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náZory zastupitelů

Sekat, či nesekat II.
Tomáš Hrdinka (Ano 2011), 

radní MČ Praha 4
Vážení čtenáři, protože 
se vaše dotazy souvise-
jící s travními sečemi 
poslední dny opět množí, 
rád bych tímto navázal 
na můj příspěvek ze září 
minulého roku a zopa-
koval nově nastavený 
přístup radnice k sekání 

trávy na plochách, které má ve správě. Zároveň 
bych rád poděkoval za vaše podněty, pokud si 
i po přečtení nebudete jistí kvalitou údržby zele-
ně na území naší městské části (bez ohledu kdo 
pozemek vlastní či spravuje, to už si zjistíme), 
obraťte se buď přímo na mě, či skrze veřejný 
portál občana na webu městské části na odbor 
životního prostředí a váš podnět prošetříme. 
Pokud přiložíte i aktuální fotografii, bude to 
ideální.

veřejnost se neshodne
Podněty mi od vás přicházejí dvojího typu:  
1) nesekat, protože je dlouhodobé sucho, půda 
vyprahlá, kvůli změně klimatu, přehřívání 
města, kvůli hmyzu, práší se, hluk; 2) sekat, 
protože je tráva přerostlá, vypadá jako džungle, 
množí se plevele, daří se klíšťatům, znemožňuje 
rekreaci, způsobuje alergie. Tak a teď si vyberte, 
co s tím. V takovém případě se jako racionální 
jeví citlivý přístup zahrnující tzv. mozaikovou 
seč. Pozastavení sečí v období vysokých teplot, 
ponechání vyšší trávy na svazích, kolem vod-
ních toků, lesních porostů, kolem kmenů stro-
mů; přitom udržování rovných ploch v parcích 
a mezi domy v režimu pravidelných sečí, které 
umožňují využití těchto ploch obyvateli a odpo-
vídají městské, nikoliv venkovské krajině. 

Co tráva zmůže?
Někteří občané argumentují, že tráva, která 
umí zadržet vodní vláhu, zlepší vodní blahobyt 
území a přispívá ke snížení teploty vzduchu. To 
do jisté míry platí, pokud je tráva zelená, tedy 
transpiruje (odpařuje vodu), a pokud je voda 
k dispozici (z půdy, z rosy, z deště). Ve srovnání 
se stromy je však klimatický efekt nižší, tráva se 
rychle vysouší, kdežto strom má hluboké koře-
ny, může nasávat, transpirovat vodu a aktivně 
ochlazovat své okolí, navíc stín koruny snižuje 
teplotu výrazně i pasivně. Pokud omezit seče, 
rozuměl bych tomu spíše z důvodů přirozené-
ho habitatu (prostředí) pro hmyz, v případě 
kvetoucích luk i z estetických důvodů, v případě 
vysokých teplot kvůli víření prachu a stresující 
hlučnosti. Určitě sami vidíte, že to není roz-
hodování jednoduché, zvláště v případě, že se 
staráte o několik milionů m2 zeleně.
Na straně 22 tohoto čísla Tučňáka se můžete 
podívat, co pro tento rok ve spolupráci s TSK 
chystáme a jak vypadá takový citlivý, racionál-
ní přístup k sečím v praxi. Těším se na vaše 
podněty.

Covid odchází,  
sucho nastupuje

ondřej Kubín (oDS), 
zastupitel MČ Praha 4

Vážení spoluobčané, jak 
začít? Asi nejvýstižněji 
„covid, kam se podíváš“. 
Ale tyto řádky nebudou 
o covidu, myslím, že jsme 
všichni covidu, opatře-
ních, pomoci a kritice již 
plní. Po bitvě je každý 

generál. Je-li po bitvě. Čeho však není nikdy dost, 
a to mi ještě dovolte, jsou poděkování. Poděková-
ní nejen lékařům, sestrám, policistům, hasičům, 
ale stejně tak všem dobrovolníkům, sociálním 
pracovníkům a i vám, kteří jste v této bezprece-
dentní době vůči ostatním „jen“ ohleduplní.
Tyto řádky píši, když je venku chladno a prší. 
Ledoví muži dostáli své pověsti, přestože se klima 
prokazatelně mění a teplota venku se zvyšuje. 
Ano, stále se najdou popírači těchto faktů, stejně 
tak jako se stále najdou zastánci Miloše Zemana 
nebo Tomia Okamury. Lidé jsou různí. Přitom 
otázkou není zda, ale proč. Nicméně fakta jsou 
jasná a nemusíte být zrovna Ján Zákopčaník a mít 
slunce v duši, abyste změnu zaznamenali i osob-
ně. Máte zahrádku? Chodíte ven do přírody? 

