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ÚVOD:

P!edstavte si místo, kde se doká"e zastavit #as a vy m$"ete sledovat let #meláka jak usedá z jedné kvetoucí rostliny na druhou. Anebo místo, které je sv%dkem tisíc$ 
p!íb%h$, které doká"í vymyslet jen d%ti proplétající se mezi stromy nebo !ádícími v lanoví d!ev%n&ch p!eká"ek. A nebo místo, kde to tak krásn% voní #erstv&mi 
bylinkami a raj#aty. Hmm, nebo ta v$n% ope#en&ch 'píz$, co dolétla a" z místa, kde to zaznívá smíchem a nes#etn&mi hlasy rodin u"ívajících si piknik. A psst, práv% 
zde na sklonku dne se vyznava#i jógy p!idali k dal'ím cvi#enc$m a jejich soust!ed%né d&chání naru'uje jen podve#erní zp%v pták$. Místo, kde p!icházíte z rána, 
abyste si u"ili kapek rosy na stéblech travin a zkontrolovali si r$st zeleniny. Dopoledne, které sv&m lín&m klidem vítá ty, jen" nemusí odjí"d%t do zam%stnání a nabízí 
jim sluncem zalitou strá( s mnoha aktivitami a zákoutími pro pot%chu. Odpoledne, které se rozezvu#í hlasy d%tí a také vytrval&ch zahradník$.  Podve#er, kter& 
p!itáhne sportovní nad'ence v'ech v%kov&ch kategorií. A jsou také ve#ery, kdy se vám chce je't% z$stat venku a popovídat si se sousedy ,chcete se nadechnout 
vlahého ve#era a prost% si jen tak u"ít. Tak toto v'echno je na'e zahrada. Zahrada p!íb%h$. Zahrada, do které se budete vracet.

)íkáte si, no to je toho. Zase jedna komunitní zahrada. Ale ono je to trochu jinak. Tohle je P O D B A B A.  Místo, kde na míst% b&valé sladovny vyrostl  v&jime#n& 
bytov& komplex 840 byt$ poskytující domov 2500 obyvatel$m. Velká #ást obyvatel je st!edního v%ku a vychovává zde své d%ti. Bytov& projekt je v#lenil do 
unikátního prost!edí z botanického i zoologického hlediska a stala se tak první p!írodní památkou na území hlavního m%sta. Nedaleko se nachází p!írodní rezervace 
Divoká *árka. Poblí" park Stromovka. Na dohled je stadion Juliska.  Zdálo by se, "e zde ke 't%stí nic neschází. A p!esto je zde n%co, co nutí obyvatele nejen snít a 
p!em&'let, ale také p!evád%t své my'lenky ve skutky.  Nazv%me to t!eba Faktor Podbaba. Touha mít místo k "ivotu uzp$sobeno tak, aby sledoval principy zeleného 
bydlení. A to nejen naoko. Obvyklá více mén% pasivní forma SVJ seskupení je zde nahrazena aktivními jednotkami p!ipravující celou !adu projekt$. A+ u" se jedná o 
sb%r de'tivé vody, fotovoltaiku, projekt ozelen%ní st!ech, podpora sb%ru bioodpadu, jeho kompostování  a návrat zelen&m plochám a mnoho dal'ího. Jde jedno z 
mála míst v Praze, kde u bytov&ch dom$ neuvidíte zaparkovaná auta.  Paradoxn% p!es skv%lou architekturu a v&jime#nost lokality n%co zde chybí od samého 
po#átku.  Úryvek písn% „…a mají si kde hrát…“ by zde ti'e rezonoval poznáním, "e nemají. Ani d%ti. Ani dosp%lí. A u" v$bec ne spole#n%. A proto"e od slov k #in$m 
zde není daleko, p!ipravila se ve spolupráci s obyvateli vize, kterou bychom s pomocí ú!ad$ a majitelem pozemku Kau,and o.p.s. rádi realizovali. Krok po kroku. 
Ostatn% tak, jak zahrady vznikají, kdy" chcete, aby zde byly po dal'í generace.

Nevadí, "e nebude v'e najednou. Hlavn%, "e se stane. To vzácné, s #ím v "ivot% hospoda!íme, je #as.  Náv't%vník na'í zahrady bude mít #as v%novat se sám sob% nebo 
u"ívat si s ostatními a p!íb%hy, které se zde odehrají uchovají stopu v t%ch, kte!í pak  jednou budou vypravovat „ to kdy" jsme bydleli na Podbab%“. Vzpomínky, které 
se stanou symbolem místa s v&jime#nou kvalitou "ivota op!enou o faktor VI. Toto je Podbaba. Toto je Praha 6.

4. MÍSTO PRO ZAHRADNI!ENÍ

2. MÍSTO HERI. MÍSTO SETKÁVÁNÍ

3. MÍSTO SPORTU 5. MÍSTO PRO P"ÍRODU
6. MÍSTO EKOLOGICKÉHO STYLU #IVOTA
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února 15, 2021SVJ Podbaba STUDIE  ZÁM#RU ZAHRADY ZÁZRAK$ PODBABA

SITUACE

Parcela !. 2729/1 v"m#ra 2.676 m2 druh pozemku zelená plocha zp$sob vyu%ití zele&          památkov# chrán#né území

Vlastnické právo: Kau'and (eská republika v.o.s., B#lohorská 2428/203, B)evnov - Praha 6
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SITUACE

MÍSTO HER MÍSTO SPORTU

MÍSTO SETKÁVÁNÍ 

MÍSTO ZAHRÁDKÁ!"MÍSTO EKOLOGICKÉ V#CHOVY

P!ÍRODNÍ ZÓNY

WC
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%AS SETKÁVÁNÍ:

Jsou dny, kdy zde uvidíme malé skupinky lidí rozpt!lené po celé zahrad". Jsou dny, které vybízí k rodinn!m piknik#m t$eba kv#li oslav" n"%ích narozenin. Také jsou 
momenty, kdy je t$eba v hojn"j&ím po%tu obyvatel %tvrti Podbaba sejít se a usnést se na dal&ích aktivitách vlastník# v rámci SJV.  A co teprve momenty, které zvou ke 
spole%n!m oslavám - a' u( je to den d"tí nebo t$eba konec prázdnin.  V na&í zahrad" jsme p$ipraveni na v"t&inu takov!ch pot$eb.

M#(ete vyu(ít %ist" spole%enské %ásti, která disponuje víceú%elov!m podiem nejen pro spole%ná vystoupení, u(ít si piknikov!ch stol# schovan!ch  ve stínu strom# a 
nezapome)te na p$ítomnost venkovních gril# pro bezpe%né opékání v tepl!ch m"sících. Máte men&í spole%nost a tou(íte o soukromí? Pak si vychutnejte r#zné typy 
v!hled# z lavi%ek r#zn" umíst"n!ch na terasách svahu tak, aby si ka(d! na&el to svoje zákoutí. Pro n"koho to bude místo plné pestrobarevn!ch medonosn!ch tvalek, 
pro n"koho to bude pohled na vzrostl! topol s m"kce se vlnící travou. A n"kdo se zájem m#(e sledovat hem(ení nad&en!ch zahrádká$# %i se t"&it z pohledu na hry 
d"tí.  Jak vidíte, u nás p$ivítáme men&í i v"t&í spole%nost.  Jakkoliv si zde p$ejeme p$edev&ím denní aktivity, jsme otev$eni i my&lence na podve%erní kulturní a 
spole%enská vystoupení pro na&e obyvatele. Tedy vystoupení men&í, komorn"j&í, ale s o to jedine%n"j&í atmosférou.

Zám!rem je zde:

postavit inteligentní wc wc
podium svépomocí - zva(ujeme i z palet
6 piknikov!ch stol# / pro 8 lidí
pevné lavi%ky pro stanovi&t" - 8 kus#
p$emistitelné lavi%ky - 8 kus# / 4 lidi
hamaky 2x
grily 2x

Dle *nálního konceptu zahrady budeme zva(ovat
i barevné tónování mobiliá$e. P$írodní %i lehce barevn!
akcent, kter! propojí barevné lad"ní zahrady
a p$inese hravost a uvoln"nost prostoru.

Lavi"ka Portigoa 151

Lavi"ka Portigoa 111

design D. Karásek / MMCITE

Prostoru je vy"len!no cca 300 m2
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MÍSTO ST%ETÁVÁNÍ POHLEDY

vypevn!ná plocha mlatovádosazení strom"medonosné
ke#e

magnolie

stanovi$t! grilu

podium pro kulturní vystoupení d!tí / i um!lc" / stejn! tak prostor pro setkávání
p#i nejr"zn!j$ích oslavách nebo i setkání SJV.
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MÍSTO ST%ETÁVÁNÍ POHLEDY
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POPIS WC

Chytré záchody jsou !e"ení do oblastí jako jsou práv# t!eba d#tská h!i"t#, kde by v$stavba pevn$ch a velk$ch staveb se záchody byla komplikovaná a drahá. 
Mobilní chytré záchody jsou tak v tomto ohledu mnohem jednodu""í a funk%ní !e"ení.

