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MÍSTO

Údolní niva s přilehlým svahem ovlivňuje zásadním způsobem charakter parku a vytváří dva specifické stanovištní okruhy. Někdejší 
vlhká louka, kde se později holdovalo divadlu, až ke vzniku prvního nuselského parku v roce 1902. Kompozici městského zahradníka 
Karla Skaláka zachycuje mapa z roku 1905 a lze tedy díky ní prohlásit významnou část dnešní cestní sítě za historickou. Tomu ostatně 
odpovídá i vázání na topografii místa.

Fragment Skalákovy kompozice lze vyhodnotit pouze na úrovni cennějších soliter (dub, ořešák), avšak respekt k hmotám stromového 
patra ve svahu a v kulise k ulici Soběslavova přetrval podnes. S čestnou výjimkou tak zůstala i idea hlavního průhledu nenarušena, 
jakkoliv v meziválečném období došlo k doplnění některých soliter. Park měl i v dalších letech štěstí na pravidelné dosadby a výběr ze 
spontánních náletů. Zachycený stav v roce 1968 ukazuje na pestrou druhovou skladbu třiceti osmi druhů stromového patra. Řada z nich 
měla toliko kultivarovou hodnotu, ale nejméně polovina z nich měla středně a dlouhodobou perspektivu. Za pouhých padesát let zbyla z 
této zachycené kompozice sotva třetina, druhou třetinou jsou stromy obnovené nebo jinam dosazené a třetí třetina nenávratně zmizela. 

Současný dendrologický průzkum rozeznává již pouze dvacet sedm druhů a přisuzuje dlouhodobou perspektivu 69% jedinců z pohledu 
jejich individuálních projevů vitality. Věkovou strukturu zastupují stádia 3 a 4  z 92%, což značí typický dospělý park s minimem dosadeb. 
Mohlo by se zdát, že jde o objekt s optimistickým výhledem. Z pohledu adaptace na klimatickou změnu je již optika výrazně jiná. V 
desítce druhů, na kterých park stojí, jsou pouze čtyři udržitelné a v celém parku jsou pouze zhruba tři desítky stromů, se kterými lze 
do budoucna počítat. Druhově reprezentují perspektivní stromy 27%. Dočasných druhů je polovina. Ohrožených je 23% a lze pro jejich 
udržení v kompozici něco udělat. Nejpalčivější problém dnes představuje mléč a jasan vybíraný z náletů. Téměř čtyři desítky stromů jsou 
bezprostředně ohroženy suchem a sekundárními chorobami. Obecně tento analytický pohled pracuje s dlouhodobou perspektivou v řádu 
dekád.  Odcházení dočasných dřevin je přirozenou součástí života parku a výměny generací.

MÍSTO

Pohled z centrální osy na ulici Na Fidlovačce                                                                   foto: autor

Solitera lípy blokující hlavní průhled na divadlo                                                                foto: autorPrůhled na divadlo z centrální osy                                                                             foto: autor
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Průšlap patrný v porostu navazující na diagonálu cesty                                                       foto: autor Řešení závěru parku s autorským mobiliářem                                                                   foto: autor

Architektonizovaná piazetta před divadlem                                                                         foto: autor Autorský mobiliář u pítka                                                                                      foto: autor
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NÁVRH

Cílem posílení adaptability vůči klimatické změně je park druhově a věkově pestrý s výrazným zastoupením všech etáží. Tedy mají 
zde místo staré stromy, dočasní jedinci, dorůstající mladé stromy, zajištěné výsadby, transparentní kvetoucí keře, květinové záhony, 
podrosty a bylinné lemy. Tímto způsobem vytváříme maximální pokrytí, ovlivňujeme mikroklima, stabilizujeme porostní funkce, eliminujeme 
vliv tepelného ostrova a podporujeme komplex ekosystémových služeb poskytovaných funkčními vitálními rostlinami v parku.

Koncept studie respektuje některé historické skutečnosti. Příkladem je tradiční zastoupení květinového dekoru, a to včetně závěru 
parku na východní straně patrného již u Skalákovy koncepce. Podobně se vracíme ke květinovému entreé u divadla spojenému s 
přechodem od architektonizované piazetty ke krajinářské, navazující na park. Novým spojením je pak podpora diagonály schodištěm na 
někdejší vyhlídku, která je sama o sobě v dnešní porostní situaci nefunkční. Schodiště ji vrátí znovu do hry a nabídne prostorové 
vnímání převýšení, na kterém byl kdysi park postaven. Stávající autorský mobiliář částečně zachováváme a částečně rekomponujeme ve 
smyslu větší využitelnosti návštěvníky parku.

Biotechnické zásahy vedou především k zpřehlednění a scelení ploch. Právě konkretizace hran podpoří čitelnost prostoru a sníží 
náklady na následnou standardní péči. Transparence přináší zase bezpečnost, usnadní orientaci a prospívá návštěvnosti parku spolu 
se změnou behaviorálních modelů. Navrhujeme vyjmutí některých keřových skupin a změnu pěstebního tvaru u významné části místních 
keřů. 

Klíčové jsou pak zásahy vedoucí ke zlepšení stanoviště dočasných stromů, zejména radiální rýhování stlačeným vzduchem v kořenovém 
prostoru, kterým můžeme změnit následky kompakce a degradace stanoviště, usnadnit vsak a dostupnost vzduchu, což zachrání či 
prodlouží život více než dvou desítkám stromů. Moment generačního předání považujeme za nejpodstatnější a naše úsilí musí směřovat 
k tomu, abychom v kompozici dostali čas na ujmutí nové generace v horizontu alespoň dvou dekád.

Dosadby by měly přinést parku v reálném horizontu několika let alespoň čtyři desítky stromů. Podstatná zde ale není masivní 
jednorázová dosadba jako především kontinuální dlouhodobá práce a výměna dočasných jedinců v následujících dvou dekádách. Pro 
kterou je nutné zajistit především adekvátní pracovní prostředí s nástroji kontroly a personálním zajištěním koncepční práce. 

Ke zvážení nabízíme variantní řešení keřového patra z pohledu transparentnosti a zastoupení podrostů.  První varianta kultivuje 
současný stav průklestem a osazuje bylinné lemy po obvodu. Nadále zůstává kulisou dělící park od uličního ruchu. Druhá varianta stav 
věcí mění, keře ředí a převádí do podhledného modelu podsazené podrosty. Vizuál parku přenáší tedy do ulice. 

