
Koncem roku 2015 byla dokončena I. etapa rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace „Návrh  
sadových úprav u podchodu u Šlechtovy restaurace“ dle projektové dokumentace ateliéru a05. Jedná  
se o prostor původního alpina u podchodu na dno bývalého rybníka. 

Principem navrženého řešení je zachování cenné historické stopy a genia loci tohoto místa v rámci parteru 
Šlechtovy restaurace i celého parku Stromovka.
V rámci realizace proběhla celková rekonstrukce zpevněných povrchů, odvodnění, opěrné zídky a vegetačních 
prvků. U svažitých cest byla použita žulová dlažba. V rámci návaznosti zpevněných ploch na parter bylo 
použito povrchu z mechanicky zhutněného kameniva v  okrové barvě. Opěrná zídka byla obnovena zejména  
z původních kamenů a kamenů bývalého alpina. Osazovací plán plně respektoval podmínky daného 
stanoviště a byl sestaven tak, aby záhony byly zajímavé v průběhu celého roku průběžným kvetením, 
barevností listů, podzimním zabarvením, rozdílností struktur listů i květů. Barevnost záhonu přechází  
od bílých přes růžové až do fialových tónů. 

Trvalky jsou vhodně doplněny o cibuloviny a hlíznaté rostliny tulipány (Tulipa) a sasanky (Anemone), které 
umocňují brzký jarní efekt záhonů. Časně se objevují i květy čemeřic (Helleborus). Kvetení tulipánů plynule 
vystřídají květy česneků (Allium) a lilií (Lilium). V dubnu v záhonu kvetou bergenie (Bergenia), barvínek (Vin-
ca) a plicníky (Pulmonaria), které jsou zajímavé i zabarvením listu po celou vegetační sezónu. V průběhu 
května se poté objevují květy kakostu (Geranium), kosatců (Iris) a orlíčků (Aquilegia). Na přelomu května  
a června se připojí pivoňky (Paeonia) a denivky (Hemmerocallis), které kvetou i v pozdním létě, tzv. remon-
tují. Dále nakvétají jarmanky (Astrantia), které kvetou i v průběhu léta. V letních měsících svým kvetením 
prozáří záhon třapatky (Echinacea), zavinutky (Monarda), bohyšky (Hosta) a sadec (Eupatorium). V pozdním 
létě a na podzim se v záhonech objeví astry (Aster) a olověnec (Ceratostigma). V zimním období zůstává 
na záhonu rozličná struktura působivá především při námraze či sněžení. V rámci výsadeb jsou použity  
i traviny bezkolenec (Molinia) a ostřice (Carex) a kapradiny (Matteucia).  
V rámci vegetačních úprav bylo v prostorách bývalého alpina vysázeno 3317 ks trvalek a 6655 ks cibulovin 
a hlíznatých rostlin. 

Souběžně s realizací I. etapy proběhlo rozšíření závlahového systému do obnovovaných trvalkových záhonů. 
I do budoucna zde bude zajištěna pravidelná automatická zálivka. 
Na realizaci I. etapy naváže realizace II. etapy rekonstrukce předprostoru Šlechtovy restaurace (parteru  
s květinovými záhony). Termín zahájení prací závisí na provedení rekonstrukce samotné Šlechtovy restau-
race a obnovy rastru kaštanů (není ve správě MHMP OCP). 

Realizace II. etapy bude zahrnovat  rekonstrukci zpevněných povrchů, veřejného osvětlení, mobiliáře, 
odvodnění parteru, rekonstrukci závlahového systému a vegetační úpravy (květinové záhony). V současné 
době probíhá projektová příprava této etapy, která musí být koordinována s projekty Šlechtovy restaurace 
a rastru kaštanů tzv. Kaštanky. 

First part of the reconstruction of the area in front of the restaurant was completed last year. It included 
renewal of hard surfaces, drainage, retaining walls and vegetation.
Planting plan fully respects the site conditions and it has been designed to make flower beds interesting 
through all the year with continuous flowering, leaf colors, or dioerent leaf and flower structures. Colors 
range from white through pink to purple tones.

Perennials are accompanied by bulbous and tuberous plants (Tulipa, Anemone), which enhance the ear-
ly spring eoect. Early blooms also Helleborus. Tulips are followed by flowers of garlic (Allium) and lilies 
(Lilium). During April the flower bed blooming by Bergenia, Vinca and Pulmonaria, which also have colored 
leaves throughout the growing season. During May Geranium, Iris and Aquilegia flowers appear. At the 
turn of May and June blooming will be joined by Paeonia and Hemmerocallis. Further to summer bloom  
Astrantia, Echinacea, Monarda, Hosta and Eupatorium. In late summer and autumn appear flowers  
of Aster and Ceratostigma. In winter remains on the flower bed diverse structure, impressive during time  
of frost or snowing. There are also planted  grasses such as Molinia and Carex, and fern Matteucia.

3317 pieces of perennials and 6655 pieces of bulbous and tuberous plants was planted during  
reconstruction.
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Více informací naleznete na www MHMP OCP oddělení péče o zeleň: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/index.xhtml www.praha-priroda.cz
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