
1

RUBRIKA

Zahrada 
Park 
Krajina

30. ročník
1/2020

Brownfield



Tree Parker

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

Systém TreeParker zásadním způsobem zlepšuje 
podmínky pro optimální růst stromů v městském (pro 
stromy většinou nepřátelském) prostředí, tím, že jim 
poskytuje volný prokořenitelný prostor, aniž by došlo 
současně k  omezení využití plochy v  bezprostřední 
blízkosti stromu.

Systém má rovněž velkou kapacitu pro zadržování 
přebytečné dešťové vody – vytváří funkční vodní 
zásobárnu.

Modulární design je fl exibilní a je ideální pro téměř 
všechny aplikace, protože rámy se dají vzájemně spojit 
do různých tvarů, případně se dají použít i samostatně.

- uliční stromořadí
- parkoviště
- náměstí
- cyklostezky
- parky
- střešní zahrady
- nad parkovacími domy

Kde lze systém použít?

- snadná instalace i reinstalace (nízké náklady na
 pracovní sílu)
- malá ztráta prostoru (8 %) a velký zisk využitelného  
 prostoru (92 %)
- stromy a jejich kořeny mohou růst do plné velikosti.
- velká schopnost absorpce vody pomáhá využít denní  
 srážky (+/- 25 % zadržené vody)
- vysoká dopravní zatížitelnost (splňuje evropské normy)
- vysoká životnost (záruka 100 let)

Vlastnosti

Výška: variabilní 40 – 150 cm (standard je 40, 80 a 120 cm)
Šířka/délka: 60 × 60 cm
Krycí deska: průměr 50 cm
Dodává se na základě projektu, který je zdarma.

Rozměry buněk

Polypropylén (PP) vyztužený skelnými vlákny, 100 % 
recyklovatelný

Materiál

Tvorba kořenového prostoru v urbanizovaném prostředí
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Členové SZKT mají vstup na veletrh ZDARMA!

ORGANIZÁTOR
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T +49 9 11 86 06-49 90 
visitorservice@nuernbergmesse.de

NOSITEL MYŠLENKY
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eDItORIal

Milé čtenářky a čtenáři,

v naší redakci se snažíme přinášet vám stále nové 
a zajímavé poznatky, technologie, důležité zprávy 
a aktuální témata týkající se zahradní a kraji-
nářské architektury, arboristiky, správy městské 
zeleně a dalších disciplín. Je nám velkou ctí před-
stavit vám první číslo v tomto roce ve zbrusu nové 
grafice, která, jak doufáme, bude pro vás příjem-
nou změnou. 

Ke konci minulého roku se SZKT podařilo několik 
důležitých akcí. Budu však jmenovat pouze dvě, 
které měly velký společenský přesah. První z nich 
je snaha komentovat a ovlivňovat tvorbu současné 
legislativy, která souvisí s naší profesí. Díky aktivitě 
SZKT se podařilo odvrátit hrozící nekontrolovatel-
né kácení dřevin, rostoucích v ochranném pásmu 
vodovodů a kanalizací.

Další akcí byla mezinárodní konference URBAN-
SCAPES Ostrava, kterou ve spolupráci s kanceláří 
SZKT zorganizovala Jana Pyšková s kolegy z ČAKA 
a s dalšími dobrovolníky. Záhy tato konference za-
znamenala obrovský úspěch a ohlas. Nejen proto, 
že mezi přednášejícími byly naše i zahraniční špičky 
napříč obory, ale i proto, že reagovala na palčivá 
témata současné společnosti, přímo se dotýkající 
našeho oboru. 

V novém roce — 
v novém kabátě!

V tomto čísle se ke konferenci vracíme v tématu 
brownfield. Přinášíme různé příklady dříve opuš-
těných areálů, které se podařilo změnit v živé 
a fungující městské části a čtvrtě. Jedním z příkla-
dů je i konverze Dolní oblasti Vítkovic, která je na 
seznamu Evropského kulturního dědictví. V době 
klimatické změny je víc než důležité udržet města 
stabilní, šetrná k životnímu prostředí, což také 
znamená efektivně využívat již zastavěné plochy, 
neexpandovat bezhlavě do volné krajiny, abychom si 
udrželi prostor pro pěstování plodin, pro přírodu, pro 
stabilitu životního prostředí. 

V článcích mimo téma se například dočtete o krá-
se a světovém významu kladrubských koní, o růžích 
a systému jejich hodnocení zkouškou ADR nebo 
o cestě za poznáním až do indického Ladakhu.

Přeji vám příjemné čtení a mnoho nových poznat-
ků, které dál povedou k profesionalitě, zodpověd-
nosti a vzájemné úctě v našem oboru i mezi obory.

 
Kateřina Čadková
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Na začátku února zveřejnila Agentura 
ochrany přírody a krajiny schválenou 
verzi dalšího standardu řady A (arboris-
tické standardy), tentokrát s tematikou 
Úprava stanovištních poměrů dřevin. 
Standard definuje zásahy do stanovi-
štních poměrů již existujících dřevin 
rostoucích mimo les za účelem jejich 
optimalizace. Ze stanovištních poměrů 
se standard zabývá kvalitou půdního 
prostředí a velikostí prokořenitelného 
prostoru. Je zde popsán celý proces od 
hodnocení stávajícího stavu po návrhy na 
úpravu a zlepšení stanovištních podmí-
nek. V současné době, kdy se v důsledku 
klimatické změny neustále zhoršuje stav 
stávajících stromů, jsou tyto informace 
velmi aktuální a potřebné.
— Alena Klimešová

SZKT se jasně vymezila proti návrhu 
změny tzv. invazní novely zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Navržená změna režimu kácení dřevin, 
které rostou v ochranných pásmech 
vodovodů a kanalizací (§ 8, odst. 2 záko-
na), výrazně oslabovala právní ochranu 
dřevin, hrozilo nekontrolovatelné kácení 
význačných stromořadí v centrech měst 
a obcí. SZKT spolu s vámi vyvinula znač-
né úsilí a aktivitu, aby tato změna byla 
z návrhu novely stažena.

