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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Voda je základ života. Stále slyšíme 
stesky na to, že málo prší, sněží 
a podobně. Faktem je, že v posled-

ních letech déšť přichází většinou jako pří-
valový a voda bez využití odtéká ze střech 
do kanalizace. Otázkou tedy je: jak vodu 
zadržet?  Ale většina veřejných budov, ne-
jen v Praze 12, má převážně okapy svedeny 
vnitřkem budov do kanalizace.

DEŠŤOVÁ VODA NEPATŘÍ 
DO KANÁLU 
Osvědčuje se jít postupnými kroky. „Změ-
nit tento systém vyžaduje větší investi-
ci. Našli jsme zatím jen několik menších 
střech na budovách městské části, kde bylo 
možné nádrž na vodu instalovat a zachy-
cenou vodou zalévat okolní rostliny. První 
velkou retenční nádrž vybudujeme v nové 
radnici, kterou nyní stavíme. Původně pro-
jekt obsahoval jen zasakovací systémy, ale 
projekt jsme změnili a vybudujeme aku-
mulační nádrž o velikosti 76 m3, ze které 
budeme zalévat vysazené stromy nejen 
v okolí radnice, ale i po celé městské části. 
Další nádrže plánujeme vybudovat při revi-
talizaci mateřských školek a škol, které na-
víc ušetří poplatky za odvod dešťové vody 
do kanalizace. Za celou městskou část činí 
poplatky více než 1,5 mil. Kč,“ uvedla Eva 
Tylová, místostarostka městské části.

JAK ZADRŽET VODU 
Aby se trávník zazelenal, musí se zalévat. 
A aby se nezaléval pitnou vodou, přiděli-
la radnice místním fotbalistům grant na 
vybudování nádrže, která zachytí vodu ze 
střechy šaten. 

„Navázali jsme spolupráci i s dalšími 
společnostmi, které mají budovy na území 
MČ Praha 12 bez okapů. Jsou to třeba ko-
telny nebo elektrické rozvodny. Velké plo-
chy střech jsou i na sídlištích. Voda teče do 
kanalizace, i když v létě zeleň na sídlišti trpí 
suchem a potřebovala by zalévat. Není to 
však úplně jednoduché, ale s několika SVJ 
již spolupracujeme na možnosti vodu za-
chytit do nádrže. Dalším krokem bude pro-
sadit, aby při nové výstavbě budovali inves-
toři akumulační nádrže. Zatím mají pouze 
povinnost vybudovat zasakovací opatření, 
která vodu zbrzdí, ale neakumulují,“ dodá-
vá místostarostka. 

Když je dlouhotrvající sucho, přívalová 
voda z občasných dešťů odtéká po ztvrd-
lém povrchu velice rychle a vůbec se ne-
vsakuje, pouze vytváří erozní rýhy, strhává 
půdu a vyplavuje ji na chodník nebo bez 
užitku mizí do kanálu. 

Po zkušenostech se suchem minulých let 
začíná městská část zadržovat vodu v tzv. 
svejlech – zasakovacích průlezích. V příko-
pě naplněném kamenivem se voda zadrží 
a vsákne. Snižuje to defi cit vody v létě 
a omezuje i erozi půdy. „První svejly byly 
vybudovány ve volnočasovém areálu VOSA 
v Modřanech a na sídlišti Kamýk. Výhodou 
svejlu je, že nepotřebuje stavební povolení 
i cena je příznivá – podle kvality terénu (po-
užití bagru) a dalších podmínek se pohybu-
je od 2 do 4 tis. Kč za 1 m.

MOZAIKOVÁ SEČ 
PRO LUČNÍ KVĚTY A MOTÝLI
Vodu pomáhá zadržet i vyšší trávník. 
Městská část v loňském roce omezila po-
čet sečí trávy, plánovala je podle meteoro-
logických podmínek, za kterých je možné 

sekat. Stanovila fi rmám určitý řád, přitom 
vycházela z metodického doporučení od-
boru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy (Management travnatých ploch 
v období dlouhodobého sucha a horka), 
které zakazuje sekat při teplotách nad 
30 ºC. Sekalo se na výšku 10 cm, přičemž 
prudké svahy a pozemky na okrajích síd-
lišť byly ponechány jako plochy pro zalo-
žení lučních trávníků. 

„Ve spolupráci s Mgr. Martinem Stehlí-
kem z Výzkumného ústavu rostlinné výro-
by byl v městské části proveden monitoring 
půdní vlhkosti. V prvním měření byla zkou-
šena vlhkost půdy pod různě vysokými ve-
řejnými trávníky. Nejsušší byla obnažená 
půda, nejvyšší hodnoty vlhkosti pak vyka-
zoval vysoký neposekaný trávník se zele-
ným podrostem. Čili když budeme chtít 
udržet příjemné mikroklima v zástavbě, 
budeme se muset naučit pružně reagovat 
na změny počasí ve vegetační sezóně. Pro 
zachování populací hmyzu (např. motýlů) 
byly některé plochy sekány po pruzích. Od-
měnou za změny byly květiny, které jsme 
předtím na sídlištích nikdy neviděli: vlčí 
máky, kopretiny, chrpy, čekanky ale např. 
i vzácný hlaváček letní ,“dodala E, Tylová. 
Městská část z jejich fotografi í vydala pub-
likaci Květena Prahy 12.

ZMĚNA HOSPODAŘENÍ NA POLÍCH
Také na polích je půda suchá bez humusu, 
proto se městská část snaží o revitalizaci 
polních pozemků. Zemědělci tam hospo-
dařili konvenčně bez realizace opatření na 
podporu biodiverzity a zadržování vody 
v krajině. 

