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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Číslo objednávky:  2018/1665/OURV.DSRA21/LČ

ÚDAJE O STAVBĚ
Název: Komunitní zahrada

Adresa: Pod plynojemem, Praha 8

Předmět dokumentace: studie Komunitní zahrada Pod Plynojemem

ÚDAJE O ŽADATELI

Název, sídlo, IČ: 

Městská část Praha 8, Úřad městské části: Obor územního  rozvoje a výstavby, oddělení strategického 

rozvoje a místní Agendy 21,

U Meteoru 10, 180 48 Praha 8,

IČ: 63797

ÚDAJE O zPRAcOVATELI

Název, sídlo, IČ: 

K2N LANDSCAPE s.r.o.

Libeňský ostrov 1555, Libeň (Praha 8), 

180 00 Praha,

IČ: 05986885

Jméno, příjmení projektantů:

Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Kristýna Cmíralová

2. POŽADAVKY KLIENTŮ
Požadaky investora a zájemců o komunitní zahradu: zápis z první schůze byl proveden, mimo zmíněných požadavků účast-

níků prvního setkání, padl také požadavek omezeného vstupu psům na pozemek. Na dvou zorganizovaných schůzkách byli 

přítomni zájemci o komunitní zahradu a zástupci členů zahrádkářské kolonie. Zde vzešly některé požadavky z jejich strany 

i ze strany města. Zájemci o komunitní zahradničení měli možnost vznášet podněty také v rámci sociálních sítí.

1. postavit plot nebo vysázet živý plot, který vytvoří bezpečnou bariéru mezi ul. Pod Plynojemem a zahradou

2. vytvořit dva vstupy do zahrady, možnost dopravní obslužnosti a vyhrazené parkování pro uživatele zahrádek 

3. vysadit ovocné stromy a jedlé keře – slouží zároveň jako částečné odhlučnění silnice, výsadbu zajišťuje organizace Sázíme stromy 

z.ú.

4. vytvořit návrh s relaxační zónou (grilování, posezení), místem na úklid nářadí, obdělávací zónu, stromy a keře

5. jeden záhon bude vyčlenený hotelu Olympik

3. ÚDAJE O ÚzEmÍ

LOKALIzAcE A DOSTuPNOST
Místem komunitní zahrady je soubor parcel č. 739/2, 737/2, 739/1, 737/1, 741/2. Lokalita, kde je navržena komu-

nitní zahrada se nachází severně pod zahrádkářskou kolonií v městské části Praha 8. Ze severní strany je území 

ohraničené ulicí Pod Plynojemem. Dalšími významnými uzly a body v okolí jsou Palmovka, Libeňský most a Libeňský 

plynojem. V bezprostřední blízkosti se nachází hotel Olympik. Území komunitní zahrady je dostupné ze tří směrů. 

Ze západní strany - z ulice Sokolovská a ul. Rustonka, z východní strany po ulici Pod Plynojemem a z jižní strany 

ze zahrádkářské kolonie. Přístup ze severní strany je zkomplikovaný přítomností rušné silnice. Nejbližší přechod 

pro chodce je v minimální vzdálenosti 100 m. 

VLASTNIcKé VzTAhY
Území na parcelích č. 739/2, 737/2 a 737/1 se nachází ve vlastnictví MČ Praha 8. Parcely č. 739/1 a 741/2. jsou ve 

vlastnictví Hotelu Olympik.

www.geoportalpraha.cz, © Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, stránka vytvořena: 24.9.2018 13:08:12
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SPEcIFIKAcE POzEmKu DLE ÚzEmNÍhO PLÁNu hLAVNÍhO mĚSTA PRAhY

Celé území se nachází v kategorii zeleň městská a krajinná (ZMK). 

PAmÁTKOVÁ PéČE
Území se nachází v oblasti ochranného pásma památkové rezervace (PPR). V území nejsou dovoleny zásahy, které by narušily nebo 

ohrozily hodnoty pražské památkové rezervace (urbánní skladba, kompozice, měřítko a silueta).

gEOLOgIE
V severozápadní straně území se nachází navážka, na jihovýchodě je převážně prachovcové a břidlicové podloží.

hiStoriE
Z významných staveb se v blízkosti nacházela barokní viniční usedlost Sluncowa z poloviny 17. století. Už v mapách z 19. století je zřej-

mé, že současná ulice Pod Plynojemem byla významnou spojnicí k centru Prahy. V okolí se nacházely zeměděské plochy. Intenzita užívání 

se zvýšila až v moderní historii. Již v 50. letech 20. století byla v jejím jižním sousedství založena zahrádkářská kolonie Klubem důchodců 

ČNB. Sousední Hotel Olympik byl otevřen v květnu 1971. Při otevření měl 318 pokojů, což jej dělalo největším hotelem v Československu. 

