
PESTRÉ	  &	  JEDLÉ
DEJVICE	  -‐	  BUBENEČ

Iveta	  Šugárková,	  Praha	  6	  &	  Alena	  Gajdušková,	  Kramolín	  u	  Nepomuku



Odhad	  ceny	  &	  Místa	  realizace

200.000	  Kč

Flemingovo	  náměs3	  -‐	  p.č.	  4280/2-‐5:	  
zasadit	  kvetoucí	  popínavé	  rostliny	  k	  některým	  stromům,	  přirozená	  louka

Nikoly	  Tesly	  -‐	  p.č.	  4282/2,	  LV1831:	  divoký	  ovocný	  sad	  s	  posezením

Jugoslávských	  partyzánů	  -‐	  p.č.	  2082/1:	  trvalé	  a	  kvetoucí	  podsady	  pod	  6	  stromů	  v	  chodníku

Maďarská	  ul.	  -‐	  	  p.č.	  2114/6,	  2111/1:	  	  trvalé	  a	  kvetoucí	  podsady	  pod	  22	  stromů	  v	  chodníku

Park	  generála	  L.Cárdenase	  -‐	  LV877,	  p.č.	  1363/1:	  
zasadit	  jedlé	  keře	  pro	  oddělení	  rušných	  silnic	  a	  Vm	  také	  lehce	  uzavřít	  prostor	  v	  parku.	  	  
zasadit	  cibuloviny	  pro	  jarní	  pestrost,	  přirozená	  louka



Pestrá	  Bubeneč
JUGOSLÁVSKÝCH	  PARTYZÁNŮ	  /	  MAĎARSKÁ	  UL.-‐	  28	  podsad

SOUČASNÝ	  STAV

NOVÝ	  STAV



TRVALÉ	  podsady	  pod	  28	  stromů.	  Každý	  strom	  s	  jinými	  kytkami	  či	  bylinami.	  
Od	  jara	  do	  zimy	  jedinečná	  umělecká	  díla	  obohacující	  Život	  všech.

Jugoslávských	  
partyzánů

Maďarská	  ul.

ukázky	  z	  28	  návrhů	  jednotlivých	  podsad

Pestrá	  Bubeneč
JUGOSLÁVSKÝCH	  PARTYZÁNŮ	  /	  MAĎARSKÁ	  UL.-‐	  28	  podsad



Péče o trvalkové podsadby je jednoduchá. Odkvetlé a uschlé stvoly 
seříznout na jaře. Přes zimu zůstanou na místě. I když rostliny 
odkvetou, jsou nadále užitečné i krásné. Pod stromy vytváří ze 
svých stvolů a listů pestré struktury, ojíněná umělecká díla. V zimě 
poskytují ptactvu doplňkovou stravu a úkryt různým druhům hmyzu.

Aby rostliny prosperovaly, každý rok na jaře je přihnojíme 5-7 kg 
kompostu na 1 podsadbu (cca 1m 2).
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SOUČASNÝ	  STAV NOVÝ	  STAV

Pestré	  a	  jedlé	  Dejvice
NIKOLY	  TESLY	  -‐	  divoký	  ovocný	  sad



V současné době je místo prázdné, strohé. Neláká k ničemu. Prázdno lehce 
proměníme v pestrou a jedlou oázu. Navrhujeme vysadit jedlé a kvetoucí původní 
druhy keřů a stromů, trvalky. Přírodní odpočinkové kouty, herní prvky pro děti z 
kmenů a vrbiček, ohniště.

Stromy jsou nejlepší klimatizací na světě. 

Vzrostlý strom o průměru koruny 10 m zaujímá plochu cca 78m2 a odpaří za den 
400 l vody. Na výpar tohoto množství vody je třeba 278 kWh. Takový strom chladí v 
době od 8 h ráno do 20 h večer průměrným výkonem 23,2 kW. V okolí stromu je 
teplota nižší až o 3 st.C. (zdrojPokorný, Jirka, Pecharová, Procházka, 1999)

Pestré	  a	  jedlé	  Dejvice
NIKOLY	  TESLY	  -‐	  divoký	  ovocný	  sad



Popínavé	  kytky	  ke	  stromům

Pestré	  a	  jedlé	  Dejvice
FLEMINGOVO	  NÁMĚSTÍ	  -‐	  popínavé	  kytky,	  louky

SOUČASNÝ	  	  STAV NOVÝ	  	  STAV



SOUČASNÝ	  	  STAV NOVÝ	  	  STAV

Pestrá	  a	  jedlá	  Bubeneč
PARK	  L.CÁRDENASE	  -‐	  jarní	  cibuloviny,	  louky,	  jedlé	  keře



PROČ	  ?
PESTRÉ	  a	  JEDLÉ	  	  DEJVICE	  a	  BUBENEČ

Trvalé	   kvěnny,	   jedlé	   keře	   i	   stromy,	   jarní	   cibuloviny	   zpestří	   a	   obohaV	  
městskou	   krajinu	   na	   mnoha	   úrovních.	   Přirozená	   úroveň	   zeleně	   tady	  
úplně	   chybí.	   A	   chybí	   i	   něco	   přirozeného	   k	   jídlu	   pro	   lidi	   i	   ostatní	  
stvoření.