O dodávku se stará spole%nost ToiletDesign, která se chlubí i spoustou technologií, je& tyto záchody obsahují. Samotná konstrukce má naho!e dva solární panely s 
v$konem 40 W, které jsou p!ipojené k zálo&nímu akumulátoru, díky %emu& doká&e WC fungovat i bez externího napájení. Interní modul pro bezdrátové mobilní 
spojení doká&e automaticky odesílat pot!ebné informace o stavu záchodu do centrálního systému. Senzory sledují hladinu kal', hladinu %isté vody nebo samotné 
zabezpe%ení toalety.

Záchod nepot!ebuje napojení na "ádné sít#, co" je v$hoda p!i instalaci, ale p!iná%í to i logické nev$hody p!edev%ím z d&vodu absence napojení 
na kanalizaci. Pot!ebnou elekt!inu si záchod zajistí ze solárních panel&. 'istou vodu a vznikl$ odpad je nutné !e%it pr&b#"nou obsluhou, která 
záchod dle pot!eby naplní/vyprázdní.

Jak to funguje
Chytr$ záchod je v základním stavu uzam%en$, ale dle pom#rn# jasného návodu ho lze odemknout jak pomocí prémiové SMS v hodnot# 10 korun (MWC 10 na 
telefonní %íslo 90206), tak i QR kódem (to nám ale nefungovalo viz obrázek). Jakmile ode"lete SMS, p!ijde vám b#hem n#kolika sekund zpráva o tom, &e dve!e se 
otevírají. (v %e"tin# i angli%tin#) a záchod za%ne pípat a LED kontrolka signalizuje mo&nost vstupu (doká&e svítit i pro re&im obsazeno).

Investi(ní odhad je cca 200.000 K(

Jde tak zhruba o 80 K%/obyvatel, pokud to vztáhneme 
%ist# na obyvatele této %tvrti.

Po!izovací investice je zcela jist# v rozumné v$"i, je v"ak 
nutné taky projednat, kdo bude zodpovídat za provoz a 
hradit dal"í náklady s tím spojené.
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%AS HER:

Stejn! jako v p"ípad! sportu, ani na d!ti a jejich hry nebylo v projektu bydlení této #tvrti pamatováno. Vmímáme jako zcela zásadní p"ivést do $ivota rodin s d!tmi prostor pro hry. V na%í #tvrti je p"ibli$n! 450 
d!tí, které chceme povzbudit k pohybu, vytvá"ení p"átelství a rozvoji fantazie. Nejde nám tedy o n!jaké pískovi%t! pro batolata. Naopak se chceme zam!"it na pohybovou stránku co nejv!t%ího spektra 
mláde$e. Rádi bychom vyu$ili svahu, kter& se zde nachází a umístili herní prvky po vertikální ose tohoto pozemku tak, aby si d!ti u$ili sm!r do kopce i z kopce. Zde by bylo skv!lé také umístit skluzavku se 
zát!$í i pro v!t%í d!ti. Dal%í herní prvky by se umístili do náletového lesíku, kter& by se #áste#n! zredukoval, aby se podpo"il r'st jednotliv&ch strom'. Pod korunami vytvá"ejících stín by pak pokra#oval dal%í 
liniov! stav!n& sv!t ze d"eva a lanov&ch prvk'.

FInální strukturu a po#et prvk' bychom vybírali s dodavatelem 
garantujícím bezpe#nost
a p"íslu%n&mi certi(kacemi.  
V!t%í stanovi%t! je investicí p"ibli$n! 170.000 K#
Men%í stanovi%t! je investicí p"ibli$n! 100.000 K#

Jde tak zhruba o 370 K#/dít!, pokud to vztáhneme #ist! 
na obyvatele této #tvrti.
Pokud ale vezmeme v úvahu fakt, $e zábavná podoba 
h"i%t! p"itáhne i dal%í obyvatele
a jejich d!ti tak tato investice v&znamn! klesá.

Prostoru je vy!len"no cca 200 m2
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MÍSTO HER - POHLEDY

umíst!ní balan"ních prvk# pro d!ti

umíst!ní sportovních prvk# pro dosp!lé a d!ti

umíst!ní balan"ních prvk# pro d!ti
rozhledové místo sm!rem dol# ze svahu,
p$ed sezením umíst!ná trvalková a bylinná v%sadba,
navazuje "ást zahrádká$#

v%sadba meru&ky

trvalkové pásy 

zát!'ov% trávník

lesík

podium pro spole"enskou zónu
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MÍSTO HER - POHLEDY

formované valy pro vytvo!ení stup"ovit#ch teras

skluzavka ze svahu

v#sadba ke!$ rybíz$ pro d%ti/ve!ejnost

bytov# d$m s odstupovou vzdáleností min 20m od herních prvk$

medonosné ke!e

trvalkov# mix dopln%n# travami
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%AS SPORTU:

Jakkoliv je to t!"ko uv!#itelné, i v tak promy$leném reziden%ním bydlení schází jak&koliv vy%len!n& prostor pro sport. Jak d!ti, 
tak dosp!lí musí dojí"d!t mimo zónu bydlení, pokud se cht!jí v!novat pohybu. 'et#ením jsme zjistili obrovsk& zájem ze strany 
obyvatel o venkovní cvi%ební prvky. Prov!#ili jsme #adu (rem dodávajících workoutové sestavy a (nální v&b!r bychom je$t! 
podrobili hlasování ze strany obyvatel. V tuto chvíli zva"ujeme sestavy typu SHURUPARK, které vyu"ívají prota"ení do délky a 
men$í nároky kladou na $í#ku. To pln! odpovídá na$emu zám!ru umístit cvi%ební prvky na vzdálen!j$í místo zahrady tak, aby 
nebyly obyvatelé p#ilehlého objektu ru$eni a zárove) vyu"ít p#irozené vrstevnicové linie podél hranice pozemku.

Ukázková sestava nabízí 13 stanovi$* a rozm!ry nutné pro usazení jsou 2450 x 8400 x 1600mm. Optimální rozm!r 
dopadové plochy je 5,5 x 12,4m.

Máme p#ipraveny rozpo%ty na minimáln! 40 druh+ sestav a (nální rozhodnutí bude dle preferencí obyvatel i 
získan&ch (nan%ních zdroj+. P#edpoklad investice je v rozmezí 160 - 300.000 K%. Uvedená sestava na obrázku se 
pohybuje cca 160.000 K%. 

Základní informace POSILOVACÍ STANICE  OP 24
rozm!r prvku: 7,5x5,7x3,1m
rozm!r bezpe%nostní zóny: 12,5x9,1m

Slou"í na posilování a protahování sval+ celého t!la. Zlep$uje 
celkovou pohyblivost
a procvi%uje klouby.

ZA,ÍZENÍ OBSAHUJE:
$plhací ty%
$plhací lano
"eb#íky
vrchní hrazdy
st#edové hrazdy
nízké hrazdy
záv!sné kruhy
posilování b#i$ních sval+
lezecké ru%kovadlo – horizontální "eb#ík
posilovací lavice
bradla
posilování rukou a prsních sval+

Uvedená sestava v%etn! montá"e a dopravy vychází 
p#ibli"n! na 339.674 K%.

Pokud tuto investici vztáhneme na údaj 2500 obyvatel  nacházejících se v této reziden%ní %tvrti, 
jde zhruba o 136K! na obyvatele a takovou investici do zdraví obyvatel pova"ujeme za "ádoucí.

Prostoru je vy!len#no cca 110 m2
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MÍSTO SPORTU / POHLEDY

druhov! pestré slo"ení ohrani#ení plotu
s ke$i nesoucími plody a poskytující úkryt
a potravu  pták%m

dnes náletov& nevzhledn& lesík se stane po správné selekci
krásn&m lesíkem prosperujících strom%, jejich" koruna
poskytne chladn& stín v parném lét!. 

wc
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MÍSTO SPORTU / POHLEDY

bezpe!ná, dlouhá a také pro v"t#í d"ti,
tak taková by m"la b$t skluzavka ze svahu

dopln"ní ovocn$ch strom%/meru&ky

Sv"t sportu je propojen se sv"tem her a d"tí. Cvi!ící rodi!e tak budou mít své ratolesti pod kontrolou. Zárove& dochází k p'irozené motivaci
za'azení cvi!ení do (ivota d"tí. Sestava je zam"'ená na prota(ení t"la, cvi!ení s vlastní zát"(í.

lanové prvky by m"ly b$t takové konstrukce, aby i star#í d"ti/ nebo rodi!e mohli
s d"tmi absolvovat tyto prvky. Kombinace klád, lanov$ch p'echod%, ale i t'eba
nata(ené sít" by m"ly b$t nekone!nou verzí na zp%soby zdolávání.
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%AS ZAHRADNI%ENÍ 

Vybudováním teras v!znamn!m zp"sobem roz#i$ujeme zelenou plochu zahrady. Vyu%ít toho chceme pro obyvatele na#í &tvrti, kte$í ji% projevili zv!#en! zájem o p'stování vlastních plodin. Ji% v tuto chvíli na neupraveném pozemku se realizují desítky lidí, kte$í si zde vybudovali 
vyv!#ené truhlíky pro p'stování p$evá%n' zeleniny a bylinek. Tento spontánní po&in chceme podpo$it nabídnout mnohem vhodn'j#í p'stební zázemí v pevn' vybudované struktu$e vyv!#en!ch záhon" spojen!ch #t'rkov!mi p'#inami a d$ev'n!mi sch"dky propojujícími 
jednotlivé terasy. Pro vypevn'ní teras bude pou%ité d$evo.