SOuČASNÝ STAV
Pozemek je v současné době využíván k průchodu do přilehlé zahrádkářské kolonie. Jedná se o zatravněnou plo-

chu, jež byla během prvního setkání zájemců o komunitní zahradu již vyčištěna, zbavena mnohých náletů a kořenových výmladků.  

Co se týče stavu vegetace, pozemek byl i v minulosti osázen ovocnými dřevinami, což může být důsledkem dlouhodobé existence přilehlých 

zahrádek. V pozdější době se zde rozvinula vegetace náletových dřevin, hlavně Ailanthus altissima, jež dominuje severní části pozemku. 

Stromy jsou však vzrostlé a spolu s několika třešněmi (Prunus avium) tvoří kompoziční dominantu prostoru. 

Pozemek v současnosti není oplocen a je otevřen do strany k silnici. Cesta je poměrně frekventovaná a ruší klid na pozemku, což 

umožňuje absence vegetace v těchto místech. Dominantní sousední budovou je Hotel Olympik, který byl v rámci hledání zájemců o 

zahradu osloven a který se vyjádřil, že se chce zapojit do případného komunitního sbírání organického odpadu na tvorbu kompostu.  

Co se týče vody na pozemku, není zde vodovodní přípojka. Zájemci v komunitě se budou muset spokojit s dešťovou vodou nebo případně 

využít přípojku z přilehlé zahrádářské kolonie a podílet se na nákladech nebo se dohodnout jiným způsobem s vlastníky zahrad v kolonii.. 

Oba tyto pozemky jsou ve správě městské části Praha 8, což může dovedení vody do navrhované zahrady usnadnit. 

Skupiny jedinců Ailanthus altissima, několik jedinců tohoto druhu bylo navrženo k odstranění. (Foto: Kateřina Stará)

Pohledy na pozemek z východní strany, pravá fotografie ukazuje přilehlou plochu využívanou na parkování. (Foto: K. Stará)

Kompostér využívaný okolními obyvateli vlevo, pravá fotografie ukazuje budoucí vstupní prostor do zahrady. (Foto: K. Stará)
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4. INVENTARIzAcE DŘEVIN

Na místě proběhla koncem července inventarizace dřevin. V lokalitě se vyskytuje množství náletových dřevin Ailanthus altissima (č. 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), které se nacházejí převážně ve východní části území. Druhým nejpočetnější zastoupeným stromem je Prunus 

avium a Prunus cerasifera (č. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 20). Zbytek dřevin je tvořen druhy Tilia cordata a Populus sp. V jižní části území 

se nachází souvislý porost dřevin. Druhové zastoupení sestává z nižších keřů jako Sambucus nigra, Prunus sp., Corylus avellana a  

několika stromů v zápoji Acer pseudoplatanus, Juglans nigra.

Několik jedinců v lokalitě je navrženo k odstranění z důvodu vysokého mechanického poškození, špatného zdravotního stavu a nevyho-

vujícího umístění. V prvním případě se jedná o probírku invazivních náletů Ailanthus altissima (č.10, 12, 13, 14) v severovýchodním cípu 

pozemku, které zasahují do veřejného osvětlení a dopravního značení. V dalším případě je navržen k odstranění proschlý a nestabilní 

strom totožného druhu na severní straně pozemku u chodníku (č. 16).

U ostatních druhů je pro zvýšení bezpečnosti pohybu na pozemku doporučena prořezávka suchých větví. Jelikož inventarizace proběhla 

koncem července 2018, v době, kdy bylo dlouhodobé sucho, bylo zřejmé, které stromy tyto extrémní podmínky snášejí lépe a které hůře. 

Expanzivní nepôvodní dřeviny - převážně Ailanthus sp. nevedl známky většího stresu a přestože tyto stromy nejsou pro 

danou lokalitu vhodné a jedná se o vzrostlý nálet, zdravé dřeviny tohoto druhu bychom doporučili na stanovišti zachovat. 

Zhotovená inventarizace vychází z metodiky Hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče (Pejchal a kol., 2015). Byla hodnocena velikost 

a stáří stromů a jejich zdravotní stav, vitalita a komplexní sadovnická hodnota. 

