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Nabízíme:
alejové stromy, jehličnany,
dřeviny do krajiny, solitéry,
dřeviny pro živé ploty, keře,
trvalky, vřesovištní rostliny,
tvarované dřeviny, …
travní osiva, substráty,
kobercové trávníky,
rozchodníkové rohože, kůly,
podzemní kotvení,…

www.adamza.cz
664 31 LELEKOVICE, Lelekovice 866
tel.: 541 232 700, fax: 541 232 720,
e-mail: lelekovice@adamza.cz
289 15 BŘÍSTVÍ, (dálnice D11, exit18)
tel.: 325 516 099, fax: 325 516 098
e-mail: bristvi@adamza.cz

AquaReservoir®

Efektivní závlaha stromů

Slouží k zavlažování nově vysazovaných i stávajících
stromů a keřů.
Voda se z AquaReservoir pomalu prosakuje po dobu
několika hodin a tím umožňuje rovnoměrné vsakování
v proﬁlu kořenového balu a její 100 % využití kořeny
stromu.
Potřebný zálivkový objem si vytvoříte sami odříznutím
potřebné délky pásu pomocí šablony.
Jako vedlejší efekt chrání strom před psí močí
a poškozením kmínku strunovou sekačkou při údržbě
trávníku.

Vlastnosti
-

Rychlé sepnutí pásu spojkou.
Rychle plnitelný vodou pomocí hadice – úspora času.
Barva zelená nebo černá.
Životnost 8–10 let.

-

Kvalitní, UV stabilní LDPE/HDPE, opakovaně použitelný
(plně recyklovatelný).

-

Pás o délce 20 m a výšce 30 cm
Pás o délce 25 m a výšce 30 cm

Materiál
Balení
Specifikace
Speciﬁkace jsou k dispozici na našich webových stránkách
nebo v naší kanceláři.

ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.
Ing. Jiří Borský – jednatel
Přehýšov 57, 330 23 Nýřany
Tel.: +420 603 810 050
E-mail: info@arborobchod.cz

www.arborobchod.cz
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Odcházení schopných je
stínem minulosti našeho oboru
Dílo Dagmar Fetterová

Park pod kostelem – Farská
zahrada a Na Hrádku v Tišnově
Ze světa Zuzana Vondra Krupková

Sázíme nové lesy
v zemi ohně a ledu

Zahrada
Park
Krajina
2/2020
Odborný časopis oboru zahradní
a krajinářská tvorba vydává Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.
www.zahrada-park-krajina.cz
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EDITORIAL

Editorial
Milí kolegové,
v době, kdy jsme pro vás připravovali toto vydání,
byla celá společnost paralyzována pandemií koronaviru. Přesto se podařilo připravit číslo v termínu,
a dokonce rozšířené o osm stran. Chtěli jsme vám
tak alespoň částečně vynahradit semináře a exkurze, které Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu musela z důvodu nouzového stavu zrušit.
Mnozí z vás vyplnili uvolněný čas domácím vzděláváním a sledovali odborné články z posledních
ročníků našeho časopisu zveřejňované na webových stránkách Společnosti.
Při velmi omezených možnostech pohybu
začali ti šťastnější zvelebovat své zahrádky a ti
bez vlastních pozemků začali daleko více využívat
a objevovat své nejbližší okolí. V plné síle se ukázala
nutnost existence kvalitně navrženého, realizovaného i udržovaného veřejného prostoru, což je
velkou příležitostí pro náš zahradnický obor. O tom
také v exkluzivním rozhovoru pro náš časopis hovoří
Herbert Dreiseitl.
V době, kdy čtete tyto řádky, se už život vrací více
či méně do normálu. Některá opatření už skončila
a na ty zbývající jsme si už stačili zvyknout. Začínáme si uvědomovat, že pandemie zastínila mnohem
větší a dlouhodobé problémy, jakým je i změna klimatu. Jak řekla prezidentka Zuzana Čaputová, jsme
první generací, která tyto změny pociťuje, a poslední generací, která s nimi ještě může něco udělat.
A právě jednomu z důsledků těchto změn – suchu –
se věnujeme v tematické části tohoto čísla. Po
zimě bez sněhu a jaru bez srážek se výrazně zhoršil
deficit zásoby vody v půdě. Nebudeme se zabývat
důsledky pro zemědělství a krajinu, protože by
nám jedno číslo časopisu nestačilo. Zaměřili jsme
se na problematiku sucha ve městě, kde žije větší
část naší populace. Také proto časopis zasíláme na
městské správy zeleně. Doufáme, že pro naše kolegy budou články nejenom inspirací, ale také dobrým

důvodem stát se členy Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu. Právě platforma sekce správy
zeleně umožňuje členům sdílet jejich problémy,
vzdělávat se a hledat odborná a funkční řešení.
Věřím tomu, že v článcích kolegů z Brna, Nitry
i Vídně najdete spoustu inspirativních příkladů, jak
řešit problém sucha nejen při údržbě, ale hlavně při
systémových opatřeních u stavebních akcí. Můžete
se seznámit se zajímavým řešením právě budovaného parku v Prostějově, kde bude dešťová voda
zadržována a dále využívána v netradičním vodním
prvku. Dočtete se také, které typy trávníků mohou
i bez dodatečné zálivky fungovat jako opravdu
„zelené“ plochy a jak je udržovat. Ty pak mohou být
(spolu s květinovými městskými záhony) zajímavým
biotopem pro výrazně ubývající druhy hmyzu.
Každý, kdo někdy řešil suché a slunné stanoviště,
určitě využil nádheru a obdivuhodnou životaschopnost levandulí. V průhonické Dendrologické zahradě je z nich už několik let založen pokusný záhon
a vy máte jedinečnou možnost dovědět se o zkušenostech s pěstováním různých druhů a kultivarů.
Pravidelné rubriky a události v tomto čísle
doplňuje informace o životním jubileu významné
osobnosti našeho oboru. 90 let se dožívá spoluzakladatel Dendrologické zahrady v Průhonicích,
pedagog a hlavně zahradník tělem i duší – prof.
Ing. Jiří Mareček, CSc. Za redakční radu časopisu
Zahrada – Park – Krajina mu přeji pevné zdraví a neutuchající vitalitu!
Zuzana Řezníčková
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ZAHRADA PARK KRAJINA

Český projekt
multifunkčního
oplocení vyhrál
prestižní cenu
V designové soutěži The Red Dot Award
vyhrála tuzemská firma, která se zabývá
multifunkčním oplocením. Do soukromé
zahrady, školních zahrad ale i například
do městského vnitrobloku vnáší různé
aktivity, Moduly mohou obsahovat pergolu, posezení, gril, houpačku, venkovní
posilovnu aj. Konstrukce plotu je ocelová
a obklad je řešen ze sibiřského modřínu.
— Zdroj: czechcrunch.cz
— Foto: AITAA

Praha začala
s revitalizací
svého
nejvýznamnějšího
náměstí
V hlavním městě začala revitalizace spodní části Václavského náměstí. Dle projektu
dojde k výměně povrchů a má zde být
více rekreační plochy na úkor parkovacích
míst. Obnoveno bude i 45 stromů, postupně budou nahrazeny novými. Současné
stromořadí v budoucnu doplní ještě další.
Na náměstí budou vysázeny lípy malolisté.
Vedení Prahy plánuje také rekonstrukci v horní části náměstí, kam se
mají vrátit tramvajové koleje. Jezdit by
měly v trase dnešních vozovek pro auta.
V minulosti byly koleje ve středu náměstí. Přibude i zde stromořadí, ubude
parkovacích míst a rozšířen bude proti
původnímu plánu střední prostor.
— Zdroj: estav.cz
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XXVII Grand
Prix Architektů –
Národní cena za
architekturu 2020
Odstartoval další ročník soutěže o Národní cenu za architekturu, jejíž součástí je také kategorie pro krajinářskou
architekturu a zahradní tvorbu. Novinkou je zvláštní kostka za šetrnou stavbu.
Tato cena bude udílena ve spolupráci se
Czech Green Building Council. O výsledcích rozhodne pětičlenná porota z České
a Slovenské republiky a tři mezinárodní
porotci. Podmínkou je realizace a kolaudace na území České republiky v období
od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020. Uzávěrka
přihlášek je 30. 6. 2020.
— Zdroj: obecarchitektu.cz

UDÁLOSTI

Zelená strategie
pro Olomouc

Obnova parku
Střed v Mostě
23. března byly vyhlášeny architektonicko-krajinářské soutěže o proměnu parku
v Mostě. Soutěžní zadání vycházelo
z dlouhodobé přípravy a participativního
plánování s místními obyvateli. Cílem
revitalizace bylo respektovat jedinečný charakter místa, podtrhnout jeho
hodnoty a podpořit návrat přirozeného
komunitního života do parku. Soutěže se
zúčastnilo pět týmů, ze kterých porota
vybrala návrh Tilla Rehwaldta, Patrika
Hoffmana a jejich týmu.
Řešení využívá terénních modelací
v podobě teras vzájemně provázaných
cestami. Původní kaskádu vodních prvků zachovává z ekonomických důvodů
jen částečně. Dva z vodních prvků ve
středu parku nahrazuje pódiem pro menší kulturní akce a kavárnou s různými
možnostmi posezení. V blízkosti kavárny
architekti umísťují hřiště pro nejmenší
děti a další atraktivní prvky pro dospělé
a seniory. Další multifunkční plocha
hřiště s pobytovými schody propojuje
park se stadionem. V oblasti sportoviště
a dětského hřiště je uvažován kamerový
systém. Návrh počítá i se zázemím pro
správce.
Zahájení stavebních a vegetačních
úprav je plánováno na rok 2021 a s dokončením je počítáno v roce 2022.
— Zdroj: park-stred.nadace-promeny.cz

Připravuje se
proměna parku
u Hlavního
nádraží v Praze
Park Vrchlického sady, který leží v samém
centru Prahy, bude revitalizován a jeho
zpracovatele vybere Institut plánování
a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)
v tzv. soutěžním dialogu. Ten bude zadán
s Městskou částí Praha 1 a Dopravním
podnikem hl. m. Prahy, a.s. V průběhu
přípravy vedení tramvajové trati přes
Vrchlického sady se ukázalo nezbytné
řešit tento prostor jako celek, nikoli jako
samostatné oddělené projekty. Jednotlivá
témata – krajinářská, dopravní, sociální,
urbanistická nebo památková – jsou totiž
úzce propojena. Proto je vhodné vybrat
zpracovatele formou řízení, ve kterém budou účastníci řešit dohromady jak prostor
parku, tak i tramvajovou trať.
— Zdroj: iprpraha.cz

6

V Olomouci vzniká ambiciózní dokument
pod názvem Strategický plán rozvoje
systému zeleně města. Smyslem tohoto
oborového nástroje je spojit několik
obvykle samostatně řešených témat do
jedné komplexní "městské strategie".
Dokument zahrnuje detailní analýzu současného stavu objektů zeleně a následně
specifikuje jejich cílový stav a především
jejich roli jako nosných či podpůrných
skladebných prvků zelené infrastruktury
statutárního města. Získaná data budou
využitelná pro specifikaci benefitů městské zeleně a jejich ekonomické vyjádření.
Vymezené strategické cíle jsou posuzovány s ohledem na jejich udržitelnost v rámci
systémově pojatého managementu péče.
Součástí managementu bude finanční
rozvaha, která městu ukáže, jaké prostředky je nutné vynaložit, aby se zeleň
ve městě dostala do optimálního stavu
v časově strukturovaném plánovacím horizontu. Olomouc tak získá velmi ucelený
dokument, který bude i na středoevropské
poměry výjimečný. Řešitelem projektu je
doc. Pavel Šimek.
— Stanislav Flek

ZAHRADA PARK KRAJINA

Výsadba stromů
do strukturního
substrátu ve
Vrchlického ulici
v Jihlavě
Město Jihlava se po neúspěšných pokusech o výsadbu stromořadí v nevhodném podloží jílovitých navážek rozhodlo
využít strukturní substráty, které umožní
prokořenění i dostatek živin. Protože se
jedná o pilotní projekt, město se rozhodlo vysadit různé druhy i velikosti dřevin
především domácích druhů, jako jsou
javory, lípy, habry, jasany a olše. Po výsadbě budou pracovníci odboru životního
prostředí sledovat, které sazenice v takto
upraveném prostředí nejlépe prosperují.
— Zdroj: jihlava.cz

Doporučený
sortiment
záhonových
peren
Doporučený sortiment záhonových peren
vznikl kolektivním hodnocením odborníků z řad školkařů, projektantů, institucí a škol jako alternativa k záhonovým
ověřovacím testům. Jedná se o souhrn
subjektivních zkušeností odborníků
(celkem 29 hodnotitelů) s danými trvalkami v pěstebním prostředí i na finálních
stanovištích. Podle parametrů hodnocení
přiřadili hodnotitelé každé trvalce, se
kterou měli osobní zkušenost, příslušný
počet bodů. Nasbíraný objem dat byl
následně vyhodnocen a z 1125 taxonů
bylo vybráno 616 ověřených záhonových
trvalek. Jejich seznam můžete najít na
webu www.doporucenysortiment.cz

TerraCottem Vám pomůže v boji s extrémními podmínkami města!
Výsadbou to teprve začíná. Rozhodující je následná péče.
TerraCottem® Arbor obsahuje:
> hydroabsorbenty > absorbují a uchovávají
vodu a živiny v kořenové vrstvě, díky tomu snižuje
objem i frekvenci nezbytné zálivky až o 50 %
> růstové prekurzory > stimulují hluboký
a rozsáhlý růst kořenů i v období sucha, podporují
tvorbu listů a produkci biomasy
> hnojiva > rozpustná a postupně se uvolňující
hnojiva až na 12 měsíců, vyvážený poměr živin
založený na makro i mikroelementech
> huminové kyseliny > umožňují snazší
příjem živin, stimulují tvorbu kořenového vlášení,
díky kterému rostlina lépe absorbuje vodu a zlepšují vlastnosti půdy.
> láva > přepravní materiál, který podporuje
provzdušnění půdy a pomáhá homogennímu
rozmístění částic

Každá složka TerraCottemu má pozitivní vliv na růst rostlin.
Co ale dělá tuto technologii tak unikátní a úspěšnou, je právě
synergetický efekt všech složek TerraCottemu.

SYNERGIE
< HYDROABSORBENTY
POLYMERŮ
< RŮSTOVÉ PREKURZORY
< HUMINOVÉ KYSELINY
< PŘEPRAVNÍ MATERIÁL
< HNOJIVA

TERRACOTTEM CZ s.r.o.
Martin Vodák
Mobil: 777 762 521
info@terracottem.cz
Václavov 730/1
671 72 Miroslav

www.terracottem.cz
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Veletrh GaLaBau
pokračuje
v přípravách
Přípravy letošního ročníku veletrhu
GaLaBau jsou v plném proudu a pořadatel
pevně věří, že se veletrh zaměřený na projektování, výstavbu a údržbu městských
ploch a zeleně, v termínu od 16. do 19. září
2020 uskuteční.
Na základě naší nadstandardní spolupráce s pořadatelem veletrhu GaLaBau
budeme moci poskytnout všem členům
vstupenky na veletrh zdarma. Plánujeme
také uspořádat jednodenní zájezd. Bližší
informace vám poskytneme koncem
června. SZKT bude mít letos na veletrhu
poprvé také vlastní stánek, srdečně vás
zveme již nyní k návštěvě naší expozice
v hale 3A, číslo 3A-132.
Nově se veletrh zaměří také na
soukromé zahrady, tedy výrobky pro
vybavení zahrad a teras, jako jsou nábytek, dekorace, osvětlení, vizuální bariéry,
ochrana proti větru, bazény, venkovní
kuchyně nebo zahradní grily. Zvláštní pozornost je věnována tématu venkovních
kuchyní a grilování.
Tím novinky nekončí! S fórem, které
bude obsazeno výhradně přednáškami
vystavovatelů, vznikne další platforma
pro prezentaci inovací. Vedle četných
novinek představí veletrh GaLaBau samozřejmě svá klasická témata, kterými
jsou stroje a zařízení na údržbu zelených ploch, stavební stroje, stavební
materiály, rostliny, sportovní, dětská
a golfová hřiště.
V případě dotazů k veletrhu GaLaBau
neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení veletrhu v ČR, společnost PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz.

Zemřel
Jan Lacina
Oblíbený učitel, vědec a badatel, ochránce přírody, milovník krajin svého srdce
i malých radostí všedního dne zemřel ve
věku 76 let. Docent Lacina byl jedním ze
zakládajících členů časopisu Veronika
a dlouholetým členem redakční rady
časopisu, je také autorem celé řady odborných i populárně naučných publikací.
Spolu s Antonínem Bučkem jeden z doyenů oboru geobiocenologie v ČR.
Pěším toulkám, umění ponořit se
do krajiny, mě od malička učil tatínek. Vracím se na naše dávné stezky
celý život, rozvinul jsem je z Vysočiny
všemi směry. Všude a ve všem hledám
kousíček osvěžující modré. Modré jak
hladina dávných studánek o polednách
ve žních, modré jak Slavíčkovo nebe,
jak křídlo ptáka mandelíka namalované
Albrechtem Dürerem… (z knihy Jan
Lacina/Kousíček modré)
— Foto: Michal Friedl
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Znovuzrození
Mendelova
skleníku
Torzo skleníku, ve kterém Gregor Johann
Mendel položil základy genetiky, dostane
novou podobu. V areálu augustiniánského opatství v Brně vznikne v klášterních
zahradách projekt, vycházející ze slavných experimentů s hrachem.
Návrh na znovuzrozený Mendelův
skleník od architektů ze studia Chybík+Krištof čerpá z archivních materiálů
a v mnohém vychází z původní podoby
stavby. Nová interpretace kopíruje
originální půdorys, orientaci a aktivně
pracuje se třemi Mendelovými zákony
dědičnosti, které předpověděly budoucnost moderní genetiky. Právě tady totiž
Mendel při pokusech zjistil, jak se genetické informace na rostlinách přenášejí.
Architekti Mendelova pravidla zakomponovali přímo do struktury nové budovy
a podle původních plánů vypracovali
totožné tělo skleníku s výraznou střechou, kterou vynáší konstrukce speciálně vyvinutá na základě tří genetických
principů Gregora Johanna Mendela.
Nově bude skleník otevřený do parku
a uzpůsobený moderním účelům s cílem
do klášterních zahrad přilákat návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti. Otevření je naplánováno ke příležitosti oslav
200 let od narození Gregora Johanna
Mendela na rok 2022.
— Zdroj: earch.cz
— Foto: Chybík+Krištof
Architekti © monolot

ZAHRADA PARK KRAJINA

90 let zahradnického života
profesora Jiřího Marečka
Pro ty, kteří profesora Jiřího Marečka znají, setkali
se s ním, pracovali, učili se od něj a inspirovali, je
následující text časovou osnovou, do které mohou
doplnit v myšlenkách svoje vzpomínky, místa
protnutí se. Pro ty, kteří se s ním ještě neměli
možnost potkat, je přiblížením legendy, jedné
z ikon krajinářské architektury v ČR.

K první republice pohlížíme jako k období kulturního, společenského i ekonomického rozkvětu, a to i v našem krajinářském
oboru. Hodnoty a kvality první republiky rezonovaly společností po válce i únorovém převratu a snad se v záblescích nesou společností dodnes. Jedním z jejich nositelů je bezesporu
profesor Jiří Mareček.
Pochází z prostředí velké soudržné zahradnické rodiny,
z královehradeckého podniku, který vybudoval jeho otec
František a jenž se díky jeho šikovnosti vyhoupl z úplné nuly za
několik málo let na špičku československého zahradnictví.
Mareček studoval zahradnický směr Vysoké školy zemědělské v Lednici u profesora Scholze, ale ještě předtím se řádně
vyučil (možná i to přispělo k tomu, že jsme často byli jako studenti svědky, jak vedl upřímnou řeč se zahradníky i akademiky.
Zpočátku ostýchavé disputace obvykle končívaly na jedné
vlně, průsečíku – zájmu o věc). Hluboký zájem o věc, o náš obor
a nesmírná pracovitost přenesla Marečka přes obtížné období
komunistické nadvlády bez ztráty morální integrity.
Morava mu přinesla štěstí i do jeho osobního života, milovanou manželku Františku, která mu byla životní oporou. Jeho
další kroky vedly do progresivního Ateliéru územního rozvoje
ministerstva zemědělství, poté se na ústředí zahrádkářského
svazu věnoval systémovému rozvoji rodinných zahrad v soustavách sídelní zeleně, a následně se vrátil na akademickou
půdu. V té době také projektuje rozsáhlé areály a krajinné
systémy, vyučuje architekty, znovuobnovuje sadovnický směr
na České zemědělské univerzitě v Praze a je také aktivní na
Zahradnické fakultě (ZF) Vysoké školy zemědělské v Brně
se sídlem v Lednici na Moravě, kde habilituje a vede katedru
biotechniky zeleně.
V 70. letech pro něj začíná dvacetiletá klíčová etapa profesního života, která je spojena s budováním zahradnického
výzkumu – dnes Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné
zahradnictví (VÚKOZ) Průhonice. I díky skvělým spolupracovníkům vznikla přední výzkumná organizace s unikátní dendrologickou zahradou.
Během působení ve VÚKOZ je v kontaktu se ZF v Lednici,
zkouší u státnic, nejlepším absolventům nabízí uplatnění ve

výzkumu. Pro ty nejschopnější otevírá pobočku v Brně. Většina z nich září na hvězdném nebi oboru dodnes – vyučují, jsou
lídry oboru.
Jako profesor se po revoluci vrací na pražskou fakultu,
v sedmdesáti letech je plný energie, nápadů, soustředí se na
venkovskou krajinu. Studenti jej následují, jeho přednášky
i praktika patří k těm nejlepším. Rozvíjí Kampus ČZU, který
v 60. letech navrhl i vlastníma rukama realizoval a zakládá
unikátní výukové školní arboretum Libosad.
Při navrhování neuvažuje o sortimentu jako o položce, ale
považuje sortiment za základní nástroj pro zahradně-krajinářskou tvorbu, prostředek pro vytváření krásna, kompozice,
cílené časové účinnosti. Studenty zde provádí i ve svých téměř 90 letech a za každého počasí.
Zajímá se o schopné odborníky i o související, na krajinářskou architekturu navazující obory a specialisty, s nimiž také
udržuje čilé vztahy. Související obory přece, jak říká, „oplodňují myšlení“.
Svoje veškeré krajinářské vědění vetknul do jedinečné
publikace, která se právě chystá k tisku. Krajinářskou architekturu v ní chápe jako obor zastřešující, stejně jako současné
zahraniční hlasy. Pro budoucí generace hledá její definici, její
ukotvení, pozici, ale zároveň odkrývá a popisuje její bazální základy, její meritum, to, co z krajinářské architektury činí jeden
z nejkrásnějších oborů. Pro něj profesor Mareček žije, pracuje
a rozvíjí ho 90 let.
K letošnímu životnímu jubileu, ale i ke každému dni přejí studenti a absolventi pevné zdraví a i nadále optimistickou energii.
— Lucie Miovská
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UDÁLOSTI