Nejvýraznější změnou vedle rozšíření cestní sítě a velikosti dětského hřiště je bezesporu květnatost a barevnost parku po celý rok. 
Od efektu jarních cibulovin v předjaří, přes tradiční šeříky a pivoňky s kosatci přes letní hru světla a stínu po podzimní barvení až po 
efekt stálezelených dřevin a barevné kůry v zimě. Výrazná podpora druhové skladby velí k dosadbám známých parkových stromů, jako 
jsou platany nebo jerlíny či dřezovce. Musíme ovšem předjímat i některé problémy potenciálních citlivostí na choroby či sucho a doplnit 
další druhy. Naše jasany a javory či duby tak doplníme americkými, habrům pomůže zelkova nebo habrovec. K jírovcům trpícím klíněnkou 
přidáme druhy, které nejsou tolik napadány. Exoticky zní břestovec a ambroň, které jsou v Praze dobře ověřeny a chovají se mravně. 
V první řadě tu má ale své místo naše domácí ptačka a ve svazích se dobře uplatní jihomoravský dub cer. Právě zvyšování druhové 
pestrosti v komplexu ostrůvků mikroklimatu pomůže výskytu ohrožené lípy srdčité v parku.

NÁVRH

                                                                                                                 foto: autor

ukázky integrace ploch                                                                                         foto: autor
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HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Hospodaření s dešťovou vodou má v parku dvě významné kapitoly. První je zprostředkovaná retence propojená s pasivním sběrem. Díky 
vysoké porozitě navržených loží bylinného patra poskytuje tato až 50% kapacitu k okamžitému zachycení srážek využitelnou zejména 
v případě přívalových dešťů. U trávníků založených sendvičovým souvrstvím je kapacita 30% dostupná zejména v době po založení a 
eliminuje riziko eroze. Zaplňováním pórů kořenovými systémy se porozita snižuje, činností makroedafonu zpracovávajícího mrtvý humus 
se opět zvyšuje.  Sběrná plocha zahrnuje zejména cesty s měkkým i tvrdým povrchem, které odvodňují do záhonů. Mlaty mají velmi 
malou rychlost vsaku a zejména přívalové deště v letních měsících jsou pro vegetaci klíčové. Zátopová strategie a lože s vysokou 
porozitou inspirují rostliny k hlubokému kořenění a tím i lepším propojením se vzlínáním spodní vody a rezervoáry podkladních vrstev. 
Druhou kapitolou je aktivní sběr v divadelním nádvoří s možností napojení střechy do retenční nádrže využitelné pro kapkové závlahy 
květinových záhonů. Nutno doplnit dočerpáváním vody z jiných zdrojů. 

PLÁN PÉČE

Plán péčeposkytuje strukturovaný podklad k objednávání údržbových prací v parku. Zásadním rozlišením je dokončovací péče, 
která má být nedílnou součástí tendru vypsaného na zhotovení. Předání díla se tak děje nejlépe ve třetí sezóně po založení, kdy 
je prokazatelné ujmutí a zapojení nejen trávníků, pokryvů a záhonů, ale zejména všech dřevin. Standardní péče pak rozlišuje dva 
charaktery pracovních operací. První jsou operace každoročně opakované ve stejném termínu (např. jarní odstranění stařiny), druhé jsou 
operace speciální, vykonávané na základě kvalifikovaného posouzení (např. kurativní zásahy ochrany rostlin). Některé speciální práce lze 
paušalizovat na základě každoročního návrhu prací. Příkladem je arboristika, kdy do soustavné péče je každoročně investována stejná 
částka dle předložených priorit navržených arboristou. Nejpodstatnější je z hlediska plnění plánu péče kvalifikovaný nástroj kontroly a 
protokoly o převzetí práce. 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, PLÁN PÉČE, TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Zásahy v korunách stávajících stromů
Popis: Stabilizace korun, zajištění provozní bezpečnosti.

Technologie: U všech stávajících jedinců bude proveden zdravotní a bezpečnostní řez. U dřevin zasažených stavbou bude proveden 
řez komparativní jako opatření eliminující negativní reakci na zásahy v kořenové zóně. Řezy budou provedeny certifikovanou osobou 
(certifikáty ETW nebo CČA - Stromolezec).

Je nutné zajistit plán péče o stávající dřeviny a následně pravidelný monitoring stavu stromů certifikovaným arboristou dle plánu péče.

Zlepšení stanoviště stávajících stromů
Popis: Radiální rýhování zajistí zlepšení přístupu vzduchu a vody do kořenové zóny ohrožených dřevin.

Technologie: Paprskovitě od kmene budou pomocí nedestruktivní technologie supersonického rýče (technologie Air spade) vyhloubeny 
rýhy (8 ks, dl. podle velikosti kořenové zóny, š x h 0,2 x 0,2 m), na svahu budou rýhy vedeny kolmo na spádnici. Rýhy budou vyplněny 
štěrkovým substrátem (specifikace v další stupni PD).

Výsadba stromu ve ztížených podmínkách
Popis: Vzhledem k situování stromu do zpevněné plochy a špatným podmínkám pro růst kořenů ve zhutněných terénních figurách pod 
zpevněnými povrchy je nezbytné vytvořit snadno prokořenitelný prostor, který umožní dlouhodobou prosperitu dřeviny. 

Technologie: V rozsahu požadovaném PD bude místní zemina nahrazena strukturním substrátem (85% drcené kamenivo fr 32/64 mm, 
přesná specifikace v další stupni PD v reakci na stanovištní podmínky), mocnost vrstvy min. 0,6 m od spodní úrovně lože zpevněného 
povrchu (strukturní substrát je součástí zemní pláně), součástí prokořenitelného prostoru je vybudování kořenových cest do okolních 
ploch s nezpevněným povrchem. Bal vysazovaného stromu bude položen na strukturní substrát, obsypán stromovým substrátem 
(specifikace v dalším stupni PD). Kotvení dřeviny bude přizpůsobeno typu, velikosti a zavětvení výpěstku (specifikace v další stupni PD). 
Vyhnojení tabletovým hnojivem. Ošetření kmenu ochranným nátěrem proti škodám způsobeným teplotními vlivy. Po výsadbě provedení 
zpětného řezu, zalití dřeviny. 

Stromová mříž, která umožňuje výměnu plynů a zasakování srážek bude mít min. plochu 6 m2, bude kotvena na betonovém loži, které 
bude založeno na strukturním substrátu (betonová patka nesmí zasahovat do vrstvy strukturního substrátu). Pokud bude plocha mříže 
menší než požadovaných 6 m2, musí být zajištěna výměna plynů a zasakování srážek ještě jiným způsobem (dle schváleného Městského 
standardu pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu 
klimatu).

