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Zprávy z Prahy 4

Plánovaná investiční akce spočívá ve vybu-
dování umělého biotopu (vodního prvku) 
se společenstvy mokřadních rostlin a na 
ně vázaných živočichů ve vyvýšené nivě 
Kunratického potoka v Braníku na konci 
ulici Za Mlýnem. 

„S ohledem na měnící se klima a nucenou 
adaptaci rostlinných a živočišných společenstev 
bude umělý biotop sloužit jako útočiště pro 
tyto na čistou vodu vázané organismy a zároveň 
naváže na plánovanou revitalizaci koryta a části 
nivy Kunratického potoka v dolním Braníku, 
která je pro změnu investiční akcí Magistrátu hl. 
m. Prahy,“ upřesnil Tomáš Hrdinka (ANO 2011), 
radní pro životní prostředí a místní Agendu 21, 
který s myšlenkou biotopu přišel. V neposlední 
řadě pak biotop vizuálně i pocitově pozitivně 

ovlivní klima nejbližšího okolí s možností od-
počinutí a oddechu občanů na jeho březích při 
procházce tamním ekoparkem Za Mlýnem. 

studna zdrojem vody
Biotop bude doplněn edukačním panelem pojed-
návajícím o adaptačních opatřeních v městské 
krajině s odkazem na klimatický závazek hl. m. 
Prahy a MČ Praha 4. Vodní prvek bude ve správě 
MČ Praha 4, provozní výdaje na jeho správnou 
funkci a úklid okolí budou hrazeny z běžných 
výdajů rozpočtu MČ Praha 4. Z investičních 
prostředků s předpokládaným využitím dotace 
z evropských fondů bude financovaná jak samot-
ná výstavba biotopu, tak kopaná studna v nivě 
Kunratického potoka. Ta bude zdrojem vody pro 
biotop, který bude osázen mokřadními a vodními 
druhy rostlin podporujícími samočisticí schop-

nost vody a zároveň sloužícími jako útočiště na 
vodu a vlhké prostředí vázaných živočichů. Dět-
ské hřiště v severovýchodní části biotopu přitom 
zůstane zachováno. 
V současné době jsou získávána potřebná vyjá-
dření dotčených orgánů a rozbíhá se stavební 
řízení. Realizace biotopu při hladkém průběhu 
stavebního a vodoprávního řízení je plánová-
na kvůli zvýšené prašnosti na období letních 
prázdnin, otevření pak na začátek podzimní 
sezóny. „Po koupališti Lhotka tak MČ Praha 4 
dostane druhý umělý biotop, na rozdíl od 
lhoteckého však bude mít ten branický funkci 
primárně ekologickou a edukativní. Pokud se 
však někdo do ledové vody přesto odváží, nebu-
de mu v tom při zachování osobní ohleduplnos-
ti na ostatní biotopové funkce nijak bráněno,“ 
dodává radní Tomáš Hrdinka. (red)

V Braníku vznikne vodní biotop

Biotop Braník na pravém břehu Kunratického potoka v zadní části ekoparku Za Mlýnem bude napájen chladnou podzemní vodou.

Poznejte blíže karla Zicha a jeho rodinné zázemí
Historik Zdeněk Hazdra poskládal v knize Jak 
šli tím zdejším světem rodinné album zpěvá-
ka Karla Zicha. Na základě této knihy vznikl 
komponovaný pořad vyprávění o Karlu Zichovi 
a jeho rodině, ve kterém vystoupí nejen autor 
publikace, ale také kytarový virtuóz Štěpán Rak. 
Akce je připravena na 2. června od 17.00 hodin 
v Nuselské radnici.
Zpěváka Karla Zicha mnozí znají jako nepře-
hlédnutelnou osobnost české populární hudby. 
Avšak méně se už ví, že pocházel z rodiny 
s mimořádnou kulturní a intelektuální tradicí. 

Komponovaný pořad připomene jeho otce 
Otakara, který na Univerzitě Karlově založil 
první katedru logiky, i oba dědečky - význam-
ného estetika a skladatele Otakara Zicha a Karla 
Moravce, violistu a člena světoznámého Ševčí-
kova-Lhotského kvarteta. 
Do této mozaiky příběhů patří také František 
a Klotylda Vuršrovi, praprarodiče Karla Zicha, 
kteří na konci 19. století založili pensionát 
„Krásnohorská“ na České Kubici. Ve své době 
byl vyhledávaným místem českých vlastenců 
a milovníků umění. (red)

Karel Zich byl všestranný hudebník. Foto: archiv 
Marie Bořek-Dohalská