Sadovnická hodnota představuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské architektury, vyjadřující současnou a poten-

ciální funkčnost, vyplývající z jeho biologických vlastností – tedy především kombinace taxonu (včetně jeho vhodnosti na dané

stanoviště), dendrometrických veličin, architektury nadzemní části, stáří a obou aspektů vitality.

Sadovnická hodnota je vyjadřována následující stupnicí:  
1 – jedinec velmi hodnotný

Typický či požadovaný habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené, vitalita optimální, 

nanejvýš mírně snížená, dlouhodobě perspektivní exempláře.

2 – jedinec nadprůměrně hodnotný

Oproti předchozí kategorii mají určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu. Jsou alespoň polovičních 

rozměrů dosažitelných na stanovišti (počátek plné funkčnosti). Vitalita nanejvýš mírně snížená, dlouhodobě perspektivní.

3 – jedinec průměrně hodnotný

Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje atd.), vitalita nanejvýš středně snížená, střednědobě 

až dlouhodobě perspektivní. Do této kategorie jsou řazeny i mladé dřeviny s nanejvýš mírně sníženou vitalitou a typickým či 

požadovaným habitem, které zatím nedosáhly přibližně polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti, respektive počátku 

plné funkčnosti.

Stupeň 4 – jedinec podprůměrně hodnotný

V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození je silně snížená vitalita, pravděpodobná je jen krátkodobá existence v 

přijatelném stavu.

Stupeň 5 – jedinec velmi málo hodnotný

V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození je natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé 

existence v přijatelném stavu. Do této kategorie jsou řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z

bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné choroby).
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VÝChodiSka konCEPtu

Název komunitní zahrady by měl spjat s možnosti využití prostoru nebo například z historických souvislostí lokality. 

Z organizačních, i dalších provozních důvodů by bylo potřebné, aby byla založena právnická osoba a vytvořen tým zod-

povědných osob. 

Podněty k názvu a identitě místa ze strany K2N LANDSCAPE byly prezentovány již v průběhu první konzultace. Byla 

zmíněna historická a vizuální dominanta této ulice, tj. Libeňský plynojem, podle něhož je pojmenována tato ulice. Slangově 

se lokalitě v blízkosti plynojemu říká “U Koule“ a název by se tím mohl inspirovat, stejně jako například kulovitý tvar 

skleníku, nebo další detaily v prostoru. 

V blízkosti bydlel Bohumil Hrabal a jeho tvorbu, která neprobíhala přesně v lokalitě plánované komunitní zahrady, ale v 

její blízkosti, by mohla zahrada připomínat. Proč by se například nemohla uchytit tradice vítání jara citací Hrabalova díla 

Slavnosti sněženek s výsadbou nových sněženek s novými účastníky?

Zajímavý byl také podnět pana Trajera, pamětníka ze sousedící zahrádkářské kolonie, který navrhl zahradu spojit se jmé-

nem bývalého předsedy osady Aloise Hudce, jež byl velice respektovaný nejen svou dobrosrdečnou povahou, ale i účastí na 

olympijských hrách v gymnastice. 

Po staru se, podle pana Trajera, lokalitě říkalo na Heinovce, podle bývalého majitele pozemku německé národnosti, pana 

Heine. 

Referenční příklady na straně listu ukazují možnosti zakomponování vyvýšených záhonů do míst s různou frekvencí pro-

vozu a údržby. Obrázky ukazují, jak by mohly vyvýšené záhony vypadat. Některé z obrázků poskytla KOKOZA, o. p. s., jež 

na projektu pomáhala s umístěním kompostéru a lokalizací této komunitní zahrady.
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5 . náVrh

Studie komunitní zahrady byla iniciována oddělením stategického rozvoje a Místní Agendy 21, MČ Praha 8. Do návrhového 

procesu měli možnost vstupovat občané, členové místních komunit a spolků. Při vytváření návrhu byly zapracovány jejich 

požadavky a přání v co nejrozsáhlejší míře. Významným bodem návrhu je vizuální odclonění rušné cesty pomocí liniové 

výsadby keřů a stromů. Soukromí a bezpečnost bude zajišťovat nově navržené oplocením pozemku.

