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Úvodem 

Druhý rok činnosti znamenal pro spolek Berounská zeleň potvrzení smyslu dosavadních snah. 

Rozrostla se členská základna spolku, počet projektů, které v Berouně realizuje a také množství 

aktivit, na kterých se v rámci města i networkingu s podobně zaměřenými organizacemi podílí. Spolek 

výrazně posílil svou komunikaci s městem Beroun, a také s dalšími místními subjekty, podařilo se 

získat finance z řady veřejných zdrojů i od soukromých dárců. Berounská zeleň úspěšně pokračuje ve 

snaze zapojovat místní obyvatele a instituce do diskuze a péče o zeleň a veřejný prostor.  

 

Třešňovka 

Mapujeme ohrožené druhy na Třešňovce (Václav Kovář, 25. září 2020) 

Berounská zeleň má druhým rokem ve správě pozemky ovocného sadu Třešňovka, který postupně 

obnovuje, a ve kterém letos začala s mapováním vzácných a ohrožených druhů. Třešňovka stejně jako 

další přiléhající pozemky na vrchu Šibenci v Berouně jsou cenné především díky faktu, že se jedná o 

zachovalý biotop stepních porostů přímo v intravilánu města. Na tento druh porostů se přitom 

zpravidla váže výskyt vzácných a ohrožených druhů. První učiněné nálezy jsou více než zajímavé a 

zahrnují ohrožený hmyz, rostliny i plazy. 

Spolek pozemky udržuje ručním kosením a extenzivní pastvou a s botanickým a entomologickým 

průzkumem začal letos na jaře, a to v koordinaci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny, a také 

spolkem Pražská pastvina, který už řadu let podobné aktivity provozuje na pozemcích v Radotíně (kde 

zmapoval mimo jiné výskyt kriticky ohroženého okáče metlicového). Právě pro rozmnožování okáčů 

panují na berounské Třešňovce ideální podmínky, neboť sad samotný i přiléhající borový lesík nabízí 

svou vyvýšenou polohou, kostřavovým porostem a dostatkem osluněných kmenů perfektní 

příležitost pro výskyt, rozmnožování a život tohoto vzácného motýla. 

Výsledky prvních průzkumů překvapily i samotné členy spolku. Prokázaly výskyt pěti ohrožených 

druhů hmyzu, a to včetně zmíněného okáče. „Věřili jsme, že okáč metlicový si Třešňovku časem zvolí 

jako své stanoviště a bude sem migrovat z dalších blízkých lokalit, pokud mu budeme schopni vytvořit 

odpovídající podmínky, ale to, že se zde stihne usídlit již v prvním roce našeho managementu, 

předčilo naše očekávání…” doplňuje k nálezu Kateřina Nepustilová, která se ve spolku o mapování 

vzácných živočichů stará. Dále byly zdokumentovány tři vzácnější rostliny a předpokládá se, že 

extenzivní pastva kombinovaná s ručním kosením by měli mít příznivý vliv na zdejší semennou banku 

a probudit k životu další ohrožené zástupce z říše rostlin. Třešňovka a přilehlé pozemky jsou také 

domovem zatím blíže neurčeným ještěrkám a bylo zde pozorováno i mládě ohrožené užovky hladké, 

jejíž výskyt je rovněž vázán na stepní biotop. 

Spolek v rámci svých osvětových aktivit plánuje na území sadu Třešňovka umístit informační ceduli, a 

seznámit tak se svými nálezy berounské obyvatele a návštěvníky této oblíbené vycházkové lokality. 

Jaké ohrožené druhy můžete na berounské Třešňovce potkat?  