SZKT jako největší profesní oborová 
organizace bude v těchto aktivitách 
dále pokračovat a vyjadřovat se k ve-
řejnému dění, dotýkajícího se našich 
profesí. Tato pozitivní zpráva je důka-
zem, že naše činnost má smysl a je naší 
profesní povinností být v tomto smyslu 
dále aktivní.
— Ondřej Feit 

Australský kontinent pohltil ničivý oheň. 
Na závěr nejteplejšího a nejsuššího roku 
v historii měření se obvyklá sezona požárů 
změnila v peklo, na které hasičům a ar-
mádě nestačí síly. Požáry jsou na mnoha 
místech přirozenou součást přírodního 
procesu, rostliny jsou na ně adaptované, 
pro mnohá stanoviště je to přínosné. 
Hořet ale začalo dříve a požárů je více než 
jindy touto dobou. Na pomoc kontinentu 
posílá peníze celý svět včetně filmových 
hvězd a známých sportovců.

Podle odborníků jsou požáry ničivější 
než dříve mimo jiné kvůli klimatickým 
změnám. Je načase, aby australská 
federální vláda připustila, že změna 
klimatu vede ke stále se zhoršujícím 
extrémům počasí a že země potřebuje 
systematický akční plán. „Řízení požárů 
je složité a snižování nebezpečí má 
svoje limity,“ uvedl Brian Giligan, bývalý 
vedoucí národních parků NSW a Wildlife 
Service. Na začátku prosince pro The 
Land napsal: „Je lepší investovat dvě 
miliardy dolarů do prevence než pro 
ochranná opatření uprostřed krize. Aus-
trálie se musí trvale zavázat k lepšímu 
hospodaření s půdou, protože rehydra-
tovaná krajina je odolnější vůči ohni.“  
—  www.foreground.com, foto Murray 

Lowe Photography 

Nový 
arboristický 
standard

Aktivita SZKT 
měla smysl, 
hrozba dalšího 
kácení dřevin 
prozatím 
odvrácena

Požáry v Austrálii 
jsou příkladem 
nejhoršího 
scénáře

uDálOStI
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Konec roku 2019 přináší podle prezi-
denta IFLA Jamese Haytera naději, že 
mnoho jednotlivců, skupin i vládních 
organizací přijímá opatření k řešení 
krize změny klimatu a ztráty biologické 
rozmanitosti. Krajinářští architekti mají 
dovednosti ke změně prostřednictvím 
navrhování biokoridorů a zvýšení podílu 
městské zeleně. Tím, že IFLA vyhlásila 
nouzovou situaci v oblasti klimatu a poté 
ji provedla v akčním plánu, poskytla 
rámec na podporu Dekády ekologické 
obnovy OSN.  Úlohou IFLA je navazo-
vat partnerství, aby bylo možné velké 
množství znalostí zakotvených v teorii, 
výzkumu a praxi sdílet po celém světě 
pro dobro lidstva. Nakonec prezident 
vyzývá všechny, aby se připojili k tomu-
to úkolu, a na rok 2020 se dívá v tomto 
směru s nadějí. 
— Zdroj: www.iflaworld.com

V Česku se podle odhadů Ministerstva 
průmyslu a obchodu z roku 2008 nachá-
zí přes jedenáct tisíc tzv. brownfieldů – 
nevyužívaných či neefektivně využí-
vaných budov a pozemků, které čekají 
na svou revitalizaci. Nezřídka tato území 
tvoří součást naší historie, mnohdy jsou 
dokladem technického, architektonic-
kého nebo urbanistického pokroku let 
minulých. Na jedné straně vytvářejí 
pro investory příležitost nastartovat 
nové aktivity, na straně druhé často 
představují ekologickou zátěž, jejíž 
odstranění si vyžádá vysoké investice. 
Už mezi lety 2005 a 2007 identifikovala 
agentura CzechInvest v rámci Vyhledá-
vací studie pro regeneraci brownfieldů 
2 355 lokalit vhodných k revitalizaci 
o celkové rozloze přes 10 000 hektarů. 
Největší podíl na tuzemských brownfiel-
dech mají podle národní databáze ně-
kdejší průmyslové objekty, následují pak 
areály dříve využívané pro zemědělství 
či občanskou vybavenost. 

Revitalizace brownfieldu 
může mít (často po odstranění eko-
logické zátěže) řadu podob. Naše 
největší sportovní hala – pražská O2 
Arena – tak stojí na místě někdejší pýchy 
československého strojírenství, podniku 
ČKD Lokomotivka. Jedno z největších 
brněnských obchodních center Galerie 
Vaňkovka je  dalším úspěšně zrevita-
lizovaným brownfieldem. Příkladem 

Zdravá města, 
zdravá krajina, 
zdraví lidé

Metodika 
hodnocení 
a ochrany 
průmyslového 
dědictví z pohledu 
památkové péče

Česko — země brownfieldů
„dočasného” využití brownfieldu 
může být například prostor hostící obří 
koncerty, který v polovině minulé dekády 
oživil prostory po bývalých slévárnách 
ČKD nedaleko od zmiňované O2 Areny. 
Na koncerty Paula McCartneyho nebo 
skupiny Metallica tam v roce 2004 dora-
zily desetitisíce lidí, od té doby ale místo 
stále čeká na své trvalejší využití. 