 

Důležitým faktorem pro fungování komunitní zahrady bude nalezení její nové identity, která bude zájemce spojovat a posilo-

vat povědomí o novém funkčním prostoru na okraji významné městské čtvrti. S nalezením identity by bylo vhodné navrhnout 

název, jež bude zohledňovat návrhy zájemců o komunitní zahradničení.

Komunitní zahrada je z funkčního hlediska členěna do 5 zón. Důležitým prvkem je 1. vstupní prostor, který je hravě a zá-

roveň reprezentativně ztvárněn pomocí vstupní brány složené z jednoduchých dřevěných trámů natřených v jednotné barvě 

s dalšími případnými objekty v zahradě. Vstupní prostor zároveň podává informace o dění v komunitě pomocí informační 

tabule při vstupu. Mimo jiné se zde kolemjdoucí mohou dozvědět užitečné informace o způsobu ekologického zahradničení 

a správného kompostování. Hlavní vstup uvozuje přímou cestičku vedoucí ke vstupu do zahrádkářské kolonie nad komu-

nitní zahradou. Cestička je částečně lemována vertikálními trámky určenými pro popnutí užitkovými letničkami s podsadbou 

okrasných rostlin.

V centru komunitní zahrady se nachází 2. produkční část určená pro vyvýšené záhony a pěstování zeleniny. Severně od 

záhonů jsou umístěny ovocné stromy ve dvou liniích sestaveny z druhů jabloní, hrušní a meruněk.

Místo s ovocnými dřevinami je doplněno výsadbou ovocných keřů tvořící vizuální kulisu od ulice. Biodiverzita místa může 

být podpořena umístěním hmyzích hotelů, ponecháním starých pařezů a kmenů na místě apod. Vyvýšené záhony v produkč-

ní části budou z praktického hlediska vyšší. Jejich počet se bude odvíjet od množství zájemců, avšak maximální kapacita 

představuje 24 záhonů.

Na produkční část navazuje v jižním směru 3. společenská část určená pro setkání většího počtu lidí. Nachází se zde za-

hradní domek konstruován jako lehká kontejnerová stavba, který slouží jako zázemí pro zahradničení a společenské akce. 

V této zóně je možné provozovat mobilní gril, který se během využití bude umisťovat na místo vzdálené minimálně 10 m 

od stávajících a navržených porostů, ideálně v bezvětrných podmínkách a mimo období delšího sucha. Pro posezení budou 

sloužit piknikové stoly a sedací schody zakomponované částečně do svahu. Prostor před zahradním domkem bude tvořen 

propustným mlatovým povrchem. U domečku bude umístěna plachta ve tvaru trojúhelníku, která bude chránit před deštěm 

i sluncem. 

V jihovýchodním rohu pozemku bude vyhrazena 4. část pro relax. Budou zde zakomponovány prvky vzniklé ze dřeva z 

odstraněných dřevin. Prvky budou v ideálním případě vytvořeny společně se členy a zájemci o komunitní zahradu v rámci 

workshopu.

Komunitní zahrada bude také poskytovat prostor pro děti. Ve východní části vznikne tee-pee, které slouží zároveň jako 

konstrukce pro popínavé produkční rostliny. Na solitérní strom třešně bude zavěšená houpačka. Děti se také mohou přiučit 

o životě hmyzu v části s hmyzími hotely, nebo vyrobit pítko či vlastní ptačí budky nebo krmítka na zimu.

Návrh studie počítá s přivedením užitkové vody na pozemek komunitní zahrady. Způsob řešení a realizace spadá pod správu 

MČ Praha 8. Mimo přivedenou vodu bude k dispozici dešťová voda ze střechy domečku, jejíž množství ale nebude dostačující  

pro starost o celou zahradu. (na počátku bude navíc nutné zalévat nově vysazené stromy).

SortimEnt

V severní části komunitní zahrady jsou navrženy dvě řady ovocných dřevin. Druhy byly vybrány s ohledem na jejich odolnost vůči mrazu 

a chorobám. Také byla brána v potaz časová posloupnost úrody stromů.

Jako ovocné stromy byly vybrány 3 druhy jabloní a 2 druhy meruňky a jeden druh hrušky. Ovocné keře tvoří několik druhů rybízu. Na 

odclonění pozemku od ulice bude použit živý plot z ptačího zobu.

OVOCNÉ STROMY 

Malus domestica ‚Matčino‘: Plody jsou střední až větší velikosti, základní barva slupky je žlutá, většinou je více či méně pokryta červenou 

barvou nebo pruhováním. Chuť je sladká s příjemným aroma. Plody se sklízí ke konci září, k jídlu dozrávají v říjnu. Dobrá skladovatelnost 

plodů, až do prosince.

