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VYŘIZUJE $pryňar V PRAZE DNE 30.1.2014 

Věc: Vyjádření k záměrům výstavby na území přírodního parku Prokopské a 
Dalejské údolí v k. Ú. Hlubočepy 

Dobrý den, 
na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi pod č.j . 10563/PHA/2013 dne 13.12.2013, vám 
zasíláme naše vyjádření k záměrům výstavby na území přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí v k. Ú. Hlubočepy, parc. Č. 1235. 

Území se nachází v nivě na pravém břehu Dalejského potoka, mezi ulicemi K Dalejím 
a Hlubočepská. Na severu se dotčené území přibližuje hranici přírodní rezervace (PR) Prokopské 
údolí a jejímu ochrannému pásmu a hranici evropsky významné lokality (EVL) Prokopské údolí, 
kde se mimo jiné nacházejí cenné přírodní biotopy úzkolistých suchých trávníků (mapovací kód 
T3.3D) a nízkých xerofilních křovin (mapovací kód K4). 
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Situace v dotčeném území: hranice PR Prokopské údolí (zeleně, vyplněno světle zeleně) a jeho 
ochranné pásmo (oranžové šrafování) (zdroj: http://mapy.nature.czl). 
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Situace v dotčeném území: hranice EVL Prokopské údolí (fialově) (zdroj: http://mapy.nature.czl). 

Právě ve východní části přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí v prostoru Hlubočep 
se kombinací přírodních útvarů, četných lomů i komunikačních staveb vytvořil pozoruhodný 
krajinný obraz, který ukazuje možnosti začlenění těžebních prostorů i technických staveb do 
krajiny, která si přes tyto zásahy dosud zachovala bohatství přírodních hodnot a estetický vzhled. 

Výsledkem historického vývoje a dlouhodobého působení vzájemných vlivů lidské činnosti a 
přírodního prostředí se na území přírodního parku formovala vysoká rozmanitost přírodních a 
polopřírodních biotopů a útočiště velkého počtu druhů rostlin i živočichů, a to jak na stepních i 
lesních svazích, tak v údolní nivě, což dokumentují četné specializované odborné studie. 

Zároveň má přírodní park Prokopské a Dalejské údolí mimořádný význam jako přírodní 
rekreační oáza v moderním intravilánu, což vede k jeho zvýšené návštěvnosti (například přímo k 
dotčenému území se přibližuje naučná stezka). 

Není divu, že se přírodní park Prokopské a Dalejské údolí stal také významným cílem 
naučných a mezinárodních exkurzí, především geologických, ale i biologických a v nové době i 
krajinářských . A právě z hlediska krajinného pohledu je možné dobře zhodnotit hodnotu tohoto 
přírodního parku jako celku i jeho jednotlivých součástí. 

Na základě výše zmíněných souvislostí je zřejmé, že by realizace plánovaných stavebních 
záměrů na dotčené parcele i v okolí představovala: 

1) poškození jak pro samotné prostředí údolní nivy, tak negativní ovlivnění pro okolní 
přírodní biotopy včetně území blízké přírodní rezervace a evropsky významné lokality 

2) oslabení rekreačních a didaktických funkcí území 
3) narušení krajinného rázu v rozměrech celého přírodního parku 

Plánovanou realizaci stavebních záměrů v území přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí z výše uvedených důvodů považujeme z hlediska ochrany přírody a krajiny za 
nevhodnou. 

Toto odborné stanovisko pracoviště ochrany přírody a krajiny není správním rozhodnutím ani 
závazným stanoviskem podle správního řádu. 

S pozdravem 
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