Efektivnímu využití brownfieldů 
na rozdíl od stavby na zelené louce často 
brání kromě ekologické zátěže také ne-
vyjasněné majetkové poměry. Investor 
se také musí v řadě případů vypořádat 
s otázkou, co s původními stavbami, 
pokud na pozemku stojí – v jakém jsou 
technickém stavu, zda nejsou památko-
vě chráněné, jestli se je vyplatí zachovat 
(jak vzhledem k jejich funkci, tak napří-
klad k architektonické hodnotě) nebo 
zda a jakým způsobem je nejefektivnější 
je odstranit. Tyto procesy mohou projek-
ty na brownfieldech zdržovat a mohou 
tak tvořit určitou překážku pro plány 
investorů na jejich využití.
—  Zdroj: Česko v datech, 2020, 

foto: Tomáš Hejzlar, 2019

brownfieldů tvoří bývalé 
průmyslové objekty

43 %

V roce 2018 vydalo Ministerstvo kultury 
v rámci výzkumu Národního památkového 
ústavu a Metodického centra průmyslové-
ho dědictví v Ostravě odbornou metodiku. 
Jejím cílem je především přinést odpo-
vědi na základní otázky: co je průmyslové 
dědictví, proč je chránit, jak k jeho poznání 
a správnému hodnocení dojít a jak přistu-
povat k jeho zachování a novému využití. 
Jednotlivé teze jsou pro ilustraci doprová-
zeny řadou příkladů tuzemských i zahra-
ničních. Metodika je volně ke stažení na 
stránkách www.npu.cz.

uDálOStI
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Ian L. McHarg a centrum pro urba-
nismus a ekologii na Pensylvánské 
univerzitě zahájili v loňském roce projekt 
2100 Nová Zelená dohoda, která ukazuje 
abstraktní legislativní cíle v realitě. První 
část projektu nazvaná „An Atlas for the 
Green New Deal“ obsahuje více než 100 
vizualizací, které rozebírají současné 
problémy: měnící se klima, růst popu-
lace, ekonomická závislost na těžbě, 
výrobě a spotřebě a další. Jejich práce 
začala mapováním prostorových dopadů 
těchto faktorů příštího století ve Spoje-
ných státech a doufají, že se v budoucnu 
projekt rozšíří a zahrne i další oblasti 
světa. Výsledky si můžete prohlédnout 
na internetových stránkách 
www.mcharg.upen.edu/green-new-deal.

Česká komora architektů vyhlásila 
5. ročník České ceny za architekturu. 
Soutěžní přehlídka je otevřena archi-
tektonickým realizacím postaveným na 
území České republiky za posledních 
pět let. Architekti do ní mohou svá díla 
přihlašovat do 1. dubna 2020. Již tra-
dičně kredit České ceny za architekturu 
podporuje prestižní sedmičlenná me-
zinárodní porota. Význam České ceny 
za architekturu je mimo jiné v celoroční 
a regionální propagaci architektury. 

Výsledky práce architektů, kteří svá 
díla navrhli a dohlíželi na jejich realizaci, 
můžeme nalézt v každé části prostředí, 
v němž žijeme – tedy bydlíme, pracuje-
me nebo trávíme volný čas. Patří mezi 
ně stavby jakéhokoliv rozsahu, jejich 
nejmenší části a detaily, jejich adaptace 
a rekonstrukce, jejich vybavení, stavby 
všech typologických druhů i stavby 
speciální, například technologické. 
Mimořádný význam pro současnou spo-
lečnost mají také úpravy krajiny a tvorba 
veřejného prostoru.

Přihlašování opět proběhne formou on-
line formuláře a není spojeno s žádnými 
náklady ze strany soutěžících architektů. 
Výsledky budou vyhlášeny na slav-
nostním galavečeru, jenž se uskuteční 
v listopadu 2020. 
— Zdroj: www.ceskacenazaarchitekturu.cz 

Projekt 2100: 
Mapy dopadu 
globálního 
oteplování  
na USA

Má vlast 
cestami proměn

Zahrady na RHS 
Flower Show 
2020 splňují 
výzvy proměny 
klimatu

Nový ročník 
České ceny 
za architekturu

uDálOStI

Putovní výstava Má vlast cestami proměn 
přináší svědectví o příznivých proměnách 
zanedbaných míst a sídel v naší krajině. 
Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady 
donorů se chátrající stavby mění v dů-
stojné objekty s užitečnou náplní, veřejný 
prostor dostává novou tvář, sakrální 
objekty nacházejí svůj ztracený smysl 
a příroda se nadechuje k novému životu.

Hlasujte na internetu o nejlepší pro-
měně ročníku 2019/2020 do 30. března. 
Při zahájení dalšího ročníku výstavy 
v Praze na Vyšehradě 25. 4. 2020 bude 
vyhlášen vítěz.

Udržitelné materiály a ekologické meto-
dy pěstování jsou hlavními body, které 
podle světových zahradních architektů 
a pěstitelů představují způsoby boje pro-
ti změně klimatu na zahradnické výstavě 
v Británii. Myšlenkou jedné ze zahrad 
RHS Flower Show 2020 je to, že třetina 
světové populace bude žít ve městech. 
S tímto vědomím navrhovali obytnou 
zahradu M&G jako zelený pokoj. Zahrada 
zdůrazňuje, jak designér spolupracuje 
s komunitou a se zanedbaným měst-
ským prostředím, implementuje použité 
stavební materiály, propustné povrchy 
a záhony s odolnými rostlinami pro klima-
tické extrémy městských prostorů. 