V navr!eném konceptu je p"ipraveno xy ploch k osázení, které uspokojí 35  rodin - tedy p"ibli!n# 100 obyvatel, ale m$!e b%t a! dvojnásobn% po&et. Jednotlivá plocha &ítá v%m#ru 1.5m x 1.5m , p"ípadn# 
dvojplocha 1.5 * 3m.  Celkov# z pozemku je pro zahradni&ení místních obyvatel vy&len#na plocha 350m2.  P"edpokládá se, !e za pronájem této plochy budou platit a v%nosy poputují na údr!bu zahrady.

Vzhledem k tomu %e ve$ejn' p$ístupná zahrada propojuje sv't ve$ejnosti se zájmy jednotliv!ch zahrádká$", chceme vybudovat liniov! plot ze získan!ch palet, p$ed kter! je#t' p$edsadíme ovocné ke$e typu rybíz, bor"vky, angre#t, maliníky. Vstup k polí&k"m je tak pod uzav$ením, 
které dle v!#e plotu bude mít více psychologick! charakter, p$esto v#ak bude vytvá$et pom'rn' bezpe&né ohrani&ení pro uchrán'ní v!p'stk".

Investice do p"ípravy polí&ek s tím, !e v#t'ina
prací by se realizovala svépomocí je odhadována
na náklady 200.000 K&.

Jde tedy o cca 2.500 K& na rodinu.
Tuto investici bychom splatili vstupním poplatkem
za pronajmutí plochy na rok, co! by odpovídalo nákladu
50 K& m#sí&n# za 4.5m2 p#stební plochy. Ve 2 letech zp#t.

Provozní $ád této u%itkové zahrady by byl v souladu
se standardním fungováním zahrádká$sk!ch osad,
akorát uzp"soben! tomuto zmen#enému m'$ítku.
De(novala by se práva a povinnosti u%ivatel" zahrádek, 
uspo$ádání zahrádek, pou%ívání spole&n!ch prostor.

Spole&n!mi prostorami se rozumí p$íst$e#ek pro sady ná$adí,
vyu%ívání kompostu, kompostování. Pravidla údr%by, &lenské 
p$ísp'vky, doba pronájmu atd.
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MÍSTO ZAHRADNI%ENÍ  / POHLEDY

prostor pro zahradni!ení je rozd"len do 3 terasovit#ch stup$% a poskytuje p&esn" de'novaná pole 1,5 x 1,5m - v(dy dv" spojená k sob".
Prostor u zdi se dá vyu(ít na dv" &ady skupin vína. Ve spodní !ásti slepého rohu by mohlo dojít k o(ivení plochy v#sadbou typu vistárie, která by popnula ze) 
a zárove$ sv#mi kv"ty p&itáhla opylova!e.

do !ásti p&ed paletov#m plotem (po celé linii) by se osadily
skupiny ke&% nesoucích ovocné plody - *lo by
o r%zné druhy rybíz%/angre*t%, ale i maliník%.

Cílem je d"tem nabídnout pohled na druhovou pestrost
plod%, které je v m"stském stylu (ivota vid"t pouze v obchodech.

Spodní hranice pozemku s n"kolika úrov$ov#m ke&ov#m porostem - pozor - zde budeme klást d%raz na druhovou pestrost. Z vnit&ní !ásti sm"rem na zahrádká&e
navíc s linií nesoucí ovocné plody pro dal*í zpracování.

vstup pod uzav&ením do !ásti pro zahrádká&e!ást kompostér%/kurníku

bylinkové (do kuchyn")
a trvalkové pole

vyhlídkové místo - zde bychom preferovali
lavice sestavitelné do oblouku

zva(ované místo
pro WC
pro snadnou
obsluhu od parkovi*t"

zde tedy musí b#t i branka
pro p&ístup ze spodní
!ásti zahrady
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%AS VRÁTIT P&ÍROD#, CO JE JEJÍ:

Na po!átku je neúhledn" pozemek s druhov# velmi chudou nep$vodní strání, která se stane základem na%í zahrady zázrak$. Prozatímní v"sadba sestávající 
ze vzrostl"ch solitérních strom$ a dopln#n"ch mlad%ími solitérními stromy prolínající se s náletovou zelení se stává základem na%í zahrady zázrak$.

V prvním kroku se zam#&íme na maximální vyu'ití a zv#t%ení zelen"ch ploch na tomto pozemku a také systému zadr'ení vody - protierozním opat&ením. 
Volba tvorby teras odd#len"ch valy !áste!n# zpevn#n"ch n#kde skupinou kamen$ a v p&ípad# zahrádká&$ d&ev#n"mi bloky jsou tedy jasnou volbou.
V místech v#t%ího pohybu lidí bude trávník schopn" zvládat zát#'. Na druhé stran# po!ítáme minimáln# s polovinou pozemku, kter" bude v rozvoln#n"ch 
liniích st&ídat trvalková spole!enství, které budou plynule p&echázet ve sm#si vhodné pro medonosné opylova!e a mot"ly !i skupiny r$zn"ch typ$ stepních 
travin.

Vhodn"m mixem trvalek je zde zaji%t#no kvetení od jara do podzimních m#síc$. Mimo estetické hledisko, které ocení zejména náv%t#vníci zahrady je zde 
v"znamn" aspekt ekologick". Cíl je z&ejm". Chceme p&itáhnout opylova!e. (meláky, v!ely, mot"ly, mít zemi, ve které 'ijí brouci a která je provzdu%)ována 
'í'alami.  Hmyz a dal%í bezobratlé 'ivo!ichy budeme lákat nejen na p&ipravenou v"sadbu, ale také mno'stvím vhodn"ch úkryt$ - hromádky d&eva, skupiny 
trav, hmyzí dome!ky, zakomponování d&ev#n"ch p&edvrtan"ch %palk$, které napodobí staré pa&ezy.  

V"hledov#, pokud se povede zrealizovat i plán ozelen#ní st&ech bytov"ch dom$ a projekt zadr'ování de%tivé vody, pak bychom doplnili i v!elí úly.
Do zahrady budeme vracet 'ivot. Budky pro ptáky jsou sou!ástí dal%í kapitoly - ekologick" aspekt.  

Nyní ke strom$m.  Sou!asnou skladbu d&evin je pot&eba podrobit ozdravn"m a v"chovn"m &ez$m, n#co málo probrat a p&edev%ím druhov# vhodn# doplnit. 
Tuto !ást budeme konzultovat v rámci probíhající úzké spolupráce v rámci participa!ního projektu „Stromy pod kontrolou“ s OD*P P6.
Speciální pozornost bude v#nována v"b#ru vhodn"ch ke&$ lemujících pozemek a ohrani!ující tak samotnou zahradu. Tyto ke&e by m#ly b"t druhov# pestré, 
lákat sv"mi kv#ty a plodit dostatek bobulí, které poskytnou potravu mnoha druh$m. Nejde o fádní jednodruhovou linii, která se !as od !asu zast&ihne. 
Naopak. Druhová pestrou je maximáln# 'ádoucí. Stejnou pozornost budeme v#novat i vhodn"m podrostov"m druh$m, které by doplnili solitérní d&eviny v 
místech, kde by nebyl pohyb obyvatel.  Náv%t#vník snadno pozná, kde se má pohybovat - nízká tráva = seká se = mohu %lapat. R$zn# vysoká a p&edev%ím 
barevn# kvetoucí plocha dopln#ná vy%%ími travinami je pouze pohledová a poskytující tak potravu a úkryt drobn"m 'ivo!ich$m. 

Vzhledem k plo%e pozemku  a náklad$m s tím spojen"m je z&ejmé, 'e co do druhové skladby v"sadby budeme muset etapovat, ale p&i tom v%em chceme 
udr'et cílovou my%lenku. Chceme zahradu pro dlouhé období a na v"slednou podobu si rádi po!káme. 