Instalace kontrolní šachty na povrch strukturního substrátu, průměr 0,3 m, hloubka odpovídá mocnosti skladby zpevněné plochy, 
opatřeno litinovým poklopem.

radiální rýhování                                                                                              foto: autor
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Výsadba stromu v rovině
Popis: Založení nové kosterní generace stromů. Vzhledem k podpoře maximální trvalé retence srážek je navržena nestandardní 
technologie výsadby.

Technologie: Výsadbové jámy budou trychtýřovitého tvaru o průměru min. 3 m, výška ve středu bude rovna výšce balu. Po odstranění 
drnu bude vytěžená zemina promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina 
obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Kotvení dřeviny 
bude přizpůsobeno typu, velikosti a zavětvení výpěstku (specifikace v dalším stupni PD). Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, 
průměr mísy je roven 1,5násobku průměru balu. Plocha závlahové mísy bude mulčována jemnou fermentovanou kůrou. Ošetření kmenu 
ochranným nátěrem proti škodám způsobeným teplotními vlivy. Po výsadbě provedení zpětného řezu, zalití dřeviny. 

Výsadba stromu ve svahu
Popis: Založení nové kosterní generace stromů. Vzhledem k podpoře maximální trvalé retence srážek je navržena nestandardní 
technologie výsadby.

Technologie: Výsadbové jámy budou obdélníkovitého tvaru (strana rovnoběžná se spádnicí je rovna průměru balu). Pro fixaci polohy balu 
dřevin instalace hatě ze smrkových prken na spodní stranu jámy. U horní hrany bude výsadbová jáma rozšířena pomocí příčných ramen 
se šikmým dnem, dl. min. 600 mm, š. 200 mm pro zlepšení vlhkostních podmínek stromu a zlepšení prokořeňování do svahu. Hloubka 
jámy ve středu odpovídá výšce balu. Po odstranění drnu bude vytěžená zemina promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 
1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. 
Vyhnojení tabletovým hnojivem. Kotvení dřeviny bude přizpůsobeno typu, velikosti a zavětvení výpěstku (specifikace v dalším stupni 
PD). Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, průměr mísy je roven průměru balu. Plocha závlahové mísy bude mulčována jemnou 
fermentovanou kůrou. Ošetření kmenu ochranným nátěrem proti škodám způsobeným teplotními vlivy. Po výsadbě provedení zpětného 
řezu, zalití dřeviny. 

Pěstební opatření na stávajících keřích – Varianta A
Popis: Průklest.

Technologie: Při realizaci vyžadovány technologie dle ustanovení Standardu výsadby a řezu keřů a lián (SPPK A02 003:2014).

Výsadba rozvolněné skupiny keřů v rovině – Varianta B
Popis: Skupina solitérních keřů s podhlednou výškou.

Technologie: Plošná příprava lože ve vrstvě tl. 150 mm je součástí technologie bylinného patra (Bylinný lem, podrost). Výsadbové jámy 
budou trychtýřovitého tvaru o průměru min. 1,5 m, výška ve středu bude rovna výšce balu. Vytěžená zemina bude promíchána s drceným 
kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. Úroveň kořenového krčku dosahuje do 
výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Z výkopku bude vytvořena závlahová mísa, průměr mísy je roven 
1,5násobku průměru balu. Plocha závlahové mísy bude mulčována jemnou fermentovanou kůrou. Po výsadbě provedení zpětného řezu, 
zalití dřeviny.

Zapojená skupina keřů
Popis: Skupina stálezelených keřů tvořící optickou clonu oddělující pás šikmého stání od parku.

Technologie: Vytvoření retenčního lože tl. 360 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina hrubé struktury fr 15/30 mm). 
Výsadba keřů do připraveného vegetačního lože v trojsponu, vyhnojení tabletovým hnojivem. Po výsadbě provedení zpětného řezu, 
mulčování plochy jemnou fermentovanou kůrou a zalití. 

Zapojená skupina keřů ve svahu
Popis: Vytvoření zapojeného podrostu průklestem stávajících keřů a doplněním nové výsadby.

Technologie: Při realizaci průklestu vyžadovány technologie dle ustanovení Standardu výsadby a řezu keřů a lián (SPPK A02 003:2014). 
Výsadbové jámy pro dosadby budou obdélníkovitého tvaru (strana rovnoběžná se spádnicí je rovna průměru balu). Pro fixaci polohy balu 
dřevin instalace hatě ze smrkových prken na spodní stranu jámy. Hloubka jámy ve středu odpovídá výšce balu. Po odstranění drnu bude 
vytěžená zemina promíchána s drceným kamenivem fr 8/16 mm v poměru 1:1. Touto homogenní směsí bude usazená dřevina obsypána. 
Úroveň kořenového krčku dosahuje do výšky rostlého terénu po slehnutí. Vyhnojení tabletovým hnojivem. Z výkopku bude vytvořena 
závlahová mísa, průměr mísy je roven průměru balu. Po výsadbě provedení zpětného řezu, mulčování plochy jemnou fermentovanou 
kůrou a zalití. 

Trvalkový záhon
Popis: Reprezentativní kvetoucí trvalkový záhon s cibulovinami na pohledově exponovaných místech.

Technologie: Po dokončení terénních modelací vytvoření retenčního lože tl. 150 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina 
hrubé struktury fr 15/30 mm). V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Na svažitých 
místech instalace hatí ze smrkových prken. Instalace obrub záhonů. Výsadba trvalek do připraveného vegetačního lože v jednodruhových 
skupinách, vyhnojení tabletovým hnojivem. Namořené cibuloviny budou vysázeny v hnízdech v podzimním termínu. Záhon bude mulčován 
jemnou fermentovanou kůrou a zalit. Instalace ochranného oplocení.

Bylinný lem, podrost
Popis: Zapojený kvetoucí bylinný pokryv s funkcí vegetačního krytu založený výsadbou výšky do 40 cm.

Technologie: Po dokončení terénních modelací vytvoření retenčního lože tl. 150 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina 
hrubé struktury fr 15/30 mm). V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Instalace obrub 
záhonů. Výsadba trvalek do připraveného vegetačního lože v jednodruhových skupinách, vyhnojení tabletovým hnojivem. Namořené 
cibuloviny budou vysázeny v hnízdech v podzimním termínu. Záhon bude mulčován jemnou fermentovanou kůrou a zalit. Instalace 
ochranného oplocení.

Hajní lem
Popis: Ve stínu kvetoucí druhově pestrý bylinný pokryv s funkcí vegetačního krytu výšky do 60 cm. 

