
Aby Street Gardening – neboli „zahradničení v ulicích“ – stromům, v jejichž blízkosti 
zahradničení nejčastěji probíhá, spíše prospívalo než ztěžovalo už tak nelehké životní 
podmínky v ulicích města, dovolujeme si uvést hlavní zásady a postupy, jejichž dodržování 
přispěje k dobrému výsledku těchto aktivit. 

PRAVIDLO 1
Vysazujte, prosíme, ideálně alespoň 2 m od stromů 
do travnatých pásů, kde nedojde při výsadbě květin 
k mechanickému poškození kořenů stromů a jejich 
nadměrnému zasypávání zeminou. Kořeny i bez 
toho svádí v městském prostředí těžký boj o přístup 
k důležitému půdnímu vzduchu a zasypete-li je 
kopcem zeminy, budete je nutit růst vzhůru a hledat 
vzduch.

PRAVIDLO 2
Pokud už vysazujete do rabat stromů, vynechte, prosím, 
stromy v rabatech s novou speciální štěrkomlatovou, 
mlatovou či štěrkovou povrchovou úpravou. 

PRAVIDLO 3
Nepřihrnujte k patě stromu mulč, štěrk, substrát 
ani sem nepokládejte žádné předměty. Kořenový 
krček, jako nejcitlivější místo stromu, potřebuje mít 
neomezený přístup ke vzduchu, jinak by se tímto 
místem mohla do kmene dostat hniloba a strom 
může začít předčasně odumírat. 

PRAVIDLO 4
Velmi lehce odhrňte původní substrát, nepoškoďte 
kmen ani kořeny a doplňte zahradnický substrát, 
maximálně však do výšky cca 5 cm, určitě však ne až 
ke kmeni! 

PRAVIDLO 5
Rostliny sázejte nejméně 20 cm od kmene stromu. 
Vysazovat lze letničky, cibuloviny nebo trvalky, 
prosíme ale žádné keře ani travnaté směsi.

PRAVIDLO 6
Nezatěžujte, prosím, kořenový systém v rabátku žádnými 
květináči ani jinými nádobami. Kořeny stromu potřebují vzduch 
a vodu a obojí lze přijímat pouze povrchem rabátka.

PRAVIDLO 7
Je zakázáno cokoliv upevňovat na strom (reklamy, cedule, 
světelné řetězy atd.) a už vůbec ne zatloukat do jeho kmene 
hřebíky a věšet na něj například ptačí budky. 

PRAVIDLO 8
Pokud chcete stromům opravdu prospět, občasnou zálivkou 
starších stromů v době veder bez jakýchkoli hnojiv nic 
nezkazíte. Ještě lepším řešením je nám napsat, o jaký problém 
a kde se jedná, a my ho budeme obratem řešit.  

PRAVIDLO 9
Buďte zodpovědní a před zahájením vašeho zahradnického 
experimentu zvažte, zda skutečně máte vy a okruh vašich 
spoluzahradníků čas a chuť na pravidelnou péči. Opuštěných 
„zahrádek“ v rabatech jsou dnes totiž po Praze stovky. Pokud už 
vás zahradničení nebaví nebo víte, že nebude ve vašich silách 
místo udržovat, prosím, uveďte plochu do původního stavu.

PRAVIDLO 10
TSK si jako správce stromů v uličních stromořadích vyhrazuje 
právo, v případě nedodržení těchto zásad Street Gardeningu 
či neudržování plochy ve vyhovujícím stavu, vyžádat nápravu 
formou vzkazu na daném místě. Pokud nebude zajištěna 
náprava do 14 dnů, bude osázená plocha vrácena do původního 
stavu. Prosíme, šetřete náš čas i finanční prostředky, abychom 
k těmto krokům nemuseli přistupovat a abychom měli v ulicích 
zdravé a kulturní prostředí. 

Více informací o Street Gardeningu naleznete na stránkách https://streetgardeningczech.weebly.com 
nebo na Facebooku, které byly připraveny ve spolupráci s TSK.

V případě, že si nejste jisti, zda vybíráte vhodné místo nebo se chcete na cokoli zeptat, využijte náš kontaktní formulář.

 DESATERO 
STREET GARDENINGU



VELMI NEVHODNÁ ÚPRAVA

VÝZVA TSK AUTORŮM K ÚPRAVĚ 
S KONKRÉTNÍMI VÝTKAMI  
K ÚPRAVĚ SE STANOVENÝM 
TERMÍNEM NÁPRAVY. 

BUDKA PŘITLUČENÁ 
DO MLADÉHO KMENE.

KOŘENOVÝ KRČEK MÁ ZCELA 
ZAMEZENÝ PŘÍSTUP KE VZDUCHU.

NEVHODNĚ NAVÝŠENÝ SUBSTRÁT 
NA CELÉ PLOŠE STROMOVÉ MÍSY 
ZAMEZUJE PŘÍSTUPU KOŘENŮ 
K PŮDNÍMU VZDUCHU, ČÍMŽ 
KOŘENY PŘICHÁZÍ O PŘÍSTUP 
VZDUCHU, OBRACÍ SE SMĚREM 
VZHŮRU A HLEDAJÍ VZDUCH NAD 
POVRCHEM, STROM VŠAK ZTRÁCÍ 
PŘIROZENOU STABILITU.



VHODNĚJŠÍ ÚPRAVA

CHVÁLÍME, ŽE NEDOŠLO  
K NAVÝŠENÍ VRSTVY SUBSTRÁTU.

ÚPRAVA VHODNĚJŠÍ, ALE STÁLE 
S NEŽÁDOUCÍM PLŮTKEM COBY 
BARIÉROU VE VOLNÉM PROSTORU.



VHODNÁ ÚPRAVA

KVĚTINY VYSAZENÉ DÁLE OD 
STROMŮ I OKOLO DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ MAJÍ VÍCE SVĚTLA  
I VODY NEŽ POD KORUNAMI 
STROMŮ A VÝSLEDNÝ EFEKT  
JE TRVALEJŠÍ A SILNĚJŠÍ.