čeká nás zemědělská  
revoluce?

Nebýt covidu, tak by headlinem novinových 
titulků bylo sucho v České republice. Lesy pod 
náporem kůrovce, hladina spodních vod na 
kritických minimech, zemědělské sucho, rozpá-
lená města v létě. 
Co s tím stát? Omezí podporu biopaliv I. gene-
race? Haha, co tam máme dále? Plánuje stavět 
přehrady – asi se pak bude voda z přehrad vozit 
cisternami do lesa a na pole. Nebylo by lepší 
zadržovat vodu už v krajině? To by však zname-
nalo evoluci, respektive transformaci českého 
zemědělství z postkomunisticko-oligarchické-
ho na tradiční - meze, remízky, úhory, osevní 
postupy a hluboká orba. 

ať se rozhodne každý sám
Co s tím město, městská část? Může se líbivě 
přihlásit ke klima-paktu nebo může jako 
v případě Modřanské svévolně omezit průjezd-
nost silničních pruhů a tím znepříjemňovat 
cestu motoristům. Nebo může budovat zelené 
zastávky, pítka, sázet stromy, podporovat zelené 
a solární střechy, promovat sharing či stínit 
dětská hřiště. 
Co s tím občan? Buď se dá na grétismus, nebo 
klimatický ateismus. Někdo odjede v létě na 
chatu, jiný si pořídí klimatizaci. Někdo však 
postaví sud pod okap, v rohu zahrady nechá ne-
posečenou trávu nebo přesedne z auta na MHD. 
Ať si o tom rozhodne každý sám. 
Podporovat, motivovat, inovovat, edukovat. Nebo 
nařizovat, zakazovat, trestat, vodit. Někdy ke 
stejnému cíli vedou dvě cesty. Někdy je cesta cíl.
Hezké léto.

Praha 4 rozhodla o slevě 
na nájemném

Michal Hroza (ToP 09), 
místostarosta MČ Praha 4

Od počátku si uvědo-
mujeme bezprecedentní 
situaci, do které nás 
všechny dostala epide-
mie čínské chřipky a z ní 
vyplývající krize. Důklad-
ně se proto věnujeme 
dopadu na naše občany, 

podnikatelské subjekty působící v naší městské 
části, především pak na naše nájemce, ať už jde 
o živnostníky, divadelníky, školy a další. 
Městská rada se rozhodla podniknout řadu kro-
ků, které by při vědomí omezených možností 
městské části a dopadů této krize na veřejné 
rozpočty pomohly našim občanům tuto situaci 
překonat. Po odložení splatnosti nájemného 
u nebytových prostor, nevymáhání sankcí za 
pozdní platbu a zrušení valorizace nájemného 
se tak dalším krokem stala sleva na nájemném.
Před provedením těchto opatření jsme věnovali 
pozornost tomu, jakým způsobem postupuje 
Praha, ostatní městské části, ale i města v zahra-
ničí. Jejich forma pomoci občanům i podnikate-
lům je obdobná té v Praze 4.

Sleva na nájemném
Jako městští radní máme za to, že úspěšná pomoc 
a podpora nemá být plošná, ale výběrová, aby 
se dostala opravdu k těm, kteří tuto naši pomoc 
potřebují, a proto jsme tuto slevu podmínili něko-
lika jasnými a jednoduchými pravidly. Na svém 
zasedání dne 6. 5. se městská rada rozhodla slevit 
z nájemného 70 % nájemcům nebytových prostor 
a nebytových objektů ve svěřené správě městské 
části Praha 4 za měsíce březen a duben, kde 
v důsledku přijatých krizových opatřeních došlo 
k úplnému zákazu výkonu předmětu podnikání 
a 40 % nájemcům nebytových prostor a nebyto-
vých objektů, kde v důsledku přijatých krizových 
opatřeních došlo k významnému omezení.

Spolupráce se skauty 
S vedoucími skautských středisek Blaník a Ostříž 
jsme podepsali smlouvu, která zabezpečí 
spolupráci skautů a Prahy 4 na dalších nejméně 
50 let. Ke slavnostnímu podpisu došlo v tamní 
klubovně přímo pod obrazem symbolického 
pozdravu skautů. Skauti tak budou moci nadále 
využívat areály Blaník a Ostříž a plánovat skvělé 
věci, které by jinak nešly. Vzhledem k tomu, 
že v případě Blaníku se jedná o vůbec největší 
skautské středisko v Čechách, jistotu pokračování 
tradice tak podpisem smlouvy získalo přes 700 
jeho členů. Ostříž je jedním z největších středisek 
v Praze, které má dalších dvě stě členů.
Mnoho z těchto členů se v uplynulých měsících 
podílelo na dobrovolnických pracích spojených 
s bojem proti čínské chřipce, od rozvážení zdra-
votnického materiálu až po péči o seniory, a tak 
jsem slavnostního podpisu využil k poděkování 
za jejich ochotu a pomoc. Do budoucna se těším 
na domluvené společné pořádání akcí pro děti.
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na konec