Okáč metlicový (Hipparchia semele) 

Vřetenuška pozdní (Zygaena laeta) 

vřetenuška ligrusová na berounské Třešňovce 

Vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica) 



 
 

Soumračník čárkovaný (Hesperia comma) 

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) 

Užovka hladká (Coronella austriaca) 

Mochna přímá (Potentilla recta) 

Rozrazil klasnatý (Veronica spicata) 

Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) 

 

 

Propagační materiál Berounské zeleně, design Ivan Berka, foto Kateřina Nepustilová 

Na Třešňovce hodláme i v dalších letech pokračovat v extenzivní pastvě a ručním kosení travních 

porostů, spojených s odstraňováním náletů. Cílem je podpořit místní cenný biotop a postupně 

dosáhnout bezlesí, které by mělo mít příznivý vliv na populace místních ohrožených druhů rostlin a 

živočichů. Plánujeme rovněž pokračovat v pravidelném monitoringu a reportování jeho výsledků 

Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. 

Na podzim se nám podařilo vysázet dalších 25 kusů starých odrůd ovocných stromů – kromě višní a 

třešní také krajové odrůdy hrušní, jabloní, švestek, ale také moruši, jeřáb břek, nebo oskeruši. 

S výsadbou znovu pomáhali dobrovolníci, někteří si také stromy adoptovali v naší výzvě Adpotujte si 

strom na Třešňovce. O adopce stromů byl velký zájem, rádi bychom podobný projekt započali i ve 



 
 

spolupráci s městem a soustředili se na další plochy v intravilánu města, kde by bylo možné sázet 

stromy. Máme za to, že adopce jsou správnou cestou jak veřejnost více zapojit do péče o veřejnou 

zeleň a zároveň motivovat město k četnějším náhradním výsadbám. Adopce stromů jsou jedním 

z klíčových témat, která budeme s radnicí komunikovat v roce 2021. 

 

Talichova ulice – alej a komunitní trvalkový záhon 

Talichovku zdobí trvalkový záhon (Václav Kovář a Lenka Králová, květen 2020) 

Péčí našeho spolku a za přispění desítek místních občanů vznikl během tří dnů v Talichově ulici před 

místním gymnáziem komunitní trvalkový záhon s plochou více než 250 metrů čtverečních. 

Dobrovolníci z Berouna sem přinesli a pomohli zasadit osm set kusů suchomilných trvalek, které 

doplnily hlohovou alej, vysázenou už na podzim minulého roku. 

„Nápad vrátit do Talichovy ulice stromy a založit zde také okrasný záhon ze suchomilných trvalek 

vznikl před rokem. Byla to dlouhá a náročná cesta, řešili jsme řadu problémů, ale i díky pomoci 

místostarosty Michala Mišiny, sousedů z Černého vršku, nebo i místních firem, které nám věnovaly 

zeminu, písek, štěpku a vybavení na zalévání, se dobrá věc nakonec podařila“, říká členka Berounské 

zeleně Lenka Králová, která projekt iniciovala a koordinovala. 

 

Trvalky donesené dobrovolníky do komunitního záhonu v Talichově ulici, 

zprava členové spolku Ivan Berka a Lenka Králová, foto Kateřina Nepustilová 



 
 

Záhon v Talichově ulici připravovali dobrovolníci průběžně už od jara. Darovanou ornici kultivovali 

koňským hnojem, pískem a štěpkou z listnatých stromů. Před měsícem se pak spolek obrátil na 

veřejnost s výzvou, aby lidé předpěstovávali a ze svých zahrad odkopávali trvalky ze zveřejněného 

seznamu. „Vybírali jsme takové rostliny, které nebudou pouze hezké na pohled, ale budou zároveň 

užitečné pro hmyz a  drobné živočichy, jako například ty medonosné. Zařadili jsme také léčivky a 

planě rostoucí rostliny. Rádi bychom časem jednotlivé trvalky více představili veřejnosti, žákům 3. ZŠ 

a také studentům místního gymnázia. Ti se k naší radosti do projektu čile zapojili. Více než dvacítka 

jich pravidelně zalévá stromy a starat se budou i o trvalky“, přibližuje další zapojení studentů Lenka 