Pěstitelé představí možnosti snížení 
dopadu na životní prostředí například 
tím, že nepěstují v rašelině, používají 
biologicky rozložitelné květináče namísto 
plastových, přecházeli od chemických 
látek k biologickým škůdcům a k zalévání 
shromažďují dešťovou vodu. Celý přehled 
zahrad najdete na www.rhs.org.uk.
— Zdroj: worldlandscapearchitect.com
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Po roce 1989 zažívala naše vlast velké změny. 
Díky nim už dnešní generace neví, co to byla 
vedoucí úloha komunistické strany, neví, co to byl 
uliční výbor, bez jehož dobrozdání zůstalo studium 
vysoké školy často jen snem. My starší naopak 
s nostalgií vzpomínáme na společný stát s bra-
try Slováky. Velké změny a hledání nové cesty 
managementu městské zeleně řešila také Praha. 
U toho všeho byla letošní jubilantka Ing. Kateřina 
Vaculová (* 5. 2. 1950). 

Kateřinu jsme poznali jako svoji spolužačku při 
studiu na zahradnickém oboru brněnské Vysoké 
školy zemědělské v Lednici na Moravě (dnešní 
zahradnická fakulta Mendelovy univerzity), kterou 
jsme společně opustili po promoci v roce 1974.  Ve 
výtvarných disciplínách měla Kateřina před ostat-
ními studenty náskok, který získala jako absolvent-
ka Střední uměleckoprůmyslové školy.

Po škole a po delší mateřské dovolené nastou-
pila Kateřina do Výzkumném ústavu okrasného 
zahradnictví v Průhonicích. Odtud po roce 1989 
přešla na obvodní úřad Prahy 10, kde měla na 
starost městskou zeleň. Počátkem roku 1992 
vyměnila obvodní úřad za odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy. Nejprve pracovala jako 
vedoucí oddělení městské zeleně a po roce se 
stala vedoucí celého odboru. 

Kateřinu ale nikdy nezajímala "úředničina" v po-
době státní správy. Povolování kácení, odpadové 
hospodářství, ochranu ovzduší a další činnosti 
odboru brala jen jako nutné zlo. Jejím zájmem 
bylo tvořit městskou zeleň, a tak se jí v roce 2001 
podařilo přesvědčit radu i zastupitelstvo a na ma-
gistrátě vznikl po vzoru Mnichova, Vídně a jiných 
evropských měst samostatný odbor městské 
zeleně, jehož se stala ředitelkou. Žel, turbulence 
ve vedení našeho hlavního města a "velká" politika 
vedly v roce 2005 k opětovnému zrušení samo-
statného odboru a k nesmyslnému spojení státní 
správy i samosprávy do jednoho odboru. Kateřina 
bojovala za zachování odboru městské zeleně do 
poslední chvíle, byl to ale dopředu prohraný boj 
s větrnými mlýny, a tak zklamaná odešla tak trochu 
do ústraní pracovat na městský úřad v Brandýse 
nad Labem. Její angažovanost pro parky ji ale 
neopustila a vedle práce na úřadě malého města 
působila od roku 2007 do roku 2015 jako členka 
správní rady Nadace Proměny.

Působení Kateřiny na Magistrátu hl. m. Prahy 
zásadním způsobem ovlivnilo správu pražské zele-
ně. Zcela zásadním počinem byla hned na počátku 
jejího působení záchrana dokumentace, kterou 
k městské zeleni vlastnil podnik Sady, lesy, zahrad-
nictví hl. m. Prahy. Po roce 1989 se organizace péče 
o městskou zeleň rozpadla a dokumentace putovala 
k jednotlivým městským částem, kde většinou chy-
běli lidé, kteří by si s touto dokumentací věděli rady. 
Kateřině se podařilo nejen dokumentaci soustředit, 

Správa pražských parků 
a jedno jubileum
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ale postupně dala péči o pražskou zeleň nový řád. 
Hned na počátku svého působení prosadila zpra-
cování generelu zeleně, který byl dokončen v roce 
1993 a stal se mimo jiné i významným podkladem 
pro tvorbu nového územního plánu Prahy. Prosadi-
la i kategorizaci městské zeleně a na ni navazující 
nový systém její údržby. Věnovala se vytvoření 
"Zásad péče o zeleň v hlavním městě Praze", které 
zastupitelstvo v roce 1996 schválilo usnesením č. 
17/4 z 29. 4. 1996. Od počátku jejího působení bojo-

vala také s necitlivě vedenými trasami inženýrských 
sítí a v roce 1999 se jí podařil husarský kousek – se 
správci inženýrských sítí uzavřela "Dohodu o tech-
nických zásadách spolupráce při ochraně, obnově 
a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání 
inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze".

Kateřina neměla na starost jen městské parky 
a lesy jako takové, ale pod její odbor spadala také 
Pražská botanická zahrada a Zoologická zahrada. 
Pro obě instituce iniciovala zpracování generelu 
rozvoje a pomohla prosadit výstavbu skleníku 
Fata Morgana.

Dnes již těžko myslitelnou akcí, kterou v roce 
1995 zorganizovala, byla obnova některých 
pražských stromořadí. Výjimečnou, dnes těžko 
opakovatelnou akcí byla zejména obnova stromo-
řadí na Mariánských hradbách na Hradčanech. Pro 
mimopražské – stromořadím vede tramvajová trať 
a delší výluka tramvajového provozu před Praž-
ským hradem nepřipadala v úvahu. Nakonec jsou 
dnes podobných stromořadí po celé Praze desítky.

Pod Kateřininou taktovkou byla v roce 1998 do-
končena rozsáhlá rekonstrukce významné barokní 
Vrtbovské zahrady. To ovšem nebyla zdaleka jediná 
velká akce na obnově pražských zahrad a parků, 
cílem ale není vytvářet zde nějaký encyklopedický 
výčet; za připomenutí stojí ještě povodeň v roce 
2002 a následující obnova Stromovky. Pro milovníky 
vína musíme připomenout výsadbu nové Svatoján-
ské vinice ve Strahovské zahradě, realizované v roce 
2004 před naším vstupem do EU.