Městská část nově pronajala větší země-
dělské pozemky pro ekologické hospoda-
ření a agrolesnictví. V září minulého roku 
propachtovala jeden pozemek zemědělci, 
který na něm založil luční louku, zasadil 
keře a letos ještě vysadí ovocné stromy. 
Hraboše likviduje s pomocí dravců. Další 
pole budou obhospodařena agrolesnickým 
způsobem, tzn. kombinací mezí, travních 
porostů a stromů, na tom spolupracuje 
městská část i zemědělci s doc. Ing. Boh-
danem Lojkou, Ph. D., z České zemědělské 
univerzity. Letos vysází komunitní perma-
kulturní ovocný sad u Cholupic a vysazuje 
kolem polních cest aleje. Městská spolu-
pracuje také se spolkem Sázíme strom“, 
který organizuje výsadby společensky od-
povědným fi rmám.

Stále se prohlubující klimatická změna, 
která přinesla všudypřítomné sucho, vyža-
duje i rozpomenutí se na „staré časy“, kdy 
jediným zdrojem vody byla na vsi či ve měs-
tě studna. Praha 12 má 24 veřejných studní. 
Voda v nich není pitná, ale proč vodu ne-
použít k zalévání? Z rozpočtu městské části 
bylo zatím opraveno 19 studní, v nichž je už 
voda.  /vít/

Co dělat, aby voda neutekla 
příliš rychle a zcela bez užitku 
Loni jste si v Moderní obci mohli přečíst, co dělá pro prevenci 
a zmírnění dopadů klimatické změny městská část Praha 12. 
Jak se jí to podařilo, o tom jsou následující řádky. 

Mgr. Helena Mitwaylová (z fi rmy Freko a. s., která 
v Praze 12 pečuje o zelené plochy a tyto svejly vybu-
dovala): „Zádržné systémy vody, tzv. swale pomáhají 
zadržet vodu v krajině při záplavových deštích. Lokalita 
Kamýku, kde jsou tyto swale umístěny, se nachází na 
skalnatém podloží, kde je pouze malá vrstva zeminy. 
Lokalita je hodně vyprahlá a při přívalových deštích 
není zem schopna vodu akumulovat. Ta pak odtéká 
nevyužita do kanalizace. Proto jsme do svahů pod 
dětským hřištěm Machuldova udělali dvě 5 m dlouhé 
drenážní rýhy, hluboké 1 m a široké 40 cm, které jsou 
vyplněné ze 2/3 štěrkem, následně posečenou travou 
a nakonec vrstvou zeminy.  Swale je oset jetelotravní 
směsí Papilio pro podporu včelstva. Spodní hrana je 
vymodelovaná tak, aby vodu zadržela. Jeden swale 
funguje dobře, druhý trpěl sešlapáváním od občanů, 
kteří si tudy zkracovali cestu. Proto jsme na spodní 
hranu swale vysadili keře tavolníku, který je nenároč-
ný, je nektarodárný a využije vodu akumulovanou pod 
swale.“ 

Co je to swale, neboli průleh

Eva Tylová (vpravo) a Helena Mitwallyová u svejlu na sídlišti 
Kamýk
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ÚDRŽBA ZELENĚ
Obce, města, firmy a občané kladou velký důraz na kultivaci zeleně 
ve veřejném i soukromém prostoru. Zeleň má čím dál tím větší 
význam nejen pro svoji ekologickou a hygienickou funkci, ale také 
pro svoji estetickou hodnotu.

Společnost Freko, a.s., nabízí služby v oblasti celoroční údržby zeleně 
a zahradnických prací. Naši kvalifikovaní pracovníci jsou vybaveni 
moderní technikou a při své práci vycházejí ze zkušeností s údržbou 
městské a parkové zeleně, úpravou a zakládáním zahrad a revitalizací 
a sanací „zelených“ prostor. Jsme připraveni vyjít vstříc konkrétním 
požadavkům od projektu po samotnou realizaci. Přizpůsobíme naši 
činnost vašim požadavkům a odlišnostem jednotlivých míst a typům 
městské zeleně. Všechny práce nabízíme na základě individuálních 
smluv za příznivé cenové podmínky.

    KOMPLETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ
-  úklid ploch zeleně, 
-  sekání a hnojení trávníků, 
-  postřik selektivními herbicidy, 
-   odstranění spadaného 

 listí,
-  zdravotní řezy dřevin, 
-  kácení stromů.

    ZAKLÁDÁNÍ A VÝSADBA

 -   výsadba letniček a trvalek do volné půdy a do nádob mobilní 
zeleně, včetně závěsných míst na sloupech veřejného 
osvětlení, dekorativní výsadba kruhových objezdů,

 -   výsadba cibulovin,
 -   výsadba keřů a stromů,
 -   zakládání trávníků.

    NÁSLEDNÁ PÉČE

 -  pravidelná zálivka,
 -  hnojení,
 -  pletí atd.

    KULTIVACE DLOUHODOBĚ NEUDRŽOVA-
NÝCH PLOCH

 -  sekání stařiny včetně mulčování,
 -  mýcení náletových dřevin,
 -  postřik ploch totálními herbicidy atd.

  
  ODVOZ ODPADU KE KOMPOSTOVÁNÍ 
A KOMPLEXNÍ SLUŽBY SPOJENÉ 

 -   s revitalizací parků a veřejných prostranství,
 -   s realizací dětských hřišť a jejich následnou údržbou, 
 -  s odstraňováním černých skládek.