Technologie: Po dokončení terénních modelací vytvoření retenčního lože tl. 150 mm (místní zemina, drcené kamenivo fr 4/8 mm, rašelina 
hrubé struktury fr 15/30 mm). V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Instalace obruby 
na hranici s trávníkem. Výsadba trvalek do připraveného vegetačního lože v jednodruhových skupinách, vyhnojení tabletovým hnojivem. 
Namořené cibuloviny budou vysázeny v hnízdech v podzimním termínu. Záhon bude mulčován jemnou fermentovanou kůrou a zalit. 
Instalace ochranného oplocení.

případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Provedení výsevu osiva 25-30 g/m2. Zapravení osiva, 
uválcování a zalití. Výsev je možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od poloviny dubna do konce května. 
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Pobytový trávník
Popis: Zátěžový trávník odolný proti sešlapu s vysokou retenční schopností.

Technologie: Vytvoření sendvičového lože pro trávníky. Po dokončení terénních modelací a odstranění organických zbytků narušení 
podkladu. Zapravení vrstvy drceného kameniva fr 4/8 mm. Uválcování. Rozprostření horní vrstvy lože z místní zeminy a písku. V 
případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících dřevin je nutná ruční kultivace. Provedení výsevu osiva 25-30 g/m2. Zapravení osiva, 
uválcování a zalití. Výsev je možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od poloviny dubna do konce května. 

Stinný trávník
Popis: Stínomilné travní společenstvo.

Technologie: Před výsevem trávníku budou plochy kultivovány do hloubky 80 mm. V případě přítomnosti kořenových náběhů stávajících 
dřevin je nutná ruční kultivace. Do odplevelené plochy upravené hrabáním, smykováním a válcováním bude proveden výsev osiva 25-30 
g/m2. Zapravení osiva, uválcování a zalití.  Výsev je možný od poloviny srpna do konce září, nebo na jaře od poloviny dubna do konce 
května. 

Zakládání stavebních konstrukcí v kořenovém prostoru
Popis: Šetrný způsob zakládání schodiště a zídky, který eliminuje poškození kořenového systému dřevin na minimum.

Principy: 

       - před zahájením výkopových prací provedení sondážního výkopu nedestruktivní technologií supersonického rýče (technologie 

          Air spade) do hl. min. 0,4 m pro odhalení skutečného průběhu kořenového systému;

       - bodové zakládání konstrukcí na patkách;

       - variabilní vzdálenost mezi základovými patkami přesně určená až po realizaci sondážního výkopu se zohledněním architektury            

          kořenového systému

       - pod překlady zídek podsyp štěrkem bez nulové frakce pro umožnění průsaku vody ze zpevněných ploch do ploch vegetačních.
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1816 (Jüttnerův plán Prahy)                                                         https://www.dveprahy.cz/

1905 (MAP P X 1/297 • 1905 • orientační plán měst Král. Vinohrad. Nuslí a Vršovic)            http://katalog.ahmp.cz/

1842 (Mapa stabilního katastru)                                                           https://ags.cuzk.cz/

1944 (Plán Prahy)                                                                   https://www.dveprahy.cz/
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Sad Na Fidlovačce, autor Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (1968)                                                                                                        Archiv NZM, sbírka map a plánů, inv.č. 324_V2_208
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1938                                                                                 https://www.dveprahy.cz/

1953                                                                                 https://www.dveprahy.cz/

1945                                                                                https://www.dveprahy.cz/

1966                                                                                 https://www.dveprahy.cz/
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1975                                                                                 https://www.dveprahy.cz/

1996                                                                                 https://www.dveprahy.cz/

1988-89                                                                             https://www.dveprahy.cz/

2003                                                        https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/
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2008                                                        https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/

2020                                                        https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/

2012                                                        https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/

2021                                                        https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/
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javor - Acer x freemanii

javor - Acer rubrum

břestovec - Celtis occidentalis
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jírovec - Aesculus neglecta

jírovec - Aesculus flava

dřezovec - Gleditsia triacanthos
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jasan - Fraxinus pennsylvanica

jasan - Fraxinus americana

ambroň - Liquidambar styraciflua
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dub - Quercus palustris

dub - Quercus cerris

jerlín - Sophora japonica
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platan - Platanus acerifolia

habrovec - Ostrya carpinifolia

třešeň - Prunus avium
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zelkova - Zelkova serrata
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trvalkové záhony

pivoňka - Paeonia lactiflora cvs.
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babtisie - Baptisia australis                                                                                                              denivka - Hemerocallis lilioasphodelus

kosatec - Iris germanica cvs.

třapatkovka - Echinacea purpurea cvs.
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kontryhel - Alchemilla mollis                                                                                                                     třapatka - Rudbeckia fulgida var. speciosa

krásnoočko - Coreopsis grandiflora                                                                                       kakost - Geranium × magnificum

zavinutka - Monarda didyma                                                   rozchodník - Sedum spectabile cvs.
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hvězdnice - Aster novae-angliae cvs.                                                                                                                                    tulipán - Tulipa ‘Peach Blossom’

záplevák - Helenium autumnale cvs.                                                   hvězdnice - Aster amellus

tulipán - Tulipa ‘Havran’                      Tulipa ‘Menton’                                          Tulipa ‘White Dream’
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bylinný lem                                                                                                                                          bergenie - Bergenia purpurascens cvs.

čemeřice - Helleborus orientalis

kakost - Geranium sanguineum ‘Max Frei’                                      kakost - Geranium sanguineum ‘Album’
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hvězdnice - Aster ageratoides var. adustus ‘Nanus’                                                                                                narcis - Narcissus ‘February Gold’        Narcissus ‘Jetfire’

rohoblizník - Ceratostigma plumbaginoides                                                                rákosovka - Hakonechloa macra

narcis - Narcissus ‘Jack Snipe’                         Narcissus ‘Ice Wings’                                  Narcissus ‘Actaea’
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podrost pod bukem                                                                                                                                 jaterník - Hepatica nobilis

brambořík - Cyclamen coum cvs.

brambořík - Cyclamen hederifolium cvs.                                                                              sněženka - Galanthus woronowii
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zapojený nízký podrost                                                                                                                        barvínek - Vinca minor

mochnička - Waldsteinia ternata

barvínek - Vinca minor ‘Atropurpurea’                                                Vinca minor ‘Elisa’
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kakost - Geranium × cantabrigiense ‘Biokovo’                                                                         Geranium × cantabrigiense ‘Karmina’

orlíček - Aquilegia alpina                                                                             Aquilegia vulgaris ‘Nivea’

hyacintovec - Hyacinthoides hispanica cvs.
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hajní lem

bika - Luzula sylvatica                                                                       škornice - Epimedium x versicolor
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sasanka - Anemone x hybrida ‘Andrea Atkinson’                                    bohyška - Hosta ‘Blue Angel’                                                         kapradina - Polystichum setiferum

pomněnkovec - Brunnera macrophylla                                                                             kokořík - Polygonatum multiflorum

talovín - Eranthis hyemalis                                       ladonička - Chionodoxa luciliae ‘Alba’          ladoňka - Scilla siberica ‘Alba’
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řešené území

dřevina dlouhodobě perspektivní

dřevina krátkodobě perspektivní

dřevina neperspektivní a havarijní

Pozn:
- Hodnocení převzato z dendrologického průzkumu
poskytnutého Prahou 4.
- Identifikační číslo stromu převzato z dendrologického
průzkumu poskytnutého Prahou 4.
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LEGENDA:
řešené území

dřevina perspektivní

dřevina dočasná

dřevina ohrožená - zlepšení stanoviště

dřevina invazivní

Pozn: Identifikační číslo stromu převzato z
dendrologického průzkumu poskytnutého Prahou 4.

