KULTIVACE TRAVNATÝCH STRÁNÍ A OBNOVA VYKÁCENÉ ZELENĚ V OKOLÍ PARKU ZAHRÁDKY
Spolek Rokytka žije, z.s., Městská část Praha 9 (p. Poupě), majitelé pozemků a participující obyvatelé
PODZIM 2022 – část pěší trasy od Kolbenovy k parku Zahrádky, stráň pod YIT, BCD výstavba v parku.
Kontakt: Monika Domincová, monika.domincova@seznam.cz, Lucie Hanzlíčková, spolek@rokytkazije.cz

Spolek Rokytka žije, z. s. žádá o grant na 1. část výsadby, i nadále bude aktivní při využití dotací a grantů.
Získání grantu není podmínkou realizace výsadby. Zaměřujeme se hlavně na dlouho odkládané osazení holých
míst vykácených v rámci výstavby bez náhrady.
Dlouhodobým cílem iniciativy místních obyvatel je zlepšení
klimatických podmínek permanentně se zhoršujících
probíhající intenzivní výstavbou na úkor zeleně. Aktuální
měření tepelných ostrovů města dokládají, že podmínky
v okolí Poděbradské a Kolbenovy jsou nepříznivé.
(Zdroj: https://ecostress.jpl.nasa.gov/data)

Přehled pozemků:
1157/75 – obec správce
1159/25, 1157/54 – pruh kolem zahrádek a pruh lesa západně od schodů - Svatošových
1157/55, 1159/6 – pruh lesa západně od schodů – BCD (navazuje Mobelix)
Na pozemcích se nachází s jistotou sítě a osvětlení, je nutné prověřit lokaci a ochranná pásma.

ÚZEMNÍ PLÁN – území průchodu od Kolbenovy do parku je veřejný prostor/zeleň, s nedostatkem stromů.

1. část
(pro grant)
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1.část výsadby – od ulice Svatošových až k Rokytce (koordinuje spolek a žádá o grant)
INFORMAČNÍ TABULE: Rádi bychom v rámci projektu v místě křižovatky pěších cest pod strání u parku
Zahrádky umístili první edukativní a informační stojan/tabuli, která by sloužila místní komunitě ke sdílení
informací o dění v lokalitě. Objekt by spravoval spolek Rokytka žije spolu se spolkem Colben centrum.

2. část výsadby – ulice Smržových (v koordinaci s developerem a dokončením výstavby)
2. část (MČ P9)
Nově vznikající ulice Smržových podél
dokončených bytových domů má bohužel
minimum stromů a prostoru pro jejich
výsadbu. Vpravo od domů je osluněné
parkoviště a hala obchodního domu.
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NÁVRH PRVNÍ ČÁSTI VÝSADBY A ÚPRAV (SPOLEK ROKYTKA ŽIJE)
Žlutě označeny keře vhodné k síti jako alternativa.

Ulice směr Kolbenova
(výstavba bytů) 2.část výsadby

Informační
tabule
komunity
(přibližné
umístění)
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Způsob výsadby a úpravy stráně se schody a chodníku podél bytového projektu „Zátiší“:
-

Termín výsadby podzim 2022 (koordinováno s další plánovanou výsadbou – YIT, BCD…)
Projekt koordinuje místní spolek Rokytka žije, z.s. Ten také žádá o grant. Jeho získání by však nemělo
být podmínkou pro výsadbu (byla plánována).
Respektování sítí – nutno ověřit u všech relevantních dodavatelů (v procesu)
Průchod ulicí od Kolbenovy do parku má velmi málo stromů, v místě stráně došlo k vykácení hustého
porostu skupinových stromů při výstavbě bez náhrady.
Betonové zdi parkingu bytového domu podél cesty by bylo vhodné zakrýt zelení
Majitelé bytů a zahrádek ul. Svatošových již v minulosti žádali o výsadbu a zmírnění oslunění z jižní
strany, zapojují se do tohoto projektu aktivně (včetně výboru SVJ).
Východní část stráně je v majetku BCD, pokusíme se získat souhlas v případě potřeby. Pokud by byl
problém, stromy na tento pozemek budou vysazeny později.

Navržené druhy stromů a rostlin:
-

-

-

Stráně obrůstají přirozeně bylinami a kvetoucími rostlinami. Podporujeme koncept louky se
zaměřením na přirozeně se uchycující druhy, kvetoucí rostliny pro hmyz, přirozený charakter. Ideálně
nejedovaté rostliny tam, kde jsou po ruce dětem. Stálezelené rostliny vítáme. Oceňujeme rovněž jedlé
a jinak užitné rostliny včetně léčivek či koření apod. Je třeba zvážit nevýhody pro okolí chodníku ve
stráni.
Základem výsadby je „alej“ podél chodníku, ideálně v konečné podobě až na úroveň Kolbenovy ulice.
Stromy by měly být vždy přibližně naproti sobě po obou stranách. V parku Zahrádky tato logika
výsadby navazuje – lipová alej podél hlavní pěší trasy.
Osazení svahu vyžaduje kapsy vyhloubené do svahu, ideálně svažité směrem ke svahu, zpevnění svahu
nad stromem pruty, kolíky, klacky. Stromy budou zamulčovány, opatřeny kůly a vaky na vodu.
V případě, že by nebylo možné vysadit strom, bude nahrazen keřem s rozvětvením výše nad zemí.
Koncept jednotlivých stromů se středně velkou korunou, okrasnějšího rázu spíše barevně kvetoucí (bílé
květy převažují v okolí).
Navrhujeme např. (návrh bude konzultován s více odborníky a zahradníky):
o sakura jako alternativa třešně ptačí (používá se na aleje podél cest)
o magnolie (ta v lokalitě prospívá bez údržby)
o jeřáb, habr, bříza, jilm, tavolník, kručinka, dřišťál, brslen (obvykle mnoho druhů k výběru)
o muchovník, líska, hloh, trnka, kdoulovec, jasmín, motýlí keř různé druhy a barvy květu
o odolné kvetoucí růže nevyžadující řez (růže svraskalá), pelyněk, vřesovec (rozdíl květu u vřesu
a vřesovce lze využít)
o kleč či nízké borovice (nelze pokrýt grantem) či stálezelené rostliny (u lesíku)
o doplnění bylin vhodných pro motýly, hmyz (brutnák, třezalka, bylinky)
o záhonky v 1-2 ohraničených místech pokud možno bezúdržbové mixy (dračík, hvězdnice,
kakost, kopretina, levandule, lupina, náprstník, orlíček, ostrožka, rozrazil, svíčkovec, šalvěj,
šanta, verbena, zběhovec, zvonek)
o popínací jednoduchá konstrukce – víno, růže, plamének… (alternativně)
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Výběr rostlin lze použít i v jiných místech výsadby, proto je širší – s preferencí odolných rostlin vhodných pro
slunné stanoviště a svah. Některé rostliny na obrázcích:
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