 

dr ba d e in na komunitn  ahrad , Podbaba 
 
 

1) 4  Ja o  ml  (Ace  la anoide ) ed ale ami, hned  a ko i  
 
- ne eba ah , om  maj  ned no o eden cho n  e  

 
2) 1  To ol e n  `Italica` (Populus nigra var.Italica) u zdi 

 
- ne eba ah  

  
3) 1x Javo  ml  (Ace  la anoide ) me i d  a o olem 

 
- zd a o n  e , o e   ke di a nad chodn kem 

 
4) 1  B a b loko   (Be la end la) 

 
- p o ch n  od i k , l e o chlo  i k  od ani  a a o a  i k  no o  
- v ad  k cen  n no o olen , ob od 82 cm e ce 130 cm nad em  

 
5) 4  Ja o  ml  (Ace  la anoide ) men  om  a ale ami 

 
- cho n  e  

 
6) 3  T no n k ak  (Robinia e doacacia) 

 
- d a  k  d a o n  e  a e a  ko eno  mladk  
- jeden men  k  k ce  

 
7) 5  L a d i  (Tilia co da a) 

 
- cho n  e  

 
8) P e  40 k  ja o  ml  (Ace  la anoide ) ho n  h j (le k  javoru) 

 
- 8  iln j  k  ja o  do o en d a o n  e  
- Cca 20 k  ja o  me i ja an  a l o  k ce , ja an  a l a b do  a n ji 

o e o a  jako oli  
 

9) 2  Ja an e il  (Fraxinus excelsior) 
 

- zd a o n  e , o e   m em k domu 
 
 
 

 

Kontrolní %et&ení na míst# 
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PRVOTNÍ SM#SY PRO DOPLNÉNÍ K TRVALKOV%M ZÁHON$M - LOUKA PRO MOT%LY

Speci!kace:
• Slo"ení:#bukvice léka$ská (Betonica o%cinalis), &esnek hranat' (Allium angulosum),#&i&orka pestrá (Securigera 

varia), devaterník velkokv(t' (Helianthemum grandi)orum), divizna &erná (Verbascum nigrum),#dobromysl obecná 
(Origanum vulgare),#hadinec obecn' (Echium vulgare),#hrachor lu&ní (Lathyrus pratensis), hv(zdnice chlumní (Aster 
amellus),#hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum),#hvozdík kropenat' (Dianthus deltoides), chlupá&ek 
oran"ov' (Pilosella aurantiaca), chrastavec rolní (Knautia arvensis), chrpa lu&ní (Centaurea jacea), jetel horsk' 
(Trifolium montanum), jetel lu&ní (Trifolium pratense),#jitrocel kopinat' (Plantago lanceolata),#kmín ko$enn' 
(Carum carvi), kohoutek lu&ní (Lychnis )os-cuculi),#koptretina bílá (Leucanthemum vulgare),#kozí brada lu&ní 
(Tragopogon pratensis),#kozinec sladkolist' (Astragalus glycyphyllos),#kru&inka barví$ská (Genista tinctoria),#krvavec 
toten (Sanquisorba o%cinalis), lnice kv(tel (Linaria vulgaris),#lomikámen zrnat' (Saxifraga granulata), mate$ídou*ka 
vej&itá (Thymus pulegioides), mrkev obecná (Daucus carota). oman vrbolist' (Inula salicina),#prvosenka jarní 
(Primula veris),#routa vonná (Ruta graveolens),#rozchodník velik' (Hylotelephium maximum),#rozrazil o"ankov' 
(Veronica teucrium),#$eb$í&ek bertrám (Achillea ptarmica),#$eb$í&ek obecn' (Achillea millefolium),#$epík léka$sk' 
(Agrimonia eupatoria), sesel siv' (Seseli osseum),#silenka nadmutá (Silene vulgaris),#silenka nící (Silene nutans),#sléz 
velkokv(t' (Malva alcea),#smolni&ka obecná (Viscaria vulgaris),#svízel sy$i*+ov' (Galium verum),#*alv(j lu&ní (Salvia 
pratensis),# *tírovník r,"kat' (Lotus corniculatus),#*+ovík kysel' (Rumex acetosa),#t$apatka bledá (Rudbeckia 
palida),#t$apatka nachová (Rudbeckia purpurea). Trávy 20%: tu"ebník obecn' (Filipendula vulgaris),#úro&ník bolhoj 
(Anthyllis vulneraria),#vi&enec ligrus (Onobrychis viciifolia), vikev pta&í (Vicia cracca), kost$ava &ervená (Festuca 
rubra),#kost$ava ov&í (Festuca ovina), lipnice lu&ní (Poa pratensis),#pohá-ka h$ebenitá (Cynosurus cristatus),#psine&ek 
v'b("kat' (Agrostis stolonifera),#sm(lek *tíhl' (Koeleria macrantha),#sve$ep vzp$ímen' (Bromus erectus), tomka 
vonná (Anthoxanthum odoratum), troj*t(t "lutav' (Trisetum )avescens), t$eslice prost$ední (Briza media),#vále&ka 
prápo$itá (Brachypodium pinatum)

• na cca 5 m2

Zalo"ení kv(tnaté louky pro v'voj a v'"ivu mot'l, vychází z nárok, na dostatek potravy pro housenky i dosp(lce. Kompromisem 
mezi se&ením a spustnutím louky bez sekání je ponechání &ásti louky nepose&ené od konce &ervence jednoho roku do roku 
následujícího. Potom tento porost posekat a nechat sousední kus porostu op(t nepose&en' p$es cel' rok. Tak se zachová pestrost 
louky i pastva pro nejr,zn(j*í "ivá&ky.

V'sev a pé&e:#Zalo"ení letni&kového záhonu je velice snadné. Sm(si m,"eme vysévat od poloviny dubna do poloviny kv(tna a ji" za 6-8 t'dn, za&ínají kvést. P$ed 
v'sevem pozemek odplevelíme a vyhnojíme minerálním hnojivem (cca 20 g/m. Cererit). Na takto p$ipravenou plochu ji" m,"eme vysévat. Doporu&en' v'sevek 
je 2 g/m. (u sm(si Gerilová 1-2 g/m.), pokud chceme velice hust' porost, m,"eme v'sevek zv'*it a" na 5 g/m.. Vysetou sm(s je nutné zasekat hráb(mi, 
uválcovat a je mo"né ji zalít. V'sev je tedy podobn' jako p$i zakládání okrasného trávníku. Sta&í pouze jedno odplevelení b(hem celé vegeta&ní sezóny, proto"e 
po zapojení porostu se ji" plevele nemají *anci prosadit. Zaléváme do doby, ne" rostliny dosáhnou v'*ky cca 15 cm a v období dlouhotrvajícího sucha i v pr,b(hu 
vegetace.
Slo"ení:
Slo"ení: z chrpy (Centaurea cyanus), lokanky (Clarkia), iberky (Iberis umbelata), &ernuchy (Nigella damascena), máku (Papaver somniferum), lnice (Linaria), 
*alv(je zahradní (Salvia horminum) a ostálky (Zinnia elegans)

Sm(s je#vytvo$ena z letni&ek s drobn'm kv(tem a její slo"ení zaru&uje kvetení po celou dobu vegeta&ní sezóny. Barevnost je pestrá, p$ipomíná rozkvetlou louku. 
Sná*í i suchá stanovi*t(. Je slo"ena p$edev*ím z chrpy (Centaurea cyanus), lokanky (Clarkia), iberky (Iberis umbelata), &ernuchy (Nigella damascena), máku 
(Papaver somniferum), lnice (Linaria), *alv(je zahradní (Salvia horminum) a ostálky (Zinnia elegans) drobno i velkokv(té. Tyto druhy velmi rádi nav*t(vují r,zní 
opylova&i, vyhledávají ji i mot'li. Je skute&nou hostinou pro tyto obyvatele zahrady. Porost zvy*uje biodiverzitu prost$edí. Je mo"né ji pou"ít i jako $ezanou do 
vázy. Balení 10 g sta&í na osetí plochy cca 5 m2.

LOUKA PRO OPYLOVA&E
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PRVOTNÍ SM#SI PRO TRVALKOVÉ ZÁHONY.