keř/skupina keřů
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35

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

DŘEVINY - PERSPEKTIVA TAXONŮ S OHLEDEM NA ADAPTABILITU VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU 1:500 02

PERSPEKTIVA TAXONŮ S OHLEDEM NA ADAPTABILITU VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU

LISTOPAD 2021
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LEGENDA:
řešené území

strom perspektivní

strom dočasný

strom ohrožený

strom kácený

zlepšení stanoviště (radiální rýhování)

přesazení

Pozn: Identifikační číslo stromu převzato z
dendrologického průzkumu poskytnutého Prahou 4.

keř ponechaný

keř probírka

keř kácený

průhled
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STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

DŘEVINY - ZÁSAHY 1:500 03LISTOPAD 2021
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LEGENDA:
řešené území

původní jedinec v kompozici plánu z roku 1968 (taxon totožný)

obnovený jedinec (i jiný taxon) dle pozice v kompozici z plánu z
roku 1968

v současnosti neobsazená pozice v kompozici z plánu z roku 1968

nová pozice, která v kompozici z plánu z roku 1968 neexistuje

35

35

35

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

DŘEVINY - HISTORICKÝ ROZBOR 1:500 04

SROVNÁNÍ ZASTOUPENÍ JEDINCŮ A POZIC V ROCE 2021 S ROKEM 1968

LISTOPAD 2021

POZN: současný stav je srovnáván s archiválií Sad Na Fidlovačce, autor Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1968, Archiv NZM, sbírka map a plánů, inv.č. 324_V_2_208



STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

--- ---DŘEVINY - SROVNÁNÍ ZASTOUPENÍ TAXONŮ V LETECH 1968 A 2021

ZASTOUPENÍ TAXONŮ V LETECH 1968 A 2021

LISTOPAD 2021



+0,400

+0,400

+0,400

LEGENDA:
řešené území

hrany stávající

hrany navržené

zídka, opěrná zídka navržená

strom perspektivní

strom dočasný

strom ohrožený - zlepšení stanoviště

strom navržený

prokořenitelný prostor

solitení keř (podhledný)

zapojená skupina keřů

trvalkový záhon

bylinný lem/podrost

hajní lem

trávník

hřiště

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

SITUACE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV - VARIANTA A 1:500 05

A

A´

LISTOPAD 2021



1 m cílový spon keřů 1,5 m

0,2
-0

,6 
m

tr
va

lk
y

0 
- 1

,4
 m

za
po

je
ná

sk
up

in
a 

ke
řů

1 m

STUDIE
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PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

ŘEZ A-A´ - VARIANTA A 1:50 06LISTOPAD 2021



+0,400

+0,400

+0,400

LEGENDA:
řešené území

hrany stávající

hrany navržené

zídka, opěrná zídka navržená

strom perspektivní

strom dočasný

strom ohrožený - zlepšení stanoviště

strom navržený

prokořenitelný prostor

solitení keř (podhledný)

zapojená skupina keřů

trvalkový záhon

bylinný lem/podrost

hajní lem

trávník

hřiště

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

SITUACE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV - VARIANTA B 1:500 07
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NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR
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LEGENDA:
řešené území

kvádr z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 50 cm,
celkem 6 ks
hranol z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 63 cm,
celkem 2 ks
lavička rovná, dl. 160 cm, podnože z vymývaného betonu, sedák
a opěradlo dřevěné, celkem 3 ks
lavička rovná, dl. 160 cm, odnože z vymývaného betonu, sedák
dřevěný, bez opěradla, celkem 4 ks
lavička rovná, 120 x 50 cm, výška 40 cm, masivní hranol z
vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 15 ks
masivní hranol z vymývaného betonu, 79 x 50 cm, výška 40 cm,
celkem 15 ks
masivní hranol z vymývaného betonu, 120 x 50 cm, výška 40 cm,
celkem 2 ks
lavička oblouková, 172 x 50 cm, výška 40 cm, masivní prvek z
vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 14 ks
masivní prvek obloukový, 170 x 50 cm, výška 40 cm, z
vymývaného betonu, celkem 10 ks
kruhový masivní patník z vymývaného betonu, průměr 40 cm,
výška 40 cm, celkem 20 ks
květináč z vymývaného betonu, 79 x 79 cm, výška 40 cm,
zaoblená čelní strana, celkem 6 ks
květináč z vymývaného betonu, 99 x 97 cm, výška 40 cm,
zaoblená čelní strana, boční zkosené, celkem 2 ks

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLO

LISTOPAD 2021
DATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

MOBILIÁŘ - STÁVAJÍCÍ STAV 1:500 09



+0,400

+0,400

+0,400LEGENDA:
řešené území

kvádr z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 50 cm,
celkem 6 ks
hranol z vymývaného betonu, 50 x 50 cm, výška 63 cm,
celkem 2 ks
lavička rovná, dl. 160 cm, podnože z vymývaného betonu, sedák
a opěradlo dřevěné, celkem 3 ks
lavička rovná, dl. 160 cm, odnože z vymývaného betonu, sedák
dřevěný, bez opěradla, celkem 2 ks
lavička rovná, 120 x 50 cm, výška 40 cm, masivní hranol z
vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 13 ks
masivní hranol z vymývaného betonu, 79 x 50 cm, výška 40 cm,
celkem 13 ks
masivní hranol z vymývaného betonu, 120 x 50 cm, výška 40 cm,
celkem 2 ks
lavička oblouková, 172 x 50 cm, výška 40 cm, masivní prvek z
vymývaného betonu, dřevěný sedák, bez opěradla, celkem 14 ks
masivní prvek obloukový, 170 x 50 cm, výška 40 cm, z
vymývaného betonu, celkem  4 ks
kruhový masivní patník z vymývaného betonu, průměr 40 cm,
výška 40 cm, celkem 20 ks
květináč z vymývaného betonu, 99 x 97 cm, výška 40 cm,
zaoblená čelní strana, boční zkosené, celkem 2 ks

