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NáZory zastupitelů

Více umělých biotopů 
v Praze 4

Tomáš Hrdinka  
(ANO 2011), zastupitel 
MČ Praha 4

Při výletě na kole do 
pražských Lysolají jsem 
loni v létě narazil na 
velmi vkusnou revitali-
zaci Lysolajského potoka 
v prostoru bývalé betono-

vé požární nádrže, situované pod jedním z nej-
vydatnějších pražských pramenů, Zázračnou 
studánkou, vyvěrající pod přírodní památkou 
s poetickým názvem Housle. Je to sice mimo 
území naší městské části, ale za výlet to opravdu 
stojí. Právě ona povedená revitalizace je však 
důvodem, proč zde o tomto vlastně píši. Může 
být totiž velmi pozitivním příkladem pro naší 
městskou část, která je, co se vodních ploch 
využitelných pro osvěžení a odpočinek svých 
obyvatel týče, doposud velmi skoupá. Od loňska 
sice máme v provozu umělý biotop ve Lhotském 
koupališti, ale sami jistě cítíte, že pro městskou 
část velikosti Prahy 4 je jedna takováto vodní 
plocha málo.

Jak takový biotop vypadá?
V Lysolajích nejde o žádné koupaliště, jde spíše 
o místo pro setkávání občanů u čisté vody, kde 
je mokřadní zeleň vkusně zakomponována 
mezi přírodními kameny vydlážděnou nádrž 
s přirozeným přetokem (kolik vody přiteče, tolik 
jí i odteče). Nádrž o vcelku malých rozměrech 
20×7 m je živena velmi studenou vodou ze 
Zázračné studánky a i v letních měsících pro 
svou nízkou teplotu vody do 18 °C a stabilní 
průtočnost zůstává přirozeně čistá a nedochází 
k nežádoucí tvorbě sinic. Vodní rostliny zakoře-
něné v keramických mísách při stěnách nádrže 
vytvářejí dojem přírodní tůně, přitom nádrž 
samotná může být využita ke svému původní-
mi účelu jako zásobárna požární vody, bude-li 
třeba. Biotop je navíc velmi vkusně architekto-
nicky zakomponován do svého okolí a má svého 
správce, který dohlíží na jeho čistotu. Jak takový 
biotop vypadá, se můžete podívat na mých 
webových stránkách.

komu to prospěje?
Vzhledem k nízké celoroční teplotě vody nejsou 
takové nádrže z pohledu koupání určitě vhodné 
pro každého, nicméně k takovém účelu ani pri-
márně neslouží. U takového biotopu je příjemné 
v letních parnech už jen posedět, případně si 
pak třeba osvěžit obličej. Bydlím v Braníku a je-
den takový biotop by mohl vzniknout třeba jako 
součást plánované revitalizace Kunratického 
potoka v parku Za Mlýnem. Vzhledem ke kvalitě 
jeho vody by se však nádrž musela zbudovat 
na jeho břehu a napájet z hlubinného vrtu, ale 
řešení to není nijak technicky náročné a okolní 
vodní zdroje by to neohrozilo. Jako zastupitel 
se o toto nejen v Braníku budu snažit; vodou 
totiž žiji.

Sbírám, sbíráš,  
sbíráme

Pavel Fikar (ODS),  
zastupitel MČ Praha 4

V tomto čase, kdy dochází 
k odtávání sněhu, si 
bohužel nelze nevšimnout 
jedné mrzutosti. A tou 
myslím množství psích 
exkrementů, které se na 
některých místech více, 

jinde méně, objevují. Ony se ale neobjevují jen tak 
samy od sebe. Část našich sousedů z řad pejskařů 
stále pokládá sběr exkrementů po vlastním psovi 
za něco, kvůli čemu nestojí za to ohnout hřbet. 
Navíc, když platí daně přeci. Těch důvodů je ale 
podstatně více. Někdy je to v trávě, a to přece 
nevadí. Jindy je tma a ještě bych do něčeho třeba 
šlápl. Nebo úplně jednoduše - nikdo se nedívá. 

k nápravě došlo brzy
Abych ale věc neviděl úplně hnědě. Já sám jsem 
pejskařem od svých 12 let. Za tu dobu jsem 
mohl sledovat vývoj vztahu majitelů psů k této 
nedílné součásti života s pejskem. Přiznávám, 
že když jsem se svým prvním psem brouzdal 
po Hodkovičkách a Novodvorské, tak nebylo 
pravidlem, abych vždy a vše uklidil. Ano, zpětně 
se za to stydím, ale k nápravě došlo velmi brzy. 
Nevím, čím to bylo, ale při společném venčení 
začalo čím dál více pejskařů po svých čtyřno-
hých kamarádech exkrementy sbírat. A nová 
společenská norma mezi pejskaři byla na světě. 
Od té doby těch, kteří po svých psech exkre-
menty nesbírají, výrazně ubylo. 