Vzpomínky
na léta vzájemné
spolupráce
S prof. Ing. Jiřím Marečkem, CSc., se znám již půl
století a s láskou a pokorou vzpomínám na léta naší
vzájemné spolupráce, na den, kdy jsem nastoupil
do Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví
v Průhonicích. Psal se rok 1974. Nyní, s dlouhým časovým odstupem, mohu říci, že to byla nejkrásnější
léta v mém odborném životě. Oba dva nás spojoval
ideál vybudovat Dendrologickou zahradu. Byl to
velmi náročný úkol. Při této příležitosti musím vzpomenout na historický okamžik, když jsme poprvé
stáli na rozlehlých pšeničných lánech spolu s prof.
Jaromírem Scholzem a prof. Jaroslavem Machovcem a vybírali pro tuto zahradu vhodné území. Za
zády hučela výrobna asfaltu pro právě budovanou
dálnici a před námi trůnila zemědělská farma Státního statku Praha, ze které se šířila občas nelibá
vůně a vytékaly nežádoucí odpady. Vzpomínám
si na jeho optimismus, se kterým věštil budoucí
osud této zahrady. Prof. Mareček je zahradník, ze
zahradnického rodu pochází a o tomto oboru má
dokonalý přehled. Je to vizionář, kterému již v té
době byl znám budoucí význam nejen dendrologického objektu, ale celého zahradnického oboru.
Při této příležitosti vysoce oceňuji jeho odvahu rozjet v tehdejší společenské konstelaci tak
odborně i finančně náročnou akci. Byl jsem pověřen
řešením a ujal jsem se tohoto vědecko-výzkumného
úkolu s pocitem vděčnosti a nesmírné zodpovědnosti. Nemohl jsem zklamat jeho představy. Byly
to roky téměř každodenní spolupráce a diskuzí nad
celkovým posláním zahrady, hledáním správné
koncepce a nad návrhy konkrétního řešení. Musím
ocenit jeho odvahu postavit se a bojovat s mnoha
odpůrci tohoto záměru i ve vlastních řadách.
Předložená koncepce a dílčí návrhy byly konečně
odsouhlaseny vědeckou radou ústavu a zahájili jsme
první výsadby. Cením si jeho důvěry v moji práci. Měl
jsem neomezené možnosti rozvíjet svoji fantazii při
řešení potřebných projektů a při realizaci záměru.
Vzpomínám si na naše mnohá jednání se zahraničními kolegy, zvláště v Nizozemsku, kde byly
záměry dendrologického pracoviště dobře známy
a velmi kladně hodnoceny. Nabízená spolupráce na

hodnocení světových sortimentů okrasných dřevin
a trvalek byla příležitostí, která nepřichází každý
den. V té době se v zahraničním odborném světě
o poslání a cílech Výzkumného ústavu díky Jiřímu
Marečkovi vědělo. Potvrzují to také četné odborné
semináře s předváděním mechanizace, jichž se
často účastnili hosté ze zahraničí a které naše odborná veřejnost radostně přijímala a navštěvovala.
Odchod Jiřího Marečka z výzkumného ústavu vyvolaný porevolučními emocemi byl na škodu nejen
celému zahradnickému oboru, ale hlavně dalšímu
budování zahrady v duchu původní odsouhlasené
koncepce. Zastavila se výzkumná práce, hlavně
v oblasti hodnocení sortimentů dřevin.
Při častých setkáních se slzou v oku vzpomínáme
na hezká, vzájemně prožitá léta smysluplné práce
nejen pro ústav, ale také pro celý zahradnický obor.
Milý Jirko, dovol mi, abych Ti za tato společně
prožitá léta poděkoval a k Tvému významnému
životnímu jubileu popřál ještě mnoho radostných
a úspěšných roků života.
Tvůj přítel a kolega Drahoslav Šonský
— Foto: archiv VUKOZ a Tereza Antošová
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▲ Jubilant při budování paláce VUKOZ
v 80. letech minulého
století

ZAHRADA PARK KRAJINA

▲ Dendrologická
zahrada byla založena
převážně na zemědělských pozemcích,
pouze v okolí Černého
rybníku se nacházel
stromový porost
s podrostem plevelných dřevin. Stav před
zahájením výsadby
v roce 1976

▲▶ Stejné plochy
po 45 letech. Záběr
na centrální louku
s tematickou skupinou
jehličnatých rodů
a stromů s barevným
olistěním

▶ Prof. Jiří Mareček
při odhalení pamětní
desky v Dendrologické
zahradě

▼ S autorem článku při
vzpomínkové procházce
Dendrologickou zahradou v roce 2018
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Odcházení schopných
je stínem minulosti
našeho oboru
Odcházení, změna místa je přirozenou formou současného životního stylu, často
vede k růstu tvůrčích osobností a je prospěšným společenským jevem. Existuje však
i odcházení vynucené, kdy nedobrovolně odcházejí schopní lidé z politických či jiných
důvodů. Většinou je však pravý důvod či autor skryt, a to i neupřímným úsměvem.
Mladším kolegyním a kolegům bych chtěl některé náš obor poškozující formy jednání
připomenout s přáním, aby se od těchto nekalostí minulosti distancovali a rozvíjeli
čestné, kolegiální a demokratické společenské vztahy.
T: Jiří Mareček

1856–1938

František
Thomayer

◀ Jubilejní zemská
výstava 1891, jejíž parkovou úpravu navrhl
František Thomayer
Zdroj: www.payne.cz
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Ve své době absolutně nejvýznamnější
osobnost oboru, navíc s dlouhodobou
praxí v Evropě, od roku 1884 vynikající
ředitel pražské zeleně a iniciátor jejích
nových koncepcí. Pro odborné rozpory
s některými tehdejšími představiteli
města, spojenými s kolegiální nenávistí
a udavačstvím, odešel z Prahy. Vybudoval školkařské, realizační a projekční středisko v Říčanech a od malých
poměrů Prahy se osvobodil. Mohl si to
dovolit, protože byl nejen vynikajícím
projektantem, ale i zahradníkem. Kolik
toho v rámci těchto velkých změn duchovně prožil! Byl nejen často uváděným
tvůrcem výškově snížených parterů, ale
i člověkem. Lidské prožitky mohou být
pro mladé následníky někdy významnější než ty odborné.

ZAHRADA PARK KRAJINA

1886–1968

Josef Vaněk
Zakladatel v historii česko-slovenské zahradní architektury nejrozsáhlejší a nejkomplexnější firmy evropského formátu
ve 20. století. Význam jeho osobnosti
a činnosti spočíval v neobvykle věcné
šíři. Rozsáhlé realizace sadových úprav,
které překročily hranice státu, byly zajišťovány vlastní školkařskou produkcí. Ve
své době byl nejrozsáhlejším vydavatelem knižní odborné zahradnické literatury a časopisů. Atmosféra padesátých let
jej označila za vykořisťovatele, z vlastního podniku byl v podstatě vyhnán
a „místní iniciativy“ se postaraly o to, že
řadu let jako bývalý podnikatel nepobíral
ani žádný důchod. Živil se přednáškami pro zahrádkáře. Jisté satisfakce se
mu dostalo až v roce 2017 v díle Šárky
Steinové a Stanislavy Ottomanské s metodickou účastí Pavla Šimka.

▲ Josef Vaněk se
podílel i na úpravách
zeleně věhlasných
Barrandovských teras
Zdroj: Wikimedia

1901–1977

Bohumil Kavka
Ředitel zahradnického výzkumu v Průhonicích v letech 1927–1962, přímý
nástupce a pokračovatel díla A. E. Silva-Taroucy, koncepční šlechtitel rododendronů, odborný spisovatel a záruka
demokratické ústavní atmosféry, autor
přestavby a tvorby řady nových tematických celků v Průhonickém parku. První
vysokoškolský pedagog v oboru zahradní a krajinářské architektury a květinářství na Českém vysokoškolském studiu
v Praze v roce 1927. Poměry v době jeho
života mu zapříčinily dvě velká zklamání – zrušení jeho výuky na Vysoké škole
zemědělské v Praze a hrubé potlačení
jakékoliv jeho osobní účasti na rozvoji
Průhonického parku, do něhož pak následně mohl vstoupit pouze jako průhonický občan. Jeho význam nelze chápat
pouze na publikační, projekční a řídicí
úrovni, ale i v tom, že zajistil nepřetržitou
činnost ústavu v problematickém období
národní historie.

Pohled na Průhonický
park. Bohumil Kavka
byl 35 let ředitelem zahradnického výzkumu
v Průhonicích
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▶ Jaromír Scholz byl
od mládí jazykově
dobře vybaven. Rád
se vydával na turisticko-botanické výlety
Zdroj: Wikimedia

1905–1996

Jaromír Scholz
Akademik, původně pracovník zahradnického výzkumu v Průhonicích,
rektor Vysoké školy zemědělské v Brně,
zakladatel zahradnické fakulty v Lednici,
šlechtitel, propagátor forem jednoty
ekologie a estetiky. Podílel se na aktivním rozvoji sadovnické činnosti v ČSR.
Velkoryse myslící osobnost s ročním
studijním pobytem v USA, odkud se
vracel s radostí a přesvědčením, že tehdejší ČSR zahradnicky vysoce převyšuje
americké poměry. Zloba, závist a intolerance neschopných jej v roce 1961 vyhnala z Lednice. Byl nucen působit mimo
náš obor, v rámci Ústavu pro vědecké
soustavy v zemědělství, později byl jako
určitá forma nápravy hanebné minulosti
na zkrácený úvazek přijat na VŠÚOZ
(dnešní VÚKOZ).

*1933

Ivar Otruba

▲ Ivar Otruba byl
v roce 2019 oceněn
Poctou České komory
architektů a stal
se tak historicky
prvním krajinářským
architektem, který toto
ocenění získal.
Zdroj: www.jihomoravskyvecernik.cz/
zpravy/architekti-ocenili-profesora-otrubu

Absolvent vysokoškolského zahradnického oboru VŠZ v Brně s mnohaletou
projekční a realizační praxí v brněnských Želešicích. Mimořádně kreativní
tvůrce zahradní kompozice, v níž se pro
studenty na neobvykle vysoké úrovni na
rozdíl od řady soudobých tvůrců spojuje
hluboká znalost rostlinného materiálu
s vybraným estetickým myšlením. Výborný vysokoškolský pedagog (Lednice)
a tvůrce mimořádných hodnot výukové
(botanické) zahrady v rámci brněnské
MENDELU, která řadu let duchovního
temna byla naším velkým a jediným
profesním povzbuzením a nadějí lepších a kultivovaných časů. Otruba zde
prokázal, že jsme svébytným oborem,
který ke svému plnohodnotnému rozvoji
nepotřebuje dodatečné skladebné přídavky. K nucenému odchodu z úspěšné
a zejména vysoce inspirativní vysoko-

školské výuky v Lednici jej v roce 1969
přinutily nejen společenské poměry té
doby, ale zejména lokální maloduchá
a zlá atmosféra. Ta byla v Lednici po
roce 1961 následně spojena i s analogickým odchodem Františka Hladíka
(ovocnářství), Karla Kopce (technologie
zpracování zahradnických výpěstků),
Viléma Krause (vinohradnictví a vinařství), Jaroslava Podešvy (zelinářství).
Pozitivním koncem Otrubova životního
příběhu je skutečnost, že zůstává stále
respektovaným a aktivním členem kultivovaného kolektivu pracovníků brněnské zahrady a že se zde na výsledcích
jeho práce odehrává část lednické výuky
dendrologie. (Pokud je mně známo,
nikdo z dnešních pracovníků školy se
na těchto událostech nepodílel. Chybí
tam však účinnější zhodnocení tohoto
období a jeho osobností. )
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Současnost je vykládána jako „jiná
doba“. Měli jsme
mnoho jiných dob,
pamatuji si jich
v mém životě pět.
Rozhodující vždy
nebyla „doba“,
ale schopnost
a osobní hodnota
zodpovědných.

Prof. Ing. Jiří
Mareček, CSc.
Absolvent sadovnického směru zahradnického oboru v Lednici,
vedeného legendární
a velkorysou osobností prof. Ing. Dr.
Jaromírem Scholzem,
v letech 1971–1991
ředitel VŠÚOZ, dnešního VÚKOZ v Průhonicích, vyučující
zahradní a krajinářskou
architekturu v letech
1961–1991 na VŠZ
v Praze a MENDELU
– zahradnické fakulty
v Lednici. Čestný člen
SZKT.

Loss of the
capable ones is
our shadow of
the past
Respected expert,
Professor Jiří Mareček
looks back into the past
and reveals the fates
of leading men and
women of landscape
architecture who had
to struggle to break
through despite being
exceptionally talented
and hard-working.
Against all odds, they
left a deep trace in the
history of our discipline. The author aims
to remind younger colleagues of some dark
moments of the past
and hopes they will
distance themselves
from such practices.

KOMERČNÍ PREZENTACE

BERA pro návrat
dešťové vody
Společnost BERA B.V. byla založena v Holandsku v roce 2009 s cílem vyvíjet, vyrábět
a dodávat „zelené“ výrobky a systémová řešení pro zahrady, parky, urbanistické a krajinné
projekty. Naší snahou je tvořit a realizovat projekty, jejichž základním znakem je udržitelnost
jak z pohledu výroby, tak následného použití. V průběhu prvních pěti let od svého založení se
společnost BERA B.V. stala špičkou v oblasti řešení štěrkové stabilizace. Za jeden z nosných
výrobků – BERA Gravel Fix® Pro –získala stříbrný certifikát Cradle to Cradle.

Miliony čtverečních metrů Gravel Fix Pro instalované v různých klimatických podmínkách na všech
kontinentech pomáhají navrácení cenné dešťové
vody zpět do půdy a pozitivně tak působí na ekologii
celé planety.
Společným znakem všech výrobků z rodiny BERA
je trvanlivost a špičková kvalita. Tento závazek a trvalé strategické směřování založené na porozumění
potřebám našich zákazníků nám umožňuje budovat
dlouhodobé partnerství s profesionály ve více než
40 zemích světa. Náš výrobní závod je certifikován podle standardu kvality ISO 9001. Více než
50 % našich zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním
postižením či hendikepem. Naší snahou je takto
znevýhodněné kolegy plně integrovat do standardních procesů, bez ohledu na to, jaký je jejich
hendikep a jakou pozici zastávají. Naše působení ve
střední Evropě zajišťuje krátké dodací vzdálenosti
do kteréhokoliv místa kontinentu a minimalizuje tak
uhlíkovou stopu naší činnosti.
Na základě hlubokých znalostí v oblasti krajinotvorby a architektury pokračuje společnost BERA
ve vývoji nových „zelených“ výrobků a řešení pro
profesionální architekty a partnery a stejně tak
postupně rozšiřuje paletu výrobků pro „hobby“ prodejny. V tomto segmentu se postupně stala předním
dodavatelem systémů stabilizace včetně širokého
příslušenství. Stručný přehled, který držíte v rukách,
má za cíl představit naši společnost, její hodnoty
a výrobky.
Obraťte se na nás a pomozte nám chránit vodu
pro příští generace.

BERA CZECH, s.r.o.
www.bera-bv.com
+420 777 484 937
beracz@bera-bv.com

BERA Gravel Fix® Pro
•
•
•
•

Přímý vsak vody v místě dopadu
Zpevnění štěrkových cest
Úspora vody až 50%
Certifikace Cradle to Cradle

BERA Urbanscape
• Retence vody pro trávníky,
keře, stromy
• Podpora růstu rostlin
• Úspora vody až 50%
• Efektivita systému až 15 let
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Park pod kostelem —
Farská zahrada
a Na Hrádku
v Tišnově

Lokalita Na Hrádku

Svažitá plocha pod kostelem sv. Václava
v centrální historické části města Tišnov
sloužila od poloviny 13. století jako
zahrady přiléhající k domům okolních ulic.
V 60. a 80. letech minulého století vzniklo
několik studií přestavby městského
historického jádra včetně řešení prostor
parku, který městu chyběl. Teprve v roce
2000 vznikla první studie. Park se skládá
ze dvou na sobě nezávislých lokalit a byl
realizován ve dvou etapách.
T+F: Dagmar Fetterová

Lokalita Na Hrádku
Tato lokalita navazuje na funkční starý hřbitov.
Památné lipové stromořadí vedoucí z horní části
Bezručovy ulice do spodní ulice Brněnské bylo vybaveno novým osvětlením, terénní zlomy byly upraveny
výstavbou gabionových opěrných zídek. V horní
části plochy vznikl objekt technického zázemí
s drobným občerstvením s veřejnými toaletami.
Terasa s mobiliářem umožňuje příjemné posezení
s výhledy do půvabného okolí. Pod terasou bylo
vybudováno dětské hřiště s hracími prvky, v dolní
jihozápadní části svažitého parku je umístěn menší
parkový amfiteátr. Bylo zachováno maximum stávajících stromů s citlivou dosadbou respektující
charakter přírodě blízkého parku. Obvod obnovených oplocení lemují živé ploty z listnatých dřevin,
hůře přístupné svahy nad opěrnou gabionovou zídkou
jsou osázeny půdokryvnými keři. V dostatečném
počtu jsou rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Převážná část parku je v silně členitém a svažitém území;
projektant musel dbát na dodržení zachování přírodního charakteru s minimalizací zpevněných ploch.

Několik zbylých soukromých zahrad s domy mezi
první a druhou částí parku byly ohraničeny novými
liniemi oplocení. Pochozí chodníky jsou pokryty kamennou „divokou mozaikou“, podružné cesty jsou
mlatové s betonovými šlapáky.
Farská zahrada
Druhá část bývalých zahrad na jižních svazích pod
návrším s farním kostelem sv. Václava je tvořena
pěší promenádou vedoucí k bráně na historické
náměstí Míru z ulice Bezručovy. Pod zdejší opěrnou
zdí je umístěno malé dětské hřiště, pítko a pergola.
Pěší trasu lemují záhony teplomilných bylin a trvalek
vysázených na zídkách. Svah pod cestou tvoří travnatá plocha s obnoveným ovocným sadem, působivé
jsou staré solitérní ovocné stromy ponechané na
dožití. Ve spodní části ústí cesta do nádvoří Jamborova domu. Zde byla vytvořena zpevněná plocha pro
příležitostné komorní akce. V této části je na zvonici,
kterou navrhl výtvarník Milivoj Husák, umístěn zvon,
který byl odlit k příležitosti sta let vzniku republiky.
Od zvonice vede schodiště s odpočívadly, lemova-
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Ing. Dagmar
Fetterová
Absolventka Agronomické fakulty VŠZ
v Praze a postgraduálního studia na Zahradnické fakultě VŠZ
v Lednici, v Národním
památkovém ústavu,
územním odborném
pracovišti v Brně pracovala v letech 1973-2015
jako specialista na historické zahrady, parky
a krajinu. Zůstává činná
jako emeritní pracovník
NPÚ ÚOP v Brně. Čestná členka SZKT.
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né květinovými výsadbami, do horní partie Farské
zahrady. Působivým artefaktem jsou kované mříže
a branka. Farská zahrada slouží také jako místo pro
svatební obřady. V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce bylo 17. 11. 2019 v parku za přítomnosti
veřejnosti slavnostně odhaleno umělecké dílo
architekta Bořka Šípka s názvem „Lavička Václava
Havla“. Toto dílo bylo pořízeno a nainstalováno z rozhodnutí Rady města Tišnova. Jedná se o dvě kovová
zahradní křesla spojená kulatým stolem s otvorem,
jehož středem prochází národní strom – lípa. Objekt
je umístěn na vyhlídkovém místě ve Farské zahradě.
Park pod kostelem získal v soutěži PARK ROKU
2019 cenu děkanky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity doc. dr. Ing. Aleny Salašové na návrh
Ing. Přemysla Krejčiříka Ph. D., zástupce v porotě
návrhové komise. Paní děkanka ocenila iniciativu
Města Tišnova a nově vzniklý městský park na
místě zpustlých zahrad a jeho využití pro setkávání
a relaxaci občanů. Revitalizace parku splnila účel,
pro který byl záměr realizován.
Osobní komentář autorky článku
Cílem revitalizace ploch bylo vytvoření chybějícího
centrálního městského parku s vybavením pro krátkodobou rekreaci obyvatel všech věkových kategorií. Dlouhodobě zanedbané zahradní plochy přímo
toto řešení nabízely. Získaly nové využití a těší se
vysoké návštěvnosti obyvatel města i turistů. Velký
zájem je o informační tabule s mapkami.
Vznik nového městského parku je mimořádným
dokladem pochopení potřeb místních obyvatel a dík
patří zejména panu starostovi Bc. Jiřímu Dospíšilovi
a členům radnice. Přejme parku, aby byl maximálně,
ale citlivě využíván a aby jeho následná údržba byla
i nadále ukázková ve spolupráci s projektanty a realizátory. A také doufejme, že se stane příkladem pro
vznik dalších městských parků!

Město Tišnov
Město Tišnov se rozkládá v široké
kotlině, obklopené zalesněnými kopci
v malebném podhůří Českomoravské
vrchoviny. Od Brna je vzdáleno 26 km
a leží v nadmořské výšce 256 metrů. Počet obyvatel je 9 160. Osídlení bylo již
ve starší době kamenné; první písemná
zpráva je z roku 1233 v zakládací listině
kláštera Porta coeli v Předklášteří. Tišnov je bohatý na kulturní památky (např.
novorenesanční radnice, farní kostel
sv. Václava, měšťanské domy a secesní vily, Müllerův dům – nyní Muzeum
města Tišnova, bývalý zájezdní hostinec
(Peklo), hotel Květnice, spořitelna, stará
nemocnice, sloup Panny Marie, kašna,
socha sv. Jana Nepomuckého, boží
muka aj.). V lokalitě Na Hrádku roste
chráněné stromořadí lip velkolistých.
Nad městem se vypíná hora Květnice,
která je významnou přírodní památkou
po stránce mineralogické i botanické.
V nedaleké obci Předklášteří je unikátní
památka – románsko-gotický ženský
cisterciácký klášter Porta coeli (národní
památka).

Transformation
of the Park below
the Church
and the Parish
Garden in Tišnov
A large municipal
park was developed in
Tišnov (South Moravian
Region, rural district
of Brno) between 2017
and 2018. It is located
in a sloping terrain on
the site of abandoned
gardens. The project
was funded and delivered by the municipality
of Tišnov. There are
two gardens, known
as Na Hrádku and
Farská. Both contain
elements of interest,
such as a small campanile with a bell and
“Václav Havel’s seat”.
The park is used for
short-term recreation
and relaxation of local
citizens and visitors.
The project won the
Award of the Dean of the
Faculty of Horticulture
of Mendel University in
the PARK OF THE YEAR
competition in 2019, and
was entered also in the
national travelling exhibition My Country – the
Ways of Transformation
organised by the association Entente Florale
CZ – Souznění, z.s.

