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SOUČASNÝ VÝSKYT ŽIVOČICHŮ

Areál je situován na Českobrodské ulici v Praze 9 - Kyje. Řešené území je lemováno železniční tratí s doprovodnou vegetací a v
okolí se nachází zemědělská půda, ale i remízky a v malém množství
i vzrostlá dřevinná vegetace. V blízkosti protéká Štěrboholský potok.
Navzdory velkému potenciálu území v současné době není
využito. V budoucnu se bude realizovat přístavba nové skladovací
haly a skladovací plochy.
Velikost plochy zeleně v areálu je přibližně 6 hektarů.

Prostor je zajímavý zejména svou rozlohou, přítomností
přirozeného mokřadu i přítomností zarůstající otevřené krajiny.
Vzhledem k období návštěvy (březen) není možné plně posoudit
místní biodiverzitu, lokalita má však zajímavý potenciál. V současné době je areál lemován neúplným pásem vegetace. Areálem prochází hustý remízek tvořený porostem vzrostlých stromů a keřů
jako habr obecný /Carpinus betulus/, bříza bělokorá /Betula pendula/, dub zimní /Quercus robur/ i různé druhy slivoní /Prunus
sp./ a jiné. Samotná plocha otevřené krajiny je kombinace mladých
keřů růží /Rosa sp./ a porostů třtiny /Calamagrostis sp./.

Hustý remízek sledující bývalou vodoteč směrem k mokřadu v rohu řešeného území je významným prvkem, který obývá
množství živočichů. Poskytuje úkryt zvířatům jako srnec obecný /
Capreolus capreolus/ a různým hojnějším druhům ptáků, pozorována například sojka obecná /Garullus glandarius/ a sýkora koňadra /Parus major/, kterým slouží jako migrační koridor. Půda
je na některých místech plná stavební sutě a toto kamenité prostředí tvoří potenciální úkryty pro plazy jako například ještěrky
obecné /Lacerta agilis/.
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STÁVAJÍCÍ VEGETACE

ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY
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CHARAKTER AREÁLU

Záměrem je ucelit areál a doplnit ho o pobytové kvality. Pro ucelení areálu navrhujeme koncept
ploch krajinné zeleně, které budou propojovat řešený prostor s okolní přírodou a zároveň vytvoří bezpečné útočiště pro živočichy. V areálu je více typů biotopů /mokřad, luční společenství a remízek/, které
je nutné zachovat a podpořit jejich vývoj. Část areálu plní izolační funkci. Zeleň funguje i jako clona pro
dálkové pohledy. Cílem návrhu je vytvořit extenzivní parkové plochy s výraznou biologickou hodnotou.
Prostor bude sloužit nejen jako útočiště pro zvěř, ale své místo v něm najdou i lidé. Úmyslem návrhu je
podpořit organizaci komunitních aktivit v areálu jako například den otevřených dveří a podobně. Pro akce
podobného typu je možné do lučního porostu vysekat souvislé plochy nebo i síť komunikací. Přílišná aktivita veřejnosti však může rušit přírodní podmínky, doporučuje se lidské aktivity omezit hlavně na luční část
areálu.
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NÁVRH
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DŘEVINNÝ POROST
REMÍZEK

NÁVRH - SITUACE

ZELEŇ U
BUDOV
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dub letní
/quercus robur/

třešeň ptačí
/prunus avium/

bez černý
/sambucus nigra/

srnec obecný
/capreolus capreolus/

pěnice černohlavá
/sylvia atricapilla/

kos černý
/turdus merula/

NÁVRH

Lesnickým způsobem se budou vysazovat domácí druhy dřevin, které se přirozeně vyskytují ve středočeské
krajině. Vysazované budou stromy s různým pěstebním tvarem- alejové stromy, vícekmeny a stromy zavětvené, které
zabezpečí vizuální clonu a budou tvořit hmotu už hned po výsadbě. Tato výsadba stromů bude doplněna keři.
Hustota vysazených dřevin se bude lišit, některé prostory budou zahuštěny a vytvoří neprůhlednou zelenou
bariéru. Na některých místech bude výsadba naopak řidší a průhledná.
Navrhnutý je následující sortiment dřevin, který se bude střídat ve smíšené výsadbě:
Habr obecný /Carpinus betulus/, dub letní /Quercus robur/, lípa malolistá /Tilia cordata/, bříza bělokorá /Betula
pendula/, dub zimní /Quercus petraea/, buk lesní /Fagus sylvatica/, javor mléč /Acer platanoides/, jasan ztepilý /
Fraxinus excelsior/.
Vysazovány budou výhradně botanické druhy (žádné kultivary) domácích dřevin a jejich původ bude doložen
listem původu. Druhová skladba byla navržena na základě topografických a geobotanických charakteristik tak, aby
nové porosty vykazovaly znaky dubohabřin, které jsou pro tuto lokalitu potenciální vegetací.
Výsadba bude realizována po hranicích řešeného území, aby zabezpečila vizuální izolaci od okolního prostředí. Sortiment bude doplněn o plodonosné keře typické pro danou lokalitu jako bez černý /Sambucus nigra/ a trnka
obecná /Prunus spinosa/. Do lučního porostu bude vysazeno několik malých skupin stromů a keřů pro zabezpečení
heterogenity prostředí a úkrytu pro živočichy.
Výsadba nejen že vytvoří požadovanou bariéru, ale poslouží i jako hnízdiště pro běžné druhy ptáků (např.
pěnice černohlavá /Sylvia atricapilla/, kos černý /Turdus merula/…)
Navržena je také výsadba několika ovocných stromů (třešeň ptačí /Prunus avium/, botanické druhy jabloní /
Malus sp./ i slivoní /Prunus sp./), jejichž plody poslouží jako potrava pro živočichy. Do linie vegetace budou umístěny
budky pro dutinové ptáky (sýkorníky), které mohou částečně kompenzovat nedostatek dutin (absenci starých stromů).