Podle Ing. Adama Baro!e (Dendrologická zahrada Pr"honice) : „Nov# typ trvalkového záhonu je naz#ván „smí!en# trvalkov# záhon“ a oproti klasickému 
trvalkovému záhonu se li!í v$%ad& parametr". Ve smí!eném trvalkovém záhonu jsou vyu'ívány zku!enosti z$ekologie, fytocenologie, botaniky, sukcese a ty jsou 
zkombinovány s$po'adavky na estetické a p&stitelské vlastnosti a po'adavky. V#sadby v$maximální mo'né mí%e vyu'ívají p%irozeného charakteru r"stu a 'ivotní 
strategie rostlin, co' ve v#sledku vede ke sní'ení pot%ebn#ch zásah" do v#sadby ze strany (lov&ka a tedy ke sní'ení nárok" na údr'bu v#sadby. Tyto sm&si se 
zpravidla sází bez osazovací plánu (co' také u!et%í náklady na zakládání), jsou vhodné pro pln& oslun&né, na 'iviny chudé, vys#chavé stanovi!t& jak ve m&stech a 
ve%ejné zeleni, tak i pro men!í obce a soukromé zahrady. V#sadby jsou mul(ovány vrstvou !t&rku, která omezuje v#skyt plevele a zárove) chrání p"du p%ed 
vysycháním. Záhon není závisl# na zálivce ani hnojení, údr'ba je extenzivní. Technologie t&chto v#sadeb se velmi osv&d(ila a v$posledních cca 10 ti letech v#razn& 
podpo%ila v#sadby trvalek jak ve ve%ejné tak i v$soukromé zeleni. V$posledních letech, kdy se v$pr"b&hu sezóny opakují del!í období sucha je v#hoda t&chto 
v#sadeb je!t& mnohem patrn&j!í. Záhony p%edstavují také v#razn# p%ínos pro posílení lokální biodiverzity zejména bezobratl#ch 'ivo(ich". Smí!ené trvalkové 
záhony v$urbánním prost%edí lze také velmi dob%e vyu'ít jako prvek pro rychlé zasakování srá'ek do p"dy a tedy pro lep!í hospoda%ení se srá'kovou vodou ve 
m&stech, co' je také velmi aktuální téma. Vhodn& sestavené záhony lemující komunikace lze také vyu'ít jako jeden z$prvk" sni'ujících pra!nost ve m&stech a to 
t&sn& u$místa jeho vzniku, vozovky. Pro správné fungování smí!en#ch trvalkov#ch záhon" je ale nutná velmi dobrá osobní zku!enost s$dan#mi druhy a odr"dy 
trvalek, cibulnat#ch, hlíznat#ch rostlin a d%evin a také znalost jejich vzájemné interakce aby vznikl funk(ní a harmonick# prvek. 
(zdroj: *ESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA ROSTLINN+CH BIOTECHNOLOGIÍ)

Pro zahradu zva'ujeme vyu'ití n&které ze t%í sm&sí p%ipraven#ch v Pr"honicích.

Zde chceme zmínit, 'e na druhové skladb& bychom rádi pracovali s experty
pro tuto oblast, a 'e v#slednou kombinaci bychom rádi vid&li v nestejnom&rn#ch v#!kách
rostlin, v prom&nliv#ch barvách v pr"b&hu roku a s podzimním zabarvováním okrasn#ch trav.
P%eva'ující barva by m&la b#t typická pro barevnou !kálu rostlin v p"vodním osazení 
typickém pro tuto oblast.

METODIKA	Z	ROKU	2018	K	NÁKLADŮM:

Náklady	na	založení	smíšeného	trvalkového	záhonu	v	podrostu	jsou	v	podstatě	
shodné	se	založením	jiného	typu	trvalkových	výsadeb	na	dané	lokalitě.	Jednou	z	
nejvýraznějších	položek	je	příprava	stanoviště	v	kořenovém	prostoru	vzrostlých	
dřevin.	Podle	možnosC	využít	mechanizaci,	respekCve	ruční	práce	se	cenu	založení	
bude	pohybovat	okolo	850,-	Kč	bez	DPH	na	1	m2.	

Náklady	na	údržbu	podrostových	výsadeb	v	
sobě	zahrnují	základní	pracovní	operace	jako	je	
předjarní	sestřih	suché	biomasy,	pleF	výsadeb	cca	
3×	ročně,	případnou	zálivku,	doplnění	mulče	(1×	za	
2-3	roky).	Tato	základní	údržba	vyjde	na	cca	3–6	
min/m2/rok.	K	tomuto	základnímu	výčtu	se	v	
městských	podmínkách	veřejné	zeleně	započítává	
také	pravidelné	uklízení	odpadků,	psích	
exkrementů,	oprava	oplocení,	případně	dosadba	
zcizených	rostlin.	Zde	předjímáme	nutnost	dohody,	
kdo	bude	
nositelem	zdrojů	pro	údržbu	veřejně	přístupného
pozemku.

S	ohledem	na	to,	že	náklady	smíšených	trvalkových	
výsadeb	jsou	v	podstatě	třeCnové	(cca	113,-	Kč	bez	
DPH/m2/rok	existence	těchto	výsadeb)	oproC	
standardním	trvalkovým	výsadbám	v	2.	intenzitní	
třídě	údržby	(cca	337,-	Kč	bez	DPH/	m2/rok	
existence),	je	úspora	finančních	prostředků	pro	
správu	zeleně	za	pouhých	500m2	cca	112	Cs.	Kč	po	
dobu	předpokládané	funkčnosC	výsadeb,	tj.	cca	15	
let.	V	podstatě	stejnému	závěru	dospěli	také	
výzkumní	pracovníci	v	SRN21,	kteří	spočítali	náklady	
na	intenzivní	trvalkové	výsadby	na	335,-	€/m2/15	
let	a	u	extenzivních	na	108,-	€/m2/15	let.	Dalšími	
přínosy	je	také	příznivý	vliv	na	biologickou	diverzitu,	
zvýšení	propustnosC	povrchu,	podpora	zasakování	
dešťových	srážek,	snížení	prašnosC	a	ochrana	
kmene	a	kořenů	stromů	před	poškozením.	
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ORIENTA%NÍ TYPY KE&$

Hlo!ina okoli"natá 'Fortunella - odr!da, která je neobvyklá pro zbarvení 
plod!, ty jsou "luté. Plody zrají v zá#í a #íjnu. Ke# nar!stá a" do v$%ky 
2,5-3 m. Má kopinaté listy s vlnit$mi okraji, 6-7 cm dlouhé. Na vrchu jsou 
%edo"luté a na spodní stran& jsou pokryty st#íbrn$mi vlasy. 'asem se stávají 
"lut$mi. Kvete na p#elomu dubna a kv&tna. Kv&ty jsou bílé nebo na"loutlé, 
trubkovité. Vydávají p#íjemnou v!ni. Plody jsou jedlé, sladkokyselé. Mohou 
b$t konzumovány (erstv& nebo dále zpracovávány. Odr!da je samospra%ná, 
samotné p&stování je nenáro(né. Pro zv$%ení v$nosu je vhodné sázet dva 
ke#e vedle sebe.)
P$stování: Vhodná do v%ech typ! p!d. Snese i m&stsk$ zne(i%t&n$ vzduch. 
Mírn& pro#ezání se doporu(uje u mlad%ích sazenice. U star%ích by 
pro#ezávání sni"ovalo plodnost. Prosperuje na slune(ném a teplém 
stanovi%ti

Hlo!ina okoli"natá 'Sweet nad Sour' - nov& vy%lecht&ná odr!da. Kvete vo*av$mi 
medonosn$mi kvítky. Zraje od konce zá#í. Plody jsou velmi chutné, vhodné na 
dezerty, ale i ke zpracování nap#. do d"em!. Plody jsou lé(ivé, mají vysok$ obsah 
karotenoid! a dal%ích zdraví prosp&%n$ch látek, p!sobí jako p#írodní antioxidant. 
Plody se mohou na ke#i nechat p#ejít mrazem, potom jsou je%t& slad%í. Tato odr!da 
dor!stá cca 3 m v$%ky a 2 m %í#ky.
P&stování: Vhodná do v%ech typ! p!d. Snese i m&stsk$ zne(i%t&n$ vzduch. Mírn& 
pro#ezání se doporu(uje u mlad%ích sazenice. U star%ích by pro#ezávání sni"ovalo 
plodnost. Prosperuje na slune(ném a teplém stanovi%ti.

Moru!e "erná%'Trnavská'%-)jeden z nej"ádan&j%ích kultivaru moru%e (erné, 
vyzna(ující se sv$mi 3-5cm velk$mi plody, s vysok$m obsahem sacharid! (a" 8%). Ty 
dozrávají v pr!b&hu (ervna a" #íjna. Rostlina tvo#í opadav$ strom nebo ke#, dor!stá do 
v$%ky 2-4m. Dosp&l$ strom doká"e p#inést 100-200kg ovoce v pr!b&hu sezóny. R!st 
je velmi pomal$, zhruba v 10ti letech dosahuje v$%ky okolo 3 m.) 
P&stování:)moru%ovník pot#ebuje spí%e teplej%í oblasti, proto se jim dob#e da#í ve 
vina#sk$ch oblastech. Plody se konzumují v (erstvém stavu nebo jsou vhodné k 
dal%ímu zpracování - kompoty, marmelády, vhodné jsou i k su%ení. Vysazujeme je na 
teplé a slunné stanovi%t&, snese i polostín. Jsou nenáro(né na p!du, snesou i su%%í, 
pís(itou. Rostlina je mrazuvzdorná.)