Kateřině se podařilo nastartovat obnovu praž-
ských vodních toků, rybníků, hájoven a všeho, co 
s pražskými lesy souvisí. A nejen to, velkou péčí se 
dodnes mohou chlubit i chráněná území v Praze. 
Připomenout se sluší také založení střediska ekolo-
gické výchovy Toulcův dvůr.

Po jejím odchodu už se bohužel nenašel nikdo tak 
systematický a odhodlaný prosazovat své vize ve 
prospěch zeleně ve všech koutech Prahy. Péče o ze-
leň v Praze začíná být opět poněkud roztříštěná.

Kateřino, nezbývá než popřát všechno dobré 
a hodně zdraví a poděkovat za vše, co jsi nejen pro 
pražskou zeleň vykonala.

Za všechny spolužáky a kolegy 
Václava Čermáková a Samuel Burian
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Klisny s hříbaty (rodí 
se černá, jak dospívají, 
šednou a bělají) v jab-
loňové aleji na kočá-
rové cestě vedoucí ke 
dvoru Josefov.
F: Magdaléna Straková, 
2017 
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T: Zdeněk Novák, Roman Zámečník

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad 
labem byla zapsána na Seznam světového dědictví uNeSCO jako jedinečný 
doklad ferme ornée, tedy krajinné tvorby využívající postupů francouzské 
zahrady (andré le Nôtre), anglické zahrady a vrcholné krajinářské zahrady 
v monofunkční zemědělské krajině. Světově výjimečná hodnota spočívá 
v uměleckém uchopení funkce krajiny a jejím vyjádření prostředky zahradní 
a krajinářské architektury. Park Mošnice využívá principů malířské 
perspektivy k manipulaci s prostorovými vjemy (anamorphosis abscondita). 

Krajina koní

Krajina po staletí užívaná pro potřeby chovu a výcvi-
ku ceremoniálních kočárových koní starokladrub-
ského plemene se do současnosti zachovala ve 
vysoké míře autentičnosti všech svých strukturál-
ních prvků, což z ní činí světově jedinečnou krajinu. 
Od července roku 2019 je na Seznamu světového 
dědictví UNESCO zapsána vedle Kulturní krajiny 
Lednice – Valtice a hornického regionu Erzgebirge/
Krušnohoří jako třetí česká kulturní krajina.  

Krátké dějiny krajiny
Stejně jako Lednicko-valtický areál je Krajina pro 
chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem příkladem krajiny typu 
okrasný statek (ferme ornée), ale na rozdíl od něj je 
to krajina stále plně funkční (zámek Valtice již 82 let 
není rezidencí knížete, čímž krajina areálu ztratila 
reprezentační funkci). Navíc je krajina hřebčína 
monofunkční, určená jedině k chovu a výcviku koní. 
Její tvůrčí dějiny jsou vlastně velmi krátké. Po sta-
letích, kdy byli pernštejnští či císařští koně chováni 

v oboře v jakémsi řídkém lužním lese (v podstatě 
v jakési „anglické“ pastevní krajině), nastala v letech 
1820–1859 radikální proměna. Snad v souvislosti se 
zrušením císařského hřebčína v Kopčanech u Ho-
líče byla kladrubská krajina upravena podle zásad 
vrcholné francouzské le Nôtrovy zahradní tvorby, 
a to v době, kdy Evropě a celému euroamerickému 
kulturnímu okruhu vládla móda krajinářských parků 
(Repton, Loudon, Pückler-Muskau, Petzold aj.). Pro-
tože od roku 1579 byla krajina rezidencí císařských 
koní, byly k její úpravě využity všechny triky zdů-
razňující pozici významné rezidence, a to rezidence 
složené ze tří dvorů (Kladruby, Františkov a Josefov) 
propojených prostředky zahradní architektury. 

Centrum krajiny
Ohniskem uspořádání krajiny pro chov a výcvik 
ceremoniálních kočárových koní je klenutý vstup 
do stájí klisen a hřebců ve dvoře Kladruby, jež mají 
podobu empírového paláce a jsou vlastním centrem 
produkce, kde probíhá oplodnění, březost klisen 

Ing. 
Zdeněk Novák
Zahradní a krajinářský 
architekt, památkář, 
vědeckovýzkumný pra-
covník, vysokoškolský 
učitel a státní úředník. 
Spoluautor národních 
nominací Kulturní kra-
jina Lednice – Valtice 
(1995) a Krajina pro 
chov a výcvik ceremo-
niálních kočárových 
koní v Kladrubech 
nad Labem (2018) na 
Seznam světového 
dědictví.

Ing. Roman 
Zámečník, Ph.D. 
Zahradní a krajinářský 
architekt, památkář, 
vědeckovýzkumný 
pracovník a vyso-
koškolský učitel. 
Spoluautor národní 
nominace Krajina pro 
chov a výcvik ceremo-
niálních kočárových 
koní v Kladrubech 
nad Labem (2018) na 
Seznam světového 
dědictví.
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a porody hříbat. V denním provozu hřebčína se 
právě tam kříží trasy klisen a hřebců, a tak se toto 
místo stává symbolem celého chovného zařízení, 
hřebčína, v němž se také promyšleně kříží jednotli-
vé linie tak, aby starokladrubský kůň zůstal tím, čím 
byl a má být – jedinečným barokním galacarossi-
erem. Z tohoto ohniska vybíhají tři osy ve formě 
pate d´oie (husí stopa, vějíř). V krajině i na leteckém 
snímku lze rozpoznat i další dvě přímky vějíře namí-
řené na ohnisko, ale dvě stavby brání jejich vnímání 
z ohniska. Už z formy pate d´oie je patrné, že nejde 
o osy nekonečné (přímky), ale o polopřímky. 

