt lze ve vhodných biotopech EVL označit za plošný (Chobot  in

verb.) - obr. 6.

Obr. 6 Nálezy roháče velkého v EVL Praha Petřín (zdroj: NDOP AOPK ČR); výskyt je 
soustředěn v jižní polovině území EVL
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4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITY NATURA 2000

4.1 Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

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.  

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

zpráva. Beleco, z.s. 2020.  

 Závěrečná  zpráva  z  biologického  a  inventarizačního  průzkumu  vybraných  skupin

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

Pro  hodnocení  byla  dále  k  dispozici  data  AOPK  ČR  z  nálezové  databáze  NDOP  a  vrstvy

mapování biotopů (2021). 

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

Bylo  provedeno  terénní  šetření  zaměřené  na  průzkum  dotčených  částí  lokality  a

potenciálního ovlivnění předmětu ochrany (8. 9. a 25. 10. 2021).

Proběhly  následující  konzultace  s odborníky  na  dotčené  území,  metodiku  posuzování  a

předmět ochrany:

 Mgr. Eva Volfová – metodika hodnocení

 Mgr. Pavel Marhoul – autor entomologických průzkumů lokality, entomolog, Beleco

z.s., konzultován potenciální vliv na roháče velkého a jeho biotop; 

 Mgr., Mgr. Karel Chobot, PhD – entomolog, ředitel Odboru monitoringu biodiverzity

ústředního pracoviště AOPK ČR.

Pro provedení hodnocení záměru byly tyto podklady shledány jako dostatečné. 
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4.2 Výsledky návštěv a terénních šetření

Byly  provedeny  dvě  terénní  návštěvy  zaměřené  na  zjištění  stavu  přírodních  stanovišť

potenciálně  ovlivněných  posuzovaným  záměrem a  také  na  možné  ověření  potenciálního

výskytu předmětu ochrany v území dotčeném záměrem a jeho okolí.

Na území EVL Praha – Petřín, v místech plánovaných lokalit pro obnovu akumulace i vedení

tras odvodnění bylo sledováno, jestli se zde nachází potenciální biotop roháče velkého 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.7 a 8). Na dně

se rozvíjí vegetace, včetně keřů. Nad nádrží je málo vydatný zdroj vody. Lokalita leží

mimo území EVL. Na březích (mimo plánovanou zátopu) jsou starší jedinci listnatých

stromů. 

Obr.  7  Lokalita  pro  obnovenou  nádrž
1. Premonstrátů

Obr.  8  Lokalita  pro  obnovenou  nádrž
1. Premonstrátů – nefunkční výpustní objekt

2.  Nádrž Vojířova

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

lokality.  Nádrž  je  obklopena  porostem  starých  listnatých  stromů.  Nachází  se  v

potenciálním biotopu roháče, porost je však do značné míry zastíněný a tudíž méně

vhodný (obr. 9 a 10).  
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Obr. 9 Lokalita pro obnovenou nádrž 2.Vojířova Obr. 10 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. 11 a 12).   

Obr.  11  Lokalita  pro  obnovenou  nádrž
3. Medvědín

Obr. 12 Dno plánované nádrže 2. Medvědín

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.  13).  Břehy  jsou  lemovány

mokřadní vegetací a soliterními vrbami (obr. 14). 

Výskyt roháče velkého je v této lokalitě velmi nepravděpodobný – chybí zde vhodné

stromy i povrch, který by mohl být využit k zimování.   
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Obr. 13 Nádrž Petřinka 1 se nachází ve svahu na
otevřeném prostranství

Obr. 14 Břehové porosty nádrže Petřinka 1 

5. Nádrž Petřinka 2

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

vegetací,  břehy jsou lemovány jednotlivými listnatými  stromy, okolí  je  otevřené,  tvoří  jej

ovocný sad (obr. 15 a 16).

Obr.  15  Náletová  vegetace  v  místě  plánované
nádrže 5. Petřinka 2

Obr.  16  Náletová  vegetace  v  místě  plánované
nádrže 5. Petřinka 2

Přímo v místech plánovaného obnovy akumulačních nádrží není v nálezové databází NDOP

registrován výskyt roháče velkého. Na základě terénních šetření lze konstatovat, že ho nelze

zcela vyloučit, není však ohrožen klíčový segment biotopu roháče – staré stromy s dutinami

nebo  větším  zastoupením  mrtvého  dřeva. Nelze  zcela  vyloučit  občasné  využití  prostoru

nádrží k zimování. 
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4.3 Předpokládané vlivy záměru

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  předmět  ochrany  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, která tvoří jen velmi malý

podíl území EVL.

Mortalita způsobená při výstavbě záměru 

Při  stavebních  pracích  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 omezen.  

Znečištění prostředí

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

znečištění půdního profilu a tím i poškození biotopu roháče velkého. 
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4.4 Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany

Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti vlivů.

Tab. 1 Významnost vlivů – stupnice významnosti

Hodnota Termín Popis
-2 Významně 

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

-1 Mírně 
negativní vliv

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

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Záměr je spojen s následujícími negativními faktory na dotčený předmět ochrany – roháče

velkého:

 plošný zábor biotopu

 mortalita způsobená při výstavbě záměru

 znečištění prostředí v případě havárie

Intenzita vlivu negativních faktorů na roháče velkého je vyhodnocena v tabulce 2.

Tab. 2

Faktor Vyhodnocení
vlivu

Komentář

Zábor biotopu 0 Realizací záměru nedochází k plošnému záboru biotopu.