Králová. Studenti gymnázia se účastnili i samotného sázení. Studentka gymnázia Julie Žaliová 

dokonce přinesla nejvíc trvalek ze všech přispěvatelů. Komunitní výsadba měla u veřejnosti značný 

ohlas, své trvalky věnovala také starostka Berouna Soňa Chalupová a místostarosta Michal Mišina. Do 

osázených záhonů by měly do konce roku přibýt ještě skalky z kamenů a lavičky. „Do některých 

kamenů vytesáme mělké misky, ze kterých budou moct pít ptáci a hmyz. V parných dnech budou 

moct sami občané doplňovat do pítek vodu. Lidem budou zase sloužit lavičky umístěné na hraně 

chodníku a záhonů. I v tomto případě bychom rádi co nejvíc zapojili berounské občany, které 

plánujeme vyzvat k tomu, aby nám darovali nepotřebný dřevěný a kovový zahradní nábytek, který 

následně zrenovujeme a vrátíme mu život. Smyslem a cílem celého projektu je spolužití rostlin, zvířat 

a lidí ve městě. A také dát nový život starým věcem“, doplňuje Lenka Králová. 

 

Židovský hřbitov a komunitní park Na Paloučku 

Díky iniciativě Jakuba Smejkala jsme získali na jaře od Židovské obce v Praze k dlouhodobému užívání 

vnitřní prostory berounského židovského hřbitova, stejně jako dva přiléhající zelené pásy. Záměrem 

je vybudovat zde komunitní park Na Paloučku. 

Území Židovského hřbitova a jeho blízkého okolí bylo po desetiletí opomíjenou a nepřístupnou 

lokalitou. Hřbitov samotný zůstával zavřený a chátral, přiléhající pozemky sloužily pouze jako 

průchozí oblast, aniž by místním nabízely jakékoli další vyžití. Travní porost byl sporadicky udržovaný 

a v křovinách podél hřbitovní zdi se hromadily odpadky a přespávali zde bezdomovci. Plocha byla 

tedy nejprve veřejnou brigádou vyčištěna od odpadků. Spolu se správou dotčeného území převzal 

spolek také údržbu stávající zeleně, a to s laskavým svolením vlastníka a záměrem rozšířit ji o výsadby 

stromů, keřů a trvalkových porostů. Jak údržba, tak nové výsadby budou probíhat s účastí veřejnosti. 

Ke skutečnému oživení místa a zapojení místní komunity má však vést až program komunitních akcí 

zacílených přímo na místní obyvatele, který jim umožní naplno využít potenciál místa při společné 

práci, zábavě, i odpočinku. V prvním roce projektu představujeme aktivity, které místní povedou k 

péči o své prostředí a nabídnou jim různé informace týkající se ochrany přírody a udržitelného 

hospodaření. Cílem je také zahrnout témata která souvisí s adaptací na klimatickou změnu. 

Projektem chceme změnit jak charakter samotného prostoru Židovského hřbitova a jeho okolí, ale 

zároveň také nabídnout místní komunitě aktivity, které v Berouně a především v lokalitě Paloučku a 

okolní zástavby doposud chyběly. 

V roce 2020 jsme umístili topolové kmeny, které nám daroval Tomáš Zelenka, jako první a rozhodně 

ne poslední herní prvek pro děti. Začali jsme pozemky pravidelně kosit, hrabat trávu a také šetrně 

prořezávat zanedbaný ovocný sad, který uvnitř areálu hřbitova zůstal jako memento komunistické 

zahrádkářské intervence. Uspořádali jsme dvě sousedské brigády, při kterých jsme vždy naplnili až po 

okraj odpadky velkoobjemový kontejner. Ten nám vždy zdarma přistavila místní pobočka společnosti 

AVE CZ odpadové hospodářství, za což jí patří náš dík. Po zahrádkářích na hřbitově zůstal ještě i 

polorozpadlý chlívek, ten se nám za pomoci dobrovolníku podařilo vyčistit a již z větší části rozebrat, 