Cour d´honneur je tvořen kolbištěm, jež je ze tří 
stran tvořeno stromořadími, za nimiž jsou skryty 
nebo jakoby rozpuštěny (efekt sfumato) vlastní 
stavby dvora včetně císařského zámku. Poměry 
stran kolbiště víceméně určuje zlatý řez. Střední osa 
je půlí, jihovýchodním směrem prochází monumen-
tální branou, Řečanskou alejí pokračuje k řece Labi, 
pohledově se ztrácí v nekonečnu. Obdélníkový tvar 
kolbiště způsobil, že mezi osami pate d´oie není úhel 
30°, což je obvyklé a pro lidského pozorovatele pří-
jemnější, ale úhel asi 45°, což možná více odpovídá 
úhlu, kterým pozoruje svět kůň.

Západní osa
Západní osa míří do krajiny a ve vzdálenosti 3,5 km 
prochází dalším monumentálním empírovým palá-
cem, dvorem Františkov, a ztrácí se v nekonečnu. 
Je lemována Selmickou alejí. Po roce 1820 byly ale-
je vysázeny z topolů vlašských, od konce 19. století 
jsou lipové. Ignaz Grill vymezil plochy pastvin 
schopné během vegetačního období uživit různé 
skupiny stáda o celkové velikosti 600 koní (pastvi-
ny pro hřebce, klisny, klisny s hříbaty a další chovné 
fáze stáda kočárových koní), potřebné plochy luk 
na zásobování stáda senem v zimě, délku cvičných 
drah pro výcvik v zápřahu do kočárů, rybník pro 
plavení koní a podobně.

Jednotlivé pastevní dílce jsou odděleny stro-
mořadími. Z hlediska zahradní tvorby tak byly 
vytvořeny řady 20 zelených kabinetů (cabinet 
de verdure) pozorovaných z procházkové gale-
rie (Selmické aleje), ale nejsou v nich vystaveny 
fontány jako ve Versailles či sbírky rostlin jako 
v Lednici. Zpravidla jsou uprostřed ohrazeny 
skupiny stromů, většinou jasanů a javorů (tedy 
clumps – tady Moritz Jahn sáhl do instrumentária 
anglické zahradní tvorby), a v některých z nich se 

▲ Dvůr Kladruby nad 
Labem od severový-
chodu představuje 
srdce celé krajiny. 
V něm probíhá vlastní 
plemenitba. Vlašský 
topol v řadě jírovců 
vlevo označuje místo, 
kterým probíhá 
hlavní osa komplexu 
stájí hřebců a klisen. 
Budovy jsou skryty za 
předsadbou stromů 
(vlevo císařský zámek 
s kostelem sv. Václava 
a Leopolda, vpravo 
stáje a budovy s byty 
zaměstnanců). V po-
zadí snímku Selmická 
alej, lemovaná pas-
tevními dílci s clumps, 
vedoucí ke dvoru 
Františkov. 
F: Aerodata, 2017

hIStORIe
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v určitou denní dobu pasou koně podle pozorova-
teli skrytého provozního řádu hřebčína (moment 
překvapení). Tedy namísto barokních fontán se 
předvádějí barokní galakarosiéři.

Asi ve třetině délky Selmické aleje (bráno od dvora 
Kladruby) protíná Selmickou alej kanál, v nějž byl 
proměněn Strašovský potok. Úhel, který svírá kanál 
s alejí, je stejný jako v obdobné situaci v Holíči.

Na katastru Selmic se řady pastevních dílců stá-
vají pravoúhlými, jejich řady se zmnožují, ale všechny 
nejsou z aleje viditelné a přístupné. Na severu chrání 
pastevní dílce les, členěný ve stejné logice jako 
pastevní dílce. Pro pozorovatele je tím vytvořena 
kontrastní struktura. Tam, kde je mezi pastvinami 
alej či stromořadí, nachází se v lese průsek. Tam, 
kde je v lese hmota porostu, je v pastevní krajině 
pocitové prázdno.

Jižní osa
Třetí osa míří z ohniska přímo k jihu, ke dvoru Jo-
sefov. V roce 1865 byl její průběh narušen stavbou 
v anglickém duchu, stájí pro anglické plnokrevníky 
(zvanou Paddock) a vytvořením zeleného kabinetu 
kolem ní. Je to tak jediný zelený kabinet v před-

mětné krajině, který obsahuje architektonickou 
dominantu. K narušení osy snad došlo v duchu teh-
dejšího přístupu k předbřeznovému (parukovému) 
slohu, kdy byly v romantickém duchu přestavovány 
barokní a klasicistní zámky a paláce. Ten způsobil 
další zakrývání dvorních komplexů předsadbou 
stromů, a nakonec i popnutí zdí břečťanem. Archi-
tektura tak úplně ztratila svou běžnou dominantní 
roli. Vertikální břečťanové porosty byly na pokyn 
státní památkové péče odstraněny při poslední ob-
nově (2014–2015), kdy se barevnost fasád vrátila do 
někdejší šedozelené barvy, což víceméně zabránilo 
prosazení se architektury dvorů jako dominanty do 
obrazu krajiny.