Použitá literatura
Tišnovské noviny, zpravodaj města Tišnova
a okolí, číslo 07 a 08 rok
2019, s. 8-9
Web města Tišnova
Informace od zpracovatelského týmu
atelieru Zahradní
a krajinářská tvorba
spol. s r.o. (projektová
dokumentace)

◀◀ Farská zahrada
s pergolou a kamennými zídkami
◀ Lokalita Na Hrádku –
část s dětským hřištěm
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Sázíme nové
lesy v zemi
ohně a ledu
Víte, co udělat, když se ztratíte v islandském lese? Stačí si prý stoupnout.
A pokud uvidíte tři stromy vedle sebe, vidíte les. Dnes už to platí jen
v přeneseném slova smyslu, ale dříve byly stromy kvůli jejich nedostatečnosti
v krajině pozoruhodnými jevy. V době, kdy na Island dorazili první Vikingové,
skandinávští mořeplavci, využívali někdejší lesy k získávání dřevní hmoty
na stavbu nových lodí, budování tradičních příbytků s travnatou střechou
a hlavně jako zdroj tepla. Vikingové s sebou přivezli ovce, pro které původní
lesy vypalovali, aby získali pastviny.
T+F: Zuzana Vondra Krupková

V současné době pokrývají 11 procent z celkové
rozlohy Islandu ledovce, řeky a vodní plochy. 13 procent tvoří národní parky (Þingvellir, Jökulsárgljúfur,
Skaftafell, Snæfellsjökull.), lesy pokrývají k roku
2018 jen jedno procento a zemědělská půda zabírá
19 procent. Pouště typické pro oblast hálendið –
tedy vysočinu – zabírají 20 procent a zbytek je tvořen lávovými poli pokrytými mechovým porostem.
Dávná historie lesů Islandu
Před pěti až 15 miliony let, tedy v době středního až
pozdního terciálu, byl Island zpravidla zalesněn. Nález fosilií rodů Sequoia, Magnolia, Sassafras a Pterocarya prokazují, že v této době bylo pro Island
typické teplé a mírné klima. V pozdní době pliocénu
převládaly na území Islandu boreální lesy z borovice
(Pinus), smrku (Picea), břízy (Betula) a olše (Alnus),
což svědčí naopak o chladnějším klimatu. Lesy rost-

18

ly v centrálním vulkanickém pásu, kde byly zachovány a fosilizovány mezi vrstvami lávy. Doba ledová
s sebou přinesla arktické podnebí a islandská flóra
ještě více zchudla. Z původních dřevin přetrvala do
dnešního interglaciálu bříza pýřitá (Betula pubescens). Dalšími původními druhy v islandských lesích
jsou jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vrba bobkolistá
(Salix phylicifolia) a vzácný topol osika (Populus
tremula). Ve skutečnosti rostou všechny tyto druhy
spíše jako keře než stromy a žádný z těchto zástupců nepřeroste maximální výšku 15 metrů.
Počáteční role člověka
Dříve, než byl Island trvale osídlen člověkem, tedy
téměř před 1150 lety, tvořily březové porosty a lesy
25–45 procent rozlohy ostrova. Pokrývaly chráněná údolí, nížiny a mokřady a porosty se táhly až
k pobřeží. Stejně jako v zemědělské Evropě začali

ZAHRADA PARK KRAJINA

osadníci lesy kácet, zvláště pak pro získání dřevní
hmoty, ploch na pole a pastviny. Jenže pastva ovcí
zabránila regeneraci březových porostů a také
stálé kácení vedlo k rychlému ubývání lesních
ploch. Příčina dramatického úpadku lesů tak není
dána přirozeným důsledkem chladnějšího klimatu ani vulkanickou činností ostrova nebo jinými
rušivými vlivy. Přirozené poškození porostů lesa je
sporadické a nemůže představovat trvalé zničení
95 procent původního lesního porostu. Na Islandu
je hlavní příčinou odlesňování pastva ovcí.
Znovuzalesnění Islandu
Ve druhé polovině 20. století pokrývaly lesní porosty pouze půl procenta z celkové výměry půdy.
Začala se regulovat pastva ovcí a začalo zalesňování. V letech 1950–1980 se bezmyšlenkovité
odlesňování změnilo v zalesňování. Po asi 70 letech

jsou březové porosty z ekologického hlediska uznávány jako zbytky ekosystémů, které kdysi pokrývaly
většinu Islandu. Zároveň působí jako zdroj lesních
rostlin, zvířat a hub, které kolonizují zalesněné
oblasti. Zalesňování je nejlepším prostředkem
k získání a obnově bohatství erodované a degradované půdy, která charakterizuje většinu islandské
krajiny. Cílem je ji změnit na produktivní a fungující
ekosystémy, zajistit biotopy pro širokou škálu života
a zmírnění klimatických změn.
Během let 1960–62 bylo zasázeno na 1,5 milionu
sazenic. Hlavními vysázenými druhy byly exotické
smrky, borovice a modřín: Picea abies, Picea
sitchensis, Pinus sylvestris, Pinus contorta a Larix
sibirica. V letech 2007–09 bylo vysázeno přes
18 milionů sazenic. Výsadba domácí břízy se zvýšila
proporcionálně k celkovému počtu, zahrnující až
30 procent vysazených sazenic. Larix sukaczewii
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▲ „Wetlands“ bez
stromového patra
typických druhů vrb.
Příklad odlesněné plochy nížinných oblastí
v Hvalfjörður

ZE SVĚTA

▲ Ovce dovezli na
Island první Vikingové.
V současné době se
jich na ostrově chová
přes tři miliony

(syn. L. sibirica var. sukaczewii) byl zasazen do zhruba
stejného rozsahu a výsadba Picea sitchensis se zvýšila, protože starší porosty vykazovaly velmi dobrý
růst. Výsadba stromů pokračuje rychlostí
50 až 100 hektarů ročně. Kromě vysazování se
plocha lesů zvyšuje i přímým výsevem semen
a samozesilováním břízy. Většina nových lesních
ploch byla vytvořena kolem zbytků březového lesa,
kde byla přirozeně regenerována. Vznikla podpora zalesňování zemědělské půdy a vláda nabídla
zemědělcům kompenzace za zabranou půdu.
Zemědělcům byla poprvé nabídnuta v 70. letech,
ale byla až do 90. let extrémně omezena. K výraznému zalesnění poměrně rozsáhlých oblastí došlo až
v posledních 25 letech.
V současné době je cílem i nadále pokračovat
v procesu zalesňovaní. Cílem nastavené strategie
je zalesnit do roku 2100 12 procent celkové rozlohy
Islandu. Bude se i nadále rozvíjet udržitelný způsob
využívání lesů. Úkolem je propojit úlohu zalesňování
s ochranou půdy a vody, posílit biologickou rozmanitost a zlepšit životní prostředí. A v neposlední
řadě přizpůsobit lesnictví změnám klimatu a zlepšit
přístup veřejnosti.
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Hekluskógar (projekt Hekla obnovujeme lesy)
Velmi rozsáhlá oblast severně, západně i jižně od
sopky Hekla se skládá převážně z desertifikované
půdy v poměrně malé nadmořské výšce. V počátcích osídlení byla tato oblast zalesněna, ale stromy
byly pokáceny a pasoucí se ovce spolu s emisemi
tephry (materiál produkovaný vulkanickou činností)
způsobily těžkou erozi. Tephra je problémem nejen
bezprostředně po erupci, ale i v následném období,
protože v otevřené krajině může být zdrojem prašných bouří i po celá desetiletí. V úkrytu lesa se však
popel rychle usadí a stane se vegetací. V roce 2005
byla zahájena ambiciózní snaha obnovit lesy kolem
sopky Hekly. Cílem je zalesňovat až 100 000 hektarů půdy ročně, především původní břízou pýřitou,
s nadějí na snížení negativních dopadů z budoucích
erupcí sopky.
Od roku 2016 se připravují další podobné projekty,
které navazují na již stávající strategie. Jedná se často o oblasti s písečnými dunami náchylné k erozím,
které byly alespoň částečně stabilizovány, jinými
travami nebo lupinou, ale postupnost směrem ke
stabilnějšímu vegetačnímu krytu je pomalá. Hlavním
cílem zalesňování těchto oblastí je ochrana půdy.

ZAHRADA PARK KRAJINA
▶ Odlesněné koryto
řeky Bótnsá

Ing. Zuzana
Vondra Krupková
Vedoucí zahradnice
města Reykjavík.
Vystudovala obor zahradní a krajinná tvorba
na Katedře zahradní
a krajinné architektury
na České zemědělské
univerzitě v Praze. Na
této univerzitě dále
pokračuje doktorským
studiem, kde se zabývá
vlivem nelesní dřevinné
vegetace na hodnotu
krajinného rázu. Je
členkou sdružení
zahradních architektů
na Islandu a členkou
asociace islandských
zahradníků.

▼ Detaily: řadová
výsadba, trojspon
a střídání druhů břízy
a smrku. Zavádění
nových postupů
v podobě smíšených
porostů na základě
výzkumu, na kterém se
autorka článku v roce
2014 podílela

Planting new
forests in the land
of fire and ice
The main reason for
deforestation of Island
is sheep farming. In the
second half of the 20th
century, forests covered only half a percent
from the overall land
area. Between 1950
and 1980, thoughtless
deforestation transformed into afforestation.
Over 1.5 million tree
seedlings were planted
in 1960 – 1962. The
main species planted
included exotic spruce,
pines, and larch: Picea
abies, Picea sitchensis, Pinus sylvestris,
Pinus contorta, and
Larix sibirica. Planting
of trees continues at
the rate of 50 to 100
hectares per year. The
goal of the established
strategy is to cover 12
% of the entire area of
Island with forests by
year 2100.

▶ Původní porosty
břízy pýřité (Betula
pubescens) rostoucí
na lávových polích,
pod kterými protéká
voda. Tvoří vodopády
nazývané Hraunfossar
(v doslovném překladu
lávové vodopády)
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ARBORISTIKA

Jak to vidí
stromolezci
Když jsem pročítal poslední loňské číslo tohoto časopisu,
říkal jsem si, že je to pro nás arboristy už celkem nuda – až
na výjimky žádný článek týkající se praktické arboristiky.
Rozhodl jsem se to tedy změnit a zkusit napsat článek
o naší práci. Byl bych rád, kdyby se i další arboristi podělili
o své zkušenosti a vychytávky z oblasti stromolezecké
praxe, ať už se jedná o cokoliv – lezecké techniky, výbavu
nebo jen pohled na věci týkající se ošetřování stromů.
T+F: Lukáš Oliva

Použití rolovací tyčky
při postupném kácení

Dovolil bych si začít svou roční zkušeností s používáním „nové“ ultralehké
arboristické motorové pily japonské výroby s vrchním držením – top handle. Tuto pilu používám s 25cm carvingovou lištou, která poměrně tenká,
nemá klasický otáčivý rolltop, ale na špičce lišty je navařen tvrdokov, po
němž řetěz klouže. Protože je lišta hodně „do špičky“, je méně náchylná
ke zpětnému rázu pily. Jedná se zřejmě o nejlehčí pilu s přiměřeným výkonem na světě. Její použití je ideální zejména při provádění zdravotních
a bezpečnostních řezů (ale samozřejmě i řezů redukčních a jiných). Sám ji
používám i na rozkacování větších stromů s větvemi o průměru do 20 cm.
Pila je spolehlivá, dobře ovladatelná, ale hlavně velice lehká. Díky své
hmotnosti (2,3 kg) na sedáku nepřekáží. Z mého pohledu je vhodná pro
stromolezce a pracovníky, kteří nechtějí dělat kompromisy (například mít
jen jednu univerzální „středně těžkou“ pilu). Jsem toho názoru, že pokud
stromolezec vyzkouší a delší dobu používá jednu z ultralehkých pil, už se
k „těžším kouskům“ na běžné ošetřování stromů nevrací.
Do výbavy jsem pořídil také další pilu stejné značky s horizontálním
uspořádáním motoru, opět velice lehkou, která se mi osvědčila v koruně
na rozkacování větví většího průměru (do 35 cm) a při práci v porostu.
Jako své osobní memento výběru druhů pil musím uvést svůj dojem z práce Marka Bridge (vícenásobný mistr ve stromolezení, vývojář
a instruktor) při názorné ukázce pokročilých metod postupného kácení.
Při práci na stromě měl na výběr asi z pěti motorových pil různé váhové
kategorie. Vždy si nechal poslat tu, kterou přesně potřeboval. Říkal jsem
si tehdy, na co potřebuje tolik pil – já měl v té době jen dvě pily: univerzální
a těžkou. Teď už jeho postoj chápu. Pracovat tímto způsobem a investovat do výbavy je velice efektivní
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◀ Ultralehká arboristická pila japonské
výroby s carvingovou
lištou
▼ Motorová pila s horizontálním uspořádáním motoru

Další malou vychytávkou, ale velkým pomocníkem je tenká tyčka (průměr
asi 6 mm) na malém navijáku určená ke „špalkování“ při postupném kácení. Rolovací tyčka snižuje námahu tak, že při odkacování silnějších špalků
není nutné dělat směrový zářez. Většina stromolezců ví, jak náročné je
udělat směrový zářez zejména na větších průměrech ve stupačkách a ve
výšce. Já už směrové zářezy, až na výjimky, díky této tyčce nedělám.
Postup je následující:
Při postupném kácení (špalkování) například odvětveného smrku
stojí stromolezec bezpečně ve stupačkách na kmeni zajištěn kmenovou
smyčkou a lanem (nebo jiným záchytným zařízením). Řez se provádí vodorovně asi v úrovni hrudi stromolezce. Když při dořezávání kmene začne
vrchní odkacovaná část svojí váhou mírně svírat lištu pily, zasunu tyčku
co nejblíže k liště motorové pily (která je stále v řezu se zastaveným
během řetězu). Tím se vytvoří jakási překážka a vrchní část odkacovaného kmene se „posadí“ na tyčku. Při dalším pokračování v řezu se váha
odkacované části posune a dojde k otevírání řezu. Tím lze pohodlně dokončit řez a pilu lehce vytáhnout z řezu (proříznout komplet celý kmen).
Nyní celá váha odkacované části leží na tyčce. Zkušenější uživatelé
této pomůcky mohou tyčku zasunout tak, aby po dokončení řezu mohli
celou část odkacovaného kmene po tyčce svalit v požadovaném směru.
Rolovací tyčku je možné použít pouze na kolmo stojící kmeny a větve –
většinou na dokacování odvětveného kmene stromu. Stává se, že dojde
k poškození tyčky, když se dostane do kontaktu s lištou při řezu. Nic
se neděje – náhradní tyčka se dá dokoupit na českých arboristických
e-schopech.
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Lukáš Oliva
Certifikovaný arborista
ETW, CČA, ve své firmě
Arbos se věnuje arboristické praxi již 20 let.

Tree climbers’
perspective
The text focuses on the
practical side of arboriculture, specifically
on personal reviews of
tree-climbing gear and
equipment. The author –
a certified tree climber –
shares his positive
experience with using
ultra light chainsaws and
aids for dropping individual cut pieces of trunk
in successive felling.

KOMERČNÍ PREZENTACE

BERA CZECH, s.r.o.
www.bera-bv.com
beracz@bera-bv.com
+420 777 484 937

Český vynález pomáhá
při záchraně vzrostlých
a sbírkových stromů
doma i ve světě
Česká republika je známa jako země kutilů a „zlatých českých ručiček“. Dalo by se tedy očekávat,
že jsme také zemí, která bude na prvních příčkách co do počtu přihlášených vynálezů. Není
tomu ale zdaleka tak. Od myšlenky k vynálezu vede cesta dlouhá, trnitá a ne zrovna levná, a tak
spousta dobrých nápadů zůstane jen v šuplíku, v lepším případě pak jako jediný exemplář doma
na dvorku a u nejbližších sousedů. To je také možná důvodem, proč byla u nás za minulý rok
přihlášena ke konci listopadu jen necelá šedesátka celosvětových patentů. Mezi nimi také jeden
ryze praktický vynález, který se zrodil z klasické potřeby usnadnit si práci: TREEIB® – zavlažovací
vak pro vzrostlé a sbírkové stromy, který v letošním nelehkém roce výzev, změn a opětovného
sucha, začal pozvolna dobývat nejen soukromé zahrady českých ovocnářů, ale i světová města.
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Jak myšlenka na vynález vznikla a jaká byla cesta od nákresu
na papíře až po skutečný hmatatelný výrobek s nejmodernějšími bezpečnostními ochrannými prvky proti vandalizmu
a odcizení? A proč na jeho výrobu nakonec zvolili materiál,
který používá i česká armáda? Na to jsme se zeptali manželů Tušerových z firmy LEDASCO s.r.o., kteří zavlažovací vak
s ochrannou známkou TREEIB® vynalezli.
Zavlažovací vaky jste poprvé v České republice představili
na Dnech zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích
v roce 2017. Tehdy to byly americké vaky TREEGATOR® pro
nově vysazené stromy. Zatímco zpočátku bylo asi těžké
někoho přesvědčit o tom, že má ke stromu umístit zelený
plastový vak, který ho bude zalévat sám, dnes je to již zcela
běžná věc. Zavlažovací vaky se staly součástí ulic i parků
a dokonce i českých dotačních programů podpořených
MŽP. Nestačilo zůstat jen u těchto vaků? Proč jste měli
potřebu vymýšlet něco jiného, když jste měli v ruce nástroj,
který fungoval?
Ano, pro nově vysazené stromy byly tyto zavlažovací vaky
zcela dostačující. Pro starší stromy ale na trhu nic nebylo.
Starší stromy se nezalévají u kmene, ale až za hranicí koruny,
tam jsou kořeny, které přijímají vodu. Oblepování kmenů
stoletých lip několika malými spojenými vaky v rámci oslav
100 let České republiky jsme s hrůzou sledovali v médiích.
V minulosti ale nebylo nutné staré stromy zalévat, proto se
není čemu divit, že mnozí netušili, že takovou zálivkou spíše
stromu škodí…
Zavlažovací vak TREEIB® vznikl z naší osobní potřeby
zachránit tři mohutné smrky a osmdesátiletou třešeň na naší
zahradě. Zálivka klasickými zavlažovacími vaky byla u tak
velkého stromu časově příliš náročná. Za hranici koruny bylo
třeba rozmístit minimálně 15 dvojic spojených vaků, což představuje 30 plnicích otvorů a obrovskou časovou zátěž. Navíc
při silnějších poryvech větru vaky začaly putovat po zahradě.
A bezpečnost proti odcizení takto postavených vaků? Nulová.
Tehdy, když jsme vaky naplňovali u dalšího stromu poněkolikáté, se začala rodit myšlenka na velký zavlažovací vak
s jediným velkým napouštěcím otvorem. Jelikož jsme z praxe
věděli, že v parcích či městech vaky často napouštějí hasiči
z cisteren, chtěli jsme, aby měl nový vak komfortní velké
napouštěcí hrdlo.
Takže jste pak šli domů a začali si kreslit návrh vaku, který
jste si nakonec doma šili po nocích?
Zjednodušeně řečeno ano, až na to šití… Nejdříve jsme přemýšleli nad tím, jaký by měl mít vak tvar, aby byla zálivka co
nejefektivnější jak pro strom, tak i pro investora. Dlouze jsme
řešili ergonomii. I s českým výrobcem, kterému jsme zadali
zhotovení prototypu. Nakonec bylo tvarů několik. Snažili jsme
se o co nejlepší design, ale ve výsledku vak sice vypadal bezvadně, jen nezaléval tak, jak měl. Než jsme dospěli k dnešnímu
tvaru, technologii uvolňování vody, způsobu plnění či skladování, volbě konečného materiálu a dalším věcem, vyrobilo se,
a dlouze testovalo šest prototypů.

Takže jste šli do nějaké fabriky s obrázkem a řekli jste,
že byste u nich chtěli toto vyrábět?
Dlouho jsme vybírali, koho oslovíme. Hledali jsme českou
renomovanou společnost, která vyrábí výrobky z materiálů,
které by bylo možné na vaky použít. Šli jsme tam s tím, že nás
při nejhorším odmítnou. Že se nám nic horšího nemůže stát.
Vybrali jsme si jen jednu firmu, domluvili jsme si schůzku
a oni nás kupodivu nevyhodili. Nápad se jim líbil. Viděli v tom
smysl a byli ochotni pracovat na prototypech k testování, což
bylo důležité.
A kdy došlo k rozhodnutí, že se bude nápad patentovat?
Nebylo to zbytečně drahé?
Bylo to nesmírně náročné na čas. Napsat mezinárodní patentovou přihlášku, ve které nesmíte skoro nic říct přesně, a přitom
musíte říci vše… Pořád jsme to museli upravovat, měnit. Poprvé
jsme také museli spolupracovat s patentovou kanceláří, což je
pro lidi, kteří si vše nejraději udělají hned a sami, velmi frustrující
zkušenost. Často jsme měli pocit, že hovoříme jinými jazyky. Ale
nakonec, s notnou dávkou trpělivosti, se to povedlo. Poplatky za
zapsání mezinárodní ochranné známky a mezinárodního patentu ale byly obrovské. Padly na to veškeré úspory. Bez toho by ale
nemělo cenu nic tvořit a vymýšlet. V Číně jeden den vidí fotografii výrobku a druhý den už jsou schopni najet na velkovýrobu pro
celý svět. Stejně tak dopadly i zavlažovací vaky TREEGATOR®.
V roce 1989 je v Americe vynalezla rodina Cisselových, a když
jim po dvaceti letech propadl patent, neobnovili ho. Do týdne byl
celosvětový trh zaplaven napodobeninami nejrůznější kvality z Číny. Stačil jim na to jediný týden. Takže ano, je to drahé
a věříme, že to spoustu malých firem odradí, ale nechtěli jsme,
aby český nápad dopadl stejně. Navíc jsme měli pocit, že to
netvoříme jen pro sebe. Ve chvíli testování prvních prototypů
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vaků se začaly objevovat informace o problémech s usycháním
starších stromů, oslovovaly nás obce s dotazy, jak a čím vzrostlé
stromy zalévat. Schnou dokonce vzácné stromy ve versaillských zahradách... Chtěli jsme se k tomu celému problému
postavit zodpovědně.
A evropské dotace by nebyly řešením?
Když máte moře času a jste velká korporace, pak ano. Když
jste začínající malá firma, která potřebuje vyrábět hned, tak
ne. Navíc do podání patentové přihlášky o výrobku s nikým
nesmíte hovořit, nikomu ho nesmíte ukázat, nikde se s ním
nesmíte prezentovat… Takže jiné řešení nepřipadalo v úvahu.
V čem je tedy kromě velikosti nový zavlažovací vak
TREEIB® jiný ve srovnání s dnes již známými malými vaky?
Do výroby vaků TREEIB® jsme vložili všechny poznatky z měst
a obcí, které jsme za ty roky o používání vaků nasbírali. Věděli
jsme, že vaky musejí být z velmi odolného materiálu, který bude
možné opravit. Proto jsme hledali materiál, který by byl odolný
proti probodnutí, přejetí autem nebo jiným formám vandalismu.
K výrobku přibalujeme sadu pro opravu drobných poškození,
díky které lze vak jednoduše opravit, aniž byste museli kupovat
nový. Jelikož větší varianta vaku pojme až 1500 litrů a ne vždy
je zalévaný terén rovný, dodáváme k vaku i popruhy, kterými je
možné vak přikurtovat ke svahu, aby při zálivce nesjížděl. Proti
odcizení pak slouží zámek s otřesovým čidlem a alarmem, kterým je každý vak vybaven. Tento zámek rovněž slouží k zábraně
proti úmyslnému nalití škodlivých látek do vaku cizí osobou.
V místech, kde by ani tato ochrana nestačila, je možné vaky za
příplatek vybavit systémem pro elektronické střežení. Každý
vak má navíc svůj originální kód, díky kterému je nezaměnitelný
a v případě odcizení je ho majitel schopen bezpečně identifikovat. Vak je možné rovněž potisknout trvanlivým barevným potiskem. Jelikož jsme výrobci vaku, můžeme časem produkt inovovat podle přání a potřeb zákazníků, což je také velmi důležité.
Jak se takovým vakem vzrostlý strom má zalévat? V minulosti nebylo zcela zvykem, že by si lidé zalévali staré stromy. Mladý stromek se běžně zalévá u kmene, z toho zřejmě
také plynou snahy zachránit stejným způsobem zálivky
i starší stromy.
Na toto téma jsme prováděli rozsáhlý teoretický průzkum, diskutovali jsme s českými i zahraničními odborníky a také sami
téměř tři roky testovali a pozorovali.

Došli jsme k následující metodice, jejíž aplikace se projevila zlepšenou vitalitou stromu, výraznějšími přírůsty a také
například probuzením latentních pupenů na větvích vzrostlých
smrků, které se zdály být na pohled suché.
Doporučujeme čtyři základní zálivky do roka. Důležité je dodat
odpovídající množství vody, zpravidla 1–6 m3, na správné místo,
tedy pokud možno na nebo za hranici koruny, po co největší ploše. Tento ideální stav je možné přizpůsobit místním podmínkám.
Ale i stromy rostoucí v zadlážděné ulici mají kořeny daleko od
kmene, takže pokud pod chodníkem není souvislý nový beton,
je na místě jej zalévat přes dlažbu. Pro to je určen vak TREEIB®
City, který je konstruován tak, aby na zpevněném povrchu spolehlivě vytekl. Dojde tak k navození stejných podmínek jako za
přirozeného deště, kdy voda stéká prasklinami v dlažbě a podloží tam, kde již má strom kořeny nachystané.
Kdy se zálivkou začít?
První zálivku doporučujeme provádět před rašením, v době, kdy
teplota substrátu překročí 5 °C, u nás tedy od konce února do
poloviny března. Tehdy dochází k obnově proudění asimilátů uložených v kořenech vzhůru, a k tomu je třeba dostatek vody.
Druhá zálivka je v období května a června, strom potřebuje
dostatek vody k tomu, aby mohl plně rozvinout olistění a v případě ovocných stromů také založit kvalitní plody.
Třetí zálivková vlna slouží k překonání dlouhých suchých období v létě tak, aby strom udržel listy a mohla probíhat fotosyntéza do podzimu v přirozeném ročním cyklu stromu. V sídlech
je to také vítaná příležitost, aby evapotranspirace ochladila
přehřátý životní prostor člověka.
Čtvrtá zálivka, u nás typicky konec září až říjen, někdy i listopad, pak slouží k tomu, abychom podpořili podzimní růst kořenů
a pomohli tak skladovat živiny pro jaro v další sezóně.
To znamená, že o kondici stromu se rozhoduje
předchozí sezónu?
Ano, je to tak. Kořeny, zejména kořenové vlášení, rostou na rozdíl od listů i na podzim. Slouží také k uchování živin. Má to dvě
podmínky: potřebuje k tomu dostatek vody a teplotu substrátu
nad 5–6 °C. Při nižších teplotách se růst kořenů podle dostupných studií zastavuje.
Zároveň jeho životnost není neomezená, většina biomasy
kořenového vlášení přežívá asi rok. To také znamená, že kořenový
systém stromu je nesmírně dynamický systém. Vlášení se vytváří
tam, kde jsou živiny a voda. Z části vlášení se vytváří prodloužené
koncové kořínky, a z části z nich se tvoří kosterní kořeny. Pokud
tedy zaléváme vzrostlý strom ke kmeni, zaděláváme si na problém
se stabilitou stromu v budoucnu. Proto je výhodné pro strom i pro
nás, abychom jej zalévali co nejdále od kmene, alespoň na hranici
koruny. Vaky TREEIB® jsou pro to ideálním pomocníkem.

TREEIB
TREEIB

®

Více informací o vacích TREEIB® naleznete v e-shopu
obchod.zavlazovacivaky.cz a na stránkách www.treeib.com.

26

Zajímáte se o správu veřejné zeleně?
Chcete znát nejnovější trendy, legislativu
a dál se vzdělávat v tomto oboru?

