
Setkání spolků s ODŽP – park Maxe van der Stoela 
 

Konaného dne 16.11.2021 (09:00 – 10:00 hodin) 
 

Přítomni:  

Zdeněk Beránek, Josef Filip, Ing. Pavel Charvát 

Za ODŽP:  

Ing. Jana Lišková 

 

 

Toto setkání bylo osmým z lokálních setkání ODŽP se spolky při spolupráci v rámci péče 
o stromy ve správě městské části, které bylo v tomto případě zaměřeno na park Maxe 
van der Stoela. 
Cílem setkání bylo prodiskutovat prováděné opravy cest v parku na základě podnětu 
P.Charváta. Jednalo se o již druhé setkání k tomuto parku. 

 
Na setkání bylo v prostoru zeleně diskutováno a domluveno následující: 
 

1. Nová část parku je v procesu předání do správy MČ Praha 6. Tím se pod 
městkou část dostane celý prostor parku s výjimkou jezírka v dolní části parku. 
Veškeré vodní plochy stojaté i tekoucí jsou ve správě MHMP. 
 

2. Shoda, že na vzhled nové části parku, vsakování dešťové vody a zejména růst 
stromů má velmi negativní vliv způsob jeho založení. To znamená, že na 
podklad extrémně zhutněný v důsledku stavební činnosti při budování 
tunelového komplexu bylo navezeno jen minimální množství zeminy. Dosažení 
cílového (projektovaného) vzhledu dosáhne park za podstatně delší dobu, než 
bylo předpokládáno. Ing.Lišková také informovala o problémech s čerpáním 
vody z tunelového komplexu, která občas přeteče a zaplaví cesty v nové části 
parku. 

 
3. Rekapitulace námětů vyplývajících z první schůzky na jaře 2021 bude na základě 

dohody mezi P.Charvátem a M.Sachlem provedena po ukončení podzimních 
činností. 

 
4. Dosadba keřů podél ulice Milady Horákové vyžaduje souhlas architekta. Bude 

vyžádán. Předpoklad výsadby na jaře 2022 vzhledem k vyčerpaným financím. 
Pozn. spolků: Po skončeném setkání jsme probrali už bez ODŽP a nabízíme 
možnost občanů z našich spolků podílet se na výsadbě keřů například formou 
dodání mladých keřů. Navrhujeme projednat s předstihem možnosti. 

 



5. Shoda, že řada stromů v nové části parku bude potřebovat obměnit (suché 
nebo odumírající). Dohodnuto, že projednáme na jaře, jakmile se stromy olistí. 
Bude provedena inventura a domluven další postup. 

 
6. Podobný postup byl domluven i pro starší část parku, kde budeme na jaře 

diskutovat výsadbu nových stromů jako potenciální náhradu budoucího 
nutného kácení. 

 
7. Podnět P.Charváta se týkal prací prováděných při opravách cest v parku. 

Konkrétně faktu, že odvádění vody z cest bylo nedostatečné s velkým rizikem 
poškozování dešťovou vodou. První déšť po skončení prací ukázal oprávněnost 
připomínky. Podnět byl průběžně komunikován mezi P.Charvátem a Bc.Janou 
Čapkovou a na základě toho dodavatel již provedl částečné úpravy odvodnění 
(protažení odvodňovacích žlabů do trávníků). Toto řešení není považováno za 
konečné. 

 
8. Shoda, že vzhledem ke sklonu cest ve svahu parku není mlatový povrch ideální 

a v každém případě bude trpět povětrnostními podmínkami. K cestám se 
vrátíme na jaře, kdy by měla být dohodnuta opatření, jak efektivně dešťovou 
vodu odvádět do trávníků. 

 
9. Diskutovány různé možnosti, jak situaci řešit. 

- Doplnit odvodňovací žlaby vsakovacími plochami se štěrkem 
- Stržení přerostlého drnu a tím snížení rozdílu mezi povrchem cesty a 

trávníkem 
- Vydláždění všech cest 
- Zrušení mlatových cest a náhrada trávníkem 
- Zrušení pouze 2-3 cest s největším sklonem a náhrada trávníkem 
- Zrušení manipulační cesty nebo naopak ponechání pouze této cesty  

ODŽP do jara prověří reálnost jednotlivých opatření  
 

10. Ing.Lišková informovala o nové podobě podpěr k  ochraně vysazovaných 
stromů, která bude teď používána městskou částí. Cílem je doplnění o ochranu 
před sekačkami na trávu. Viz foto nově vysazeného stromu ve staré části parku. 

 



        
 
 

Zaznamenal: Ing. Charvát 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Za ODŽP: Ing. Jana Lišková 
Za spolky: Ing. Pavel Charvát 