Kalina obecná 'Harvest Gold' -) krásn$, vzp#ímen& rostoucí ke#, dor!stající do 
v$%ky a" 2m. Má krásné, dekorativní listy, v jasn$, zeleno-"lut$ch odstínech. 
Na podzim zezlátnou. Tvo#í velké, ploché shluky bíl$ch kv&t!, které se objevují 
v pr!b&hu kv&tna a" (ervna. Na podzim dozrávají lesklé, (ervené bobule.) )
P&stování:)Tato kalina není náro(ná na p!dní typ. Zem by m&la b$t propustná, 
p#im&#en& "ivná, hnojení není nutné, a po v$sadb& vlhká, aby dob#e 
zako#enila. Pro dobr$ tvar a bohatost kvetení doporu(ujeme p&stovat na 
plném slunci, ale zvládne i polostín. Mrazuvzdorná do cca -34°C.

Vi%e* ke#ová 'Carmine Jewel' - raná odr!da ke#ové vi%n&. Vysoce 
odolná mrazu a chorobám. Dor!stá v$%ky okolo 2 metr!. Plody jsou 
%+avnaté, tmavé barvy, hodí se na kolá(e i do d"em!. Sklízí se okolo 
15 kg plod! z jednoho ke#e. Ideáln& p&stujeme na sv&tlém stanovi%ti 
v kvalitní zemin&. Sklize* provádíme v srpnu. ,ez provádíme pouze 
prosv&tlovací, aby ke# nebyl p#íli% hust$.)

Muchovník Ol%olist$ Amelanchier alnifolia 'Thiessen' Nenáro(n$ ke# dor!stající do v$%ky 3 - 4 
m. Zraje na konci (ervna. Je samospra%n$. Plody jsou kulaté, mírn& zplo%t&lé. Barvu mají 
modro-alovou. Jsou sladké a lahodné. Jedná se o velmi plodnou odr!du.

Rakytník &e!etlákov' Moskevská krasavice. St#edn& raná odr!da, 
která byla vy%lecht&na v roce 1997. Ke# s kompaktním r!stem dor!stá do 
velikosti cca 2,5 m. Hn&dé, tém&# beztrnné v&tve. Zraje v srpnu .Oran"ové 
plody mají hru%kovit$ tvar a sladkokyselou chu+.
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EKOLOGICK! STYL "IVOTA

BIOtejner umo!"uje ob#an$m sídli%t& recyklovat bioodpad ze sv'ch kuchyní a 
efektivn& vyu!ít kompost, kter' se v n&m za #as vytvo(í, pro svoje pot(eby, 
namísto vhazování bioodpadu do sm&sného komunálního odpadu. 
Na Podbab& je v tuto chvíli ji! 128 rodin zapojeno do sb&ru bioodpadu do ji! 
vybudovaného kompostéru. Zakrátko jsme zjistili, !e zájem o kompostování a 
mno!ství je tak veliké, !e chceme tuto mo!nost roz%í(it mezi ostatní obyvatele 
na%í reziden#ní #tvrti. 

Cílem je:
1) Sní!it mno!ství komunálního odpadu
2) Umo!nit lidem podílet se ekologickém !ivotním p(ístupu
3) Získan' kompost chceme vracet zp&t do p$dy tak, aby prospívala místní 
zele". Navíc - b&!nou zvyklostí je v rámci údr!by zelen& odvá!et bioodpad - 
posekanou trávu, v&tve atd zahradnick'mi subjekty na kompostárny. Namísto 
toho chceme získanou hmotu zpracovat a zpátky zapravit ke strom$m, ke($m, 
záhon$m. Proto bychom rozd&lili d(ev&né kompostéry #i biotejnery na dva 
typy. Jeden #ist& pro odpad z kuchy"sk'ch zbytk$, kter' bychom propojili s 
chovem slepic. A dal%í typ dopln&n' !í!alami pro rychlej%í zpracování kompostu 
pro hmotu získanou b&!nou zahradní údr!bou.

Základ kompostu tvo(í zemina s ji! nasazen'mi !í!alami, 
které podstatn& urychlí proces kompostování a neustál'm 
provzdu%"ováním hmoty odstra"ují zápach a podporují 
proces tlení. Samotn' BIOtejner bude opat(en podrobn'mi 
vysv&tlivkami, co do n&j ob#ané mohou a nemohou 
vhazovat. 

Pro# chceme na zahradu #meláky?
Existuje mnoho r$zn'ch druh$ hmyzu, které by mohly b't pou!ívány pro 
opylování rostlin – jako jsou v#ely, mot'li a n&kter' dvouk(ídl' hmyz. Oproti 
v#elám v%ak umí #melák pracovat dvakrát rychleji a d$kladn&ji. Navíc pro v#elu je 
nap(íklad kv&t raj#ete velmi málo atraktivní, proto!e neobsahuje nektar. A na%i 
zahrádká(i budou bezesporu ke(íková raj#ata p&stovat. Navíc jsou #meláci zemní 
pro bydlení ve svahu ideální. V na%ich rozvln&n'ch liniích trvalkov'ch záhon$ a 
letni#kov'ch sm&sí pro medonosi#e a mot'ly se budou cítit brzy jako doma.

)melíny chceme po(ídit ve verzi do zem&, ale budeme zva!ovat u úleky viz ní!e. 
)meláky chceme po(ídit od )esk' #melák.cz - nejstar%í chov v )R. Jde o #meláka 
zemního (Bombus terrestris), místního p$vodu, kter' neohro!uje na%i 
biodiverzitu.

BIOtejner je ideálním (e%ením problému s biologick'm 
odpadem na sídli%tích. Díky své prody%nosti lze uvnit( 
BIOtejneru biologick' odpad kompostovat stejn& jako v 
b&!ném kompostéru

Tepelná ochrana je vy(e%ena dvojitou konstrukcí st&n se vzduchovou kapsou. 
Napu%t&n teakov'm olejem. V&trací otvor opat(en dvojitou sí*kou, co! ú#inn& brání 
vstupu zavíje#$m, mouchám a dal%ím %k$dc$m a navíc je dodáváno ví#ko pro 
ochrannou past. Sou#ástí úlku jsou také %roubovací no!i#ky, ochranná klapka a 
pozorovací okénko z polykarbonátu. Vnit(ní rozm&ry jsou 26,2+26+22 cm. Vn&j%í 
rozm&ry 34,5+34,5+29 cm.
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EKOLOGICK! STYL "IVOTA - ZAM#$ENO NA PTÁKY A DROBOTINU

!ervenka obecná Ob"vá prost#edí s hust"m podrostem, tedy 
i zahrady s mno$stvím ke#%. Zpívá nej&ast'ji brzy ráno a 
rovn'$ ve&er a$ do soumraku. 

P'nkava obecná (Fringilla coelebs) $ije v(ude, kde 
jsou stromy. Její hnízda jsou úhledná, vystlaná 
chlupy a pe#ím, zven&í maskovaná mechem a 
li(ejníky. Pat#í k nejhojn'j(ím pták%m zahrad.

Velkou pozornost chceme v'novat p#ivedení ptactva do oblasti na(í  &tvrti. Sou&asná vysazená zele) je pon'kud monotónní a je op#ená o solitérní listnaté stromy a trávníkové plochy. Postupn' toto chceme o$ivit a za&neme práv' u na(í zahrady. Zde zcela chybí ke#ovité 
podrosty r%zn"ch druh%, které by poskytovaly úkryt jak drobnému ptactvu, tak t#eba i je$k%m. V oblasti je vid't pouze skupiny strak, které si oblíbily lidská obydlí. P#esto jim nelze zazlívat absenci  drobn"ch pták%. Straky na toti$ mají men(í vliv ne$ t#eba ko&ky, elektrické 
vedení a p#edev(ím nedostatek potravy a úkryt% na jednotvárn"ch polohách a zahradách - &asto navíc o(et#ovan"ch chemií. Navíc straky maso pot#ebují v't(inou na ja#e a hnízdí jednou ro&n'. Drobné ptactvo naopak vyvede mladé i t#ikrát, tak$e vyplen'nou sn%(ku nahradí - 
pokud p#e$ijí rodi&e. Na(im cílem je tedy doplnit v"sadbu zahrady tak, aby vznikla rozmanitá plocha poskytující úkryt a potravu t'mto mal"m ope#enc%m. Zárove) myslet na solitérní kameny, (t'rkovi(t', valouny pro men(í $ivo&ichy a pochopiteln' zahradu doplnit pítky 
nebo drobn'j(í vodní plochou (to v závislosti na p#ípadném studni&ním vrtu.)