Staňte se členy SZKT!
Sekce správa zeleně
je tu pro vás
▶ Stanete se součástí komunity, která hájí zájmy a propaguje význam
zeleně ve městech a obcích
▶ Sleva až 30 % na naše semináře a další vzdělávací aktivity,
včetně exkurzí
▶ V ceně členského poplatku je i předplatné tohoto časopisu
▶ Členský poplatek pro fyzické osoby činí 1500 Kč ročně,
pro firmy nebo města jen 2500 Kč ročně

více na www.szkt.cz a kancelar@szkt.cz

ROZHOVOR

Herbert Dreiseitl:
O terapii parkem
Za svou práci získal řadu mezinárodních prestižních ocenění. Jeho inovativní
projekty se realizují po celém světě. Herbert Dreiseitl je krajinářský
architekt, sochař, umělec a urbanista. V rozhovoru, který exkluzivně poskytl
našemu časopisu, odkrývá své profesní začátky a zmiňuje důležitá témata,
která jsou v současné době více než aktuální.
T: Kateřina Čadková (EN→CZ: Alena Klimešová) F: Tomáš Hejzlar

Hned na úvod mi prosím dovolte jednu
obligátní otázku. Proč jste se stal krajinářským
architektem? Co bylo hlavním impulzem, kvůli
kterému jste si vybral pravě toto povolání?
Nejprve jsem se zabýval uměním. Zajímalo mne
propojení umění a lidí a jejich potřeba vzájemné
interakce. Snažil jsem se pomoci zejména mladým
lidem, věnoval jsem se drogové problematice a pracoval s uměním a různou formou cvičení s využitím
vodních prvků, s experimenty, které měly pomoci
překonat strach a vybudovat důvěru mladých lidí
v jejich schopnosti a sebevědomí pro vnější svět.
Přišel jsem na to, že otevřený a dobře navržený venkovní prostor je pro sebevědomí těchto lidí a jejich
důvěru v okolí a v sousedskou komunitu nesmírně
důležitý. Protože skutečné propojení lidí, skutečný
obývací pokoj společnosti, není uvnitř, ale venku, ve
veřejné sféře. Vše, co se lidé učí o lidskosti, o tom,
jak být opravdovým člověkem, se učí venku, kde
mají kontakt s ostatními, někdy i naprosto cizími lidmi. Postupem času jsem tedy objevil, že jako umělec
musím pracovat s takovým otevřeným venkovním
prostorem, a nakonec jsem zjistil, že existuje profese zvaná zahradní či krajinářská architektura.
Když se ale na svoji pozici podívám dnes, cítím,
že působím i vně této profese. Zabývám se zahradní
architekturou, parky, ale stále i uměním, společenskými vědami a především městským plánováním,
působím napříč mnoha obory. Myslím, že někdy je
zahradní a krajinářská architektura ve své klasické
podobě příliš úzce vymezována. Dnes, v době klimatické krize a ohrožení přírody, musíme expandovat a pojmout naše vize a ideje šířeji. Musíme
znovuobjevit krajinnou architekturu a uchopit ji
modernějším holistickým přístupem.

V městském prostředí je mnoho problémů, ale
vy jste si vybral vodu. Má to nějaký emocionální
základ, například ve vašich vzpomínkách na vodu
z dětství? Proč právě tento živel?
K vodě mám hluboký vztah. Moje dětství bylo svázáno s vodou, byl jsem vychován u malého potůčku
tekoucího naší vesnicí, v němčině říkáme Bach,
a s vodou jsem si hodně hrál. Byl jsem okouzlen
kapkami vody při dešti, kruhy na hladině, hrál jsem
si v kalužích, projížděl jsem je na kole, spojoval jsem
vodní nádržky s potůčky. Moji rodiče mne brali na
místa, kde jsem se mohl vášni pro vodu oddávat.
Hrál jsem si u horských potoků a prováděl i různé pokusy, nechával jsem plavit hlemýždě nebo
mravence na malých dřívkách přes vlastnoručně
vystavěná jezírka, jako cestující na lodi, a to mě
nesmírně fascinovalo.
Když o svých vzpomínkách na vodu přemýšlím,
vnímal jsem ji jako něco magického, extrémně citlivého a nepředvídatelného. Ve vodě můžete plavat,
ale také může být velmi nebezpečná. Symbolizuje
život a pohyb, ale může také přinést smrt ve svém
trvalém procesu proměny.
Vodu nemůžeme vnímat jen z fyzikálního pohledu.
Když se podíváme do historie i různých náboženství,
voda vždy zprostředkovávala proměnu, spojovala
jednotlivce s velkým světem a duchovním prostředím. I velkou část lidského těla tvoří voda. Slouží jako
přechod mezi vnějším a vnitřním prostředím, kdy
stabilizuje naši teplotu, přináší minerály a živiny pro
růst a energii, k umožnění metabolismu a mnohem
víc. Hra s vodou nás spojuje se vším. Toto mne jaksi
instinktivně fascinovalo už jako dítě a později jsem
měl to štěstí, že jsem potkal zajímavé lidi, kteří propojovali vědu s filozofií, jako Theodor Schwenk, John
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▲ Prof. Herbert
Dreiseitl na mezinárodní konferenci
Urbanscapes v Ostravě v roce 2019, kterou
pořádala Česká asociace krajinářských
architektů a Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu

Wilkes nebo profesor Muller z Max Planck Institutu
v Německu a další. Ti všichni mi otevřeli oči, velmi
mne inspirovali, a já se poté začal věnovat vodě na
vědecké, umělecké i podnikatelské úrovni.
Ve své přednášce na konferenci v Ostravě jste
zmínil, že děti ve velkých městech ztrácejí
kontakt s přírodou. Jedinými místy, kde
s přírodou přicházejí do styku, jsou právě parky.
Jak vnímáte toto odtržení člověka od přírody?
Posouvá se tak význam krajinářského architekta
k roli zprostředkovatele přírodních zákonitostí
a projevů?
Naše moderní společnost dospěla k tomu, že většina dětí žije převážně uvnitř. Venkovním prostorem
pouze prochází k autu, autobusu, metru, a pak
jsou opět uvnitř. V moderních městech, a extrémní
jsou v tomto směru města v Americe nebo Asii,
se může stát, že se děti za celý týden nedostanou
ven, vyskytují se pouze v budovách, ve školách
a v dopravních prostředcích s klimatizací. A vidím
stále častěji, že takové oddělení od přírody lidem
způsobuje nejrůznější problémy. Děti, které takto
vyrůstají, se přírody velmi bojí. Bojí se ptáčka, včely,
bojí se malé housenky nebo dokonce motýla. Mají
strach vzít žábu do ruky, dotknout se hlíny. Říkám
tomu biofobie a myslím, že je to skutečný psycho-
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logický problém. Děti ve městech se proto musí
naučit základnímu vztahu k životnímu prostředí,
k přírodě. Krásu přírody musíme pozorovat na
každém kousku zelené plochy, který je dostupný.
Živou přírodu můžeme vnímat skrze barevnost dnů
a ročních období a je úžasné vidět jejich proměnu.
A mimo vizuální efekt je třeba si uvědomit i další
funkce, například jak stromy ochlazují ulice za horkých letních dní. Když je člověk uvnitř v budově, vše
je monotónní a opakující se, vše vypadá stejně bez
ohledu na roční období. Proto důrazně doporučuji
všem vyrazit ven! Každý by měl mít na dosah park
nebo zahradu, do tří až pěti minut chůze. Veřejný
park je pro člověka terapií. Mnoho výzkumů na toto
téma ukazuje, že lidé, kteří jsou více spojeni s přírodou, trpí méně depresemi nebo vyhořením. Mají
také lepší sociální vazby a jsou fyzicky i duševně
zdravější. Jsem přesvědčen, že existence veřejné
zeleně má pro společnost praktický přínos. Lidé
se zde učí skutečnému demokratickému chování,
a tím dokážou ve svých osobních a politických rozhodnutích zvážit a upřednostnit přírodní hodnoty.
Například děti, hrající si na dětských hřištích, se zde
poznávají s jinými dětmi z různých sociálních nebo
dokonce etnických skupin a zjišťují, že mají společný zájem – hrát si venku! Sdílením jednoho prostoru

ROZHOVOR

Herbert Dreiseitl
Mezinárodně uznávaný
odborník, který za
svou práci získal řadu
ocenění. V roce 1980
založil firmu Atelier
Dreiseitl (nyní Ramboll
Studio Dreiseitl), kde
dlouhodobě pracuje
na projektech pro
obyvatelná a klimaticky odolná města.
V současnosti je také
hostujícím profesorem
na Singapurské národní
univerzitě se zaměřením
na výuku a výzkum. Je
členem postgraduálního
programu na Harvardské univerzitě a člen
Centra obyvatelných
měst v Singapuru. Mezi
jeho dnes již ikonická
díla patří Potsdamer
Platz v Berlíně, McLaren
Technology Centre v Londýně, SolarCity
v Linci, Tanner Springs
park v Portlandu a mnoho dalších.

si uvědomují, že je lepší se navzájem respektovat.
K tomuto přijetí rozmanitosti nedojde uvnitř rodiny.
To se děje na ulicích, venkovních hřištích, parcích
a zahradách.
Problémem mnoha českých měst je vytržení
řeky z jejich struktury. Často se upřednostňuje
protipovodňová ochrana před obyvatelností, což
mnohdy vede k naprostému znepřístupnění řeky.
Jaké jsou podle vás hlavní nástroje k překonání
strachu z vody?
To je velmi důležitá otázka. Strach z vody je v mnoha lidech hluboce zakořeněn. Na druhou stranu,
když se podíváme do minulosti, veškerá prosperita
velkých měst, jako je třeba Praha, souvisí s vodou,
s přítomností řeky. Řeka to je doprava, ale i energie,
kterou lze zachytit. To je důvod, proč se všechna
velkoměsta nacházejí na specifických místech –
u řek nebo jezer nebo na mořském pobřeží. Problém
je, že jsme později začali řeky omezovat, narovnali
jsme je a vzali jim prostor, který potřebují, aby
mohly dýchat. A když voda nemůže dýchat, exploduje a výsledkem jsou nekontrolovatelné záplavy
a ničení. My se dnes musíme učit, že lze s řekami pracovat jinak, že vodu lze zadržovat pomocí
různých technologií, poldrů a podobně. Města musí
být do říčních systémů a záplavových území lépe
integrována pomocí nových odolných technologií,
s využitím bioinženýrství a podobně. Myslím, že ta-

kový přístup je mnohem lepší než výstavba velkých
zdí oddělujících město od řeky, protože krása řeky
tvoří identitu města. Například Vltava a Smetanova
nádherná skladba – to je vaše identita, na kterou je
společnost hrdá. Myslím, že je důležité bojovat za
naše opětovné propojení s tak základními věcmi,
jako je voda, řeka. A může se to odehrávat jak v malém, tak velkém měřítku. Vodní hospodářství může
být k vodě šetrnější a může lidem umožnit získat
zpět určitou důvěru k vodě. Zvláště v době klimatické změny se musíme s vodou naučit pracovat
či spolupracovat a budovat bezpečnou, odolnou
a šetrnou vodní infrastrukturu. To není zdaleka jen
sen, ale na mnoha místech již osvědčená realita.
Můžete jmenovat nejčastější problémy
v hospodaření s vodou ve velkých městech
Evropy? Dají se vysledovat nějaké shodné znaky?
Chtěl bych ještě doplnit pár slov k vodě ve vztahu
k okolnímu prostoru v menších městech. V České
republice máte nádherná malá a středně velká městečka. Jsou umístěna v údolích nebo právě u řek,
někdy dokonce u soutoků dvou nebo tří řek. A já
zde vidím ohromný potenciál, jak lépe přizpůsobit
tato města vodě, aby byla krásnější a atraktivnější
pro život. Zeleň a voda jsou u vás velkou výzvou
pro zahradní a krajinářské architekty a konzultanty.
Sám bych tu teď rád pracoval. Oba moji rodiče se
narodili v Bruntále, byl jsem v tomto městě na ná-

30

ZAHRADA PARK KRAJINA

vštěvě a hovořil se starostou. Doufáme, že se podaří dohodnout nějaký projekt úpravy města, který by
mohl sloužit jako určitý prototyp atraktivního města
a moderního rozvoje, který udrží ve městě mladé
lidi nebo i přiláká nové rodiny, a také jako vzor pro
hospodaření s vodou podle současných potřeb.
Ale zpět k vaší otázce, k velkým městům. Mnoho
velkoměst se přestává vody bát a začíná vytvářet
proaktivní plánovací nástroje v oblasti hospodaření
a propojení s vodou. Uvedu příklady a začnu u severských měst jako je třeba Oslo nebo Kopenhagen.
V obou městech jsem pracoval na několika projektech, kde bylo primárním cílem zpomalit odtok
srážkové vody, zabránit záplavám a dále zlepšit
životní prostředí a zvýšit biologickou rozmanitost.
To jsou největší výzvy, jaké ve městech máme. Příliš
mnoho půdy jsme pokryli betonem nebo asfaltem
a teď je třeba to změnit a začlenit do městského
prostoru opatření a technologie k vodě vstřícnější –
zasakovací pásy, retenční nádrže, jezírka a podobně.
Druhá věc, kterou můžeme dělat, je vodu čistit – do
městského prostoru můžeme integrovat menší
čisticí jednotky, využívající sedimentace a čisticí
schopnosti některých biotopů, a zajistit tak lepší
kvalitu vody a vzduchu a omezit výkyvy teplot. Mnoho skvělých příkladů, kdy zeleň může působit jako
filtr, jsme viděli na konferenci v Ostravě (Urbanscapes 2019). Všechna velká města – Hamburk,
Kodaň, Oslo, Stuttgart, Mnichov, Vídeň – jdou
tímto směrem. A samozřejmě i mimo Evropu,
New York se svým BIG U (projekt na ochranu před
povodněmi) a filtračním systémem, Chicago je
součástí Green Roof Programme (grantový program pro zelené střechy). Dále města v Asii, v Číně
a v neposlední řadě v Singapuru, kde sledují ABC
Waters Programme (Active, Beautiful, Clean Waters
Programme). Velkoměsta po celém světě přicházejí
se strategickým plánem, jak proaktivně pracovat
s vodou, jak na celoměstské úrovni, tak na úrovni
jednotlivých městských částí, ulic i pozemků. Protože je třeba pracovat jak s říční vodou, tak s vodou
srážkovou a zadržet, filtrovat, vsakovat do půdy či
nechat odpařit vodu nejen v parcích, ale i v obytných
čtvrtích a v ulicích. Je třeba vodní management decentralizovat a nechat fungovat na principu velkého
množství různých opatření, jako síť. Myslím, že tento
přístup je důležitý nejen kvůli přítomnosti vody jako
takové, ale také kvůli mikroklimatu ve městě. Voda
a s ní spojená zeleň prokazatelně čistí a ochlazuje
vzduch a tyto vzájemně propojené vztahy pak činí
města obyvatelná a odolnější klimatickým výkyvům.
V Singapuru pracujete na rozsáhlém projektu
s globálními dopady. Snažíte se zachytit velkou
část dešťové vody, usilujete o větší nezávislost

na vodních zdrojích ze zahraničí (v tomto případě
z Malajsie). Jaké jsou jeho dosavadní výsledky
a jak by měl vypadat finální systém hospodaření
s vodou?
Singapur je velmi speciální projekt, ale svým
zaměřením je relevantní i pro mnoho jiných míst.
Mnoho velkých měst po celém světě odebírá vodu
ze své okolní krajiny, někdy i z velké dálky. Mohou
to být jezera, řeky nebo vrty. Zkrátka vodu odněkud
přivezeme do našich měst, použijeme ji, znečistíme
a špinavou vypustíme zpět do řek a životního prostředí. Tímto způsobem to na mnoha místech světa
stále probíhá. Singapur je ostrov a je se svými více
než pěti miliony obyvatel závislý na každé kapce
vody. Až do roku 2000 byla veškerá dešťová voda
shromažďována v monzunových kanálech a rychle
odváděna do moře. Mimochodem, ve většině měst
všechna dešťová voda proudí do kanalizace, kde
je smíchána s odpadní vodou. Při velkých deštích
kanalizační systém nestačí nával srážkové vody
pojmout a znečištěná smíchaná voda odtéká přímo
do potoků a řek. S rostoucí poptávkou po vodě, a to
nejen po pitné vodě do domácností, ale také pro
průmysl a zemědělství, musely být staré systémy transformovány, a já jsem velmi rád, že se na
tomto přechodu mohu podílet. S pomocí směrnic
ABC (Active, Beautiful, Clean Waters Program)
se nyní snažíme zpracovávat, udržovat a uchovávat co nejvíce dešťové vody ve městě. Již bylo
vybudováno 17 nádrží. Singapurská vláda se tedy
snaží všechnu vodu, která přijde do města, zadržet
a vyčistit a znovu použít. Myslím si, že to je do
budoucnosti nutná cesta pro mnoho měst. Města
jsou v současné době příliš závislá na vodě z okolí,
odebírají velké množství vody z krajiny pro svou
potřebu a zanechávají za sebou sucho. Myslím,
že v budoucnu budeme muset mnohem více vody
recyklovat a pro různé účely využívat vodu různé
kvality. Budeme muset vodu zachytit, uskladnit
a znovu použít. I v České republice by města mohla
jít tímto směrem. Inteligentní města, investující do
práce s vodou, budou vždy ve výhodě. V Evropě
tuto oblast řeší Vídeň, v Budapešti v současné
době plánujeme podobné projekty. Singapur má
určitě náskok ve vývoji technologií a opatření a já
jsem velmi hrdý na to, že jako hostující profesor pro
oblast krajinářství a hospodaření s vodou mohu
působit jako konzultant pro městskou správu. Není
to jen vývoj nových technologií, ale také integrace
do městského prostoru a městské krajiny, co činí
projekty modrozelené infrastruktury úspěšnými.
A konečně jde také o zapojení veřejnosti. Města
nelze změnit bez lidí, a to je velmi zajímavá výzva
zejména pro naši profesi.
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Herbert
Dreiseitl: About
the Park Therapy
At the beginning of
his career, Herbert
Dreiseitl worked on
a programme for young
drug addicts, which
was very successful.
Dreiseitl found out that
the urban environment
was very important
for young people, so
he decided to start
working on improving
the living conditions in
cities. Nowadays he is
one of the world’s most
respected experts on
planning climate-resistant cities. Cities
that are pleasant for
people to live in, and
where there is plenty
of space left for natural
processes.
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◀ Sonda na Svätoplukovom námestí
v Nitre – 40 cm betónu.
Nulová možnosť infiltrácie vody

Naozaj veríme
v sucho v mestách?
Klimatická zmena, zelená infraštruktúra, vysušovanie krajiny, sucho
v mestskom prostredí... Všetko témy, nanajvýš aktuálne, rezonujúce naprieč
médiami a sociálnymi sieťami. V prospech adaptačných a mitigačných
opatrení na klimatickú zmenu sú alokované národné i európske zdroje
prostredníctvom viacerých dotačných schém a operačných programov.
Každá inštitúcia s enviroagendou v popise práce si pokladá za povinnosť
zorganizovať ročne aspoň jeden odborný seminár s témou klimatickej zmeny,
resp. manažmentu zrážkovej vody v meste. Ide však o módu, alebo skutočnú
potrebu zmeny v myslení?
T+F: Štefan Lančarič

Mestá si v období sucha žijú svoj život. Väčšinou
tak, ako doteraz. Samozrejme, komunikuje sa potreba tvorby a ochrany životného prostredia, zdôrazňujú sa environmentálne postoje a prístupy ku
každodennej agende manažmentu sídla. Tak, ako
doteraz. Ako dlhoročný zamestnanec v samospráve
chápem a rozumiem procesom. Každé rozhodnutie
vyžaduje svoj čas. Jeho implementácia má svoju
zotrvačnosť, podlieha rozsiahlemu schvaľovaciemu
procesu, v rámci ktorého majú možnosť a veľakrát
sa i chcú vyjadriť rôzne subjekty a záujmové skupiny. Nie vždy je možné na prvý pohľad rozpoznať
odborné rozhodnutie od politicky podfarbeného
nutného kompromisu. Napriek tomu už uplynulo
dosť času, aby sme zareagovali na klimatickú zmenu, na potrebu úpravy manažmentu zrážkových vôd
v sídle. Zmenili myslenie do dôsledkov. Ako je tomu
v skutočnosti?
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Je investičný proces zelený?
Priestorovým vyjadrením rozvoja mesta sú investičné akcie. Mesto zabezpečuje územnoplánovací
proces, posudzuje rôzne aspekty svojho rozvoja.
Povoľuje stavby, vydáva všeobecné záväzné nariadenia. Všeličo reguluje. Avšak na spôsobe investovania vlastných zdrojov a zdrojov európskych je
skutočne možné vidieť, ako veľmi a do akej hĺbky
v samospráve presiakla viera v nutnosť reagovať na
klimatickú zmenu. Klíma nám dáva najavo, že niečo
nie je v poriadku. Dlhé obdobia bez zrážok, vysoké
až tropické teploty v letných mesiacoch, prívalové
dažde a distribúcia zrážok počas roka vo všeobecnosti... Odborné inštitúcie na národnej, regionálnej
a lokálnej úrovni spracovávajú akčné plány a metodiky, adaptačné stratégie a odporúčania. Ako sa
však tieto odrážajú v každodennej praxi? Obstarávajú mestá projektové dokumentácie inak? (Česť
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výnimkám.) Reagujú zadania projektov, formulované mestom, na potrebu zadržiavania a manažmentu
zrážkových vôd ako prevencie voči suchu? Zadanie
je predsa faktická objednávka a požiadavka na
projektanta... Sú zadania dostatočne odborné,
využívajúce najnovšie poznatky a dostupné technológie? Alebo pod tlakom času a volených funkcionárov pristupujeme k zadaniu investičnej akcie ako
k technickému problému, ktorý má spĺňať určité
formálne parametre, bez ohľadu na kvalitu obsahu?
Dokázali sme v roku 2020 prekročiť striktne rezortné uvažovanie a pristupujeme k manažmentu sídla
v oblasti budovania infraštruktúry interdisciplinárne? Zámerne neprideľujem infraštruktúre zelenú,
modrú a sivú farbu. Pri akokoľvek malej investičnej
akcii je predsa možné požadovať environmentálny
prístup k nakladaniu s odpadmi, pri konštrukčných
riešeniach komunikácie, parkoviska, pri voľbe povrchu z pohľadu možnosti infiltrácie zrážkovej vody,
pri uvažovaní, či je možné dažďovú vodu zadržať
a využiť i inak, než je jej odvedenie do kanalizácie. Vhodným spádovaním, pauzou v obrubníku,
terénnou modeláciou priľahlej zelenej plochy vieme
pozitívne vplývať na celkovú vodnú bilanciu sídla.
Životné prostredie mesta a rozpočet
Adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy
majú i svoje finančné echo v rozpočtoch miest. Lepšie povedané, mali by mať. Prostriedky pre bežnú
údržbu sídelnej zelene sú už zďaleka nepostačujúce. Ak to myslíme so životným prostredím sídiel

vážne, je nutné alokovať masívne investičné zdroje
do budovania zelenej a modrej infraštruktúry.
Avšak nie bezhlavo, nie kvantitatívnym prístupom,
kedy méta výsadby 1000 stromov ročne možno
ohúri v médiách, ale životnosť takýchto výsadieb je
minimálne otázna, ak nie je podporená zdrojmi na
následnú starostlivosť, zdrojmi nie len finančnými,
ale i technickými a personálnymi.
Namiesto plánovacieho procesu, zberu dát, ich
analýzy a syntézy v prospech kvalitných a najmä
udržateľných riešení (rozumej napríklad výsadba stromov, úprava biotechnických postupov pri
zakladaní a starostlivosti o výsadby) sa vybíjame
v súťaži o čo najNEefektívnejšie riešenia pri úprave
mikroklímy mesta. Rôzne tienenia, rozprašovače
vody, zvlhčovače a podobné rýchlo zmontovateľné „hračky“ sú paradoxne z pohľadu financovania
často oveľa prijateľnejšie než zakladanie výsadieb
nových stromov, úprava pomeru nespevnených
plôch voči spevneným, vodozádržné opatrenia
a pod. V samosprávach sa nezvykne bežať na dlhé
trate, ale na štvorročnice...
Trošku filozofie o viere a administratíve
Na základe každodenných skúseností a pri skromnom zapojení kritického myslenia v procese
presievania informácií, ktorými nás každodenne
zahlcujú média, si dovolím tvrdiť, že síce vieme frflať
na sucho v meste a naopak na silné búrky, prívalové
dažde a lokálne záplavy, vieme sa obávať nárazových
vetrov a ich účinkov na dreviny v sídle (pád konárov,
vývraty stromov a z toho vyplývajúce život ohrozujú-
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▲ Ešte stále môžeme
tvrdiť, že Nitra je
mesto plné zelene...
dokedy však?
▲▶ Župné námestie
v Nitre a pokus o jeho
humanizáciu doplnením trvalkových výsadieb v ostrovčekoch
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Do we really
believe
the drought
in cities?
How do municipalities react to climate
changes and related
requirements for new
methods in urban
management? Do we
reassess and adjust
investment processes,
project documentation
contracts, national and
local legislation to the
new challenges? Do
we really believe that
the climate change
is a real determinant
of the quality of life in
a city and do we make
an effort to adapt to it?
The article provides
fewer answers, but
asks many questions.
We must look for many
of the answers on our
own. Each municipality
differs in its approach
to environmental
policy and has different
access to financial and
expert resources. The
question remains how
they apply and use this
potential in their struggle for sustainability
and habitability of the
environment of cities.