Na rozdíl od dvora Františkov neprochází osa, 
lemovaná jabloňovou alejí, budovami dvora Jose-
fov, ale míjí jej a po křížení s další jabloňovou alejí 
se vytrácí v nekonečnu. Dvůr Josefov je nejmenší 
ze tří dvorů hřebčína. Snad proto jsou v jeho okolí 
i pastevní dílce menší a kostra členění krajiny ale-
jemi je tvořena stromy menšího měřítka, jabloněmi. 
V pastevních dílcích opět rostou solitéry a sku-
piny stromů (většinou javor mléč). Samotný dvůr 
Josefov je však skryt za výsadbami velkých stromů, 

▲ Pastvina uvnitř 
jednoho z kabinetů 
s malebnou skupinou 
stromů (clump) ležící 
mezi dvory Kladruby 
nad Labem a Josefov. 
V pozadí typické bílé 
ohrazení pastvin. 
F: Michaela Dusíková, 
2016

hIStORIe
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RUBRIKA

▲ Osmispřeží Sta-
rokladrubských koní, 
prezentující tradiční 
ceremoniální zápřah, 
při průjezdu Řečan-
skou alejí. F: Marcela 
Kvochová, 2017

▶ Krajina jižně od 
dvora Kladruby 
nad Labem. Aleje 
a stromořadí v místě 
vytvářejí šesti paprs-
kovou hvězdu (étoile). 
V pastvinách rostou 
skupiny stromů typu 
clumps. Klíněnkou 
vybarvená jírovcová 
alej zdůrazňuje okraj 
lesa vpravo. Pohled od 
jihovýchodu.
F: Jiří Podrazil, 2017 

▲ Pohled na přísně sy-
metrické hlavní stájové 
budovy dvora Kladruby 
nad Labem. Z klenutého 
vstupu do stájí vycházejí 
hlavní kompoziční osy 
krajiny. V pozadí stáj 
plemenných hřebců, 
vlevo vodojem. Snímek 
také dokládá snahu 
zakrýt vznosné budovy 
předsadbou stromů. 
Přízemí budov bylo 
do roku 2013 popnuté 
břečťanem. Pohled od 
jihozápadu. F: Aerodata
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Landscape 
for breeding 
and training 
ceremonial 
carriage horses 
in Kladruby nad 
Labem
The landscape for 
breeding and training 
ceremonial carriage 
horses in Kladruby 
nad Labem has been 
registered on the 
UNESCO World Heri-
tage List as a unique 
proof of ferme ornée, 
ie landscape creation 
using the principles 
of French gardens 
(André le Nôtre), En-
glish gardens and top 
landscaped gardens 
in monofunctional 
agricultural landsca-
pe. The outstanding 
universal value lies 
in the artistic grasp 
of the function of 
the landscape and 
its expression by the 
means of garden and 
landscape architectu-
re. Park Mošnice uses 
principles of painting 
perspective for mani-
pulation with spatial 
perceptions (anamor-
phosis abscondita).

sortimentálně vycházejících z introdukce konce 
18. a počátku 19. století, tedy z východního pobřeží 
Severní Ameriky (ořešák černý, vejmutovka, jalovec 
viržinský, dřezovec, akát).

Při pohledu z letadla je patrná pásovitá struk-
tura předmětné krajiny: pás lesa na severu, pás 
pravidelných pastvin uprostřed a pás parkově 
uspořádané krajiny na jihu směrem k řece Labi. Ta 
je dnes sice téměř narovnána, ale její staré meand-
ry a mrtvá ramena jsou stále základem uspořádání 
této části předmětné krajiny.

Východně od Řečanské aleje leží louky se soli-
térními stromy (obzvláště upoutá krásný exemplář 
platanu), za nimi zdánlivě leží listnatý les. Není to 
však les, je to „jen“ porost lemující zbytky mrtvého 
ramene Labe a spojovací kanál, vytvářející kruhový 
cabinet de verdure téměř na ostrově, na němž se 
nachází pole (opět moment překvapení).

Jižně od obce Selmice leží pole určená k pěsto-
vání jadrných krmiv.

Park Mošnice
Mezi těmito dvěma částmi jižního pásu před-
mětné krajiny byl vytvořen opravdový skvost 
krajinářského umění – park Mošnice. Není známo, 
co vedlo císařský dvůr k založení jedinečného 
krajinářského parku v samém závěru éry monar-
chie těsně před první světovou válkou, ale stalo 
se tak. Anton Umlauft, ředitel dvorních zahrad ve 
Vídni a okolí (Schönbrunn, Belveder, Laxenburg), 
člen Rakouské dendrologické společnosti, tam 
vytvořil scenérie inspirované tvorbou lednickou 
a průhonickou (Pflanzengeographische Szenerie), 
ale v kvalitě, která se ani ve zmíněných parcích 
nenachází. Parkem prochází (podobně jako západ-
ní částí Lednického parku) jediná cesta. Vychází 
z Řečanské aleje a vine se, lemována Volfovou alejí 
z červených dubů, anglickou krajinou se solitérami 
a clumps ke vstupu do parku. Pokračuje grandiózní 
esovkou (její rozměry vycházejí z rychlosti pohybu 
kočáru či saní) o poloměru zatáček asi 300 m. 
Napravo a nalevo se na paloucích a ve vyhlídkách 
otevírají scenérie. Skupina na prvním palouku 
vlevo od cesty nám připomene některé třeskuté 
kombinace dřevin z Lednického parku, nachází se 
v ní totiž akát, smrk ztepilý a jírovec maďal, tedy 
kombinace dřevin, jejichž vlastnosti v každém 
ročním období tvoří svěží kontrasty. Dál pokračují 
scenérie ve specifickém kladrubském duchu. 
Umlaft využil všechny finty, jež Silva-Tarouca 
ověřil v Průhonickém parku a doporučuje ve svých 
knihách (Unsere Freiland Laubgehölze, Unsere 

Freiland Nadel-Gehölze) a jež představují vrchol 
krajinářské tvorby, dosud nepřekonaný. Pomocí 
malířské perspektivy vytváří díky sortimentu dře-
vin, který má k dispozici, iluzívně zvětšený pocit 
prostoru (anamorphosis abscondita). Naprosto 
jedinečné a z jiných srovnatelných zahrad ne-
známé je použití solitér pestrolistého klenu (Acer 
pseudoplatanus 'Leopoldii'). Krása tohoto umě-
leckého díla spočívá „pouze“ v geniální kombinaci 
světlých a tmavých prvků zahradní kompozice, 
kombinaci tvarů, barev, struktur a textur, tvorbě 
vyhlídek a průhledů, které nepotřebují k tomu, 
aby byly krásné nebo zajímavé, dominanty typu 
uměleckého díla či drobné architektury. Zahradní 
umění si tady vystačí samo, stejně jako v Průho-
nickém parku nebo v nejnovější krajinářské části 
parku Lednického (Arizona, Údolíčko). Kompozici 
originálních scenérií Mošnice nyní poněkud zaml-
žují pozdější výsadby smrků. Po obnově (projekt 
Ateliér Krejčiříkovi) by se měla opět zaskvět ve 
své jedinečné kráse.