S"kora mod#inka (Cyanistes caeruleus) hnízdí v dutinách, 
t#eba i ve schránce na dopisy. V*budce jí sta&í vletov" 
otvor 27–28 mm, kam se nedostane v't(í ko)adra. !asto 
ji vidíme na koncích tenk"ch v'tví, kde sbírá hmyz, viset 
hlavou dol%

Na%e zahrada poskytne úto&i%t' i v&elkám samotá(kám – 
nejsou úto&né, velmi ú&inn' opylují. P#ipravíme nejen jim 
dome&ek“ ze d#eva vypln'n"

Dal%í pta&í druhy, které zkusíme p(ilákat:

Kos &ern)
Stehlík obecn)
S)kora ko*adra
Rehek domácí

Je+ci, stvo#ení , které se nyní v na(í &tvrti nemá (anci vyskytovat a p#esto v'#íme, $e 
si do na(í zahrady cestu najde. Po&ítáme s travními zónami bohatého slo$ení, která 
nebude pravideln' sekaná a hrabána a stejn' tak dostatek ke#% a listí pod nimi 
&asem vytvo#í p#irozené úkryty. Je$ci jsou no&ní hmyzo$ravci, kte#í si poradí i se 
slimáky a drobn"mi hlodavci. Pro zahrádká#e tedy vítan" pomocník. P#es den 
odpo&ívají v úkrytu ze such"ch v'tví, v*k%ln' &i hromad' listí - a my jim p#ichystáme  
vhodné úkryty. Je$ek doká$e denn' vyhubit v*zahrad' 100 a$ 200*g r%zného hmyzu 
a*$ivo&ich% (housenek, mot"l%, ponrav, larev, brouk%, $í$al, my(í, slimák%.

Je%t'rky, slep)%i, u+ovky , krom' zídek, (t'rkovi(+ s voln"mi 
kameny ob"vají také kompost, &ást tedy nebudeme p#ehazovat v 
&ervnu a &ervenci, abychom  u$ovkám nepo(kodili nakladená 
vají&ka. !asem plánujeme na zahradu doplnit také v't(í valouny/
kameny - zvlá(t' v centrální zón', kde bude trvalkovo bylinkové 
pole a postupn' navázat s takov"mi prvky nap#í& zahradou, 
abychom si tyto tvory nejen p#ilákali, ale také udr$eli.
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EKOLOGICKÁ V!CHOVA - PARTICIPACE S DDM - STANICÍ TECHNIK"

Vícekomorov# kompostér navr!en na míru m"stskému prost#edí. Jednotlivé komory jsou uzavíratelné a 
chrán"né proti vniknutí ne!ádoucích hlodavc$.%Na kompostéru nenajdete !ádnou skulinu, v&echny otvory jsou 
chrán"ny pevn'm pozinkovan'm pletivem s drobn'm okem. D#evo je o&et#ené ln"n'm olejem, aby déle odolalo 
pov"trnostním vliv$m a kompostovacím proces$m.%Ji! jeden kus jsme odebrali od KOKOZA integra(ní dílny, se 
kterou spolupracujeme. Tento druh pot#ebujeme je&t" v 1-2 kusech.

Investice do prvk$ a (inností spojen'ch s ekologickou v'chovou a p#írodními prvky 
ve vstupní etap" po(ítá s odhadem cca 300.000 K(, co! p#i po(tu 2500 obyvatel 
(iní investici cca 120K( na obyvatele.

Ano, bude zde pot#eba po(ítat s udr!ovacími náklady, ale vzhledem
k typu v'sadby trvalek apod, jde o investice v del&ím horizontu 10let.

Krásn$ %e&en# a prostorn# kurník s opravdu velk'm v'b"hem, kter' zajistí jak 
dostatek prostoru pro hrabání slepic, tak i velk' p#ísun (erstvého vzduchu. Kurník 
disponuje ve&ker'm vybavením pro úsp"&n' chov slepic, ale i kvo(ny s mal'mi 
ku#átky. (Pojme a! 16 slepic) Díky skláp"cí st#e&e se vám z kurníku budou dob#e 
sbírat vejce a ani nebudete mít !ádn' problém s jeho (ist"ním a dezinfekcí. D#evo je 
zakon(eno zm"k(en'mi rohy, aby nedocházelo k úrazu.%
Rozm"r 265*260*180. P#íslu&enství. V'b"h, rampa, sná&ková hnízda, trusník, 
skláp"cí st#echa, h#ady, v"trací okénko.

Ku#ice modrá 
Vyniká vysok'm (íslem sná&ky.
Atraktivní &edé zbarvení.

Ku#ice kropenatá 
Nenáro(ná na chov. Vysoká 
sná&ka, atraktivní  zbarvení.

Ku#ice Isabrown
Vhodná pro za(áte(níky.
Vysoká sná&ka - i v zim".

Ku#ice Sussex
Vhodná pro za(áte(níky.
Atraktivní vzhled.

Slepi(ky chceme krmit
kombinací kuchy)sk'ch
zbytk$, dopl)kového krmiva,
kop#ivami …

U

V tuto chvíli ji' máme rozb$hnutou spolupráci s DDM, které na na&í 
zahrad$ mají p$stební truhlíky. V konceptu Zahrady zázrak$ jim 
chceme vy(lenit prostor, na kterém si budou moci p"stovat nejen v nov'ch 
p"stebních polích, ale také u!ít si radosti z rybízov'ch ke#$, strom$ 
merun"k, vytvá#ení p#írodních úkryt$ pro je!ky, hmyz, stav"t pta(í budky, 
starat se o krmítka. 

Velk# v#znam zde vidíme také v ekologické v#chov$. A mimo jiné 
práv$ i kv(li spolupráci s DDM bychom cht$li po%ídit ji' zmi)ovan# 
biotejner pro kuchy)ské zbytky a k tomu navázat prostorn# kurník 
s velk#m v#b$hem.

Ukázkou druhové pestrosti slepi(ek chceme zaujmout p#edev&ím d"ti, které 
v m"stském prost#edí se slepicí do styku v"t&inou nep#ijdou a vají(ka znají 
jen balená z obchodu. 

https://www.slepicar.cz/drubez/hrabava-drubez/slepice/
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EKOLOGIE - POHLEDY vlevo od vstupu by byla zóna podél cihlové st!ny z vyskládan"ch jednotliv"ch prvk#
$ítající kurník s biotejnerem, na kter" by navazovaly stání na kompostéry.

d!ti z %ad DDM STANICE TECHNIK&
zde budou mít mo'nost
p!stování v truhlících,
starost o slepi$ky,
v"uku kompostování a dal(í

pro d!ti z místí $tvrti bude atraktivní p%iná(et kuchy)ské zbytky
a sledovat r#st a 'ivot r#zn"ch druh# slepi$ek p%i'ivujících se
na donesené potrav!

ji' pro prvním zavedení
kompostér# se ukázalo,
jak obrovsk" zájem zde 
ze strany obyvatel o jejich 
vyu'ití je. Navr'ená kapacita
1 biotejneru a dal(ích
 2 kompostér# bude 
na(imi 2500 obyvateli vítána.
Se$ená zele) z p%edzahrádek tak ji'
nebude mizet mimo na(i $tvr*,
ale naopak se vrátí v rozlo'ené
form! zp!t do do na(í zelen!.

Hamaky ve stínu strom# poskytnou 
místo na relax s kní'kou i bez ní.

Nejenom rodi$e s d!tmi, ale také
na(í senio%i ocení dopln!ní zahrady
lavi$kami a t%eba také hamakami.

Mo'nost jen tak se posadit na vzduch
zde v na(í $tvrti toti' zcela chybí.
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INVESTICE I. ETAPA

ÚVAHA

Celkovou realizaci konceptu zahrady navrhujeme provést ve dvou etapách. První 
etap!, kdy pot!"íme  obyvatele co nejd#íve tím, $e jim dodáme to, co zde 
chybí - prostor pro hry a prostor pro sport.   Ve druhé etap! bychom se 
soust"edili ji# na parkovou úpravu, která je spojena s terénními úpravami, 
vybudováním $ásti pro setkávání a zázemí pro komunitní zahradni$ení.

V první etap! bychom z hlediska zelen! bychom realizovali selekci strom", zdravotní 
#ezy, zakrácení v!tví. Rádi bychom v této $ásti ji% realizovali v&sadbu ke#" 
odd!lujících $ást zahrady od bytového domu.