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLO

LISTOPAD 2021
DATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

MOBILIÁŘ - NÁVRH 1:500 10
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665 m2

586 m2

97 m2

378 m2

308 m2

100 m2

87 m2

550 m2

120 m2

45 m2

LEGENDA:
řešené území

sběrné plochy (zpevněné povrchy, celkem 2937 m2)

směr spádování zpevněných ploch

plochy s vysokou retenční kapacitou, celkem 4930 m2

plochy s nízkou retenční kapacitou, celkem 4328 m2

radiální rýhování, celkem pro  27 stromů

STUDIE
STUPEŇ PD MĚŘÍTKO

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV
NÁZEV PROJEKTU VÝKRES VÝKRES ČÍSLODATUM

ONDŘEJ FOUS
Schnirchova 1084/29, Praha 7

AUTOR

SITUACE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV - RETENCE 1:500 11LISTOPAD 2021



PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021

Perspektiva taxonů vůči změně klimatu

PERSPEKTIVA STROMŮ S OHLEDEM NA ADAPTABILITU VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU

LEGENDA:

stromy ohrožené - udržitelné po zlepšení stanoviště

stromy dočasné - dočasně udržitelné v kompozici



PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021  SITUACE

Situace



PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021 ŘEZ A-A´- varianta A



PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021 ŘEZ A-A´- varianta B



PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021 PERSPEKTIVA



PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 - STUDIE KRAJINÁŘSKÝCH ÚPRAV autor: Ondřej Fous, listopad 2021 PERSPEKTIVA - ZMĚNY V PARKU



LEDEN

technologie práce poznámka

Stromy stávající vizuální kontrola stávajích stromů plošná, kontrola vitality stromů, přítomnosti 

suchých větví, větví vrůstajících do komunikací a osětlení,

větví zlomených apod.

při zjištění nedostatků narušujích provozní bezpečnost nebo významné 

narušení estetického působění zařadit do plánu řezů; u málo podstatných 

nedostatků bez opatření (budou řešena v individuálním hodnocení stromů)

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly, dovoz vody

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

vyfoukání listí z trávníku trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

preventivní postřik fungicidem dle průběhu počasí, bez výskytu mrazu provést preventivní postřik 

fungicidem 

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

vyfoukání listí z trávníku trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

preventivní postřik fungicidem dle průběhu počasí, bez výskytu mrazu provést preventivní postřik 

fungicidem 

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 PLÁN PÉČE



ÚNOR

technologie práce poznámka

Stromy stávající

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory, dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

udržovací řez, nebo zmlazovací řez,  u jarně kvetoucích řez po odkvětu dle průběhu počasí, možno provést v březnu

odvoz odpadu

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly 

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory, dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

kontrola a úklid před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

udržovací řez, nebo zmlazovací řez,  u jarně kvetoucích řez po odkvětu dle průběhu počasí, možno provést v březnu

odvoz odpadu

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

u přezimujících odstranit polámané nebo vizuálně nepřijatelné části rostlin

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

u přezimujících odstranit polámané nebo vizuálně nepřijatelné části rostlin

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

vyfoukání listí z trávníku trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

dle průběhu počasí

odběr půdních vzorků pro vypracování plánu hnojení, půda pro odběr bez 

přidaných živin 1x za 3 roky, pokud AD nestanoví jinak

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

vyfoukání listí z trávníku trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

preventivní postřik fungicidem dle průběhu počasí

odběr půdních vzorků pro vypracování plánu hnojení, půda pro odběr bez 

přidaných živin 1x za 3 roky, pokud AD nestanoví jinak

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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technologie práce poznámka

Stromy stávající řezy stromů dle dendrologického průzkumu provedeného Prahou 4

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, 

kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory,  

dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, 

kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory,  

dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka  na základě vizuální kontroly dle průběhu počasí

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, 

kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory,  

dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, 

kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory,  

dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

u přezimujících odstranění polámaných nebo vizuálně nepřijatelných částí rostlin

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění přezimujících listů poškozených mrazem 

odvoz odpadu

oprava souvrství narušených hrabáním či sešlapem

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, polehem, 

kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, opory,  

dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

u přezimujících odstranění polámaných nebo vizuálně nepřijatelných částí rostlin

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění přezimujících listů poškozených mrazem 

odvoz odpadu

oprava souvrství narušených hrabáním či sešlapem (odvoz kontaminovaného mulče a jeho 

nahrazení)

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné 

vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

provedení jarního vyhrabání trávníku s vyhrabáním stařiny

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být 

při sekání zkrácena max. o 1/3

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), následné 

vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

preventivní postřik fungicidem dle průběhu počasí

provedení jarního vyhrabání trávníku s vyhrabáním stařiny

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu může být 

při sekání zkrácena max. o 1/3

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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technologie práce poznámka

Stromy stávající doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2 pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže  nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní

doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

kontrola kotvení do 2. sezóny po výsadbě včetně

kontrola vlhkosti balu u 10 jedinců pokrývajících rovnoměrně stanoviště a plochu 

parku a u jedince ve zpevněné ploše

do 3. sezóny včetně, kontrola vlhkosti balu v hl. 0,3 m, u stromu ve zpevněné ploše 

kontrola vlhkosti okraje balu pod ochrannou mřží a v kontrolní šachtě v hl. 0,3 m, při 

zjištění nedostatku zvýšení četnosti závlahy/ kontrola kvality závlahy

oprava závlahové mísy dosypání mulče a oprava hran mísy

řez výchovný u rychle rostoucích dřevin, primární cíl proředění přeslenů a 

zapěstování rozestupů kosterních větví

2. a 4. sezónu po výsadbě

řez výchovný u pomalu rostoucích dřevin 3. sezónu po výsadbě

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

vyhnojení keřů tabletovým hnojivem, 4 ks/dřevina  - přihnojit slabé jedince 1. rok po výsadbě, následující roky vyhnojení pouze slabých a nově 

vysazovaných jedinců

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly v případě suchého jara

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

kontrola a úklid před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vyhnojení keřů tabletovým hnojivem, 4 ks/dřevina 1. rok po výsadbě, následující roky vyhnojení pouze slabých a nově vysazovaných 

jedinců

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

chelsea chop

odvoz odpadu

prevence fungicidy postřikem - odstranění následků zimních poškození dle vývoje počasí i březen

hnojení ledkem naširoko, dávka 30g/m2 v 1. roce po výsadbě vyhnojení tabletou 1ks/trvalka

fermentovaná kůra 0-15 mm

umístění opor

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu
dosadba trvalek (P9) se zalitím, vyhnojení tabletovým hnojivem (1ks/trvalka)