Mortalita  způsobená
při výstavbě záměru

-1 Zásah většího počtu zimujících jedinců je nepravděpodobný

Znečištění prostředí -1 Nelze zcela vyloučit příležitostný vnos znečištění v důsledku
havárie – riziko havárie lze minimalizovat zvoleným 
způsobem výstavby

4.5 Detailní vyhodnocení jednotlivých vlivů

Zábor biotopu

V místě plánované obnovy nádrží se nenachází porosty ani solitérní jedinci starých stromů

sloužící jako biotop druhu:
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1. Premonstrátů – v místě zátopy pouze náletové dřeviny, staré stromy na březích zůstanou

zachovány, nádrž leží mimo EVL.

2.  Vojířova  –  v  místě  zátopy  pouze  náletové  dřeviny,  staré  stromy na svazích na  nádrží

zůstanou zachovány. Dno je příliš vlhké na to, aby sloužilo jako bioto roháče, okolní porosty

jsou dosti stinné.

3. Medvědín – nádrž není obvyklým biotopem roháče, okolní porosty jsou dosti stinné. Je

možné příležitostné zimování na dně nádrže.

4. Petřinka 1 – nádrž není obvyklým biotopem roháče. Jedná se o funkční vodní plochu, ne

jejích březích chybí vhodné porosty starých mohutných dřevin.

5. Petřinka 2 – v místě zátopy pouze náletové dřeviny, staré stromy na svazích na nádrží

zůstanou zachovány.

Vzhledem k  velmi  malému podílu  plochy ovlivněného biotopu v  rámci  území  EVL je  vliv

hodnocen jako zanedbatelný, nulový.

Mortalita způsobená při výstavbě záměru

Nelze úplně vyloučit, že v místě nádrží 2 a 3 zimují  u pat některých starých stromů juvenilní

stádia (larvy) roháče. Podíl zasažené části populace je však natolik mizivý, že lze tento vliv

hodnotit jako mírný. 

Znečištění prostředí

Nelze zcela vyloučit  riziko znečištění  prostředí  v  důsledku havárie  při  stavebních pracích.

Biologickým dozorem a dodržování bezpečnostních zásad používaných technologií lze toto

riziko minimalizovat. Tento vliv by zasáhl spíše marginální část biotopu druhu.

Vliv záměru na roháče velkého je celkově vyhodnocen jako mírně negativní.

4.6 Vyhodnocení kumulace vlivů

Při  posuzování  záměrů  je  nutno počítat  s  kumulací  některých  vlivů  působících  již  v  sou-

časnosti v místě záměru, v jeho okolí, nebo záměrů, které se v dané lokalitě připravují. Pro

zjištění možných záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat

působení negativních vlivů až na úroveň významně negativních, byly využity znalosti místní

situace konzultantů předloženého hodnocení a informační systém EIA dostupný na internetu

(portal.cenia.cz). 
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V informačním systému EIA  není na území EVL Praha – Petřín registrován žádný záměr, u ně-

hož by probíhalo posuzování podle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.

 Zásadním kumulativním vlivem působícím na populaci nebo biotop roháče velkého na na

území EVL Praha – Petřín je způsob využití území, zejména zásahy do stromové vegetace. 

Péče o lokalitu je ovlivněna parkovou funkcí území. Většina ploch je udržována zahradnicky,

provádí se i bezpečnostní ořez větví u vzrostlých stromů, dosazování nových dřevin.

Nevhodná je přítomnost druhů, jejichž vlastnosti mohou mít potenciální negativní dopad na

biotop (schopnost šíření,  hybridizace s  domácími druhy,  přenos chorob,  schopnost  měnit

chemismus půdy apod.). Jedná se například o trnovník akát  (Robinia pseudacacia), pajasan

žlaznatý  (Ailanthus  altissima),  dub červený (Quercus rubra),  hybridní  topoly,  ale  i  keře  –

pámelník bílý (Symphoricarpos albus).

Dosavadní péče v území umožnila zachování předmětu ochrany na lokalitě, uvedené činnosti

jsou v souladu s jeho nároky (SDO o EVL Praha – Petřín).

Určitou  hrozbu  představuje  sběr  dospělých  jedinců  roháče  velkého,  tento  faktor  však

nehraje v prostředí Petřína zásadní roli.

Vzhledem k tomu, že záměr je lokalizován mimo hlavní výskyt roháče velkého, kterým je Kin-

ského zahrada, je vyhodnoceno, že v souvislosti s kumulativními vlivy  nedojde ke zhoršení

vlivů záměru na úroveň významně negativních vlivů.     

4.7 Porovnání variant 

Záměr byl předložen v jedné variantě.

4.8 Opatření k eliminaci a zmírnění vlivů

Vlivy záměru v předložené podobě byly vyhodnoceny jako mírně negativní. 

Pro další minimalizaci těchto vlivů lze navrhnout opatření:  

 při terénních pracích bude přítomen biologický dozor, který zajistí, aby nedošlo k pří-

padné likvidaci zimujících nebo vyvíjejících se larev v místě obnovovaných nádrží. 

 Bude zajištěna mechanická ochrana starých jedinců listnatých stromů na březích bu-

doucích nádrží. 

 Mrtvé dřevo nebude likvidováno, bude necháno v porostech lesního charakteru
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4.9 Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření s vlivem záměru v případě jejich
provedení

Ani v případě neprovedení eliminačních opatření nedojde k významně negativnímu vlivu zá-

měru na předmět ochrany EVL Praha – Petřín. Bez realizace opatření může dojít k mírnému

posunu v intenzitě působení synergických a kumulativních vlivů.  
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5 ZÁVĚR

Bylo vyhodnoceno, 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.
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