Tyto úpravy by m!ly dvojí efekt. Kladné p#ijetí ze strany obyvatel a také ji% zlep'ení 
p#írodních podmínek pro v&skyt drobného ptactva a dal'ích tvor" %ijících v blízkosti 
lidsk&ch sídel. Pokud bychom se soust#edili na horní $ást pozemku, kde není t#eba 
v&razn&ch terénních úprav, tak bychom se sm!le mohli pustit do t!chto bod":

MÍSTO PRO HRY 190.000 K$
balan$ní lanové proléza$ky a velkou skluzavku pro d!ti

MÍSTO PRO SPORT 350.000 K$
posilovací stanice pro d!ti a dosp!lé

P%ÍRODA
rezerva na v&sadbu plodících ke#" 40.000 K$
rezerva na pro#ezy strom" 40.000 K$
dosadby sm!si/trávy 40.000 K$

MÍSTO SETKÁVÁNÍ

4 piknikov&ch stol" / pro 8 lidí - 18.000 K$
pevné lavi$ky pro stanovi't! - 8 kus" 48.000 K$
hamaky 2x            600 K$
grily  1x                  6.000 K$

MÍSTO PRO EKOLOGICKOU V&CHOVU 
biotejner   44.360 K$
kurník a rezerva na slepice/krmení   31.927 K$
vícekomorov& kompost    51.180 K$

ODHADOVÁN& INVESTI'NÍ RÁMEC 942.600 K(

Inteligentní WC - zde bychom ocenili, kdyby m!stská $ást mohla
pro tento koncept doplnit o inteligentní WC, kter&m byly vybaveny 
i jiné $tvrt! v rámci Prahy 6. Ve#ejn& prostor s takovou pohybovou funkcí by m!l 
toaletu mít zaji't!nou. Jinak nám náv't!vníci zlikvidují p#ilehlou zele(.  

ZÁV#REM

Doufáme, %e vás ná' zám!r oslovil.

Kdybyste p#esto m!li pochyby, zkuste se podívat na to, jak tento kout na'í p#írody vypadá nyní. 
Te) si vybavte  2500 obyvatel na"í (tvrti. 

Obyvatel, kte#í ji% nyní zkou'í aktivním p#ístupem zlep'it %ivotní prost#edí kolem sebe. 
Pomyslete na d!ti, které si nemají  kde hrát, jednotlivce i rodiny, které si nemají kde posed!t 
venku na vzduchu nebo si i protáhnout své t!lo, nad'ence, kter&m chybí kapacita pro ukládání 
bioodpadu a prostory pro v!t'í zahradni$ení.

A posu)te sami. Nezaslou$í si tento ve#ejn* prostor podporu?

DOVOLTE NÁM TVO%IT P%ÍB+H TÉTO 'TVRTI 
A POMOZTE NA SV+T VIZI P%ÍRODNÍHO A BARVITÉHO PROSTORU
S KA,DODENNÍMI P%ÍB+HY ZVANOU ZAHRADA ZÁZRAK-.

Záv!rem stvrzujeme zám!r, aby v dal'ím kroku se naplnila vize a postupná realizace celého 
p#edstaveného konceptu.  V p#ípad! va'eho zájem, v&hled investic pro II. etapu najdete na dal'í 
stran!. *Stvrzujeme, !e u II. etapy po"ítáme s #nancováním z více zdroj$.
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INVESTI!NÍ P"EDPOKLAD  II. ETAPY - SLOU#Í JAKO ORIENTA!NÍ P"EDSTAVA BUDOUCÍCH INVESTIC PO DOKON!ENÉ I. ETAP$

P%ÍPRAVA SITUACE MÍSTO SETKÁVÁNÍ

p!emistitelné lavi"ky - 8kus# / 4 lidi rezerva 48.000 K"
grily 2x 12.000 K"
stavba podia (zva$ujeme pou$ití palet) 30.000 K"
inteligentní wc (pokud nebylo zaji%t&no pro I.etapu

MÍSTO HER

Prov&!ili jsme !adu 'rem s certi'kacemi a referencemi
pro realizaci sestav z balan"ních prvk# v materiálové skladb&
d!evo a lana, dopln&né modulem dlouhé skluzavky. K dispozici 
máme r#zné typy sestav a jejich nacen&ní

II. ETAPA: 
Balan"ní sestava pro d&ti s umíst&ním mezi stromy
Odhadovan% náklad 120.000 K&

Odhadovan% náklad              90.000 K&

II. ETAPA: 

V II. etap& se soust!edíme p!edev%ím na terénní úpravy, v(sadbu zelen&, tvorbu 
zázemí pro setkávání obyvatel, "ást pro komunitní zahrádka!ení. Zeminu získáme od 
n&kterého developera blí$e v okolí. Pro vytvo!ení lavic - základního formování  
terénu by tak byla vyu$ita zemina z p!ilehlé oblasti. Náklady by byly spojené pouze s 
manipula"ní technikou/prací. Na slo$ení zelen& a plánu osazení chceme úzce 
spolupracovat s odborem $ivotního prost!edí. Seznam druh#/rostlin jsme schopni 
doplnit. Ní$e jen uvádíme stru"n( skupinov( odhad jako nutn( základ.

terénní úpravy svahu hrub% odhad
navezení podkladové zeminy pro formování terénu zkusíme zdarma
technika pro úpravu  7dní, bagr/válec  140.000 K"
smykov( naklada" pásov(     50.000 K"
p!ivezení kvalitního substrátu pro zatravn&ní
cca 375 kubík# (v(m&ra 50*50m x 15cm) - cca 600t  cca 629K" /tuna 225.000 K"
cca 30 obrátek 8kolového nákladního auta cca 1500/auto     54.000 K"

ru"ní manipulace se zeminou n&kolik lidí/3dny     25.000 K"
%t&rková frakce  32/63 (20cm/m2) cca 375K" /t - (40k=64t) =    25.000 K"
%t&rková frakce/mlat 0/32 (15cm/m2) cca 260K"/t (500m2=75k=120t)    35.000 K"
nákladní auto 7x    12.000 K"

v%sadba:
meru)ka Velkopavlovická 2x 299      598 K"
meru)ka Ma*arská 2x 299      598 K"
"erven( rybíz  ´FRANKEN WONDER´ 5x69      345 K"
"erven( rybíz rann( -JONKHEER VAN TETS 5x69      345 K"
"erven( RONDOM
"erven( ROVADA
rybíz JOSTA 10 x 69       690 K"
maliník POLKA 40 x 49   1.960 K"
Hlo%ina okoli"natá Fortunella     5x 299 K"       1.495 K"
Hlo%ina Sweet Sour 5x299 K"       1.495 K"
Moru%e "erná Trnavská 3x200 K"           600 K"
Kalina Harvest Gold 10x 199                                                1.990 K"
vi%e) ke!ová 5*329       1.645 K"
muchovník ol%olist( Thiesen 10*189       1.890 K"
Rakytník !e%etlákov( Moskevská krasavice 20*149 K"                  2.980 K"

vrtaná studna  
pokud by hydrogeologick( pr#zkum potvrdil mo$nost vrtu     100.000 K"
pokud by byla studna - mohlo by se zvá$it pítko pro lidi             (budoucí)

Odhadovan% náklad 450-700. 000 K&

MÍSTO ZAHRÁDKÁ"'

vypl)ovací d!ev&né prvky pro zpevn&ní svahu 150.000 K"
substrát pro p&stování zeleniny    30.000 K"
d!ev&né stupn&/schody - svépomocí - pouze materiál
paletov( plot (vlastní zdroje) - nutnost spojovacích materiál#,
branka/kování    20.000 K"

II. ETAPA: 

Odhadovan% náklad                                           200.000 K&

MÍSTO V(UKY K EKOLOGICKÉMU MY)LENÍ 
A P"ÍRODNÍ PRVKY

"melín do zem& typ Schwegler   2.695 K"

hmyzí dome"ky    6.000 K"
pta"í budky/krmítka    6.000 K"
zásoby krmiva/napáje"ky/dopl)ky    5.000 K"

Sm&s LOUKA PRO MOT+LY 62K"/5m2
Sm&s LOUKA PRO OPYLOVA,E 96K"/5m2
Rezerva pro n&kterou z typ# sm&sn(ch trvalkov(ch v(sadeb

850K" /m2 - 200.000 K"

II. ETAPA: 

Odhadovan% náklad                                                         219.695 K&

* Odhad v(%e investice II. etapy je zatím orienta"ní, nebo- pro p!esné spo"ítání náklad# je t!eba ud&lat v(%kopis/polohopis/projektové 
zpracování studie. Od toho se odvine v(sledné mno$ství hmot.  P!edpokládáme úrove) kolem 1MIO. P*jde o investici spojenou s 
vysokou u+itnou hodnotu ve,ejného prostoru, kter% bude slou+it dal-ím generacím. V.,íme, +e celkov% koncept má sílu
na to, aby se stal zdrojem inspirace ,e-ení ve,ejného prostoru pro dal-í &tvrti.  Stvrzujeme, +e po&ítáme u II. etapy 
s /nancováním z více zdroj*.

II. ETAPA: II. ETAPA: 


