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Text vyjádření: 
 
Návrh MPP nezapracovává cíle a projekty Klimatického pánu Prahy 2030 a nevytváří podmínky k jejich 
realizaci. Naopak v řadě bodů konzervuje stávající nevyhovující stav. 
 
 
Text zdůvodnění: 
 
1. Udržitelná energetika a budovy 

• Jedním z klíčových projektů udržitelné energetiky v Klimatickém plánu Prahy je využití 
odpadního tepla z ÚČOV. Jde o prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství a 
současně prioritní projekt č.3 (str.17) – Využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z 
ÚČOV. Citace: “… v poměrně blízké vzdálenosti je rozvojové území Bubny-Zátory, v kterém má 
během následujících 10-15 let být postaveno několik desítek nových budov s celkovou 
podlahovou plochou dosahující až 2 mil. m2. Lokalitu by tak bylo možné zásobovat teplem i 
chladem z odpadních vod s výrazně menší spotřebou primární energie, a tedy uhlíkovou stopou, 
než by jinak bylo běžné konvenčním způsobem. Tepelný potenciál odpadních vod z pražské 
čistírny je však natolik veliký, že s jeho pomocí je možné krýt roční potřeby tepla 100 až 200 tisíc 
domácností.“ Realizace takového projektu se neobejde bez potřebné infrastruktury a zejména 
bez tepelných rozvodů. Z mapové části MPP, z karty lokality 365 ČOV i z karet okolních lokalit 
však vyplývá, že se s takovou infrastrukturou v návrhu MPP nepočítá, nejsou proto žádné 
územní rezervy, není tam indikován žádný zdroj tepla. V uvedených lokalitách se nepočítá 
s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem. To znamená, že 
prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství a současně prioritní projekt č.3 
(str.17) návrh MPP neplní. 

• Návrh MPP nevytváří podmínky ani pro další z priorit – Instalace FVE na budovy či do jejich 
blízkosti. Citace z opatření č.3 (str.19) : “S využitím PSOE a dalších nástrojů bude město 
investovat do instalace řádově stovek MWp instalovaného výkonu fotovoltaiky na budovy 
(střechy, fasády, balkony atd.) popř. na zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti či v 
areálu budov v majetku HMP.“ Návrh MPP však žádné plochy pro umístění FVE nespecifikuje a 
ani nevytváří územní rezervu pro nutnou infrastrukturu (rozvodná síť). 

 
2. Udržitelná mobilita 

• Zcela nedostatečně naplňuje návrh MPP opatření č.46 (str.24) – Výstavba P+R záchytných 
parkovišť. Citace: “Podpora výstavby nových P+R parkovišť v Praze a po dohodě se 
Středočeským krajem také za jejími hranicemi (např. poblíž železničních zastávek v systému PID 
umožní omezit emise i kongesce způsobované zejména při cestách do a z práce).“ 
V příjezdových směrech z D6 (Břevnovská radiála) a z okruhu (přivaděč Rybářka) nejsou 
plánována žádná P+R. Přitom obě tyto komunikace přivedou do vnitřní Prahy 6 ještě více 
automobilů a bez P+R jdou přímo proti prioritě č.4 (str.62) kapitoly “Udržitelná mobilita“ – 
Snižovat intenzitu automobilové dopravy“. Dále příjezdová trasa Horoměřická má P+R 
umístěno nelogicky až na Červeném vrchu, místo aby bylo řešeno ve spolupráci se Střč. krajem 
např. v Horoměřicích. 

• Dále jde o neplnění priority č.1 (str.54) kapitoly 5. Udržitelná mobilita – Zvyšovat atraktivitu, 
kapacitu a výkony veřejné dopravy. Příkladem je dlouhodobě diskutované rozšíření 
Horoměřické o autobusový pruh ve směru Bořislavka, který by výrazně zvýšil atraktivitu 
hromadné (autobusové) ve směru od Horoměřic. Rozšíření Horoměřické v návrhu MPP není, 
přestože u jiných komunikací se rozšíření v MPP objevuje (např. Karlovarská). 

