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Cíl projektu:
Cílem projektu byly následující aktivity:
1. odplevelení záhonů – pouze velké přerůstající plevele
2. zálivka záhonů – v průběhu roku proběhne maximálně 10x zálivka všech tří záhonů a 
louky, na každou plochu bude použito cca 300 - 500 l vody
3.dosadba – v dubnu až květnu budou dosazeni uhynulí jedinci trvalek. Na každý záhon 
odhadujeme dosadbu cca 5ks trvalek. 
4. seč – 2x bude posečeno celkem cca 1300 m2 trávníku (3 záhony po 25m2 a plocha v Aso 
parku cca  1375 m2 včetně likvidace biomasy.

Lokalizace projektu:
Projekt  byl  realizován  na  těchto   lokalitách,  kde  v roce  2015 proběhlo  založení  motýlích
záhonů a v roce 2016 květnaté louky v Aso parku:

Číslo pozemku K.ú. Výměra v m2 Druh využití Poznámka 
umístění 
pozemku

282 Lazce 6806 Ostatní plocha –
ostatní 
komunikace

Na Letné

540 Povel 432 Ostatní plocha –
jiná plocha

Ul. 
Schweitzerova

288/4 Nová Ulice 1783 Ostatní plocha –
ostatní 
komunikace

Ul. Foerstrova

452/12 Nová Ulice 6510 Ostatní plocha ASO park

Realizace projektu:
Cíle projektu byly splněny. Nad rámec plánovaných aktivit  byly prováděny práce spojené
s údržbou  záhonů  po  aktivitách  vandalů  a  nerespektování  záhonů  firmami  provádějícími
údržbu zeleně.

Přehled prováděných činností na jednotlivých lokalitách:
Lokalita ul. Schweitzerova
Lokalita  byla   v průběhu  jarních  měsíců  duben  –  polovina  června   týdně  revidována,
odplevelována  a  v době  přísušků  zalévána.  V polovině  července  byla  provedena  první
částečná seč s vynecháním kvetoucích rostlin. Druhá seč byla provedena koncem října. Na
lokalitě byly dosazovány sazenice levandulí.

Lokalita ul. Foerstrova
Lokalita  byla   v průběhu  jarních  měsíců  duben  –  polovina  června   týdně  revidována,
odplevelována  a  v době  přísušků  zalévána.  V polovině  července  byla  provedena  první
částečná seč s vynecháním kvetoucích rostlin. Druhá seč byla provedena koncem října. 

Lokalita Na Letné
Lokalita  byla   v průběhu  jarních  měsíců  duben  –  polovina  června   týdně  revidována,
odplevelována  a  v době  přísušků  zalévána.  V polovině  července  byla  provedena  první
částečná seč s vynecháním kvetoucích rostlin. Druhá seč byla provedena koncem října. Na
lokalitě  byly  dosazovány sazenice  levandulí.  Nicméně je  nutné  zmínit  že  na  této  lokalitě
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dochází k opakovanému a pravidelnému vyrývání všech vysazených trvalek, stejně tak  došlo
v říjnu k opětovnému vysečení lokality firmou realizující údržbu zeleně na lokalitě.

Lokalita ASO Park
Lokalita  byla   v průběhu  jarních  měsíců  duben  –  polovina  června   týdně  revidována,
odplevelována a v době přísušků zalévána. V polovině července byla provedena první seč na
vysoko s odstraněním biomasy. Druhá seč na vysoko s odstraněním biomasy byla provedena
koncem října. 

 
Závěr:
Stanovené cíle projektu se podařilo splnit.  Motýlí  záhony jsou již zapojeny a prosazují se
každý rok jiné kvetoucí druhy. Lokalita v Aso parku letos kvetla jen sporadicky, což jsme
očekávali.  Na  ploše  jsme  provedli  několikrát  orientační  botanický  průzkum s cílem  zjisti
vzcházení vysetých druhů. Vyseté druhy poměrně hojně vzcházely, tudíž se dá předpokládat
že v následujícím roce lokalita plně vykvete. V údržbě záhonů bude nutné opět pokračovat,
aby byla zajištěna jejich estetická a ekologická funkce.
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Příloha: Fotodokumentace
Obrázek na titulní straně – kvetoucí rozrazil na lokalitě „Na Letné“

Fotodokumentace na CD
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