Česká lékařská společnost J. E. 
Purkyně ve spolupráci 
s nakladatelstvím Mladá fronta 
vydaly životopisnou knihu Náš 
současník Purkyně – největší 
Čech? Publikace nabízí ve dvaceti 
kapitolách průřez zajímavým 
životem jednoho z největších 
myslitelů 19. století. Jan 
Evangelista Purkyně byl český 

fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof. Svým 
příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk 
s jádry se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. 
A například ve své práci O spánku, snech a stavech 
příbuzných z roku 1857 zdůraznil osvěžující a léčivou 
funkci snů pro duševní rovnováhu, čímž zřejmě 
inspiroval známého psychologa Sigmunda Freuda 
v jeho pozdějším bádání na stejné téma. 

Soutěžní otázka:
V jaké profesi se proslavil syn J. e. Purkyně karel?
a) malíř, b) lékař, c) vzduchoplavec

Odpověď zašlete do 15. 6. 2020 na e-mail: martin.
dudek@ceskydomov.cz. Tři výherci získají po knize. 
Výherci z květnového čísla (správná odpověď c – 
Čáslav): Jiří Steinitz a Milada Nosková. Gratulujeme!

SouTěž
odPověZTe 

a vyhrajTe knIhu!

Zelená nejen pro novodvorskou
MČ Praha 4 s ohledem na obrovský rozsah 
travních a zelených ploch ve své správě postupně 
přistupuje k nastolení kvalitativních standardů 
typických pro intravilány obcí a měst 21. století. 
Kromě nově nastaveného mozaikového mana-
gementu sečí, tedy citlivého přístupu ohledně 
rozsahu a frekvence sečí různých typů ploch, se 
Praha 4 chystá revitalizovat ve spolupráci s Tech-
nickou správou komunikací plochy komunikační 
zeleně na Pankrácké pláni a vysít květnatou 
louku ve středovém pásu v ulici Novodvorská. 
Jde o dva kruhové objezdy v ulici Pujmanové, 
nájezd na magistrálu v ulici Na Strži a středové 
pásy ulic Hvězdova a Na Pankráci. V těchto pří-
padech půjde o kombinaci dosadby listnatých 
stromů, výsadbu trvalkových záhonů a obnovu 
travních porostů. 
V Novodvorské ulici naproti nákupnímu centru 
až po ulici Jílovská je zakládána květnatá louka. 
Jedná se o pestrou směs letniček se zastoupe-
ním chrp, lnu a měsíčku, umožňující i druhotné 
zplanění. Pestrou paletu květů ocení jak hmyz 
včetně motýlů, tak i obyvatelé sídliště Novod-
vorská či kolemjedoucí řidiči. (red)

V Praze 4 je nastaven nový způsob sečí různých 
typů ploch.

Nová květnatá louka v Novodvorské ulici se 
rozzáří pestrou směsí letniček.

uličník Prahy 4

štúrova ulice „spolkla“ i část jiné komunikace
Krčská komunikace nese pojmenování po před-
staviteli slovenského národního života 19. století 
Ludevíta Velislava Štúra, a to od svého vzniku 
v roce 1969. V roce 1978 se ještě o kus protáhla, 
když k ní byla připojena část ulice Na Borovém 
oddělená tehdejší výstavbou.
Ľudovít Štúr (1815–1856), politik, jazykově-
dec, učitel, spisovatel a novinář, byl hlavním 
kodifikátorem současné spisovné slovenštiny 
založené na středoslovenských nářečích. Ovšem 
ve svém díle Das Slawenthum und die Welt 
der Zukunft doporučil jako spisovnou řeč pro 
všechny slovanské kmeny ruštinu…

Zajímavost
Štúr ve své knize také navrhoval politické 
splynutí s carským Ruskem, odmítal svobodné 
tržní hospodářství a parlamentní demokracii ve 
prospěch samoděržaví. Zavrhoval osvícenství 
a s ním i moderní západní demokratické politic-
ké koncepce. (md, Wikipedie)

I když byl Štúr protestantem, navrhoval všem 
Slovanům konvertovat na pravoslaví. 
Foto: Wikipedia/ Jozef Božetech Klemens

Do Štúrovy ulice můžete vstoupit téměř přímo 
z autobusové zastávky Zálesí.