ce situácie a škody na majetku), ale stále nechápeme
a neveríme, že musíme od základov zmeniť manažment sídla vo všetkých jeho oblastiach. Myslíme si,
že komunikovať ochotu správať sa environmentálne
zatiaľ stačí. Tento nedostatok v procesovaní agendy
životného prostredia prebieha celou vertikálou
riadenia štátu. Ako sa mení národná legislatíva? Ako
reagujú na nutnosť zmeny v procese projektovania
napríklad technické normy? Ako sú administrované operačné programy nie len v oblasti životného
prostredia? Sú intuitívne? Obmedzujúce byrokraciu?
Aký je priemerný časový rámec dostupnosti alokovaných zdrojov? Je odborné hodnotenie odborné?
Na úrovni samospráv čelíme iným výzvam. Okrem
vyčerpávajúceho vymenovania procesov, ktoré by
bolo vhodné upraviť v rámci manažmentu sídla inde
v článku, poukážem ešte na iný moment. Politickú
odvahu. Za ostatné roky nečakám jej prejavy na národnej úrovni. Je príliš vzdialená od každodennosti.
Ale v lokálnom priestore je viac než žiadúce, takúto
odvahu prejaviť a spraviť, čo je treba. Zmeniť rozpočty, premiešať a znovu zoradiť priority rozvoja sídla,
uchopiť spravovanie mesta tak, ako by sme riadili
vlastnú domácnosť... Nie abstraktnú entitu, z ktorej
netečie pomyselná krv pri akomkoľvek rozhodnutí.
Inak iba aplikujeme metódu opatrných pilotných
projektíkov, ktoré ani veľa nestoja, ani ľudí (voličov)
veľmi nepopudia, keby sa ukázalo, že obyvatelia
majú na ne tendenciu reagovať negatívne (trošku
biodiverzitných lúk na sídliskách, malá dažďová
záhrada v škole). Takto pomaličky upadáme naspäť
do priemernosti a pohodlia odskúšaných postupov,
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venujeme sa asfaltovaniu ciest a chodníkov, rozširovaniu parkovacích plôch, organizovaniu jarmokov,
zatepľovaniu municipálnych budov a čas nám uteká... Za posledných 10–15 rokov vysadené stromy
už mohli reálne prispievať k úprave mikroklímy sídla,
poskytovať množstvo ekosystémových služieb. My
ale rátame výpadky výsadieb v dôsledku nedostatočnej údržby (najmä zálievky) v suchom období na
desiatky percent. Niekedy mám pocit, že chodíme
v kruhu...
Opatrný optimizmus na záver
Napriek vnímanému status quo verím v posun
v myslení. Na Slovensku sa životné prostredie stáva
intenzívne pertraktovanou témou. Komunikuje ju
pani prezidentka, v europarlamente nás zastupujú
i europoslanci, ktorí vzišli z „ochranárskeho prostredia“. Nový minister pôdohospodárstva avizuje
zmenu prístupu v ťažbe drevnej hmoty, obmedzenie pestovania technických plodín na biopalivá.
Dochádza k ideovej a generačnej výmene v komunálnej politike. Táto dobrá vlna by sa mohla odzrkadliť
i v každodennom výkone tvorby a ochrany životného
prostredia v mestách. Zelená a modrá infraštruktúra
by mohli prejsť z pozície Popolušky na rovnocenné
miesto za okrúhlym stolom, za ktorým metaforicky
sedia iné dôležité agendy manažmentu mesta. Vtedy
budeme schopní nie len reagovať na situáciu, ale implementovať i preventívne opatrenia a predchádzať
dôsledkom klimatickej zmeny, regulovať životné
prostredie sídla udržateľným spôsobom v prospech
zelene, vody a v konečnom dôsledku i obyvateľa.
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Stromy jako
klimatizace veřejných
prostranství

Změny klimatu zaznamenané v posledních letech jsou obzvláště patrné v městském
prostředí. Obecný vývoj této problematiky do určité míry předpovídá vznik efektu
tepelného městského ostrova. Za nejúčinnější opatření pro adaptaci na změnu
klimatu v našich zeměpisných šířkách odborníci na klima v současnosti považují
stromy s velkými korunami.
T: Stefan Schmidt, Erwin Murer, Karl Grimm, Daniel Zimmermann

Tyto stromy reagují rozdílně na jednotlivá roční
období a nepřehřívají se. Jako živé organismy neposkytují pouze stín v horkém letním období, ale také
aktivně přispívají k ochlazování veřejného prostoru
vypařováním vody / evapotranspirací. Pro zajištění
jejich dlouhodobé vitality však potřebují speciální
péči. Zcela zásadní význam má zajištění prostoru
pro růst kořenů i pod zpevněnými povrchy městských veřejných ploch.
Klimatická krize: bude horko
Horká a suchá léta se stále teplejšími dny a tropickými nocemi, intenzivní srážkové úhrny na malých
územích, které přeplňují kanalizační systémy

a způsobují lokální záplavy – s těmito následky změny klimatu se města a obce v Rakousku i v České
republice potýkají stále častěji. Na základě klimatických předpovědí na několik desetiletí dopředu
je zřejmé, že se nacházíme teprve na počátku
klimatické krize. Abychom se v hustě obydlených
oblastech nedostali na její úplnou hranici, měly by
municipality zareagovat co nejrychleji a přijmout
smysluplná adaptační opatření.
Rozsáhlé ozeleňování ulic a náměstí, střech
domů i fasád může pomoci zmírnit dopady změny
klimatu. Klimatizační funkce stromů je ale závislá
na schopnosti půdy zadržet vodu a následně ji
uvolňovat pro potřebu jejich transpirace. Také je
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▲ Příklad vizualizace
zeleného uličního
prostoru. Nalevo nová
výsadba v roce 2020
a napravo efekt v roce
2040 (grafika 3: 0)
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výška (m)

Nároky na prokořenitelný prostor vztažené
k výšce stromu a jeho stáří, červeně vyznačena
častá realita v našich městech (grafika FLL, LWG
Veitshöchheim 2010, upraveno)
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nutné počítat s tím, že stromy ve městě začínají
tuto klimatizační funkci plně poskytovat teprve za
25–30 let, kdy již mají vyvinuté a dostatečně velké
koruny. Velikost koruny stromu koreluje s objemem kořenové soustavy a v dnešních nepříznivých
podmínkách dosáhnou stromy (respektive jejich
kořeny) v uličním prostoru příliš rychle na samé
hranice jejich možnosti vodu přijímat a následně ji
asimilačním aparátem vypařovat.
Městské stromy trpí nedostatkem
podzemního prostoru
Stromy vyžadují kvalitní přípravu stanoviště i následnou péči. Pokud ji nemají, dožijí se na stanovišti
v těch nejtěžších podmínkách sotva několik let.
V současné praxi narážíme v městech a obcích na
nedostatek prostoru pro kořeny, většinou nevhodný substrát, zhutněnou půdu a kontaminovanou
povrchovou vodu.
Skutečnost je taková, že většina stromořadí v Rakousku není v průměru starší než 20–30 let a nemá
tedy šanci plně rozvinout svůj klimatizační potenciál!
Kořeny mohou poškodit městskou infrastrukturu. Ať už jde o vzdouvání povrchů nebo vrůstání
kořenů do technických sítí, příčiny těchto škod jsou
v zásadě shodné: ve zhutněných půdách kořeny trpí
nedostatkem vzduchu a vody a při jejich hledání
jdou cestou nejmenšího odporu. Jinými slovy:
pokud strom najde dostatečný prostor s prokořenitelným substrátem, je pravděpodobnost poškození
infrastruktury významně nižší.

Poškození technických sítí kořeny stromů se tedy
dá předejít. Pokud mají stromy v podzemí k dispozici dostatečný objem prokořenitelného prostoru
(tedy s vhodným a permanentně provzdušněným
stromovým substrátem s dostatkem pórů), k poškození infrastruktury a vedení zpravidla nedochází.
S klimatickou krizí přichází také více extrémních
srážek. Dalším průvodním jevem klimatické krize je
změna distribuce srážek v čase, prostoru i v jejich
množství. Z prostého fyzikálního důvodu musíme
počítat s nárůstem intenzity maloplošných krátkodobých a extrémně vydatných srážek. To znamená,
že roční srážkový úhrn zůstane přibližně stejný,
avšak s lokálním výskytem extrémních srážkových
situací, při nichž dochází k významnému překročení
mezní kapacity městských kanalizací. Výsledkem je
nárůst počtu bleskových lokálních povodní.
„Schwammstadt“ – Město jako houba
V rámci principu, který bývá označován
„Schwammstadt“ (město fungující jako houba) je
pozornost upřena zejména na uliční stromy a rozvoj
a rozšíření dříve neprokořenitelného a zhutněného prostoru pod zpevněnými plochami (chodníky,
parkovišti, cyklostezkami, tramvajovými pásy).
Pozn. autora: podle rakouské definice tento výraz
označuje péči zaměřenou na prokořenitelný a životní prostor stromu, nezaměňovat prosím s německo-čínským termínem Sponge City, který se zabývá
širokými aspekty vodní bilance sídel. Pro tento
princip musí mít podzemní konstrukce zpevněných
ploch vhodnou strukturu, splňující jak požadavky na
stavbu komunikací s ohledem na jejich nosnost, tak
požadavky velkokorunných stromů na dostatečný
kořenový prostor. Zároveň se tak vytváří lokální

Konstrukce ulice
dle principu
Schwammstadt –
výsadbová jáma
přechází v propojený
prokořenitelný prostor
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▼ Součásti
a funkce principu
„Schwammstadt“
(grafika 3: 0)

retenční kapacita pro srážkové extrémy, která odlehčuje zatížení městských kanalizačních systémů.
Jako klimatizace fungují především velkokorunné stromy, a to hned několika způsoby. Kromě
poskytování stínu je ochlazování bezprostředního
okolí stromu efektivně zajištěno zejména jejich
metabolismem (cirkulace vody a plynů v rostlinném
organismu a jejich interakce s prostředím).
Jak funguje systém Schwammstadt
Základem systému je nosná struktura, tvořená
kamenivem frakce 100–150 mm, která je schopna
absorbovat zatížení. Přibližně 30 procent objemu
tvoří prázdné prostory, které mohou zadržovat
dešťovou vodu a při vyplnění prostorů kořenovým
substrátem poskytnout stromům prokořenitelný
prostor. Zásadní ale je, aby kořenový substrát nebyl
dodatečně zhutňován.
V kombinaci s lokálním systémem hospodaření
s dešťovou vodou se voda dostává do podzemí a je
kořenovému systému hojně dodávána distribuční
vrstvou. Zasakování je zajištěno buď prostřednictvím vhodných vpustí (v závislosti na úrovni znečištění povrchové vody buď s filtrem nebo bez, podle

Přenos a rozložení
zatížení na skelet

Hrubá frakce
kameniva

Retence + prostor pro
kořenový substrát

Mezery

Vzduchové póry
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Vodní póry

Jemná půda

Krátkodobě působící

Hnojivo

Střednědobě působící

Kompost

Dlouhodobě působící

Biouhlí

rakouských předpisů) nebo prostřednictvím zasakovacích průlehů a záhonů (půdní filtr). Přes tuto
distribuční vrstvu probíhá také výměna plynů. V případě vydatného deště se nejprve naplní retenční
prostor, následně je část vody zadržena v kořenové
oblasti tak, aby byla dostupná pro rostliny.
„Schwammstadt“ v prostoru ulice
Aby se pro kořeny městských stromů vytvořily
vhodné podmínky (dostatek přístupného vzduchu,
vody, živin) je nutné v místech, kde je žádoucí zvýšený růst kořenů, aplikovat do kameninové frakce
kořenový substrát (prachové částice, písek s hnojivem, kompost a aktivní uhlí). Retenční prostor se
tím redukuje zhruba na polovinu. Rozdílná velikost
pórů tohoto substrátu následně způsobuje efekt
houby – písčité složky zajištují přístup vzduchu,
prachové částice vodní bilanci (retenční kapacita
versus gravitace). Zásobování živinami je zajištěno
hnojivem (krátkodobé), kompostem (střednědobé)
a složkami na bázi aktivního uhlí (dlouhodobé).
Základem plánovacího procesu je bezpodmínečné dodržování základních faktorů, jako je například
profesionální plánování, koordinace a přizpůsobení

Voda,
vzduch

Skladba
kořenového
substrátu

Živiny

Trees as an air
conditioning
system in cities
Broad-canopy avenue
trees as a measure
of adaptation to the
climate change are
necessary and useful.
The blue-green infrastructure needs space,
suitable technology
and planning – the
“sponge city” principle
offers a very good solution for street trees
and development of
void spaces under hard
surfaces that previously weren’t available for
rooting.

◀ Materiály využívané v systému
„Schwammstadt“ – vlevo hrubá
frakce 100–150 mm,
uprostřed hrubá
frakce s kořenovým
substrátem, napravo
pěstební stromový
substrát používaný
v bezprostředním okolí
kmene (foto 3:0)
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se lokální situaci tak, aby stromu bylo poskytnuto
dlouhodobě zajištěné stanoviště.
Projektová řešení vždy vycházejí z místních podmínek a vždy jsou optimálně přizpůsobována konkrétní lokalitě. V maximální možné míře se využívají
místní materiály. Profesionální realizace a podpora
jsou klíčovými podmínkami úspěchu.
Shrnutí závěrem
Použití velkokorunných alejových stromů jako
opatření zaváděné v rámci adaptace na změnu
klimatu je nezbytné a smysluplné! Modrozelená
infrastruktura potřebuje prostor, vhodné technologie a plánování – princip „Schwammstadt“ nabízí
skvělé řešení:
• Vlastnosti materiálu a složení komponentů
stejně jako podmínky instalace se stanovují
praktickým způsobem.
• K dispozici je dostatečně vysoká vzdušná
kapacita pro výměnu plynů, dostatečně vysoká
kapacita pro infiltraci a zároveň dostatečná permeabilita pro vodu, aby se zabránilo její stagnaci,
i vysoká vodní a využitelná polní vodní kapacita
půdy pro vodní režim stromů.
• Substráty se testují v polních experimentech
s vědeckou podporou (například v rámci rekonstrukce komunikace Gradner Straße ve Štýrském
Hradci, testování probíhá od listopadu 2019).
• Substráty mohou uplatnit svou plnou účinnost
pouze po předchozím průzkumu stanoviště a eliminaci lokálních nedostatků.
Pokud vás článek zaujal a chcete se o tématu dozvědět více, navštivte na našem webu videosborník
z konference Urbanscapes 2019, kde měli autoři
článku zajímavou přednášku The Sponge City Principle (https://szkt.cz/osveta/videosborniky).

Stefan Schmidt
Höhere Bundeslehr-

und Forschungsanstalt für Gartenbau,
Vídeň-Schönbrunn
a krajinářský architekt
na volné noze

Erwin Murer
Federální zástupce pro

vodní hospodářství,
Institut pro pěstební
technologie, půdní
a vodní hospodářství

Daniel
Zimmermann
Krajinářský ateliér 3:0

ve Vídni

▲▲▲ Aplikace kořenového substrátu (foto
W. Lanner)
▲▲ Kořenový substrát
se do hrubé frakce
zapravuje proplavením
pomocí malého množství vody aplikovaného
pod vysokým tlakem.
U této technologie
je důležité prezicní
a správné provedení
(foto 3:0)
▲ Výsadba stromu
do výsadbové mísy
vyplněné stromovým
substrátem (foto 3: 0)
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Karl Grimm
Krajinářský architekt,

Vídeň
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Modrozelená
infrastruktura aneb
jak vyhrát válku profesí
Aktuálním tématem v současné krajinářské architektuře je
modrozelená struktura, respektive modrozelenošedá struktura,
výstižněji označující v názvu všechny komponenty, které
funkčnost systému definují, jak prezentoval švédský ateliér
EDGES z Malmo na říjnovém semináři v Olomouci v roce 2019 ústy
Kenta Fridella a Martina Vysokého. Není překvapivé, že severské
země mají za sebou řadu realizací na toto téma a že systém se tam
stává standardem ve výstavbě.
T: Radek Pavlačka
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Park Okružní Prostějov, vizualizace návrhu.
Vnitřní obdélníková
plocha s jezírkem
a poldrem je víceméně
velkým zasakovacím
objektem. Bílé objekty
vlevo jsou částí obytné
zástavby, která bude
využívat retenční
kapacitu území parku

Není rovněž překvapením, že u nás je situace nesrovnatelně horší, a to nejen v realizacích, ale také
obecně v možnostech zdárné aplikace, která naráží
na rigidní legislativu a obecné klima vstřícnosti
a kreativity, která se u nás prostě nenosí. To se
nakonec bude jevit jako největší problém zavádění
nutných opatření do praxe. Seminářů, vědeckých
prací, metodik a pilotních projektů bude jistě dosti
a v této oblasti překonáme nejednu evropskou zemi.
Velmi dobrý postřeh měla na semináři v Olomouci Ing. Radka Fingerová, když za přitakávání
česko-švédských kolegů konstatovala, že to možná
nejpodstatnější je rovněž zde v Čechách (ne)schopnost mezioborové spolupráce, která je v této oblasti
nevyhnutelná.
Osobně mám bohaté zkušenosti z větších developerských projektů, jak nejen peníze (to by ještě bylo
pochopitelné), ale zejména komunikační bariéry
a ještě přesněji zavedený způsob segregovaného
stylu práce jednotlivých profesí přináší fatální degradaci původních idejí výstavby.
Studie, vyrostlé v prestižní soutěži, často prezentují na papíře lány zeleně a vysokou výtvarnou
kvalitu a také často „zneužívají“ téma zelené oázy
v názvu, jako rezidence Zahrady, Park centrum
apod. Bohužel v následných stupních dokumentace není daná myšlenka jako základní hodnota
dále rozvíjena (zůstane pouze jako marketingový
slogan), ale jednotlivé profese se rozjedou ve své
(ne)kreativitě úprkem vpřed, načež nastává většinou v dramaticky těsném termínu před odevzdáním
ne-koordinace, ale boj o přežití, v němž je samozřejmě zeleň to poslední, co developera, investora
a posléze i utahaného hlavního architekta zajímá.
To nejpodstatnější, co v daném procesu chybí zeleni, je argumentační munice. Projekty staveb jsou
zvyklé respektovat řadu hygienických norem, například osvětlení, větratelnost, prostorovost apod. Jak
užitečné by bylo, kdyby bylo množství zeleně vyjádřeno procentem zastínitelnosti zpevněných ploch,
výpočtem indexu teplotního maxima přehřívání atd.
Lokální vyhláška o procentu zeleně je užitečná alternativa, ale nedokonalá, protože působí spíše jako
požadavek bez argumentace a navíc jen částečně
zaručuje funkčnost zelených komponent.
Systém „zelenomodrošedá“ infrastruktura je
jedinečnou příležitostí, jak dostat téma zeleně na
úroveň rovnocennou technickým objektům, protože
předmětem zájmu je především technický požadavek hospodaření s vodou, odvodnění zpevněných
ploch, šetření nákladů na vodné a stočné. A je
štěstí, že se zeleň stává neoddělitelnou součástí
funkčnosti systému stejně jako vegetační substráty
ve stratifikaci technických a nosných vrstev. Tuto
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příležitost bychom si neměli nechat vzít příbuznými
nebo i docela vzdálenými obory, jak tomu občas
v praxi bývá, když se leckdo chytá příležitosti uplatnit se a vydělat.
Stále naléhavější problém se suchem vyžaduje
spíše konat než teoretizovat. Výzkum a metodická podpora je jistě důležitá na úrovni státu, který
dostane do rukou argumentaci a představu, jak a co
má podporovat (i v této rovině máme v Čechách
jisté zlozvyky). Ovšem na úrovni měst a obcí lze
konat víceméně okamžitě. K inspiraci stačí semináře
a diskuse, kterých proběhlo jen v roce 2019 několik.
Systém hospodaření s vodou je, ale i není složitý
a bude se v průběhu času zdokonalovat. Nicméně nebojme se i méně dokonalých opatření, která
mají tu výhodu, že zoufalou situaci za méně peněz
a v přiměřeném čase vylepší. Ostatně řada krajinářů
již dávno přemýšlí o tom, jak dostat vodu do záhonu
přirozeným spádem se sníženým obrubníkem, jak
zavlažovat z dešťových retencí, jak využít terénní
deprese pro vodní prvek apod. V tomto měřítku
můžeme každý z nás, krajinářských architektů,
provádět malá opatření, pokusy a navazování mezioborové spolupráce. Munici k vlídnému boji si každý
vyzvedněte za symbolický poplatek na seminářích
a diskusích o modrozelené infrastruktuře, které
pravidelně pořádá i vydavatel tohoto časopisu –
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Jen, prosím, necpěte do tohoto tématu bezduché lány trvalkových záhonů vysoké náročnosti,
nesmyslné druhově složené aleje a další oblíbené
hlouposti bez jasné vazby na smysl systému modrozelené struktury, neboť tak přispíváte k diskreditaci
krajinářské odbornosti, jak se často v praxi děje.
Tak trochu úkrokem si neodpustím sdělit zklamání nad realizací ekologických výzev v nizozemském
podání, jak jsem mohl zhlédnout na exkurzi loni
na jaře se SZÚZ. Biodiverzita, sporná to veličina,
uplatňovaná v centrech megapolis, je realizována
plantážemi zahradních trvalek a s velkou oblibou
používanými antiekologickými energeticky megalomanskými zelenými stěnami. Na druhou stranu
nutno ocenit schopnost státu vytvořit z aktuálního
tématu národní hospodářský zázrak formou symfonie mezi státním aparátem a oborovými cechy.
Nizozemsko dokáže bohatnout, ale to není cesta,
jak zachránit planetu a už vůbec ne jak získat morální kredit poučovat méně rozvinuté země o tom,
jak se mají chovat k přírodě. V každém případě je
bohatství možným zdrojem vykoupení a není důvod
pochybovat, že Nizozemci svou kreativitu využijí
i pro chytrá ekologická řešení. Jenom je nutné být
kritický k hledání správné cesty, abychom nebloudili zbytečně dlouho.
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Ing. Radek
Pavlačka
Autorizovaný krajinářský architekt, absolvent
ZF Lednice na Moravě
(1986). Od roku 1991
spolumajitel a jednatel
zahradnické firmy
Zahrada Olomouc s.r.o.,
vedoucí jejího ateliéru.