vymáhejme dodržování 
vyhlášek

Proč to ale píši. Psí exkrementy kolem nás nejsou 
jen něčím neestetickým. Jedná se také o značné 
hygienické riziko, například pro malé děti brouz-
dající trávou. Důvodů, proč po psovi exkrement 
sebrat, je celá řada a není třeba všechny zmiňo-
vat. Toto zdánlivě banální téma jsem navrhl při 
posledním jednání komise Životního prostředí 
(ŽP). O problému se ví, ale je nutné ho také řešit. 
Proto jsme jako komise ŽP doporučili příslušné-
mu radnímu MČ Praha 4 zorganizovat informač-
ní a osvětovou kampaň na území MČ Praha 4 
a zvážit vylepení samolepek informujících o výši 
pokuty v případě ignorování sběru psích exkre-
mentů. Osobně se budu snažit o to, aby kromě 
další informační kampaně bylo důsledně dbáno 
na dodržování a vymahatelnost obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. (vyhláška 
o čistotě). Jinak se psích exkrementů z našeho 
okolí nikdy nezbavíme.
Tady si dovolím jednu politickou poznámku. 
Výše popsané je případ toho, kdy by šlo vytvořit 
další vyhlášky, které by se snažily něco řešit. 
Mnohem efektivnější je nevytvářet další nadby-
tečnosti, ale skutečně efektivně využít to, co již 
v legislativě máme a zaměřit se na dodržování 
a případně vymáhání.

Nenaplněné sliby o otevře-
né radnici

Jitka Zykánová (TOP 09), 
zastupitelka  
MČ Praha 4
Pověstných 100 dní háje-
ní nové koalice ve složení 
Piráti, Praha 4 sobě – 
Zelení a nezávislí a STAN 
v Praze 4 uplynulo, tak 
se podívejme, jestli si 
vede tak transparentně, 

jak slibovala. Koalice vládne těsnou většinou 23 
zastupitelů versus 22 zastupitelů opozice. Po-
kud byste očekávali, že v odpovídajícím poměru 
budou složeny i komise a výbory, budete zkla-
máni. V těchto orgánech je vždy šest zástupců 
koalice oproti pouhým třem zástupcům opozice. 
Předsedou žádného zmíněného orgánu není 
opoziční zastupitel, ačkoli v minulém volebním 
období byli dva. 

slibem nezarmoutíš
Kontrolní výbor nepracuje vůbec, protože nemá 
ani předsedu, ani tajemníka. Je pravda, že 
rada tajemnici navrhla, ale protože byla krátce 
nato za nejasných okolností odvolána z funkce 
vedoucí kontrolního odboru a posléze dostala 
výpověď, asi to koalice moc vážně nemyslela. 
Na dobré pověsti Prahy 4 nepřidává, že kauzu 
kolem podivného postupu úřadu propírala 
i celostátní média. 
Zatímco Piráti ve volebním programu slibovali, že 
budou na internetových stránkách radnice zve-
řejňovat důvodové zprávy a další materiály ještě 
před jednáním zastupitelstva a rady, tak místo 
toho jsme se dočkali pravého opaku - z webu 
určeného pro zastupitele zmizely dokonce 
i programy jednání rady, které se dosud běžně 
zveřejňovaly, o zápisech si můžeme nechat jen 
zdát. Členy redakční rady Tučňáku, nepřekvapivě 
ve složení šest zástupců koalice a tři zástupci 
opozice, sedí dva radní i samotný starosta, což je 
v příkrém rozporu s doporučením občanského 
sdružení Oživení, jehož je Petr Štěpánek čestným 
předsedou. Bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo 
smutné a nesvědčilo to o naplnění známého rčení 
(předvolebním) slibem nezarmoutíš.

zatoulaná smlouva
Jestli má koalice a úřad o něco dbát především, 
tak o dodržování zákonů. Bohužel jsem se 
přesvědčila, že v Praze 4 to vždycky neplatí. Již 
v dubnu 2018 jsem na zasedání zastupitelstva 
v interpelaci upozornila, že na internetových 
stránkách Prahy 4 a ani v registru smluv není 
k nalezení smlouva uzavřená v létě 2017 s fir-
mou, která má provádět úklid na Budějovické. 
Ano, na místě, které nás všechny tolik trápí 
a kde byl právě nedostatečný úklid předmětem 
nesčetných stížností občanů. Přes moje opa-
kovaná upozornění, naposledy na ustavujícím 
zastupitelstvu vloni v listopadu, ani starosta Petr 
Štěpánek, ani úřad nezajistili její zveřejnění. Co 
asi tak závažného smlouva obsahuje, že ji tato 
takzvaně transparentní koalice odmítá zveřejnit?