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí - suché jaro

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)
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technologie práce poznámka

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

chelsea chop 

odvoz odpadu

prevence fungicidy postřikem - odstranění následků zimních poškození dle vývoje počasí i březen

hnojení ledkem naširoko, dávka 30g/m2 v 1. roce po výsadbě vyhnojení tabletou 1ks/trvalka

doplnění mulče fermentovaná kůra 0-15 mm, minerální mulč v Středozemní pentli: homogenní směsí: 

písek fr 2/4 mm (lom Kubo) 40%, drcené kamenivo fr 4/8 mm (lom Krhanice) 25%, 

drcené kamenivo fr 8/16 mm (lom Krhanice) 25%, drcené kamenivo fr 16/32 mm (lom 

Kubo) 10 %, 

umístění opor

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu
dosadba trvalek (P9) se zalitím, vyhnojení tabletovým hnojivem (1ks/trvalka)

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí - suché jaro

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace hnojiva s vysokým obsahem dusíku, dávka 30-40g/m2 např. Entec 26 - začátek měsíce

ošetření selektivním herbicidem dle výskytu plevelů aplikace bodově nebo plošně, ideálně 14 dní před 

vertikutací

provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu, po 3. - 4. seči - 

zregenerovaný travní porost, vertikutace bude provedena ve dvou směrech, po 

dokončení vertikutace 1 směru následuje hrabání plochy, finální dočištění plochy 

rotační sekačkou

dle průběhu počasí i květen (seč na nízko před vertikutací, 2x vertikutace, 2x 

hrabání, seč na dočištění)

pískování trávníku, vrstva 1 mm, ihned po vertikutaci tak, aby se písek dostal do 

spár - zatažení písku

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace hnojiva s vysokým obsahem dusíku, dávka 30-40g/m2 např. Entec 26 - začátek měsíce

ošetření selektivním herbicidem dle výskytu plevelů aplikace bodově nebo plošně, ideálně 14 dní před 

vertikutací

provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu, po 3. - 4. seči - 

zregenerovaný travní porost, vertikutace bude provedena ve dvou směrech, po 

dokončení vertikutace 1 směru následuje hrabání plochy, finální dočištění plochy 

rotační sekačkou

dle průběhu počasí i květen (seč na nízko před vertikutací, 2x vertikutace, 2x 

hrabání, seč na dočištění)

pískování trávníku, vrstva 1 mm, ihned po vertikutaci tak, aby se písek dostal do 

spár - zatažení písku

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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technologie práce poznámka

Stromy stávající doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2 pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže  nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní

doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže  nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

doplňková zálivka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže

do stromové mříže nebo závlahové mísy

doplňková zálivka v 4. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže  nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

přerušení popruhů kotvení ve 3. sezóně po výsadbě, přerušení musí být podmíněno prodlužovacím 

růstem

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle průběhu počasí

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle průběhu počasí v rámci dokončovací péče

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

u tulipánů (cibulovin) odstranění semeníků po odkvětu

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)
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aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 30-40g/m2 např.  Floranid Rasen (Rasen® Floranid 20+5+8(+2)) (4 týdny po předchozím 

hnojení)

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 30-40g/m2 např.  Floranid Rasen (Rasen® Floranid 20+5+8(+2)) (4 týdny po předchozím 

hnojení)

dosev osiva

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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Stromy stávající řezy stromů dle dendrologického průzkumu provedeného Prahou 4

doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2 pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže  nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní

doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže  nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

doplňková zálivka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže  nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

kontrola vlhkosti balu u 10 jedinců pokrývajících rovnoměrně stanoviště a plochu 

parku a u jedince ve zpevněné ploše

do 3. sezóny včetně, kontrola vlhkosti balu v hl. 0,3 m, u stromu ve zpevněné 

ploše kontrola vlhkosti okraje balu pod ochrannou mřží a v kontrolní šachtě v 

hl. 0,3 m, při zjištění nedostatku zvýšení četnosti závlahy/ kontrola kvality 

závlahyvýchovný řez 2. a 4. sezónu po výsadbě dle výsledků posouzení certifikovaným arboristou

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

aplikace fungicidů a insekticidů 

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

aplikace fungicidů a insekticidů 

odstranění odkvetlých květenství u šeříků

odvoz odpadu

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odstranění přerostlého drnu po obvodu záhonů

odstranění zatažené stařiny tulipánů koncem června, nebo červenec, cibule musí být zatažená, nať žlutá

postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur 

aplikace fungicidů a insekticidů

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)
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kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odstranění přerostlého drnu po obvodu záhonů

odstranění zatažené stařiny narcisů koncem června, nebo červenec, cibule musí být zatažená, nať žlutá

odvoz odpadu

postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur 

aplikace fungicidů a insekticidů 

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly 

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva, dávka 20-30g/m2 např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

ořez přerostlého drnu

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva, dávka 20-30g/m2 např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

ořez přerostlého drnu

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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Stromy stávající vizuální kontrola stávajích stromů plošná, kontrola vitality stromů, přítomnosti 

suchých větví, větví vrůstajících do komunikací a osětlení,

větví zlomených apod.

při zjištění nedostatků narušujích provozní bezpečnost nebo významné 

narušení estetického působění zařadit do plánu řezů; u málo podstatných 

nedostatků bez opatření (budou řešena v individuálním hodnocení stromů)

doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2 pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní

doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

doplňková zálivka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

doplňková zálivka v 4. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

kontrola ujmutí výsadeb stromů (projevů vitality a prodlužovacího růstu 

letorostů)

do 3. sezóny po výsadbě včetně

oprava závlahové mísy dosypání mulče a oprava hran mísy

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

zpětné řezy na podporu remontů 

odvoz odpadu

opravy a doplnění opor 

postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur 

aplikace fungicidů a insekticidů

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)
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vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odstranění semeníků cibulovin po odkvětu

odstranění zatažené stařiny cibulovin

zpětné řezy na podporu remontů 

odvoz odpadu

opravy a doplnění opor 

postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur 

aplikace fungicidů a insekticidů

oprava souvrství narušených hrabáním či sešlapem

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče 

prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS 

se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče 

prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS 

se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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Stromy stávající doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2 pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní

doplňková zálivka v 2. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy

kontrola vlhkosti balu u 10 jedinců pokrývajících rovnoměrně stanoviště a plochu 

parku a u jedince ve zpevněné ploše

do 3. sezóny včetně, kontrola vlhkosti balu v hl. 0,3 m, u stromu ve zpevněné 

ploše kontrola vlhkosti okraje balu pod ochrannou mřží a v kontrolní šachtě v 

hl. 0,3 m, při zjištění nedostatku zvýšení četnosti závlahy/ kontrola kvality 

závlahydoplňková zálivka v 3. sezóně po výsadbě, 100 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy

do stromové mříže

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

řez na úpravu kompetičních vztahů

odvoz odpadu

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů 

řez na úpravu kompetičních vztahů dle průběhu počasí až v září

odvoz odpadu

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur 

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku
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odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

postřik proti padlí preventivně u náchylných kultur 

aplikace fungicidů a insekticidů

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle vývoje počasí, srážkového úhrnu a počtu tropických dnů 