 
 

cihly očistit a roztřídit pro další použití. S přispěním grantu “Vraťme život do ulic” Nadace Via a České 

spořitelny se také podařilo vybudovat komunitní ohniště. V rámci akce Zažít město jinak jsme 

uspořádali svou vlastní sousedskou slavnost Zažít Palouček jinak, v rámci které byl hřbitov přístupný 

veřejnosti pro samosběr dozrálých jablek a účastníci si s sebou přinesli inspirativní knihy, ze kterých si 

vzájemně veřejně předčítali ve stínu jabloní oblíbené odstavce či kapitoly. 

V tomto roce se nám podařilo i vypracovat projektovou dokumentaci a výsadbový plán budoucího 

parku, zajistit geodetické zaměření i inženýrsko-geologickou rešerši a dendrologický posudek. 

Úspěšně jsme zpracovali žádosti pro grantové výzvy a získali v plné výši grant “Výzva č. 9/2019: 

Výsadba stromů” Národního programu Životní prostředí SFŽP pro výsadbu stromů a komunitní grant 

“Dokážeme víc” Nadace Via a České spořitelny. 

 

Osazovací plán zamýšleného komunitního parku Na paloučku – autorkou je Jitka Mušková 

 

Tůně v Brdatkách 

Brdatka jsou oblíbenou, i když v posledních letech opomíjenou volnočasovou lokalitou v pěší 

dostupnosti z centra Berouna. Zároveň jsou významnou zónou výskytu ohrožených druhů živočichů. 

Snažíme se podpořit zdejší pestrý biotop přírodě blízkými opatřeními (obnovou původních tůní) a 

zároveň zpřístupnit další část této oblasti veřejnosti. Náš projekt rozšiřuje stávající naučnou stezku 

Talichovým údolím, návštěvníky po haťových dřevěných lávkách zavede do prostředí mokřadu a 

nabídne informace o místních vzácných druzích. 

Náš záměr byl obyvateli Středočeského kraje vybrán na předních příčkách v hlasování o 

participativním rozpočtu. Díky tomu jej budeme moci v roce 2021 začít realizovat. Už letos jsme 

dotčené pozemky získali od města k dlouhodobé výpůjčce.  



 
 

 

První vizualizace tůní v Brdatkách – autor Martin Veselý 

Vpravo je stávající rybník a odkalovací nádrž, vlevo pak největší tůň, která vznikne na místě 

původního třecího rybníčku. Zhruba uprostřed je vidět skupina obtočných tůní, do kterých se bude 

voda přelévat z nově zmeandrovaného koryta potoka. Tůně, které by neměly být příliš zastíněné, 

navrhujeme tak, aby co nejvíce vycházely ze současného stavu pozemků, tedy na místa, kde nejsou 

vzrostlé stromy. Jejich břehy budou mít nepravidelnější tvar, než je vidět na vizualizacích a různou 

hloubku, aby se v nich dařilo různým druhům rostlin a živočichů. Jeden z chodníčků má návštěvníky 

zavést až nad přírodní akvárium – do srdce zdejšího unikátního biotopu. Chodníčky budou z tvrdého 

dřeva, pro stavbu tůní a úpravy okolí plánujeme využít případný nalezený materiál (jíl, kamení), nebo 

doplnit podle potřeby jílem, kamenivem, nebo i betonovým recyklátem. Největší tůň (jediná 

průtočná) bude z původního třecího rybníčku, kde namísto protržené hráze vznikne zemní val. 