Park Okružní v Prostějově
Příkladem iniciativy zdola nebo lokální aktivity může
být projekt parku Okružní v Prostějově. Úřad města
se rozhodl založit objekt zeleně v předstihu před
výstavbou budoucích přilehlých obytných bloků
a pod vlivem tématu hospodaření s vodou vyslovil
zadání počítat do budoucna se zdrojem vody ze
střech a přilehlých komunikací. Půvab náhody byl
v tom, že jsme byli jako ateliér osloveni krátce poté,
co jsme absolvovali týdenní exkurzi po příkladech
německých realizací v dané tematice.
To nás inspirovalo k využití vody z budoucích
střech a zadržení dešťové vody co nejefektivněji na
místě pro zdárný vývoj vegetace. Námi stanoveným
cílem měl být kontaktní vodní prvek, tedy dílo, které
by umožnilo vstup do vody bez nebezpečí utonutí,
voda by se měla udržet relativně čistá po celý rok,
a i za velkého sucha by byla šance, že voda nezmizí.
Dále to celé uskutečnit bez potřeby vstupní energie
pro technologické vystrojení.
Vodní nádrž jsme dimenzovali tak, aby odpovídala možnostem doplnění výparu z nejmenší
srážky v nejsušším období. Pro zjednodušení
jsme počítali s lokální drobnou srážkou v parném
létě, kdy zaprší jednou za 14 dní. Zdroj by měl
pokrýt odpar za toto období a hladina vody k falešnému dnu je nastavena tak, aby byla větší než
tento úbytek. Aby voda nezelenala, a přesto byla
pro pohyb ve vodě mělká, vytvořili jsme falešné
dno. Betonová vana bude dva metry hluboká,
ovšem zasypaná velkými balvany, na které se
postupnou stratifikací menších a menších frakcí

navrství falešné dno s hladinou kolem 30–40 cm.
Voda mezi kameny bude ve tmě nebo přistíněná
a také díky hloubce si udrží příznivou teplotu znemožňující rozvoj sinic a řas. Kameny snižují objem
potřebné vody, který nám chybí a zajistí optický
efekt velkého vodního prvku.
V Německu jsme tento systém viděli realizovaný
v jiné technologii, a sice u architektonizovaných
bazénů s mělčím dnem a proudící vodou jako podporu studenější vody. V našem projektu tento nápad
aplikujeme na objekt jezírka bez použití technologie
a celý objekt je spíše systém kanalizace (ošklivě řečeno). Pohyb, výměnu a pročištění zajišťuje
pouze přívod vody ze střech gravitací do spodní
části nádrže, což způsobí vyplavení (přetečení)
do okolního drenážovaného terénu – navazujícího
travnatého poldru. Jezírko je vlastně jakousi šachticí
na odvodňovací trase. Při vydatných deštích dojde
k permanentnímu vyplachování vody přetékáním do
přilehlého poldru, který s jezírkem tvoří dominantní
motiv parku. Samozřejmě že je zde také bezpečnostní přeliv v případě, že bude systém přehlcen a voda
by stoupala do objektů. Přeliv je zkratkou, jak dostat
vodu do poldru bez zpomalení průtokem přes jezírko.
Ostatní budoucí zpevněné plochy jsou odvodněny rovněž do poldru, který je dimenzován s ohledem
na potřebu lokality. Většina zpevněných ploch
v parku to nebude téměř potřebovat, protože jsou
propustné z podstaty navržené konstrukce.
Výkopy ze stavby nádrže a ze zpevněných ploch
zůstávají na místě a využijí se jako terénní modelace. Ostatní plochy tvoří různorodé vegetační prvky
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Blue-green
infrastructure:
how to win
the war of the
professions
The system of the
“green-blue-grey”
infrastructure offers
a unique opportunity to
assign the same importance to greenery as
to technical elements.
Research and methodological support
are important on the
level of state, while
immediate action is possible on municipal and
community levels. We
should not worry about
less-than-perfect solutions. The experiment
titled Park Okružní
Prostějov is an example
of an initiative on the
local level. The park is
being established before the development
of residential blocks as
a future retention zone.
Water is used in a lake
that is constructed as
a recreational water
feature capable of
functioning also in dry
periods, using minimum rainfall and with
sustainable purity of
water achieved without
any input energies.

ZAHRADA PARK KRAJINA
Schéma hospodaření
s vodou – napouštění
jezírka, směr přetékání vody do poldru
a přepad vody do
samostatného vsaku
v poldru

Výkres materiálového
a výškového řešení
ploch a povrchů

nebo spíše objekty, jak je chápe idea kompozice. Nejvýraznějším jsou suťová společenstva s břízou, vrbou a javorem,
dále luční partie se dvěma sečemi v roce a obvodová zeleň
jako porost stromů a keřů, vymezující prostor parku vůči okolí.
Průhled je pouze podélným směrem do krajiny.
Povrchy zpevněných ploch jsou záměrně pestré. Nejfrekventovanější plochy a s vazbou na obytné bloky jsou z česaného betonu, ke kterému v maximálním kontrastu jsou přiřazeny
plochy z MZK, štětované dlažby a štěrku.
Park reflektuje moderní ekologické výzvy, ale je i místem střetu
výrazné architektonické stylizace s živelnou přírodní složkou. To
odpovídá jak spojení s obytnými bloky, tak budoucímu zatížení
provozem. Betonový bazén, betonové dlažby a architektonizující
modelace se časem začnou utápět v přírodním procesu, který se
prosadí vývojem vegetace, nastavené tímto směrem a ve vodním
živlu, jenž se jistě uplatní po svém navzdory našim představám.

Závěrem by bylo férové uvést, že tento experiment máme
stavebně pojištěn možností dodatečné instalace nějaké
technické podpory v případě, že nebude vše takové, jak bychom si přáli. Jde o dopouštění vody, filtraci apod., která by
se instalovala do objektů sloužících v návrhu jen jako kalové
a manipulační šachtice, ale v případě potřeby umožní dodatečnou přestavbu. Jde totiž o novátorské řešení, které je prostě
krokem do neznáma a vyžaduje jistou odvahu jít do případných
potíží a kreativně reagovat. Jezírko bude také jistou dobu
v suchém stádiu, než se dostaví obytné bloky, což zohledňuje
jeho forma ztvárnění.
Výsledek realizace nechť zastoupí nákladné vědecké experimenty a pružně se vylepší další realizací našich kolegů.
Projekt se začíná realizovat a měl by být dokončen v roce 2021.
Autoři projektu: Radek Pavlačka a Lubomír Čech – krajináři,
Viktor Čehovský – architekt, Petr Gotthans – vodař.
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Realizace odvodnění
cest na Špilberku.
Foto Tomáš Trnka, VZmB

Sucho v Brně
V posledních letech se začalo sucho projevovat i v české krajině, avšak ve městech je
tato situace znát již delší dobu. Z měření prováděných v Brně od roku 1961 vyplývá, že
průměrná teplota se zvýšila o 2,4 °C, počet dní se sněhovou pokrývkou se snížil o deset,
a naopak narostl počet dní s teplotním maximem nad 30 °C. Z ročního úhrnu srážek okolo
500 mm stromy v ulicích využijí jen zlomek vzhledem k velkému množství zpevněných
ploch a odvodu většiny povrchových vod do kanalizace. Životaschopnost zejména nově
vysazených stromů je tak závislá na dotacích vody, ani ty však nemusí mít vzhledem
k hydrologické bilanci dlouhého trvání. Cílem je zlepšit v plochách zeleně podmínky pro
využití jakékoli vody, nejlépe té přirozené, ale rovněž té dodávané, protože voda začíná
být cenným artiklem.
T: Alexandra Koutná
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ZAHRADA PARK KRAJINA

Každý počin na zlepšení vláhových poměrů v zastavěném území i v krajině má smysl. Každý hráč má
své možnosti, jde jen o to, aby měl zájem, odvahu
a prostředky je realizovat. V následujících odstavcích jsou nastíněny možnosti a také limity toho, jak
se v Brně více či méně daří na sucho reagovat.

kapacitou pro průsak přívalových srážek, je doplněna
podobrubníkovými vtoky krytými mříží. Prostor pod
mříží je vysypán hrubým štěrkem k zachycení usaditelných částic, pod ním je vrstva zemního filtru ze
sorpčního materiálu k zachycení zbytkového znečištění (uhlovodíky, těžké kovy apod.). Voda protéká přes
filtrační vrstvy do níže položeného retenčního a akumulačního prostoru vyplněného hrubým štěrkem.
Objekt tvořený štěrkovým tělesem, odděleným od
rostlé zeminy geotextilií, je veden v celé délce ulice
v pásu pod navrženým stromořadím. Ve štěrkovém
tělese je podélně uloženo drenážní potrubí, zaústěné
u každého retenčně-akumulačního objektu do šachty
s regulátorem odtoku. Bezpečnostní přeliv v každé
šachtě definuje úroveň návrhové hladiny. Spodní
vrstva štěrkového tělesa – akumulační prostor – je
zahloubena pod úroveň odtoku z regulační šachty
a voda v ní zadržovaná bude postupně odebírána kořenovým systémem stromů. Horní vrstva – retenční
prostor – slouží ke krátkodobému zadržení přívalové
srážkové vody v případě naplnění akumulačního objemu. Přebytek dešťové vody je odváděn do dešťové
kanalizace pro veřejnou potřebu, a to v množství
omezeném na hodnotu okamžitého odtoku 10 l/s.ha.

Koncepce a plánování
Hospodaření s vodou by se mělo stát běžnou součástí návrhu řešení uličního prostoru. Je to zásadní
krok v řešení dostatku vláhy pro stromy, který je třeba prosazovat v nových realizacích, aby se časem
stal standardem. Jak vodu stromům dodat v podobě zálivky či jiných opatření, je až druhotnou záležitostí. V tomto ohledu jsou projekty soukromých
investorů krok před městem. Příkladem je stavba
„3 bloky Opuštěná-Trnitá, Brno, 1. etapa“ (kolektiv
autorů – Gustav Křivinka, Aleš Burian, Tomáš Ctibor, Pavel Stříteský, Jiří Švestka, Jaroslav Škola).
Princip projektu spočívá ve vyspádování jízdních
pruhů, chodníků a nezpevněných ploch do podélných
odstavných pásů. Jejich povrch z distanční dlažby
umožní přímý zásak vody do podkladních vrstev. Jelikož distanční dlažba nedisponuje dostatečnou jímací

Ing. Alexandra
Koutná
Absolventka Zahradnické fakulty Mendelu
v Brně, obor Zahradnictví. Posledních dvacet
let pracuje jako správce
stromořadí a parků
v městské příspěvkové
organizaci Veřejná zeleň
města Brna. Členka
správní rady Společnosti
pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Projekt 3 bloky OpuštěnáTrnitá – podélný řez chodníkem
v místě stromořadí
1 nátokové místo
2 šachta s bezp. přepadem
3 bezpečnostní přepad
4 redukovaný odtok
5 šterk
6 zeolit
7 retence
8 mříž na betonových patkách
9 akumulace
10 revizní šachta
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▶ Realizace
odvodnění cest na
Špilberku

Koncepční řešení nemusí být pouze v úrovni složitých technologických postupů. Jednoduchý princip
odvodu srážkových vod z komunikace do travnatých ploch funguje v parku Špilberk již několik let.
Stromům se nejlépe daří ve volné půdě, která je
propustná pro vodu a vzduch. Toto řešení ale nelze
uplatnit všude. Pokud musí být komunikační plochy
zpevněné (pěší zóny, parkovací stání), je snaha
vytvořit co největší prokořenitelný prostor i pod
zpevněným povrchem, aby zde byla dostatečná
kapacita pro růst a rozvoj kořenů s dostupnými
živinami, vodou a vzduchem. Strukturní substráty
či sestavy prokořenitelných buněk jsou dostatečně
nosné pro konstrukční vrstvy zpevněných povrchů,
zároveň poskytují prostor a podmínky pro růst stromů. Vhodné je tyto systémy doplnit závlahovými
a ventilačními prvky. Kde je to ale jen trochu možné,
preferujeme otevřený „živý“ povrch.
Zlepšení stávajících stanovištních podmínek
Ani dostatek půdy okolo stromů není všespásný.
Pokud je půda zhutněna sešlapem či pojezdem,
chová se podobně jako zpevněný povrch, její propustnost pro vodu a vzduch je minimální. Jednou
z možností, jak stav zlepšit, je provzdušnění půdy.
Pro šetrné rozrušení a odstranění svrchní vrstvy
utužené půdy využíváme Air spade s následnou
náhradou odstraněné vrstvy vhodným substrátem,
který zlepší možnosti vsakování vody i propustnost
pro vzduch.
K provzdušnění půdního horizontu používáme
půdní injektáž. Injektor pronikne do hloubky zhruba
40 cm, tlakem vzduchu se zde vytvoří vzduchové
prostory, do nichž lze aplikovat hydrogel. V období
většího množství srážek slouží jako zásobárna vody,
kterou stromy postupně využijí v sušším období.
Stejně tak funguje při cílené zálivce.

▶ Čápkova ulice –
provzdušnění půdní
injektáží s následnou
aplikací hydrogelu.
Foto Tomáš Trnka,
VZmB

▶ Pohořelec – instalace půdních buněk pro
zajištění dostatečného
prokořenitelného
postoru ve zpevněné
ploše

Jde to společně
Půdní injektáž našla uplatnění také ve spolupráci s občanskou iniciativou ZALEJME. Sucho,
nedostatek vody a chřadnutí stromů jsou témata diskutovaná i laickou veřejností. Občanská
iniciativa přišla s návrhem, jak lidem umožnit,
aby se do pomoci stromům mohli aktivně zapojit.
Pokud doma ušetří vodu, mohou jí zalít konkrétní
strom, který je pro zálivku připraven. Jedná se
převážně o věkovou skupinu dospívajících stromů,
u nichž se již neprovádí povýsadbová péče, avšak
dotace vody by jejich vývoji ještě mohla pomoci.
Půdní horizont je provzdušněn injektorem, spolu
s aplikací hydrogelu je vytvořen předpoklad pro
absorpci vody v kořenovém prostoru. Místo vpichu
je rozšířeno vrtem do hloubky cca 20 cm, otvor je

▶ Úprava povrchu nad
půdními buňkami
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▼ Výřez mapy zálivkových míst a zálivkové
místo označené informačním štítkem
Zdroj: ZALEJME.cz

vyplněn štěrkem, keramzitem či štěpkou. Takto
ošetřená místa jsou označena cedulemi, nově je
také spuštěna aplikace s vyznačením konkrétních
stromů v mapě a informacích o doposud provedené zálivce. Iniciativě jsou poskytována data
z městského GISu se základními informacemi
o jednotlivých stromech.
Má iniciativní zálivka pro stromy význam? Pokud
ne fyziologický (s ohledem na zatím poměrně malé
množství dodávané vody), psychologický jistě ano.
Pozitivní je už jen možnost aktivně se zapojit, další
plus pak to, že na tu snahu někdo další slyší. Často
se ozývá, že lidem je jedno, co se děje za prahem
jejich domu. A když jim to jedno není, přece je od
toho odhodlání pomoci nebudeme odrazovat. Možná se aktivita mezi lidmi zvýší a třeba bude přínos
i hmatatelný.
Obyčejná zálivka
Zálivka dospělých stromů je diskutabilní, v obecnější rovině zřejmě není přínosem, ale jako všude, i zde
by se našly výjimky, kdy smysl mít může. U výsadeb
je to naopak opatření běžné a nutné, ale i tady je
prostor pro otázky a diskuzi, jak dlouho stromy
zalévat, jak často, v jakém množství… Vzhledem
k množství proměnných (velikost stromu, místo
výsadby, pomocné látky v substrátu, klimatické
podmínky, technologie zálivky…) je i velké rozpětí
možných odpovědí.
Nám se v ulicích osvědčila tzv. dvojitá zálivka. Pro
strom velikosti 14–16 cm je doporučované množství
vody pro jednu zálivku 60–80 litrů. Strom v jednom
dni zalijeme zhruba 40 litry vody. A druhý den
znovu, stejný strom, stejné množství. Má to několik
důvodů – při první zálivce trvá poměrně dlouho, než
se voda vsákne do půdy, 40 litrů je spíše maximum,
které je běžně velká zálivková mísa schopna jednorázově pojmout (a pracovník je schopen bez újmy
na psychice absolvovat). Opakovaná zálivka do vlhké půdy umožní lepší vsakování a sníží se množství
nevyužité vody, která by odtekla mimo misku.
V poslední době rozšířené závlahové vaky také
využíváme, ale především jako doplněk, nikoli
náhradu běžné zálivky. Zejména ve zpevněných
plochách, v půdních mřížích, kde je obtížné vytvořit
zálivkovou mísu.
Závěrem poznámka: výše zmíněné je uváděno
jako možnosti, jakými se snažíme suchu vzdorovat.
Není to absolutní výčet opatření a stoprocentní
úspěšnost není jistá. Některé dnes používané mechanismy, v jejichž účinnost nyní věříme, se mohou
časem ukázat jako méně funkční.
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Drought in Brno
In the past few years,
drought has significantly affected the Czech
landscape, but in cities
it has been apparent
for much longer. Due to
the prevalence of hard
surfaces and drainage
of most of the rainwater
into the sewerage,
street trees can only
utilize a fraction of the
rainfall, which is becoming ever sparser.
How do we try to fight
drought in the streets
of Brno? Our effort
is to include measures ensuring better
utilization of water and
its retention within
soil into projects for
new public spaces
or buildings. These
may include retention
reservoirs catching
rainwater and then
releasing it to the soil,
or just simple ways of
draining rainwater into
green areas instead of
sewers. The existing
site conditions can be
improved by aeration
of the soil followed by
application of hydrogel.
We are striving for
a more efficient watering of planted trees by
repeating the watering
of a single spot on two
consecutive days, or by
additional application
of irrigation bags.

TÉMA: MĚSTA V DOBĚ SUCHA

Okrasné rostliny
ve městech
V současnosti žije více než polovina lidí ve velkých městech. V Evropě
je podíl městského obyvatelstva ještě větší a dosahuje až 70 procent.
Urbanizace lidských sídel, tj. jejich vývoj v sídla (velko)městského typu,
výrazně ovlivňuje flóru a vegetaci zasažených území. A naopak městská
flóra a vegetace, ať už spontánní nebo v kulturách, výrazně ovlivňuje život
obyvatel měst.
T+F: Zdeňka Lososová

48

ZAHRADA PARK KRAJINA

Zpočátku byla urbanizace krajiny spojována výhradně s destrukcí přirozených stanovišť, a tedy
i s mizením nemalého počtu rostlinných druhů
a celkovým ochuzením flóry. Srovnání druhové
bohatosti velkých měst s okolní, zpravidla zemědělskou krajinou však ukázalo, že květena velkých
měst je druhově bohatší než květena jejich okolí.
Je to dáno tím, že vedle domácích druhů rostlin,
kterým vyhovují některé městské biotopy, se ve
městech nachází také velké množství nepůvodních
druhů. Kromě těchto spontánně se vyskytujících
rostlin tvoří významnou složku městského prostředí
pěstované rostliny. Jejich výběr se řídí hlavně estetickou hodnotou těchto druhů. Jak ale jinak mohou
ovlivnit rostliny městské prostředí?
Touto otázkou jsme se částečně zabývali při
porovnání vlastností pěstovaných a spontánně se
vyskytujících rostlin v řadě světových měst. Zajímalo
nás, jak se vliv pěstovaných rostlin na fungování
ekosystémů mění ve městech ležících v rozdílných
klimatických oblastech. Srovnávali jsme funkční
strukturu pěstovaných a volně se vyskytujících rostlin v jednotlivých městech. Co si pod tím představit?
Jsou to jednoduše měřitelné funkční vlastnosti rostlin, například jejich výška, tvar a velikost listu nebo
barva květu. Většina z těchto vlastností je důležitá
pro život a konkurenceschopnost rostliny. Například výška ovlivňuje dostupnost světla pro rostlinu.
Světlo, které je pro růst rostlin nezbytné, je dostupnější pro rostliny vyšší než ostatní. Velikost a tvar
listu zase říkají, jak bude rostlina náročná na živiny
na stanovišti. Rozdílná barva květu přitahuje rozdílné
opylovače. Pokud tedy spolu budou růst například
všechny rostliny stejně vysoké, bude výšková struktura tohoto porostu jednotvárná, a je pravděpodobné, že světlo bude dobře dostupné všem rostlinám
na stanovišti. Naopak, pokud porostou na stanovišti
druhy různě vysoké, bude výšková struktura porostu
proměnlivější a rostliny různých výškových pater
se budou muset vypořádat s rozdílnou dostupností
světla. Obdobně je to s jinými vlastnostmi.
Vraťme se zpět k rostlinám vyskytujícím se v městském prostředí. Existuje značný počet studií, které
se zabývají vlastnostmi spontánní městské flóry.
Je to pestrá mozaika rostlin s různými strategiemi
a funkčními vlastnostmi. Ve městech se vedle zbytků
polopřirozených a přirozených biotopů (dnes jsou to
často přírodní rezervace) vyskytují umělá stanoviště
s různou četností a mírou narušování vegetačního
krytu. Jsou to například silniční krajnice, říční nábřeží, parky a příměstské lesíky, kulturní trávníky, záhony, sešlapávaná místa, starší zdi, střechy, zbořeniště
a průmyslové areály. Takto pestrý soubor biotopů,
který zřetelně převyšuje nabídku stanovišť ve volné

nebo venkovské krajině, umožňuje, aby se ve městě
vedle sebe uchytily a dlouhodobě existovaly rostlinné druhy s nejrůznějšími ekologickými nároky. Přesto
lze vysledovat, že obecně ve městech převažují rostliny s obdobnými vlastnostmi. Jsou to často rychle
rostoucí druhy, zpravidla nízkého vzrůstu a s velkými
nároky na živiny.
Pěstované rostliny jsou vybírány z nabídky zahradních center a zahradnických podniků zpravidla
pro jejich estetickou funkci. Jsou to obvykle rostliny
s nápadnými květy, plody nebo listy. Jejich význam
pro funkční strukturu městských společenstev se
však liší v závislosti na klimatu příslušného sídla. Ve
městech s aridním klimatem, jakými jsou středomořská města, jsou planě rostoucí byliny většinou
drobné, jednoleté nebo krátkověké. Kvetou zpravidla
časně na jaře, kdy je ještě dostatek vláhy, a později
usychají. Naopak pěstované rostliny jsou v kultuře
udržovány často pomocí závlah. Mohou tedy být vyšší, vytrvalé a s větší variabilitou květů, listů a plodů.
Takový nárůst funkční variability pěstovaných rostlin
oproti planým druhům se musí projevit ve svém
důsledku také na fungování celé městské flory. Pěstované rostliny mají ve městech aridních oblastí řadu
významných funkcí, které spontánně se vyskytující
rostliny díky své krátkověkosti a malému vzrůstu
nemohou poskytovat. Pěstované rostliny zvyšují
nabídku nektaru pro opylovače. Mohou sloužit jako
zdroj potravy nebo úkryt pro volně žijící živočichy.
Tyto rostliny jsou díky zavlažování vyšší a mají větší
listovou plochu. Mohou tedy účinněji než plané druhy
asimilovat oxid uhličitý, zvyšovat vzdušnou vlhkost,
zlepšovat kvalitu ovzduší nebo prostě účinněji stínit.
Je tu však i druhá strana mince. Tyto rostliny mají
větší nároky na vodu, mohou být většími producenty
alergenů nebo zanechávat větší množství listového
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Doc. RNDr.
Zdeňka
Lososová, Ph.D.
Pracuje na ústavu
botaniky a zoologie,
Přírodovědecké fakulty
Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá
se studiem diverzity
rostlinných společenstev evropských
měst a faktory, které je
ovlivňují.

◀ Kytice z planě
rostoucích druhů
natrhaná v areálu bývalé Kohnovy cihelny
v Brně
▼ Celík kanadský
(Solidago canadensis) na nevyužívaných

městských plochách
v Brně

RUBRIKA

opadu, se kterým se musí majitel nebo správce zeleně vypořádat. Při výběru rostlin je tedy třeba vážit
obě strany mince.
Ve městech s humidnějším klimatem, jakými jsou
města v České republice, není rozdíl mezi funkční
variabilitou pěstovaných a planě se vyskytujících
druhů tak výrazný. Stále však platí, že do záhonků
si vybíráme atraktivní květiny s pestrými květy,
s různými typy plodů a pozoruhodným tvarem nebo
barvou listů. Plané rostliny však nejsou tak funkčně
limitovány, jak je tomu v aridních oblastech. Samozřejmě jsou tu rozdíly mezi městskými stanovišti. Jiné je to v obytných zónách, kde se střídají
ostrůvky přirozené a polopřirozené vegetace se zahrádkami, a jiné v městských centrech, kde jakýkoli
ostrůvek pěstovaných rostlin má svůj nezastupitelný význam. Lze očekávat, že s postupnou změnou
klimatu, která změní druhové složení plané květeny,
a tedy i ráz spontánní městské vegetace, bude
význam pěstovaných rostlin ve městech vzrůstat.
Jednotlivá města jsou tvořena mozaikou pestrých biotopů. Porovnání jednotlivých měst mezi
sebou však ukazuje, že tytéž městské biotopy hostí
zpravidla stejné druhy pěstovaných bylin nezávisle
na tom, v jaké části Evropy město leží. Při procházce
po ulicích evropských měst je vidět, že sortiment
okrasných rostlin je překvapivě jednotvárný. Zahradnictví v České republice totiž mají velmi podobný
sortiment jako zahradnické obchody v Turecku,
Německu nebo Itálii, a proto jsou si květinové záhony
v Madridu, Mnichově, Krakově a Soluni překvapivě
podobné. K rozdílům ve skladbě městské květeny
naopak přispívají hlavně plané druhy na ostrůvcích

přirozené a polopřirozené vegetace. Tyto rostliny
určují jedinečnost bioty jednotlivých měst. Mějme to
na paměti.
Co můžeme dělat? Pokud se ve městech přizpůsobíme suchému horkému klimatu a budeme
vysazovat oblázkové záhony s ojedinělými travami
a sukulenty, vytvoříme víceméně bezúdržbový záhon, ale budeme se podílet na vysušování a oteplování stanoviště. V případě, že je to jen trochu možné
a lze použít závlahu, výsadba pestrého záhonu (viz
foto z města Nantes) naopak k snesitelnějšímu mikroklimatu přispěje. Uniformitu výsadeb ve městech
pomůže rozmělnit využití lokální travních směsí
nebo lokálních směsí okrasných rostlin. Travní
směsi se prozatím využívají spíše v chráněných územích. Není ale důvod, proč by nemohly být využity
také například v městských parcích. Směsi okrasných druhů z původních rostlin lze získat obtížněji,
jejich přípravou se zabývají kolegové z univerzity
v Českých Budějovicích.