• Na území Prahy 6 není naplňováno opatření č.37 (str.23) – Rozšíření páteřní sítě cyklostezek a 
chráněných cyklotras. Citace: “Budování nových a rozšiřování stávajících cyklostezek s cílem 
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navýšit cyklodopravu z 1 % na 7 % v létě a na 4 až 5 % v ostatních částech roku. Postupné 
oddělování od ostatních druhů dopravy a omezování bariér rozvoje cyklodopravy na území 
města.“ Realita je taková, že návrhu MPP jsou vyznačeny pouze cyklotrasy stávající s jedinou 
výjimkou a tou je využití tělesa Buštěhradské dráhy pro novou cyklotrasu. Žádné nové 
cyklotrasy nepřibývají. Za nové lze považovat pouze několik propojení přes MUK a D7 jako 
přizpůsobení stávajících cyklotras změnám v důsledku dopravních staveb. Stávající síť cyklotras 
často vedených po ulicích/cyklopruzích s intenzivní IAD není doplňována o další trasy, které by 
bezpečně propojovaly jednotlivé lokality a umožnily plánovaný nárůst využívání bezmotorové 
IAD. Většina lokalit MČ Praha 6 je bez projektovaných cyklostezek, chybí napojení na oblast 
Šárky, chybí napojení na nádraží Bubeneč, chybí propojení mezi stanicemi Metra Hradčanská 
a/nebo Dejvická a nádražím Bubeneč, chybí vazba cyklostezek na stanice Metra a budoucí 
stanice modernizované Buštěhradské dráhy.  

 
3. Cirkulární ekonomika 

• Jedním z opatření cirkulární ekonomiky v Klimatickém plánu Prahy je využití bioplynu z ÚČOV. 

Jde o opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů. Citace: “…. jeho výroba a 

vtláčení do plynárenské sítě může být postupně rozšířena na významnou část stávající produkce 

bioplynu v čistírně, a bioplyn využíván jako náhrada zemního plynu v dopravě i při výrobě tepla 

a elektřiny z plynu v kogeneračních jednotkách“. Platí stejná argumentace jako v případě 

využití odpadního tepla z ÚČOV.  Z mapové části MPP, z karty lokality 365 ČOV i z karet 

okolních lokalit vyplývá, že pro projekt chybí vymezení infrastruktury, nejsou proto žádné 

územní rezervy, není tam plánován žádný zdroj ani rozvod. V uvedených lokalitách se nepočítá 

s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem. To znamená, že 

opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů návrh MPP neplní. 

• Návrh MPP nevytváří podmínky pro realizaci priority č.2 (str.85) kapitoly č.6 Cirkulární 

ekonomika – Třídit, recyklovat a znovu využívat maximální množství odpadu. Pokud jde 

o hospodaření s odpady návrh MPP zná pouze jedinou specifikaci a to “zařízení pro 

nakládání s odpady“. Na území Prahy 6 je plánováno pouze jedno, a to stávající sběrný 

dvůr Proboštská. Ten je již teď kapacitně zcela vytížen. Žádné další zařízení v MPP 

nepřibývá. Návrh MPP j z tohoto pohledu zcela nedostatečný. Vedle toho zcela chybí 

další oblasti recyklování jako je komunitní kompostování, komunitní zahrady apod. Pro 

tyto aktivity nejsou v MPP vymezeny žádné plochy, které by umožnily plánovaný rozvoj 

cirkulární ekonomiky na území MČ Praha 6.  

4. Adaptační opatření 

• Na území Prahy 6 (města se 100.000 obyvateli) jsou plánovány 4 záchytné nádrže na dešťovou 

vodu  

o lokalita 030 Dlabačov – 730/030/1032 Záchytná nádrž Parléřova — návrh 

o lokalita 163 Papírenská – 730/163/1041 Záchytná nádrž pro kolektor ACK — návrh 

o lokalita 961 Severní Vltava – 730/961/1058 Retenční nádrž Sedlec — návrh 

o lokalita 925 Přední Kopanina-Suchdol – 730/925/1001 Dešťová usazovací nádrž 

Kamýcká — návrh 

Žádná další infrastruktura pro tento účel není v návrhu MPP uvedena. Je zřejmé, že s výjimkou 

Dlabačova není žádný plán pro hlavní část Prahy 6. To v žádném případě nenaplňuje opatření 

63 na str.26 – Vytvoření standardů hospodaření s dešťovou vodou (ani opatření na str.108) a 

jejich následné uvádění do praxe, které, cituji: “by se měly stát závaznými jak pro městské 

orgány a organizace schvalující a následně spravující tyto projekty, tak pro nové developerské 
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projekty na území města, případně jako podklad klíčového významu pro Pražské stavební 

předpisy. Město by mělo zajistit podporu takovýchto řešení, přijímat je do správy a zajistit jejich 

řádnou údržbu.“ Návrh MPP nenaplňuje v případě hospodaření s dešťovou vodou ani cíle 

Adaptačního plánu Prahy. 