Propojí	   se	   oddělené,	   jedlé	   s	   udržitelným.	   Krajina	   dostane	   dynamiku,	  
krásu	  a	  přirozenost.	  Celý	  rok	  vznikají	  a	  zanikají	  jedinečná	  umělecká	  díla	  
podporující	  dobrý	  Život.

My,	   obyčejní	   lidé,	   bychom	   se	   rádi	   spolu_podíleli	   s	  Vámi	  na	   tvorbě	   a	  
péči	  o	  veřejný	  prostor.	  



KVALITA	  čili	  OBSAH
pr
ác
e	  
pr
o	  
pe

ní
ze
,	  v
e	  
st
re
su
... práce	  konaná	  s	  radosV	  a	  stačí	  říct	  děkuji	  

Péče	  o	  krajinu	  má	  hlubší	  dosah,	  než	  se	  na	  první	  pohled	  zdá.	  
Co	  dáme,	  se	  nám	  vrací	  zpět.

Masaru	  EMOTO,	  experimenty	  s	  vodou,	  voda	  je	  nosič	  informace.



Zasadit	  a	  nechat	  růst
Rostliny	  jsou	  vědomé	  bytosn.	  Tvoříme	  krásu	  nebo	  se	  

chováme	  bezohledně?	  ...jen	  pro	  peníze...
Lze	  vytvořit	  celoroční	  TRVALÉ	  atraknvní	  kompozice.
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Následná	  údržba	  je	  jednoduchá:	  

Tři	  roky	  se	  rostliny	  adaptují	  na	  nové	  prostředí	  a	  tvoří	  si	  kořenový	  systém.	  
V	  této	  době	  možná	  bude	  nutné	  nahradit	  nepřijaté	  rostliny	  novými.	  Pak	  už	  
to	  bude	  jen	  o	  údržbě	  kompozice	  kvěnn	  v	  té	  správné	  velikosn	  a	  tvaru.

Podsady	  u	  stromů	  každý	  rok	  na	  jaře	  přihnojit	  kompostem	  (cca	  6	  kg	  na	  
1	  m2),	  sestřihnout	  uschlé	  stvoly.

Louky	  se	  mohou	  kosit	  dvakrát	   ročně,	   což	  značně	  ušetří	   stávající	   rozpočet.	  
Mohou	   se	   kosit	   do	   různých	   organických	   tvarů,	   část	   nechat	   růst,	   část	  
pokosit.	  Viz	  fotky	  dále,	  jak	  to	  dělají	  v	  Českých	  Budějovicích.	  	  

Následná	  údržba
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Respekt,	   úcta,	   člověčina,	   propojení	   odděleného,	   zdravý	   život	   ve	   městě.	   To	   jsou	  
témata	   Nápadů,	   které	   předkládám.	   Oba	   se	   týkají	   městské	   krajiny	   od	   Flemingova	  
náměsV	  po	  park	  L.Cardénase	  a	  W.Brandta.

Poctu	  krajině	  a	   lidem-‐Bubeneč-‐Praha	  6	   jsme	  tvořili	  spolu	  s	  Janem	  Tajbošem.	  Jsou	  
zde	  energencká	  centra,	  která	  spolu	  souvisí,	  ovšem	  komunikují	  spolu	  jen	  velmi	  slabě.	  
Jejich	   původní	   síla	   je	   roztříštěná	   městskou	   zástavbou	   a	   strukturou.	   Pomocí	  
kamenných	  stél,	  kosmogramů,	  fontány	  a	  kosmologie	  života	  v	  chodníku	  se	  oživí	  tyto	  
vitální	   síly	   krajiny.	   Geomanncký	   průzkum	   krajinných	   fenoménů	   byl	   již	   proveden	  
dříve	   a	   tak	   jsme	  mohli	   rychle	   reagovat	  na	  výzvu	  Prahy	   6	   s	  Nápady.	   Ale	   Praha	  6	   si	  
zaslouží	  větší	  pozornost	   z	  tohoto	  úhlu	  pohledu.	   Rádi	  bychom	  spoluprácovali	   s	  MČ	  
P6	  na	  širších	  souvislostech	  městské	  krajiny.

Pestré	   Dejvice	   a	   Bubeneč	   vznikl	   s	   Alenou	   Gajduškovou.	   Doplňuje	   chybějící	  
přirozenou	  úroveň	  zeleně	  trvale	  rostoucích	  kvěnn,	  jedlých	  keřů	  a	  cibulovin.	  V	  parku	  
N.Tesly	  navrhujeme	  divoký	  ovocný	  sad	  s	  posezením.	  Vnášíme	  tak	  vizuální	  jemnost,	  
pestrost	  a	  zároveň	  užitečnost	  do	  tohoto	  pásu	  zeleně,	  který	  bude	  podporovat	  dobrý	  
Život.

Oba	  tyto	  Nápady	  se	  mohou	  stat	  součásV	  již	  chystané	  naučné	  stezky.



Děkujeme.
A	  těšíme	  se	  na	  spolu-‐práci