 

Advokační aktivity 

V lednu spolek podal více než tři desítky připomínek k územnímu plánu, o jehož změnách hlasovalo 

městské zastupitelstvo, jednání zastupitelstev se členové spolku aktivně účastnili, aby naplnili účel 

ochrany přírody a krajiny. Díky účastenství v řízeních o kácení stromů bylo k náhradním výsadbám 

určeno více než sto stromů. Spolek se účastnil připomínkového řízení ke studii EIA developerského 

projektu Pískovna, veškeré námitky vznesené spolkem byly Krajským úřadem Středočeského kraje 

uznány jako relevantní. Rádi bychom v dalším roce pokračovali v tomto portfoliu advokačních aktivit 

a zároveň plánujeme otevřít při jednání s městem některá důležitá témata, jako jsou adopce stromů, 

mozaikové sečení travních porostů, ochrana ptáků a hmyzu, zadržování vody, energetické úspory a 

další adaptační opatření na klimatickou změnu. Tato témata budeme vznášet na pravidelných 

schůzkách s vedením města, a to minimálně s čtvrtletní periodicitou, plánujeme se také dále účastnit 

pravidelných jednání městského zastupitelstva. 

 

 



 
 

Práce s veřejností 

Spolek v roce 2020 realizoval několik akcí pro veřejnost, mimo jiné: 

Úklid okolo Židovského hřbitova, Sázíme trvalky v Talichovce, Vycházka do Brdatek, nebo Vedeme 

koně na Třešňovku, s workshopem výroby ptačích budek pro děti jsme se zapojili do sousedské 

slavnosti Zažít město jinak v Berounských kasárnách. Rovněž jsme sousedy pozvali na akci Zažít 

palouček jinak – ke sběru jablek a veřejnému čtení z našich oblíbených knih. Akce pro veřejnost mají 

u obyvatel Berouna velkou odezvu. Rádi bychom v roce 2021 jejich množství výrazně navýšili. 

V případě komunitního parku Na Paloučku jsme požádali o grant na komunitní aktivity, pokud 

uspějeme, měli bychom v dalších sezónách přinést asi deset akcí pro veřejnost, na Třešňovce bychom 

rádi začali s pravidelným veřejným kosením, a také s přednáškami a přírodovědnými vycházkami pro 

školy, i veřejnost.  

Spolek má v druhém roce fungování hotové webové stránky, kde vznikla vedle obecných informací o 

spolku také stránka Akce, kde pravidelně aktualizujeme všechny plánované aktivity pro veřejnost. 

Facebooková skupina se za rok rozrostla o více než 300 členů a stala se živým inspiračním fórem o 

zeleni a veřejném prostoru nejen v našem městě. Do budoucna bychom – pokud nám to kapacity 

dovolí – byli aktivní také na Instagramu a Twitteru. Podařilo se nám zveřejnit několik článků 

v berounském Radničním listu, Česká televize o nás natočila reportáž do pořadu Nedej se – Občanské 

noviny, článek o nás publikoval Ekolist, Berounský deník nebo Podbrdské noviny. 

 

Zažít Palouček jinak, foto Jakub Smejkal 

 



 
 

Členové spolku  

Václav Kovář (předseda) 

Adam Voldán (výkonný místopředseda) 

Lenka Králová 

Pavlína Drtinová 

Kateřina Nepustilová 

Jakub Smejkal 

Ivan Berka 

Martin Veselý 

Petr Vilhelm 

Rostislav Levíček 

Milan Slepička 

Jiří Mitáček 

Lenka Keresztenyová 

Iva Zápotocká 

Jana Vilhelmová 

Markéta Drapáková 

Václav Král 

 

Partneři a dárci 

Nadace Via, Státní fond životního prostředí, Česká spořitelna – Dokážeme víc, Nadace Tipsport, 

Židovská obec v Praze, Město Beroun, AVE Beroun, Vok Beroun, Blackdog Beroun 

Nicol Panská, Iva Zápotocká, Viktor Burkert, Jana Valachovičová, Miroslav Dosedla, Šárka Haklová, 

Jiřina Merglová, Markéta Gbúrová, Šárka Johanová, Juraj Savinski, Blanka Šocová, Lucia Štefanová, 

Kateřina Nekulová, Matyáš Palan, Marcela Fišerová, Jan Matějka, Monika Brožková, Katka Patka, 

Lenka Kom 
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