Ornamental
plants in cities
The flora of large cities
is surprisingly diverse.
Besides wild species
there are also many
cultivated plants. These plants significantly
affect the function of
the entire ecosystem
of the city. Their importance grows with the
increasing aridity of the
urban environment.

▲ Sortiment okrasných
rostlin před obchodem
ve městě Konya ve
středním Turecku se nijak neliší od sortimentu
prodávaného u nás
◀ Okrasný záhon,
Nantes, Francie
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Cibuloviny a jejich směsi
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Ublížená planeta,
sucho a pandemie
„Čím kdo zachází, tím také schází.“ Tak dlouho jsme se k životnímu prostředí
chovali lhostejně, až se matička Země rozhodla nastavit rovnováhu sama.
Nejdříve jen varováním se změnou klimatu a nyní už tedy naostro a fakt to
bolí. Celá slavná globalizace se scvrkne jako shnilé jablko, které si příště
budeme chtít vypěstovat sami, abychom nebyli závislí na produkci druhé
poloviny světa. A také se naučíme starat o travnaté plochy, ať už to budou
sportovní a pobytové trávníky nebo květnaté louky.
T+F: Marie Straková
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Před půl rokem jsem se v rozhovoru pro EKOLIST
zastávala častěji kosené zeleně v intravilánu s tím,
že ne každý si může dovolit ten komfort odjíždět
pravidelně z velkých měst do přírody, a že častěji
kosené trávníky určené k trávení volného času
rodin s dětmi je nezbytné v městech za určitých
pravidel zachovat, třeba jen s trochu upravenou
druhovou skladbou a zvýšením výšky kosení.
A nyní se jen potvrzuje, že tak jak potřebujeme najít harmonii a respektovat se s přírodou za humny,
vyžaduje návrat přírody do měst soulad s naším
životním stylem, který, ač dočasně pokřiven, najde
své smíření.
Extrémní postoje jsou k ničemu. Nejdříve se kosí
desetkrát ročně a rok na to se jílek vytrvalý nechá
vysemenit s naivní představou, jak nám nesečení
téměř monokulturních trávníků v parcích zvýší
výskyt motýlů ve městech. Mohlo by to být k smíchu, kdyby to nebylo smutné. Neschopnost vidět
souvislosti a silou výkonné moci prosazovat pouze
jeden úhel pohledu koresponduje s oblibou populistů za řečnickými pultíky. Jaro 2020 nám znovu dalo
příležitost poslouchat odborníky, takže snad dojde
ke zlepšení i v péči o trávníky.

Ing. Marie
Straková, Ph.D.
Absolventka Agronomické fakulty MZLU
v Brně, spolumajitelka firmy Agrostis
Trávníky, s.r.o., která
se zabývá poradenstvím, množením
osiva a výrobou směsí
květnatých luk. Autorka několika publikací
a metodik zaměřených
na problematiku travnatých porostů.

Ze života trávníku
Abychom pochopili, co se s našimi trávníky
v posledních letech v létě děje, potřebujeme znát
vlastnosti používaných travních druhů v komerčních směsích na českém trhu. Travní druhy vyskytující se v trávnících našeho mírného pásma mají
odlišný cyklus fotosyntézy (Calvinův cyklus). Tento
tzv. C3-cyklus využívají především rostliny mírného a chladných pásů, protože teplota v těchto
oblastech není vysoká a fotorespirace nepřevládá
nad fotosyntézou. Jakmile průměrné denní teploty
přesahují možnosti rostlin s C3-cyklem fotosyntézy, dochází u travních druhů k přechodu do tzv. letní dormance. Při dlouhodobém nedostatku vláhy
dochází u rostlin k vadnutí a barva rostlin se mění
ze zelené na modrozelenou nebo šedozelenou, až
listy postupně uschnou a zhnědnou. Trávník zastaví veškerý růst a vývoj a přechází do dormantního
stavu. Není mrtvý, ale je ve stavu, který chrání
důležité části rostliny, jako odnožovací uzliny,
rhizomy a kořeny, a umožňuje jim přežít tím, že do
nich koncentruje veškerou dostupnou vodu na
úkor ostatních částí rostlin. Doba, po kterou je tráva schopna přežívat v dormantním stavu, závisí na
řadě faktorů, jako jsou úroveň vlhkosti půdy, denní
teploty, stav trávníku na počátku nástupu sucha
atd. Při dlouhodobých teplotách nad 30 °C mohou
travní druhy mírného pásma přežít v dormantním
stavu tři až čtyři týdny.
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Je třeba si také připomenout, že zežloutnutí (stav
„letní dormance“) trávníků v létě se vyskytuje pouze u kosených trávníků v důsledku reakce rostliny
na stres. Snaha o absolutní nesečení trávníků je
často vedena dobrým úmyslem o udržení zeleného
porostu a zvýšení jeho odolnosti vůči suchu. Ale
tak to v přírodě nefunguje. Všechny rostliny mají
přirozenou potřebu se rozmnožovat, takže pokud
travní porost nebudeme kosit vůbec, projdou si
rostliny postupně všemi fenologickými fázemi až
do plné zralosti, což není nic jiného než opět žlutý
slamnatý porost, jenže tentokrát vysoký a plný životaschopných semen s chutí se dále množit. Rozhodně se v tomto případě nejedná o letní dormanci.
A protože porosty v městských parcích neobsahují
jen kulturní trávy, ale také spoustu jednoletých
plevelů s velmi rychlým životním cyklem, jako jsou
například ječmen myší nebo rdesno truskavec, stává se často, že právě tyto nežádoucí plevelné druhy
nám naše sídla obsazují rychleji než očekávané
hostitelské rostliny pro různé druhy motýlů nebo
nektarodárné rostliny pro opylovatele.
Pravidla péče o travnaté porosty
Jak tedy dosáhnout toho, aby trávníky do letní
dormance upadly na co nejkratší dobu, případně
vůbec, a především ji přežily? Především je potřeba
zvýšit výšku kosení, a to klidně na až na 8 cm. Je
to nejdůležitější a nejlevnější opatření, kterým dosáhneme udržení zelené barvy trávníku i v suchém
období. Velmi nízká seč způsobí trávníku v suchém
období silný stres, z něhož se rostliny již nemusí
vzpamatovat a uschnou. Jednorázově se přitom
nesmí posekat více než třetina listové plochy
čepele. Ve vyšším trávníku také stébla lépe chrání
povrch půdy před výparem a zlepšují mikroklima
v trávníku. Pokud už je nutné trávník v létě sekat,
rozhodně pouze brzy ráno nebo večer a teplota při
sečení by neměla překročit 25 °C. Správná výživa
intenzivního trávníku, především dostatek draslíku,
posílí odolnost rostlin vůči letnímu stresu ze sucha.
Aplikace hnojiv ovšem musí probíhat v době, kdy
ještě dormance neprobíhá, kořenový systém trav je
schopen živiny přijímat a cévní svazky rostlin jsou
schopny živiny v rostlině rozvádět. V období dlouhodobého sucha a vysokých teplot není rozhodně
vhodné jakkoliv trávník zatěžovat, provádět mechanické zásahy (vertikutace, aerifikace, pískování)
a aplikovat přípravky na ochranu rostlin.
Alespoň občasná závlaha trávníku v období letní
dormance nezpůsobí okamžitou reakci a zazelenání
rostlin, ale zabrání naprostému odumření trávníku.
Pokud dojde ke změně klimatických podmínek
a po období sucha nastane období dostatečných
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I pro bylinné trávníky samozřejmě platí pravidlo zvýšení výšky a snížení četnosti kosení v době sucha.
Právě pro pobytové plochy má častěji kosené
travinobylinné společenstvo velký význam, protože
nesprávné kosení způsobuje upadání trav do letní
dormance. Dvouděložné druhy zůstávají v létě
zatím zelené, čímž nám třeba právě jetel plazivý paradoxně kompenzuje pocit zeleného pažitu v době,
kdy jsou trávníky složené pouze z travních druhů
z důvodů vysokých teplot a nedostatku vody suché
a slámově žluté.

srážek, trávník se opět vzpamatuje a ožije. Ideální
čas pro závlahu je brzy ráno, kdy je nižší teplota,
vyšší vzdušná vlhkost a většinou nefouká vítr. Při
zakládání a výsevu nových trávníků je obvykle jasné,
bude-li na stanovišti instalována závlaha, případně
jakým způsobem bude o trávník pečováno.
Jestliže je již předem známý fakt, že závlaha,
zvlášť na rozsáhlých plochách, nebude možná, je
třeba poctivěji pracovat se složením směsi a zaměřit se na zastoupení suchovzdornějších druhů, a to
nejen trav, ale také dvouděložných bylin. Vysévání
travinobylinných směsí umožňuje vznik společenstva
s širší druhovou skladbou odolného vůči klimatickým
výkyvům, které je v rodinných zahradách a kolem
rekreačních objektů velice žádoucí, nejen kvůli zajištění biodiverzity, ale také kvůli úspoře za zavlažování,
hnojení a ošetřování přípravky na ochranu rostlin.

Travinobylinná společenstva mají budoucnost
Přeměnit všechny stávající trávníky v sídlech v travinobylinná společenstva tím, že je založíme znovu,
není samozřejmě v celém rozsahu možné, ale existují
řešení, která v dlouhodobém horizontu umožňují
změnu druhové skladby porostu ve směru rozšíření
zastoupení bylin. Dosevem suchovzdorných druhů
trav a barevných jetelovin je možné zvýšit druhovou
pestrost jílkových monokulturních trávníků v městských parcích, které byly dříve často kosené a nyní,
při snížení četnosti kosení na dvakrát ročně v režimu
louky, jsou druhově chudé a ekologicky nestabilní.
Stávající porost je díky dosevu travinobylinnou směsí
odolnější vůči suchu a v létě zůstává zelený, jeteloviny zlepšují půdní podmínky, kvetoucí byliny zvyšují
estetickou hodnotu porostu a jsou nektarodárné.
Samotnou technologii dosevu je nejvhodnější
provádět na jaře nebo v časném podzimu. Stávající
porost je třeba posekat na co nejmenší výšku, prořezat bránami nebo vertikutátorem ve více směrech

Příklad složení směsi pro Bylinný trávník podle
německé normy RSM 2.4 (Regel-SaatgutMischungen Rasen)
RSM 2.4 bylinný trávník je směs vhodná pro všechna stanoviště. Péče dostačuje nízká bez hnojení. Využívá se pro veřejnou
zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení směsi umožňuje
četnější nízké kosení. Doporučený výsevek: 10–15 g/m2

Složení:
Trávy 96 %: psineček obecný (Agrostis capillaris) ´Vítek´ 5 %,
poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 5%, kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 18 %, kostřava červená
dlouze výběžkatá (Festuca rubra) 36 %, kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 10 %, kostřava drsnolistá
(Festuca trachyphylla) 7 %, lipnice luční (Poa pratensis) 15 %
Byliny 3,5 %: řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,1 %,
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 0,3 %, svízel syřišťový (Galium verum) 0,4 %, máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,2 %, kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 0,5 %,
jitrocel prostřední (Plantago media) 0,3 %, černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,2 %, pryskyřník hlíznatý (Ranunculus
bulbosus) 0,2 %, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2 %,
mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,4 %
Jeteloviny 0,5 %: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
0,2 %, jetel plazivý (Trifolium repens) 0,3 %
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◀ Ječmen myší
zapleveluje holá místa
parkových trávníků
▼ Květy smolničky
(Lychnis viscaria)

lákají drobný hmyz

Hurt planet,
drought and
pandemic
The article focuses on
the issue of planting
and maintenance of
grass areas in the
current dry climate.
Examples of suitable
herbaceous-grass
seed mixtures are
recommended along
with possible methods
of additional seeding
into existing lawns.
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a poté doset vhodnou směsí. Po výsevu je nutné
osivo překrýt tenkou vrstvou zeminy nebo substrátu a uválet. Aby byl dosev úspěšný, je třeba dobře
zvážit, zda není stávající travní porost složen z druhů
s vysokou konkurenční schopností. V tom případě by
bylo vhodnější dosev odložit a po dobu jednoho roku
až tří let let původní trávník sekat v režimu „louka“,
tzn. dvakrát ročně s odvozem pokosené biomasy
v červnu a v září. Původní intenzivně sečený trávník
snížením četnosti kosení prořídne, čímž se zvýší šance na úspěšný dosev. Dosévané byliny mají obvykle
pomalejší vývoj, takže výsledný efekt se projeví
třeba také až po dvou až třech letech.
Mnoho travinobylinných porostů vzniklo úplně
jednoduše tím, že se osivo bylin z druhově bohatých
luk rozšířilo vzduchem, vodou, prostřednictvím zvěře
nebo dalšími mechanismy do okolí. Hledání nových
ploch, kde by ve městech mohly být extenzivně
kosené květnaté louky, dává smysl, nezapomíná-li
se současně na dostatek pobytových ploch pro
veřejnost. Důležité je také nekoncentrovat extenzivní
porosty pouze do jedné části města a vytvářet izolované ostrovy přírody. Extenzivní plochy podporující
biodiverzitu s cílem zvýšit četnost flóry a fauny ve
městech je důležité koridory propojit a vytvořit síť,
jedině potom budou populace hmyzu, ptactva a dalších živočichů navázaných na travinobylinné porosty
stabilnější. Stejně tak, jako je stabilnější lidská společnost fungující komunitně a nesobecky.

Příklad směsi pro dosev trávníků v intravilánu
Výsevek pro dosev původního trávníku: 15–20 g/m2

Složení:
Trávy 50 %: psineček obecný (Agrostis capillaris) 3 %, kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5 %, kostřava
červená pravá (Festuca rubra rubra) 22 %, kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 15 %, lipnice luční (Poa pratensis) 5 %
Byliny 2 %: řebříček obecný (Achillea millefolium) 1 %, kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1 %
Jeteloviny 48 %: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 5 %,
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 7 %, tolice dětelová
(Medicago lupulina) 5 %, vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia)
15 %, jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) 13 %, jetel plazivý
(Trifolium repens) 3 %
▲▲▶ Porost květnaté
louky v zámeckém
parku v Dačicích
▲▶ Bylinný trávník
v zahradě vily Čerých
▲▶ Barevné jeteloviny
jsou hostitelskými
rostlinami pro mnoho
druhů motýlů.
Foto: atelier Fontes
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Aby trávník nebyl
zelenou pouští
Městské trávníky jsou podstatným prvkem veřejné zeleně
výrazně ovlivňovaným suchem. Jejich druhové složení,
způsob péče o ně i jejich rozloha výrazně ovlivňuje nejen
mikroklima, ale také počty bezobratlých živočichů a jejich
druhy. V současnosti, kdy jsou města mnohdy zelenými
ostrovy v intenzivně využívané krajině, můžeme právě ve
městě pro bezobratlé udělat mnoho.
T+F: Vladimír Hula

Červenopásníci jsou
píďalky typické pro
nízké trávníky. Často
je může potkat i na
trávnících v intravilánech, i když výrazně
ustupují
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Bezobratlí jsou nejpočetnější skupinou mnohobuněčných organismů a jsou prakticky všudypřítomní.
Zároveň se jedná o skupinu, která je v posledních
letech v hledáčku biologů, a to především kvůli
celosvětovému masivnímu úbytku nejen na druhové
úrovni, ale i na úrovni jedinců. Vědci zjistili úbytek
jedinců o dvě třetiny a zhruba o čtvrtinu druhů, a to
včetně chráněných území. Dříve naprosto obecné
a běžné druhy dnes potkáváme málokdy či dokonce
vůbec. Důvodů, proč tomu tak je, je celá řada, ale
všechny souvisí s námi, lidmi. Změnili jsme kompletně prostředí, ve kterém žijeme. Některá místa
intenzivně využíváme, jiná opouštíme a krajina je
plná velkých extrémů.
Vlivem poslední suché dekády a publikovaným
pracím o úbytku bezobratlých došlo i ve vnímání travnatých ploch v intravilánech k výraznému
posunu. Existuje tlak na zvýšení diverzity těchto
míst a zároveň se hledají cesty, jak takové trávníky
udržovat. Za dobrou praxi lze označit například
přístupy z Velké Británie, kdy některá města plně
přešla na údržbu trávníků v intravilánech pro podporu bezobratlých. Světoznámá univerzitní města
Oxford a Cambridge se doslova chlubí tím, kolik
druhů motýlů lze v jejich centrech najít a co pro ně
všechno dělají. U nás došlo zatím pouze k úpravě
sečí porostů na pozemcích Jihočeské univerzity,
jinde se však trávníky kosí i sedmkrát ročně.
Nikoli les, ale louka!
Trávník je z pohledu ekologie neskutečně široký
pojem. Lepší je jistě výraz travino-bylinná vegetace.
Velmi zjednodušeně lze říci, že se jedná o různé
typy luk – suché, vlhké, mezofilní atd. Každý z těchto biotopů vyžaduje určité hospodaření. Původ
tohoto biotopu je velmi zajímavý a poslední studie
nám ukazují, že různé typy luk jsou nejstarším kontinuálně přítomným biotopem Evropy. Nikoli les, ale
louka! Tím je určeno i to, že na bezlesé biotopy, popřípadě hodně řídký les a solitérní stromy, je vázána
drtivá většina naší bioty. Z Červeného seznamu
bezobratlých České republiky vyplývá, že více
než tři čtvrtiny ohrožených druhů jsou vázány na
bezlesí. To je poněkud paradox, když všude vidíme
zkratkovité heslo, že les je příroda. Travnaté biotopy
byly vždy udržovány pastvou zvířat od mamutů a divokých koní po dnešní skot a koně jezdecké. Tento
tzv. management nahradili postupně lidé kosením
a lukařením. Bylo potřeba seno pro hospodářská
zvířata, vše se kosilo a pokosené louky se ještě
dlouho pásly.
Většina druhů bezobratlých je vázána buď na
konkrétní druhy rostlin (tedy druhové bohatství),
nebo na konkrétní tvar rostlin (rostliny ve volném

porostu, přepasené, zmlazující apod.), či na stavbu
porostu (mezernatý vs. zapojený porost). Pokud
tedy chceme v intravilánech život, potřebujeme velké množství druhově bohatších trávníků, které jsou
koseny v různém režimu, a vůbec nevadí to, že po
travnatých plochách chodí lidé. Naopak, vyšlapaná
místa jsou z pohledu bezobratlých opravdu potřeba.
Traviny samy o sobě hostí jen specifické druhy
bezobratlých. Buď se jedná o naprosto banální
druhy, nebo o specialisty vázané na konkrétní
tvar jednoho či dvou druhů travin, například druhy
vázané na sešlapané či přepasené kostřavy. Je
zajímavé, že trávníky v intravilánech dříve hostily
mnohé luční druhy, například naše běžné okáče
(luční, poháňkový), které lze bez nadsázky označit
za druhy sídlišť. Dnes zde nejsou. Další skupinou
jsou druhy vázané na typicky luční byliny. Obrovská
skupina herbivorních bezobratlých je vázána na
leguminózy (rostlinné bílkoviny). Celou řadu z nich
lze označit za superhostitelské rostliny – například
úročník bolhoj, čičorku pestrou, některé vikve či
štírovníky. Stejně jako běžní motýli, i tyto rostliny
masivně mizí – nesnášejí totiž příliš častou seč
v kombinaci se suchem.
Jedním z pozitiv, která lze najít v našich obcích,
jsou květinové záhony a různé kvetoucí stromy
a keře. V mnoha studiích bylo prokázáno, že velmi
výrazně podporují především blanokřídlé. Pozor však
na druhy, které prakticky neprodukují nektar (například některé kultivary třešní a dalších druhů rodu
Prunus) – pro opylovače mohou být vysloveně pastí
a v důsledku mohou vést k jejich přímému potlačení.
Motýlí dálnice
Městské trávníky nejsou však pouze trávníky na
sídlištích a v obytných zónách, ale jedná se i doprovodnou zeleň komunikací. Zde jsou poněkud jednodušší pravidla i údržba není tak intenzivní. Zároveň je
však obrovský tlak na cenu zakládání. Výsledkem je
aplikování produkčních druhů travin – produkují velké množství hmoty a rychle rostou. Tedy založení
je levné, ale následná údržba, pokud jsou vhodné
podmínky pro růst, je velmi nákladná. V tomto
směru je zajímavý koncept tzv. motýlí dálnice
(www.motylidalnice.cz). Výsev nízkoproduktivních
travino-bylinných směsí s vysokým podílem
živných druhů rostlin motýlů na nových stavbách
nejen podpoří biodiverzitu, ale dlouhodobě sníží
finanční a energetické náklady na údržbu svahů.
Využívá také introdukce původních poloparazitických rostlin rodu kokrhel na zatravněných svazích
pro převod stávajících vysokých a hustých (produktivních) porostů trav na nižší a řidší porosty
dvouděložných bylin.
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(www.motylidalnice.cz).
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▲ V nedalekém
Rakousku již několik
let aplikují na některé
trávníky bohaté
směsi s dominancí
rostlin podporující
motýly – zde úročník
bolhoj a vičenec ligrus
(Vídeň, 2016)
▶▼ I na sídlištích
můžeme potkat vzácné
druhy motýlů. Zde
samec modráska
jetelového z trávníku
v Brně – Králově Poli

Původ osiva
Pro zakládání travnatých ploch pro ochranu přírody
existují dva základní koncepty původu osiva. Díky
populační biologii a moderním metodám genetiky
přicházíme na to, že některé taxony rostlin vytvářejí
různé lokální populace s rozdíly od všech ostatních,
například různé druhy chrp či některé hvězdnicovité. Tím, že bychom bez rozmyslu využili osivo
neznámého původu, mohli bychom tyto unikátní
populace ohrozit genetickou erozí. Tento princip
reflektují například v Německu, kde zavedli celou
řadu regionů napříč celou zemí a pro osévání ploch
ve veřejném zájmu může být využito pouze lokální
osivo (či za přísných podmínek osivo z vedlejších
regionů). Česká republika aplikuje stejný princip,
ale nemáme u nás dostatek producentů regionálního osiva. Tím dochází k paradoxu, že takové
pravidlo může vlastně přímo potlačit ochranářské
snahy, protože nedojde k vysetí potřebných druhů
z prostého důvodu nedostatku osiva. Ve Velké Británii preferují jiný princip. Tam, kde chtějí podpořit
lokální biodiverzitu, aplikují osivo různého původu
a nechají na stanovištních podmínkách, ať dojde
k selekci jednotlivých ekotypů. Preferují přítomnost
druhů a na genetickou erozi spíše rezignovali. Tyto
dva koncepty mají svá pro i proti, ale měli bychom
se pokusit najít konsenzus. V našich podmínkách
lze například volně využívat všech druhů leguminóz
a kulturních travin, protože zde došlo díky šlechtění
k masivnímu plošnému šíření kulturních typů.
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Motýli
Motýly můžeme považovat za deštníkovou skupinu
většiny lučních druhů bezobratlých. Lze konstatovat, že to, co vyhovuje motýlům, vyhovuje celé řadě
dalších herbivorních organizmů a návazně jejich
predátorům, parazitům a parazitoidům. Naopak
to, co vyhovuje rostlinám, nemusí nutně vyhovovat
motýlům na nich žijícím. Lze tedy využít zkušeností
s ochranou motýlů pro ochranu dalších bezobratlých. V intravilánech nachází možnosti pro život celá
řada druhů. Například na území Prahy bylo zjištěno
přes tři čtvrtiny našich druhů denních motýlů a v případě nočních je situace obdobná. Jistě, je to dáno
především přítomností celé řady původních biotopů
v údolí Vltavy, ale i v parcích, zahradách a městských
trávnících můžeme najít celou řadu zajímavých
druhů. V České republice se vyskytuje celkem cca
350 druhů, z toho je 158 druhů denních. Ostatní jsou
velká nesourodá skupina různých čeledí motýlů od
obrovských martináčů až po různé čeledi drobných
motýlů. Na otevřených stanovištích žijí asi tři čtvrtiny
všech druhů. Na trávnících můžeme potkat jednak
druhy, které se zde vyvíjejí, a pak druhy, které zde
hledají nektar. Nektarodárné druhy rostlin jsou
esenciální pro obě skupiny. Z běžných druhů, které
lze potkat na trávníku obyčejného sídliště, lze jmenovat okáče poháňkového, modráska jehlicového,
soumračníka máčkového a několik druhů bělásků.
Ale i na sídlištích můžeme vidět nehojné druhy či
druhy vzácné. Například na území brněnského
sídliště Lesná žije populace velmi vzácné vřetenušky
pozdní vázané na máčku či zde místy hojně potkáme
ohrožené modrásky jetelové. Oba zmíněné druhy velmi dobře reagují na úbytek sečí v posledních letech.
Kvůli suchu bylo na mnoha místech vynecháno sečení v letních měsících. Díky tomu remontovaly některé
hluboko kořenící druhy rostlin, jako jsou vojtěška,
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chrpy či máčka ladní. A na těchto rostlinách plných
nektaru probíhaly doslova orgie hmyzu. Je nutné si
uvědomit, že ač mají motýli křídla, jejich disperzní
schopnosti jsou jen velmi malé. Celá řada druhů
prakticky neopouští své stanoviště a kvůli tomu jsou
velmi ohroženi jakoukoli výraznou změnou prostředí.
Velké druhy baboček či otakárci běžně migrují krajinou a podmínky pro vývoj najdou prakticky všude,
ale různé druhy modrásků, soumračníků, malých
okáčů, ale i některých bělásků potřebuji zachování
stanoviště s rozumnou mírou nektaru a množstvím
živných rostlin.
Věřím, že je možné v intravilánech mít přírodu.
Lze to v celé řadě vyspělých zemí a my bychom
neměli v tomto trendu pozadu. Zatím jsme. Stále
vznikají zelené pouště a z našich oken vidíme kosení
zcela holých a suchých ploch. Jedná se o přímé
kroky proti životu v naší krajině, a to asi sami nechceme. A přitom stačí tak málo.

