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Lokalita 
Třešňový sad k revitalizaci se nachází ve svahu sousedícím s pěšinou spojující ulice Na Šťáhlavce a Na 

Míčance. Pěšina spoluvytváří ulici Na Fišerce. Lokalita zobrazena na mapě zde:

 



 

 

Popis návrhu 

Současný stav 
V současnosti se v dané lokalitě nachází nepřívětivý zašlý sad porostlý náletovými stromy a keři. Na 

místě neroste tráva, poslední zbývající staré třešně postupně odumírají. Na místo jsou občas 

vynášeny odpadky. Přestože se jedná o velmi klidnou část Prahy 6 považovanou za naprosto 

bezpečnou, realita je bohužel taková, že na tomto místě v posledních letech došlo ke dvěma 

znásilněním. 

Pěšina je frekventovaná, nejčastěji je využívána pejskaři a místními obyvateli pro běžný přechod ze 

zastávky autobusu Juliska. Neupravená zeleň je pro chodce nepřístupná, oddělená zábradlím a tento 

prostor tak zůstává naprosto nevyužitý, v horším případě pak zneužívaný k protiprávnímu jednání. 

Zamýšlený stav 
Tento prostor by měl po revitalizaci sloužit jako místo k příjemné procházce a posezení s výhledem na 

velkou část Prahy včetně Pražského hradu. Toto místo by bylo hojně využíváno nejen k posezení na 

lavičkách, ale také na obnoveném lučním porostu, který do sadu přirozeně patří. Mírně skloněný svah 

je pro tento typ zeleně ideální (viz. Riegerovy sady či Petřínské sady). Jihovýchodní orientace svahu 

také významně přispívá k příhodnosti pro toto využití.  

V neposlední řadě by se obnovením takřka zaniklého třešňového sadu navázalo na mnohaletou 

tradici. Ačkoliv nejsou k dispozici žádné písemné doklady, pravděpodobně tento sad vznikl mezi 50. a 

60. lety 20. století. Sady vznikaly tenkrát ještě na okrajích Prahy za účelem zásobování Pražanů 

ovocem. Z pamětí usedlíků a ze současného stavu je patrné, že sad byl založen jako sad lučního typu 

s vysokokmennými třešněmi. Přesně takový stav, tedy luční sad s vysokokmennými třešněmi je 

zamýšlený stav tohoto projektu. 



V rámci revitalizace sadu by bylo nutné zajistit jeho napojení na pěší komunikaci Na Fišerce. Bylo by 

tedy vhodné v sadu vybudovat pěšinu, která by plnila funkci tohoto napojení a zároveň by se vinula 

celým sadem. Kolem pěšiny pak zamýšlený stav zahrnuje několik laviček a odpadkových košů. 

Praha 6 by se díky revitalizaci mohla chlubit svým vlastním malým třešňovým sadem a obyvatelé 

Prahy 6 by na prvního Máje konečně nemuseli až na vzdálený Petřín. ☺  

Odůvodnění 
Zpřístupnění a revitalizaci tohoto místa by přivítali všichni tamní obyvatelé využívající pěšinu Na 

Fišerce, pro které by byla velkým přínosem i zvýšená bezpečnost dané lokality. Dále by prostor 

využívali žáci dvou blízkých škol, pro které by sad mohl sloužit jako příjemné místo pro strávení 

přestávek či času po vyučování. Místo by bylo využíváno i pejskaři, kteří danou lokalitu k venčení 

hojně používají. 

• využití perspektivního v současnosti neudržovaného prostoru 

• vylepšení biodiverzity (obnovení lučního porostu) 

• přispění k vyřešení problému s protiprávní činností v dané lokalitě 

• využití místa žáky blízkých škol 

• zlepšení kvality života obyvatel 

• obnovení tradice lučního sadu 

Anotace 
Obnovení zašlého třešňového sadu s výhledem na Pražský hrad je nápad, který radikálně zlepší 

využití lokality sousedící s pěšinou Na Fišerce a přinese obyvatelům překrásné místo k odpočinku. Na 

čerstvých třešních si pochutnají nejen děti a obnovený luční porost přispěje k vylepšení biodiverzity. 

V současnosti se v této lokalitě nachází nepřístupná zeleň znehodnocená náletovými porosty, jejíž 

využití je nulové a bohužel je toto místo zneužíváno i k protiprávní činnosti. Zasaďme se o obnovu 

sadu! 

 



Fotodokumentace současného stavu 
1 Pohled z horní části pěšiny Na Fišerce 

 

 

2 Pohled z prostřední části pěšiny Na Fišerce 

 
 



3 Pohled z dolní části pěšiny Na Fišerce 

 

4 Situace v létě a)

 



5 Situace v létě b)

 
6 Pohled z horní části sadu

 
 
 

 



7 Pohled z horní části sadu 

 

8 Stará třešeň 

 



9 Výhled ze sadu
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11 Panorama 3 

 

  



Očekávaná finanční náročnost 
Očekávaná finanční náročnost je hodně závislá na tom, zda a do jaké míry by v rámci revitalizace 

došlo k terénním úpravám, jaké materiály by byly použity apod. Zásadní terénní úpravy 

pravděpodobně nezbytné nejsou, v případě, že by k nim došlo, částka by přesáhla 400 000 Kč. 

jed. mn.  jedn.cena  cena celkem 

1
vyčištění od náletových porostů, urovnání terénu, 

doplnění ztravnění kpl 1 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč     

2 vysazení třešní ks 18 1 000,00 Kč     18 000,00 Kč        

3 ošeření stávajících třešní ks 2 500,00 Kč         1 000,00 Kč          

4 vysazení živého plotu m´ 100 100,00 Kč         10 000,00 Kč        

5
realizace pěšiny (mlat) a napojení na stávající pěší 

komunikaci m
2

100 1 000,00 Kč     100 000,00 Kč     

6 dodávka a montáž laviček ks 4 5 500,00 Kč     22 000,00 Kč        

7 dodávka a montáž odpadkových košů ks 4 3 000,00 Kč     12 000,00 Kč        

CELKEM 363 000,00 Kč     

 

Navazující projekt 
Na revitalizaci tohoto sadu by ať už v budoucnosti či v rámci tohoto projektu bylo možné navázat 

úpravou zeleně vedoucí mezi zástavbou a silnicí Na Šťáhlavce. Tím by se zvýšilo využití 

revitalizovaného sadu a vznikla by tak stezka vedoucí k restauraci Na Staré faře, která by sad 

zpřístupnila více lidem a sad by díky ní mohl plnit i funkci tranzitní.  
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4 Skizza – návrh osazení stromů 
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