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Lokalita: Praha 4-Michle, klidná rezidenční čtvrť 
Uživatelé pozemku:  
Domov na půl cesty Maják (pobytová služba 
sociální prevence, mladí dospělí z ústavní výchovy či 
z nefunkčních rodin). 
 
 
 
Náboženská obec Církve československé husitské. 
 
 



Vztah autora závěrečné práce k zahradě: 

Pracuji jako vedoucí sociální pracovnice v 
Domově na půl cesty Maják. Již mnoho let 
udržuji s pomocí obyvatel Majáku předzahrádku 
a také zahrádku fary Církve čsl. husitské. Od 
loňského roku se snažím zavádět do úpravy 
pozemků principy přírodní zahrady a zahradní 
terapie. 



Charakteristika zahrady: 

• Jde o několik částí zahrady: 
1)Předzahrádka Majáku (velmi malá, 2 cípy, mělké, zde máme vysazené 
trvalky, každý rok dosazujeme jarní a letní květiny). 
2)Hlavní farní zahrádka – s náhrobky ze zrušených židovských hřbitovů, 
odpočinková zóna s lavičkou, vysazeny převážně trvalky – byliny i keře, 
také 1 starší strom. 
3)Zadní pás zahrádky za farou – nyní využíván k pěstování drobného 
ovoce (rybízy). 
4)Terasa – dříve bez využití, letos poprvé využita k pěstování zeleniny v 
pytlích a jiných nádobách. 
5)Zahrádka ve svahu (v sousedství fary), vysazeny 4 jabloně, svah 
pokrytý drobnými keři mahonie, růže svraskalé, tavolníky, nyní mnoho 
náletů, zanedbané, jabloně před několika lety špatně ořezány, dodnes 
následky. V současné době kus pozemku zabrán pro výstavbu bytového 
domu – přišli jsme o 2 jabloně. 



Ad 1)Předzahrádka Majáku 



Ad 2)Hlavní farní zahrádka 

 



Ad 3)Zadní pás zahrady za farou  



Ad 4)Terasa 



Ad 5) Zahrádka ve svahu 



Použité prvky přírodní zahrady 

• Instalace ptačí budky – sýkorník 

• Instalace hmyzího hotelu 

• Vysazené medonosné rostliny (echinacea, 
motýlí keř, levandule, zimolez,…..) 

 



Pracovní terapie s obyvateli Majáku 

• Přesazování interiérových rostlin 

• Vypěstování vlastní sadby zeleniny ze semínek, 
pěstování zeleniny v pytlích a jiných nádobách 
(okurka, rajčata, papriky) 

• Natírání a instalace ptačí budky, instalace hmyzího 
hotelu 

• Vytvoření vlastního prostoru pro pěstování – 
vyčleněn vlastní záhonek pro jednoho obyvatele 

 

 

 



Přesazování rostlin 



Vlastní sadba zeleniny 



 



Instalace sýkorníku a hmyzího hotelu 

  

 



Vytvoření vlastního záhonku pro obyvatele 



Plány do budoucna 

• Vybudování vodního prvku v zahradě (minirybníček) 

• Dosazování medonosných bylin 

• Výsadba listnatého živého plotu (jedlé keře a keře 
pro ptactvo – hloh, trnka, dřín, dřišťál, hlohyně, 
klokoč,…) 

• Vytvoření bylinkového záhonku (možná spirály) 

• Vytvoření suché zídky 

 



Děkuji za pozornost. 