Základní
doporučení
Zakládání trávníků
• Využívat co největší množství původních druhů
rostlin, snažit se vyvarovat kultivarů a hybridů.
Využívat lokální producenty osiva.
• Snažit se o přítomnost různých bylin. Kvetoucí
byliny znamenají nektar a zadržení vláhy v půdě.
• Minimalizovat využití herbicidů. Bohužel se čím
dál častěji prokazují tzv. subletální efekty – tedy
herbicid přímo nezabíjí, ale má jiný vliv, který
vede k postižení bezobratlých.
• Pro převod trávníků na květnaté porosty lze využívat poloparazitických rostlin.

• Je vhodné myslet na další oživující prvky – včelí
hotely, instalaci volných klád suchého dřeva či
broukoviště, ponechání míst s obnaženou a ušlapanou půdou.
• Všechny zásahy, respektive jejich omezení, je
nutné komunikovat s místní komunitou. Vše je
potřeba veřejně obhájit. K tomu jsou vhodní právě
motýli, protože jsou barevní a celkově jsou veřejností vnímáni pozitivně.
Nejvýznamnější druhy rostlin
pro městské trávníky
Traviny: trsnaté druhy kostřav (Festuca ovina,
F. rubra, F. brevipila a další). Ostatní traviny lze
využít jako kostru porostu, ale z pohledu podpory
biodiverzity mají vesměs minoritní roli.
Legumenózy: jetele – je možné použít všechny
druhy uvedené ve Standardech ochrany přírody
pro zakládání trávníků. Je nutné opatrně pracovat
s j. plazivým, který je velmi agresivní a při vhodném
managementu dokáže být dominantou trávníku.
Velmi důležité jsou štírovníky růžkatý a bahenní,
čičorka pestrá, vičenec ligrus, úročník bolhoj,
všechny druhy tolic, vikve a komonice.
Ostatní rostliny: zde je vhodné se řídit regionalistou osiva z důvodů prevence genetické eroze. Lze
využít druhy využívané jako pícniny – jitrocel kopinatý, mrkev obecnou či čekanku obecnou jako velmi
dobrý zdroj nektaru. Zajímavé jsou dále krvavec
menší, malé druhy mochen či šťovíky. V zásadě lze
konstatovat, že většina druhů se na plochy, pokud
jsou vhodně udržované, dostanou sami. Jedná se
především o chrpy, hadince či máčku ladní.

Údržba
• Nekosit všechny plochy najednou – je vhodné
některé plochy, či jejich časti, pokosit alespoň ve
čtrnácti denním odstupu. Pokud je sucho, může
být interval i delší. Plochy, které nejsou intenzívně využívány veřejností lze kosit pouze jednou
ročně, a to v době metání trav.
• Na udržovaných plochách nesmí zůstávat mulč.
Pokosenou hmotu je nutné z místa odstranit.
• Vynechat pozdní seče. Kosit jednotlivé kvetoucí
rostliny je z pohledu podpory biodiverzity genocida. Tyto druhy nejsou problematické z žádného
pohledu, pouze z pohledu estetičnosti.
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Lawn not to be
green desert
Lawns form an important part of urban
greenery. Thanks to
a shift in perception,
lawns are now subject
to many changes: from
a change in planting
and management
to changes in their
species composition.
These changes are becoming apparent also
in the Czech Republic.
This article presents
some possible solutions and proposals for
changes in management so that we can
perceive lawns as fully
operational habitats.

▼ Změna managementu při údržbě
vybraných sídlištních
trávníků – vynechání
druhé seče v nepobytových plochách
– kosení pásů podél
chodníků je praktické
při venčení psů a má
nezaměnitelný psychologický efekt. Brno
– Kohoutovice. Foto
Jitka Vágnerová

TÉMA: MĚSTA
RUBRIKA
V DOBĚ SUCHA

Fialová levandule
se dobře kombinuje
se žlutě kvetoucí
svatolinou (Santolina)
a limetkově zeleně
kvetoucím pryšcem
(Euphorbia seguieriana subsp. niciciana).
V pozadí je vidět Stipa
barbata. Zahrada Brit-

zer Garten v Berlíně
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Levandule:
středomořská
letní láska
Hřejivé sluneční paprsky uvolňují do teplého letního vzduchu
nezaměnitelnou vůni, která snad každého z nás neomylně
transportuje na prázdniny do Středomoří. Nejen proto si levandule
lebedí mezi nejoblíbenějšími zahradními rostlinami. Její omamnou
vůni znali již staří Římané a používali levanduli k ovonění svých
koupelových lázní. Zde také dostala své vědecké jméno pocházející
z latinského „lavare“, což znamená mýt se.
T+F: Tereza Antošová
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Původ a nároky
Nijak nás tedy nepřekvapí, že nejčastěji pěstované
druhy levandule – Lavandula angustifolia a Lavandula × intermedia – pocházejí z jižní a jihozápadní
Evropy (Itálie, Francie a Španělska), kde rostou na
slunných suchých kopcích, kamenitých vápencových svazích a skalních štěrbinách. Levanduli úzkolistou (Lavandula angustifolia) najdeme v nadmořských výškách nad 1500 m, což svědčí o její dobré
mrazuvzdornosti, největší z celého rodu (USDA
zóna 5). Kříženec Lavandula × intermedia je o něco
méně mrazuvzdorný, ale na většině našeho území
bez problému přezimuje. To se nedá říci o francouzské levanduli (Lavandula stoechas), kterou je
na zimu nutno přemístit do bezmrazého prostředí
(USDA zóna 8–9). Tento kouzelný druh s charakteristickými sterilními květy na vrcholku květenství se
proto výborně hodí k pěstování v nádobách, kde vás
odmění zajímavými květenstvími a dlouhou dobou
kvetení (konec jara až konec léta).
Pokud levanduli připravíme místo podobné její
domovině, odvděčí se nám záplavou květů omamné
vůně. Půda by měla být dobře propustná, lehká,
spíše zásaditá. V těžších půdách si můžeme pomoci
příměsí hrubého písku nebo štěrku frakce 4–8 mm
nebo 8–16 mm. K neutrálním až mírně kyselým
půdám je tolerantnější Lavandula × intermedia.
Záhon s levandulí by měl být na plném slunci – v létě
až osm hodin přímého slunečního svitu denně.
Lavandula × intermedia toleruje suché a horké
podnebí lépe než Lavandula angustifolia. Oba druhy
nesnášejí vlhké klima a špatnou cirkulaci vzduchu,
mohou pak trpět hnilobami a plísněmi. Proto nikdy
nevysazujeme levanduli do záhonu s kapkovou

závlahou. Levanduli není potřeba zalévat, maximálně jí můžeme dopřát vydatnou zálivku jednou až
dvakrát za rok v době největšího sucha. Levandule
nemá příliš ráda ani mulč z borky, který drží vláhu
a zkracuje životnost rostlin. Nejlepším mulčem je
vrstva jemného štěrku.
Pro úspěšný růst je potřeba levanduli pravidelně
každý rok stříhat. Obráží totiž jen z loňského dřeva,
takže pokud necháte staré dřevo příliš vysoké, mohou se tvořit tzv. „holé nohy“. Stříhat bychom měli
hned po odkvětu, aby dřevo stihlo vyzrát do zimy.
Sortiment
Nejpoužívanějším druhem v zahradách je levandule
úzkolistá (Lavandula angustifolia). Má kompaktní
keříčkovitý habitus s krátkými, hustými a poměrně
širokými květenstvími. Kvete koncem jara až do
poloviny léta (obvykle červen až červenec, ale záleží
na počasí a lokalitě). Květy obvykle vydrží tři až čtyři
týdny a dlouho zůstávají dekorativní i barevné kalichy. V tomto ohledu je zajímavý například kultivar
´Contrast´, který má výrazně tmavě fialové kalichy
a květy kontrastně světle lila.
Druhým nejčastějším druhem je levandule prostřední (Lavandula × intermedia, kříženec mezi
L. angustifolia a L. latifolia). Mnohem větší habitus
však nepůsobí mohutně, právě naopak. Úzká, řidší
a dlouhá květenství na koncích dlouhých stonků dávají tomuto druhu vzdušný, jemný charakter. Kvete
někdy až o měsíc později než L. angustifolia, obvykle
v červenci až srpnu. Tento druh nese více oleje než
L. angustifolia, ale je méně kvalitní.
Existuje přes 30 dalších druhů levandule, jejichž
výskyt sahá od Kanárských ostrovů přes Mediterán
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1 Levandule v kombinaci s růžovobíle kvetoucím nízkým šaterem
(Gypsophyla repens
´Rosenschleier´)
2 Kontrastní kombinace vertikální fialové
levandule s kulatými
žlutými květenstvími
svatolina (Santolina
chamaecyparissus)

3 Klasická kombinace
levandule s růžemi
vytvoří romantické
zákoutí a navíc je prospěšná odpuzováním
škůdců
4 Venkovská kombinace výrazných barev
– sytě fialovou levanduli doplňuje zářivě
červený mák (Papaver
rhoeas), jedlé modré
květy brutnáku (Borago officinalis) a v pozadí limetkově zelený
pryšec (Euphorbia)
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až po severní Afriku, Arábii a Indii, žádný však není
tak rozšířený v zahradní kultuře jako výše zmiňované. To však nijak neubírá na rozmanitosti sortimentu, jelikož od výše uvedených druhů existuje přes
450 kultivarů.
Na nízké záhonové lemy nebo nízké živé plůtky
se nejčastěji používá L. angustifolia ´Munstead´,
který proslavila svým častým používáním anglická
zahradní architektka Gertruda Jekyll, nebo kultivar ´Hidcote´ objevený ve Francii ve 20. letech,
který vyniká tmavě fialovými květy a dlouhotrvající
krásnou vůní. Mezi nejvíce vonné kultivary patří
ještě: ´Royal Velvet´, ´Folgate´ (oba L. angustifolia),
´Provence´, ´Phenomenal´ a velmi bujný, i přes
100 cm vysoký ´Seal´ (všechny L. × intermedia).
Na vyšší živé plůtky či jako solitéra do záhonu
se používají spíše kultivary od L. × intermedia,
které jsou obecně vyšší. V zahradní kultuře i pro
produkci olejů nejpoužívanější je kultivar ´Grosso´,
který tvoří až tři čtvrtiny levandule pěstované pro
éterický olej ve Francii. Od levandule úzkolisté
(L. angustifolia) můžeme mezi vyššími najít třeba
kultivar ´Royal Purple´.
I když k levanduli prostě patří charakteristická fialová barva, vznikla řada bílých a růžových
kultivarů v různých odstínech. Bílé kultivary jsou
obvykle méně vitální a květy po odkvětu hnědnou
a nejsou příliš vzhledné. Od levandule úzkolisté je
to například kultivar ´Nana Alba´, který dosahuje
výšky jen okolo 20 cm a květy se objevují těsně
nad kopečkem stříbrných listů, nebo jeho náhodný
semenáč ´Wendy Carlile´, který dosahuje výšky
až 30 cm a má výrazné stříbrnomodré kalichy. Od
levandule prostřední (L. × intermedia) zmiňme bíle

kvetoucí kultivar ´Alba´ s výškou téměř 100 cm nebo
´Edelweiss´. Mezi růžově kvetoucími kultivary najdeme jak nižší ´Rosea´ (45 cm), tak vyšší ´Little Lottie´
(50–60 cm) i jednu z nejrůžovějších ´Miss Katherine´
(60–70 cm, všechny od L. angustifolia).
Použití a doprovodné rostliny
Není snad nic krásnějšího než rozkvetlé řady
levandulí, které připomínají pole v Provence. Pokud
nemáte tolik místa na celé pole, stačí olemovat
například okraj slunného záhonu nebo přístupovou cestu k domu. Bude vám vonět pokaždé, když
nohou zavadíte o její dlouhé stonky.
Levandule se výborně kombinují s bylinkami jako
je mateřídouška (Thymus), šalvěj (Salvia), pažitka
(Allium schoenoprasum) či yzop (Hyssopus), které
vyžadují stejně lehkou a propustnou půdu na
plném slunci.
Krásně vypadají zejména tmavě fialové kultivary
levandule úzkolisté v kombinaci s kontrastními pastelově žlutými kulatými květenstvími svatoliny (Santolina chamaecyparissus). Doplnit můžeme i další
stříbrnolisté trvalky jako je pelyněk (Artemisia ´Powis
Castle´), čistec (Stachys byzantina), různé druhy máček (Eryngium) nebo nízký šater (Gypsophila repens),
které podtrhnou mediteránní charakter.
Záhonové kombinace s okrasnými trávami jsou
spíše moderní záležitostí, ale s levandulí vypadají
velmi dobře například rozevlátá nízká Stipa tenuissima, Stipa barbata se svými dlouhými osinami,
stříbrnomodrý a stálezelený Helicotrichon sempervirens či Deschampsia cespitosa.
Klasickým společníkem levandulí jsou růže
a výborně se doplňují. Nejen že levandule odpuzují
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5 L. × intermedia
´Grosso´
6 L. angustifolia
´Contrast´
7 L. × intermedia
´Arabian Night´
8 L. angustifolia
´Munstead´
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Velké množství kultivarů může nabídnout
širokou škálu odstínů
barev od bílé, přes
růžovou až po tmavě
fialovou. Cypřiše v pozadí dokreslí příjemnou středomořskou
atmosféru. Zahrada
Yorkshire Lavander na
severu Anglie

mšice, ale nízké kultivary zakryjí nevzhledné „holé
nohy“ některých keřových růží.
Jak zmiňuje Zdeněk Kiesenbauer, levandulovému poli sluší i náhodné „zaplevelení“ Allium
vinneale ´Hair´ i lehčí zaplevelení vlčím mákem
(Papaver rhoeas).
Využití
Svou oblibu si levandule získala nejen pro krásnou
vůni, ale také pro širokou škálu různých využití.
V zahradách se nejvíce cení jako úžasná medonosná rostlina. V době květu je obletována nejen
včelami, ale také mnoha druhy denních i nočních
motýlů. A nejen to, dokonce odpuzuje škůdce jako
jsou slimáci a nechtěný hmyz – blechy, mouchy,
komáry. I proto se sušená levandule dává v látkových pytlíčcích do šatních skříní. K sušení by se
měla sklízet poupata těsně před otevřením, pak
zůstanou pevně na stonku a neopadávají ani po
usušení. Sklízet bychom měli za suchého počasí,
nejlépe ráno nebo večer, avšak ne, když je rosa
nebo vlhko. Samotné sušení svázaných stonků
pověšených hlavou dolů by mělo probíhat v tma-

vé, teplé a suché místnosti. Obvykle vydrží vonět
celou jednu sezónu, vybrané kultivary, například
´Grosso´, i déle.
Levandule nachází stále častější využití i v gastronomii – listy i poupata můžeme dát do dózy
s cukrem, do těsta, do kompotů a marmelád nebo
do letních koktejlů. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani
její medicínské vlastnosti – má antiseptické účinky
a působí i proti houbám a plísním.
Navíc jde o opravdu nenáročnou rostlinu, která
nepotřebuje mnoho vody, odolává suchu i horkému
klima. S vývojem počasí v posledních letech můžeme tušit, že její obliba ještě poroste.
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Zdeněk Kiesenbauer
o sbírce levandulí
v Dendrologické
zahradě v Průhonicích
Jak dlouho probíhá testování a pozorování
levandulí na záhonech v Průhonicích?
Levandule v Dendrologické zahradě pěstujeme
dlouhodobě, obvykle nevydržely déle než tři až pět
let, protože zde máme velmi těžké půdy. Nejspolehlivější porost se drží v okraji záhonu podél asfaltové
plochy, kde koření především ve štěrkovém základu
vozovky. Semení se tak po celém dvoře, kdekoliv se
objeví nějaká trhlina v asfaltu.
Připravovali jste nějak speciálně půdu pro
výsadbu levandulí? Čím jste mulčovali a proč?
Plocha pro testování kolekce levandulí byla založena
na ploše po nízkých kosatcích, které byly mulčovány
kamennou drtí ve frakci 4–8 mm ve vrstvě asi 5 cm.
Pozemek byl důkladně odplevelen a následně profrézován do hloubky 10–15 cm. Po výsadbě byl záhon
mulčován štěrkem drceným ve frakci 8–16 mm, a to
opět ve vrstvě asi 5 cm. Minerální mulč přispívá
k rychlejšímu osychání povrchu i ke kumulaci tepla.
To výrazně tlumí výskyt plevelů a napomáhá rychlejšímu vývoji keřů v jarních měsících.
Jak o levandule pečujete?
Rostliny stříháme v době, kdy odkvétají poslední
květy, což záleží jednak na druhu a odrůdě, ale
také na průběhu počasí. Nastává tak u časných
odrůd v druhé polovině července, ty pak stačí
obvykle vykvést ještě v podzimních měsících.
Květenství pozdních odrůd stříháme obvykle až
v druhé polovině srpna. Pravidelný řez levandulí po
odkvětu pomáhá udržení tvaru keřů. Jarním řezem
pak pouze opravujeme rostliny poškozené v průběhu zimy, provádíme jej vždy v dubnu. Protože
levandule nemají žádné zásobní orgány, je nutné
zachovat před příchodem zimy maximální plochu
stálezelených listů a nijak neomezovat asimilaci.
Hnojíme jen výjimečně, většině polokeřů hnojení
příliš nesvědčí a obvykle vede spíš ke zkrácení
jejich životnosti. Živiny doplňujeme spíš u stárnoucích keřů, protože dobře „vykrmené“ rostliny lépe
zvládají stres.

Byly mezi kultivary některé, které vymrzly
nebo namrzaly?
S vymrzáním keřů problémy na štěrkem vylepšené
ploše nemáme, na jiných místech se to stává pravidelně. Problematické jsou ale spíš teplé a „mokré“
zimy. Plochu levandulí kryjeme před příchodem
zimy bílou netkanou textilií s jedním cílem – vyrovnat průběh teplot. Rostliny, a to nejen levandule,
zazimováváme až před ohlašovaným ochlazením.
V uplynulé zimě jsme je přikrývali až v druhé polovině ledna a odkrývali při prvním ohlašovaném
oteplení na konci února. Problémy s přezimováním
rostlin jsme měli pouze u nevyrovnané kvality sadby, ale také u některých semenných linií. Největší
problémy jsou opakovaně s odrůdami ´Sentiva
Silver´, ´Silver Blue´ a ´Twickle Purple´. Méně vitální
jsou také odrůdy kvetoucí bíle nebo růžově, ale také
odrůdy druhu L. × chaytorae. Citlivější k nízkým teplotám i houbovým chorobám jsou odrůdy s plstnatým listem. Vyjmenované jsou také nejcitlivější
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TÉMA: MĚSTA V DOBĚ SUCHA
◀ Sběr levandule by
měl probíhat za suchého počasí nejlépe ráno
nebo večer

k houbovým chorobám, které pak rostliny oslabují
v průběhu vegetace a vedou k jejich prosychání
i případnému úhynu.
Jsou levandule náchylné k chorobám? Případně
jakým a které kultivary na ně trpí nejvíce?
Nejčastější je skvrnitosti listů (Septoria) na špatně
ventilovaných, přistíněných a vlhkých stanovištích.
Charakterizují ji světlé skvrny na listech ohraničené
tmavým lemem. To je pak příčinou špatného vyzrávání rostlin a vede k jejich úhynu či prosychání.
Chemická ochrana je možná, rostliny ale nevyléčí a na zlepšení jejich vzhledu se neprojeví. Na
podobných stanovištích, nebo tam, kam se stahuje
voda, případně udržuje sníh v zimním období, se
občas vyskytují bazální hniloby s tmavými skvrnami
na kořenech a bázi rostlin. Léčení je bez úpravy
stanoviště bezpředmětné. Na mokrých místech se
může objevit Phytopthora cactorum typická vadnutím přírůstků. To je prakticky neléčitelné. Levnější
je úprava stanoviště a výměna rostlin.
Které z pozorovaných kultivarů mají nejdelší
dobu kvetení?
Na délku kvetení má jednoznačně vliv délka
květenství a také barva květů. Bílé a růžové květy
rychle odkvétají a následně hnědnou, což je nevzhledné. Většina modře kvetoucích forem má také
modré kalichy, takže i po odkvětu působí dobře.
Z odrůd levandule úzkolisté kvete velmi dlouho
odrůda ´Beate´, dlouhou dobu kvetou také odrůdy
levandule prostřední, a to jak ´Arabian Night´, tak
i ´Grosso´. Pomalým odkvétáním vyniká oblíbená
odrůda ´Hidcote Blue´.
Podle průběhu léta může kvetení trvat od začátku června do druhé poloviny července. Větší počet
tropických dnů následujících po sobě pak může

kvetení výrazně zkrátit.
Které kultivary nejlépe obrážejí a nevytvářejí tzv.
holé nohy?
V naší ploše jsem významné poškození keřů
s vyholováním nezaznamenal, stalo se to v březnu
2016, kdy napadl těžký sníh na začátku března.
„Rozčísnuté“ keře pak špatně doplňují narušený
povrch keře. V takovém případě je možné někdy
opatrným řezem omezit škody. Pravidelně tvarované keře jsou obvykle pevné a stabilní. Levandule obráží jen z loňského dřeva, starší větve
obvykle neobrůstají.
Které kultivary se ukázaly jako celkově nejlepší?
Můžete prozradit svého osobního favorita?
Ve větších souborech je vždy složité vybrat
nejspolehlivější odrůdu. V současné době je ve sledované ploše 32 odrůd. Z mohutných odrůd bych
volil určitě levanduli prostřední v odrůdě ´Grosso´
Má malé a kompaktní keříky s dlouhými, rozkladitě
rostoucími stvoly o délce až 60 cm, doroste pak
šířky až 150 cm. Z kompaktních pak v konkurenci
vyniká bílá L. angustifolia ´White Scent Early´ –
velmi kompaktní a pravidelně rostoucí keř s nevyrovnanou výškou květenství, což ale není na škodu.
Tmavou barvou, hustou texturou keřů, ale i kompaktním růstem a otužilostí vyniká L. angustifolia
´Hidcote Blue´. Jde o starší anglickou selekci
L. Johnstona známou již před rokem 1911. Velké,
kompaktní, bohatě kvetoucí keře, s výrazným kontrastem v barvě kalichů a korun květů a asi nejnápadnější je holandská selekce firmy Bastin známá
pod jménem ´Contrast´. Z růžově kvetoucích je
pěkná snad jen ´Miss Katherine´ s hustými, kompaktními a zdravými keři. Vyšlechtěna v anglické
školce Norfolk Lavender.
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Lavender –
Mediterranean
summer love
Thanks to its attractive
scent, lavender is one
of the most popular
garden plants. The
article provides detailed information on the
range of the species
and cultivars grown,
their needs and use in
garden and landscape
design. The text is
accompanied by an
interview with Zdeněk
Kiesenbauer, head
of the Dendrological
Garden in Průhonice,
where lavenders in
outdoor cultivation
have been subject to
systematic long-term
trials.