AREÁL COCA - COLA ČESKO A SLOVENSKO, s.r.o.

VÝSADBY STROMŮ A KEŘŮ
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divoké růže
/rosa sp./

třtina
/calamagrostit sp./

kopretina bílá
/leucanthemum vulgare/

okáč luční
/maniola jurta/

kobylka zelená
/Tettigonia viridissima/

ťuhýk obecný
/lanius collurio/

NÁVRH

V současnosti je otevřená travnatá plocha porostem různých druhů travin i kvetoucích bylin. Nalezneme
zde i keře růží a druhy třtiny /Calamagrostis epigeios/. Při úpravě a systematickém udržování stavu (pravidelném
sečení) je možné vytvoření zajímavého druhově bohatého prostředí savanového typu. Důležité je udržovat travní
porosty bez dřevin a dostatečně heterogenní. Pro založení lučního porostu bude zvolena travobylinná směs složená
z kvetoucích druhů lákajících hmyz.
Výsledkem by měla být luční krajina bohatá na diverzitu druhů s roztroušenými stromy a keři a na několika
místech s hromadami kamení většího průměru. Takový typ prostředí vytvoří ideální podmínky pro život hmyzu a poskytne potravu i hnízdící příležitosti pro ptáky. Je ideální pro pro pěnice /Sylvia spp./ či ťuhýky obecné /Lanius collurio/.
Do plochy lučního porostu budou na některá místa umístěné skupiny kamení různé velikosti, které budou
uloženy do pásů s délkou přibližně 5 metrů. Tyto kameny tak poskytnou domov pro plazy.

AREÁL COCA - COLA ČESKO A SLOVENSKO, s.r.o.

OTEVŘENÁ LUČNÍ KRAJINA
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olše lepkavá
/alnus glutinosa/

ostřice
/carex vesicaria/

rdest vzplývavý
/potamogeton natans/

vážka
/odonata/

skokan hnědý
/rana temporaria/

kachna divoká
/anas platyrhynchos/

NÁVRH

V řešeném území se nachází přirozený mokřad, do kterého původně tekl potok. Tento typ prostředí je extrémně cenný a je nutné vyvinout maximální úsilí k jeho revitalizaci. Vzhledem nutnosti vést dešťovou vodu z areálu, je
doporučeno ji vést přímo do mokřadu buď podpovrchově, nebo ideálně původním korytem potoka, který sledoval
stávající remízek.
Prostor je nutné upravit tak, aby vznikla co největší plocha mělkého mokřadu s vlhkomilnou květenou a s
několika hlubšími prohloubenými tůněmi, ve kterých je možný potencionální vývoj obojživelníků či vodních makrofyt. Takto vytvořený mokřad bude mít klimatizační schopnost a bude zdrojem vody pro živočichy. Do jeho blízkosti
budou vysázeny vlhkomilné dřeviny jako například olše /Alnus sp./ a jiné. Vlhkomilná mokřadní vegetace se pozvolně
uvolní do lučního společenství.
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REVITALIZACE PŘIROZENÉHO MOKŘADU
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ZELENÁ STŘECHA

V okolí budov jsou navrženy smíšené záhony extenzivního
charakteru. Sortiment rostlin je složen z cibulovin a trvalek, které
zabezpečí proměnlivost výsadeb během celého roku. Tato vytrvalá
výsadba vzhledově navazuje na sortiment lučních rostlin. Květy se
budou objevovat po co nejdelší dobu vegetačního období a mimo
něj by měly estetiku záhonu vytvářet výrazné struktury semeníků
a suchých lodyh rostlin či stálezelené listy trvalek. Záhony jsou
schopny autoregulace. Trvalky jsou po jejich zapojení nenáročné
na údržbu, ale je potřeba sečení v předjarním období.

Výsadba popínavých rostlin v areálu bude plnit nejen estetickou funkci, ale i ekologickou. Mají pozitivní vliv na kvalitu
ovzduší a životního prostředí. Díky zvlhčování vzduchu snižují
prašnost v ovzduší a mohou také poskytnout útočiště užitečným
druhům hmyzu. Popínavé rostliny budou vysázeny podél určených
stěn výrobních hal a pnuli by se po lankových systémech. Jejich využití nalezneme i podél oplocení výrobního areálu. Vhodné jsou
běžně se vyskytující druhy rostlin jako loubinec pětilistý /Parthenocissus quinquefolia/, plamének /clematis sp./ a jiné.

Zelené střechy poskytují několik výhod. Nejen, že rozšiřují biodiverzitu, vegetační souvrství dokáže i zpomalit odtok srážek. Druhová skladba střešní vegetace bude různorodá, volíme
rozsáhlý sortiment suchomilných druhů trav a trvalek, s důrazem na využití druhů domácích, aby výsledné společenstvo bylo
schopno dostatečné autoregulace. Uplatní se tady luční druhy
travin a bylin, které jsou použity i v směsích na založení lučních
porostů v areálu. Vegetační střecha je navrhována na objektu
nové skladovací haly.
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POPÍNAVÁ ZELEŇ

NÁVRH

VÝSADBY V OKOLÍ BUDOV
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MOBILIÁŘ
Pro zobytnění areálu je možné zde umístit mobiliář jako
lavičky a odpadkové koše. Design mobiliáře bude sjednocen, aby
jeho vzhled by korespondoval s přírodním prostředím.

DOPLŇUICÍ PRVKY
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Důležité je i umístění ptačích budek. Budky budou připevněny na stromy nebo ukotveny přímo v terénu. Do areálu lze
umístit i krmelce pro zvířata jako srnce a jiné.
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