• Návrh MPP nenaplňuje Prioritu č.1 (str.95) kapitoly č.7 Adaptační opatření – Zlepšování 

mikroklimatických podmínek ani opatření č.62 (str.25), kde součástí je bod “Renaturace a 

tvorba vodních ploch, mokřadů, říčních a potočních niv“ (str.97). S výjimkou plánované 

revitalizace Divoké Vltavy v Trojské kotlině se Prahy 6 netýká v návrhu MPP žádné opatření. 

Návrh MPP neobsahuje žádné nové vodní plochy. Paradoxně nejsou v MPP uvedeny ani již 

budované nebo existující vodní plochy jako např. vodní plocha v parku van der Stoela (lokalita 

859 Mariánské hradby), plocha na hranici Prahy 6 pod Hanavským pavilonem (lokalita 827 

Letenské sady), plánovaná plocha v lokalitě 833 Ladronka. Z MPP zmizel Dejvický potok mezi 

zámkem Veleslavín a hřištěm Hvězdy. Žádný z potoků se nevrací na povrch. Není zjevně 

plánováno využití tunelové vody z budoucího železničního tunelu pod Střešovicemi. 

• Nejsou plněna adaptační opatření č.60 (str.25) - Výsadba, obnova a údržba stromů a 

stromořadí, č.61 (str.25) – Revitalizace parků, zelených ploch a výsadba zeleně ani č.68. (str.26) 

– Vytváření vegetačních prvků ve veřejném prostoru. Z bodu “Revitalizace parků, zelených a 

zpevněných ploch, výsadba zeleně“ citace: “Z hlediska adaptace města je hodnota stromů v 

ulicích anebo v menších parcích v centru Prahy významně větší než v nově založených 

kulturách. Stromy ve stromořadích jsou nezbytné mimo jiné pro udržení vhodných 

mikroklimatických podmínek města.“ Realita je taková, že návrh MPP nevytváří žádné nové 

plochy zeleně, nevytváří žádná nová stromořadí. Nová výsadba je plánována pouze 

v existujících parcích nebo, a to hlavně, na obvodu města. Naproti tomu je plánována řada 

projektů, které plochy zeleně nadále zmenšují a potvrzují negativní trend úbytku zeleně na 

území celého města. Jako příklady jasného úbytku stávající zeleně v Praze 6 je možno uvést 

o 610/-/2 Pražský okruh, stavba č. 518 (Ruzyně – Suchdol) — návrh 

o transformační plocha 411/053/2163 Hradčanská 

o transformační plochy 411/121/2244 a 411/120/2243 (Kladenská a Strnadovy zahrady) 

o celá lokalita 165 Nová Ruzyně 

o transformační plochy v lokalitě 125 Dědina 

o lokalita 604 letiště Václava Havla 

o transformační plochy v lokalitě 328 Bílá Hora 

o Břevnovská radiála, zejména v části vedoucí povrchově přes lokalitu 872 Motolský háj 

o přivaděč Rybářka přes zeleň v lokalitě 961 Vltava sever 

o modernizace Buštěhradské dráhy a související stavby v části od nádraží Veleslavín na 

západ 

o Veleslavínská estakáda přes zeleň v lokalitě 121 Strnadovy zahrady 

o KES přes zeleň v ul. Gymnazijní a zeleň n hranici Dejvic a Střešovic 

o řada dalších projektů s menšími, lokálními dopady, které ale v součtu znamenají velký 

zásah do celkové plochy zeleně 

Předmětem námitky nejsou tyto konkrétní lokality nebo projekty ale fakt, že nedojde-li k 

doplnění návrhu MPP o nové zelené plochy, stromořadí a další prvky ghelené infrastruktury, 

zeleně v Praze 6 dál bude ubývat, ať se ve strategických dokumentech města říká cokoliv. 

 
Pavel Charvát 
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