Malus domestica ‚Hana‘: Plod je středně velký, kulovitého tvaru slupkou žluté barvy s karmínovým žíháním. Dužnina je bělavá, jemné 

konzistence, šťavnatá, slabě navinulá a aromatická. Plody se sklízí začátkem srpna, konzumně dozrávají záhy. 

Malus ‚MELODIE‘ : Plody jsou středně velká, kulatá až kuželovitá jablka, jejichž slupka tmavne do atraktivní červenofialové. Již v září, ke 

konci měsíce jsou připravena ke sklizni. Chuť je výrazná až lehce nakyslá, v teplých oblastech mírně nasládlá, každopádně velmi příjemné 

chuti a aroma. Plody jsou velmi šťavnaté. Plodnost je brzká, velká a pravidelná, nevyžaduje probírku. 

Prunus armeniaca ‚Goldrich‘: je vhodná do všech oblastí pěstování. Má vyšší odolnost proti mrazům ve dřevě i v květu, šarkou švestek 

bývá napadána méně.

Prunus armeniaca ‚Harcot‘ : Plody zrají od poloviny července. Odrůda meruňky Harcot je vhodná i do okrajových oblastí pěstování me-

runěk. Je vysoce odolná proti mrazu a šarce švestek

Pyrus communis ‚Conference‘. Tato hruška nese středně velké až velké plody klasicky hruškovitého, baňatého tvaru, pokud je opýlena 

jinou hrušní, anebo protáhlého, spíše banánového tvaru, pokud je opylena vlastními květy. Plodí bohatě a spolehlivě. 

zonaCE

ČÁST PRO DĚTI SE SADEm

PRODuKČNÍ ČÁST

SPOLEČENSKÁ ČÁST

hLAVNÍ
VStuP

RELAX zÓNA
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NÁVRh OPLOcENÍ

Severní část pozemku od cesty bude z bezpečnostního a provozního důvodu oplocená. Návrh předpokládá využití jednoduchého plotu, kte-

rý bude působit nenápadně a zapadne do zeleného pozadí komunitní zahrady. Výška plotu se bude pohybovat kolem 150 cm. Zahrada bude 

obslužná přes dvě brány. Na východním konci je navržena dvoukřídlá brána, určená pro příležitostný průjezd vozidel. Na severní straně 

bude vstupní brána určena pro členy komunitní zahrady, členy sousedící zahrádkářské kolonie a případnou veřejnost. Režim přístupu 

a otevírací hodiny komunitní zahrady bude řešit odpovědný spolek. Doporučuje se částečné zpřístupnění veřejnosti během probíhajících 

aktivit a společenských akcí komunity.

WorkShoP
Návrh komunitní zahrady je návodem, jak by prostor mohl vypadat v budoucnu, s tím, že konečný výsledek je otázkou ná-

sledujících let. V současnosti město přislíbilo odstranění nevyhovujících náletových dřevin, vytvoření plotu a pomoc s vy-

myšlením celkového konceptu, jakožto i přivedení vody na pozemek a ve spolupráci s místním spolkem také výsadbu dřevin, 

jež samy o sobě zahradě velmi pomohou v zintimnění plochy a odclonění od rušné silnice. 

Dalšími navrženými prvky jsou hlavní vstupní brána, treláže na popínavé rostliny, cesty, domeček na ukládku nářadí, vy-

výšené záhony a mobiliář (posezení, herní prvky, gril). 

Další prvky budou řešeny následně dle kreativity a iniciativy spolků. Již na prvním setkání byl přítomen Ing. Jan Waldhauser, jež 

aktivně pracuje se dřevem a nabídnul spolupráci na workshopu, jež by měl za cíl z odstraněných stromů na pozemku vy-

tvořit funkční mobiliář s pomocí místních dobrovolníků a zájemců o komunitní zahradničení.

K tvorbě nábytku může být využito i jiných zbytkových materiálů, např. palet, nebo navíc dokoupit dřevo. Na následujících 

obrázcích jsou referenčí příklady využití palet a dalších materiálů k tvorbě mobiliáře. +-

VSTuPNÍ BRÁNA A INFOTABuLE

PRVKY NA SEzENÍ PRVKY PRO RELAX (skica od Jana Waldhausera)
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6 . VÝKRESOVÁ ČÁST
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