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu. Vertikutace 

bude provedena ve dvou směrech, po dokončení vertikutace 1 směru následuje 

hrabání plochy, finální dočištění plochy rotační sekačkou

dle průběhu počasí druhá polovina srpna až září (seč na nízko před 

vertikutací, 2x vertikutace, 2x hrabání, seč na dočištění)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m2 např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče 

prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS 

se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

provedení vertikutace trávníku prořez cca 1 cm hluboko do drnu. Vertikutace 

bude provedena ve dvou směrech, po dokončení vertikutace 1 směru následuje 

hrabání plochy, finální dočištění plochy rotační sekačkou

dle průběhu počasí druhá polovina srpna až září (seč na nízko před 

vertikutací, 2x vertikutace, 2x hrabání, seč na dočištění)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m2 např. Floranid Permanent (Floranid Permanent 16-7-15+2+ME)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3 , za vysokých teplot se výška seče 

prodlužuje, nezmenšuje se četnost, pokud je závlaha. V případě vypnutí AZS 

se sníží četnost seče, trávník přechází do dormance.

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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Stromy stávající doplňková zálivka rozvojové kořenové zóny ohrožených stromů, 30l/m2 pokud srážkový úhrn v daném měsíci nepřekročí 50 mm

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka v 1. sezóně po výsadbě, 80 l/strom, součástí je mechanické 

odplevelení stromové mříže nebo závlahové mísy nebo závlahové mísy

do stromové mříže nebo závlahové mísy s rozestupem 14 dní

úklid odpadu v mříži 

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

odvoz odpadu

dosadba uhynulých, poškozených a nevitálních dřevin dle průběhu počasí i říjen

doplňková zálivka prostřednictvím vodních zásuvek na základě vizuální kontroly dle průběhu počasí

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

odvoz odpadu

dosadba uhynulých, poškozených a nevitálních dřevin dle průběhu počasí i říjen a listopad (balové a PK po defoliaci)

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle průběhu počasí

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

dosadba cibulovin

dosadba uhynulých, zmizelých, poškozených a nevitálních rostlin

aplikace fungicidů a insekticidů

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

vypletí záhonu - vystřižení plevelů pod úrovní kořenového krčku

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

dosadba cibulovin

dosadba uhynulých, zmizelých, poškozených a nevitálních rostlin

aplikace fungicidů a insekticidů

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 PLÁN PÉČE



ZÁŘÍ

technologie práce poznámka

pohnojení výsadeb hnojivem P,K (fosfor, draslík, bez dusíku)  dávce 50 g na 1m2

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m2 např. Floranid NK (Floranid NK 14-0-19+3), dle průběhu počasí až v říjnu, 

nebo Cuxin Grass Care NPK 6-3-20 (+3MgO +0,1Fe)- podzimní hnojiva s 

nízkým obsahem  N

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

dosev osiva

odvoz odpadu

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace pomalu rozpustného hnojiva , dávka 20-30g/m2 např. Floranid NK (Floranid NK 14-0-19+3), dle průběhu počasí až v říjnu, 

nebo Cuxin Grass Care NPK 6-3-20 (+3MgO +0,1Fe)- podzimní hnojiva s 

nízkým obsahem  N

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

dosev osiva

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 PLÁN PÉČE



ŘÍJEN

technologie práce poznámka

Stromy stávající

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

aplikace fungicidů a insekticidů

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

aplikace fungicidů a insekticidů

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

odvoz odpadu

aplikace fungicidů a insekticidů

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

úklid listí trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 4,5 cm, cílová výška je 3 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3

úklid listí trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.
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LISTOPAD

technologie práce poznámka

Stromy stávající

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly 

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

úklid první vlny listí, celkově asi 1/2 objemu (hlavně lípa a měkké listy)

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

odstranění poškozených a odkvetlých částí rostlin

úklid první vlny listí, celkově asi 1/2 objemu (hlavně lípa a měkké listy)

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 6 cm, cílová výška je 4 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3, snižujeme četnost, mírně zvýšíme, 

ale nenecháme před zimou přerůst.

úklid listí trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

odvoz odpadu

Stinný trávník

aplikace fungicidu

seč trávníku včetně obseku okrajů nebo dle potřeby, při výšce trávníku 6 cm, cílová výška je 4 cm, čepel listu 

může být při sekání zkrácena max. o 1/3, snižujeme četnost, mírně zvýšíme, 

ale nenecháme před zimou přerůst.

úklid listí trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

odvoz odpadu

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 PLÁN PÉČE



PROSINEC

technologie práce poznámka

Stromy stávající

Stromy nově vysazené monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Keře stálezelené a jehličnany monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

doplňková zálivka na základě vizuální kontroly dle průběhu počasí

Keře opadavé monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

v rámci dokončovací péče

Trvalkový záhon monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

zazimování chvojím u choulostivých druhů

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Bylinný lem, podrost, hajní lem monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, zlomy, poškození zlámáním, 

polehem, kontaminací), následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební 

zásahy, opory,  dohnojení, postřiky)

kontrola a úklid prostoru záhonu před prací (odpadky, jehly, exkrementy)

zazimování chvojím u choulostivých druhů

odvoz odpadu

odstranění odpadků včetně odvozu odpadu

Pobytový trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

úklid listí trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

preventivní postřik fungicidem

Stinný trávník monitoring stavu (choroby, škůdci, chlorozy, poškození polehem, kontaminací), 

následné vyhodnocení potřebných zásahů (pěstební zásahy, dohnojení, postřiky)

úklid listí trávník nesmí být zakrytý vrstvou listí

preventivní postřik fungicidem

POZN: Plán péče nenahrazuje kvalifikaci, odbornou způsobilost a certifikace nutné k vykonávání uvedených pracovních činností a posouzení zásahů odvracejících škody či snížení vitality rostlin.

Podzimní výsadba je sezóna 0, jarní výsadba je sezona 1.

PARK NA FIDLOVAČCE, PRAHA 4 PLÁN PÉČE
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