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Co bude s topolovou alejí? 
způsobu obnovy břehové zeleně, která 
by měla zůstat významným krajinným 
prvkem i pro další generace. 

Na jednání o stavu a řešení topolové 
aleje podél Berounky se 7. října sešli 
oba starostové, Mgr. Karel Hanzlík 
a Mgr. Filip Kořínek, s pracovníky 
Povodí Vltavy v čele s ředitelem závo-
du Dolní Vltava Ing. Jiřím Friedelem. 
Schůzky se zúčastnily i pracovnice 
Oddělení životního prostředí Úřadu 
městské části Praha 16, a to včetně 
vedoucí Ing. Lenky Hübnerové. 

Základním důvodem setkání byl 
samozřejmě stav stromořadí a způso-
by jeho řešení, které již nějakou dobu 
obě dotčené samosprávy projednávají. 
Na černošickém katastru evidují za 
poslední rok desítky nutných zásahů 
hasičů. I navzdory tomu zde došlo 
k úrazu způsobenému pádem větve. 
Na základě odborného dendrologické-
ho posudku bylo v tomto roce několik 
stromů pokáceno a u dalších nyní pro-
bíhá prořez. Úprava korun by měla být 
provedena i u topolů, které rostou na 
území Státního pozemkového úřadu.

Většina stromů na pozemcích Ra-
dotína byla letos ve dvou etapách oře-

zána. Podnětem k tomuto razantnímu 
zásahu byly stížnosti občanů; jedna 
z nich od rodiny, jíž při procházce 
z topolu spadla větev těsně před kočá-
rek. Samotnému prořezu samozřejmě 
předcházel dendrologický posudek, 
který potvrdil havarijní stav aleje.

Největší část stromořadí by mělo 
řešit Povodí Vltavy: celkem 115 stromů 
v katastru Černošic a 15 na katastru 
Radotína. Jeho zástupci na zákla-
dě špatných zkušeností s prořezem 
topolů, který je nutné po prvním 
zásahu velmi často opakovat, navrhli 
větší procento kácení, než uvažoval 
dendrologický posudek. Upozornili 
však, že předtím, než budou určeny 
konkrétní dřeviny k pokácení, bude 
potřeba je všechny jednotlivě posoudit 
z hlediska možného výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů. Proto 
byla navržena spolupráce s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR. 

A jaké jsou výsledky klíčového 
jednání? Protože jak Černošice, tak 
i Radotín již zadaly studie revitalizace 
řešených území, poskytnou je k náhle-
du jako podklad pro možná variantní 
řešení. Všichni se však shodli na tom, 
že úpravy aleje je třeba rozdělit do 

etap. Postupné by mělo být jak kácení, 
tak i výsadba nových porostů. Ty by 
měly být druhově různorodé a růz-
nověké. To znamená, že vysazované 
stromky by měly být různého stáří 
a volené druhy mít nestejnou dobou 
dožití (přednost dostanou domácí dře-
viny). Tím by se mělo předejít tomu, 
aby stejný problém, jaký dnes vytvo-
řila nevhodná výsadba z konce 50. let 
minulého století, řešila další generace. 
Od výsadby různých dřevin s odliš-
ným vývojem korun lze také očekávat 
lepší vzdorování větru. 

Povodí Vltavy, s.p. zadá biologický 
průzkum v obou katastrech a vyžádá 
si k nim stanovisko Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. Radotín si navíc 
nechá dřeviny na svých pozemcích 
posoudit i z hlediska provozní bez-
pečnosti. Povodí poté vypracuje návrh 
výsadby pro celý úsek s tím, že jednot-
livé samosprávy si návrh odsouhlasí 
vždy pro své území. Dohodnut byl 
i častější monitoring aleje, a pokud to 
bude nezbytné, bude při viditelném 
problému možné provést dílčí zásah. 
Jinak bude případné kácení patrně 
reálné v období příštího vegetačního 
klidu – až po vyřešení veškerých po-
chybností z hlediska ochrany přírody 
a majetkových vztahů.

Českomoravský cement, a.s., Mokrá-Horákov, Mokrá 359, 
PSČ: 664 04 poskytne k pronájmu objekt

včetně přilehlého pozemku.
Objekt se nachází v Praze 16 – Radotín,

jedná se o patrovou budovu (přízemí a 1. patro)
o celkové ploše cca 970 m2 a přilehlého pozemku

o výměře 1018 m2, vhodné k využití jako kancelářské
nebo skladovací plochy.

Více informací na tel. číslech: 724 138 660, 602 220 450
nebo e-mail pavel.pokorny@cmcem.cz, jiri.hajek@cmcem.cz
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