Další úpravy v okolí
Ve stejné době byla upravena zámecká „zahrád-
ka“, ale ve srovnání s parkem Mošnice je mno-
hem méně zajímavá. Možná byla kdysi na stejné 
úrovni, ale pozdějšími úpravami (stavba vodárny) 
došlo k degradaci kompozice. Byly v ní vysázeny 
cenné taxony, ale rozloha zahrady neumožnila 
práci s prostorem. Bylo v ní založeno dobově 
oblíbené alpinum, z něj zbylo pár kamenů, jistě 
přemístěných při posledních úpravách. Na rozdíl 
od parku Mošnice tam nelze rekonstrukcí obnovit 
někdejší stav, na to o ní víme příliš málo. Díky 
tomu se stala prostorem, kam lze situovat zázemí 
pro návštěvníky krajiny hřebčína, jejichž počet 
stále roste.

I centrum obce Kladruby nad Labem zasáhly 
zvelebovací úpravy. Křižovatka cest v centru byla 
osázena červenými buky a lipami, vstup do provoz-
ního dvora zdůraznila dvojice pajasanů žláznatých. 
Lipové aleje byly podsázeny stříhanými živými 
ploty z ptačího zobu.

Pak přišla válka, konec monarchie, druhá válka 
a s ní nástup totalitních režimů. Před 30 lety tato 
doba skončila. Příběh chovu a výcviku ceremoniál-
ních kočárových koní však pokračuje, i když je tento 
stát k ceremoniálním funkcím nepotřebuje. Krajina 
vytvořená pro jejich chov a výcvik je skvostnou 
scénou, v níž se tento příběh odehrává. Od 90. let 
minulého století jsou koně i krajina součástí národní 
kulturní památky, jediné svého druhu. ■

Příspěvek vznikl v rám-
ci řešení výzkumného 
projektu Krajina pro 
chov a výcvik ceremo-
niálních kočárových 
koní v Kladrubech 
nad Labem (kód 
DG20P02OVV012), 
financovaného 
z Programu na 
podporu aplikovaného 
výzkumu a experimen-
tálního vývoje národní 
a kulturní identity 
na léta 2016 až 2022 
(NAKI II).

hIStORIe
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Po cestě na altaj, o které jsem již v zPK psala, 
jsem se loni v létě vypravila do jiných asijských 
hor – do oblasti ladakhu. Po dlouhá staletí byl 
samostatným buddhistickým královstvím, dnes 
je součástí Indické republiky v rámci svazového 
státu Džammú a Kašmír. Je sice v Indii, ale vlastně 
by se dalo říci mimo ni, leží mezi tibetem, Čínou 
a Pákistánem. Je to země tibeťanů a buddhismu. 

Ladakh — tam, 
kde je voda 
skutečně život  

Oblast je od Kašmíru oddělena hřbetem Himalájí, rozkládá se 
na Tibetské plošině a zřetelný tibetský vliv na jazyk a nábo-
ženství vedl k tomu, že se Ladakhu říká Malý Tibet. Je to pro 
oko a duši Evropana většinou velmi pustá krajina, což je právě 
důsledek himálajské bariéry, která stojí v cestě monzunovým 
dešťům od jihu. Lidé tam žijí v drsných a nehostinných podmín-
kách, zmírněných pouze v nejhlubších údolích, kde si doká-
zali život uzpůsobit tak, aby mohli využít to, co příroda dává. 
Naučili se využívat i minimální srážky a trochu půdy, která zde 
je, a vytvořili jakési zavlažovací systémy, které jim pomáhají 
zajistit živobytí. Pole ječmene a aleje topolů a vrb zde kontras-
tují s neúrodným a holým horským terénem. Tady si člověk více 
než kde jinde uvědomí, že voda je život. 

Ladakh, území o rozloze necelých 87 tisíc km2, se nachází 
v naprosté většině v nadmořské výšce nad 3 000 m a je ohra-
ničeno Západním Himálajem z jihu a Východním Karakoramem 
ze severu. Leží ve výrazném srážkovém stínu Himálaje, proto je 
místní klima velmi suché, s ročními úhrny srážek do 100 mm. 
V zimě zde teploty klesají i k -30 °C, typickou vegetaci proto 
tvoří společenstva polopouštní a stepní. Ladakh patří navíc 

mezi místa, kde cévnaté rostliny rostou nejvýše na světě. 
Oblast Ladakhu byla ještě donedávna přístupná pouze po čtyři 
měsíce v roce, kdy se sem dalo dostat některým z vysokých 
horských sedel. Dnes už je situace jiná, protože do Léhu, který 
je administrativním centrem Ladakhu, se lze dostat letecky, 
pokud to počasí dovolí. 

Léh – správní centrum Ladakhu
K nám bylo počasí opravdu milosrdné, takže jsme přistáli na 
letišti v Léhu. Protože jsme přiletěli z Dillí, první, co si člověk 
uvědomí po vstoupení z letadla, je fakt, že jsme opravdu hod-
ně vysoko. Samotný Léh je v nadmořské výšce cca 3 300 m, 
takže hned nastoupí únava z nedostatku kyslíku a prudké 
změny nadmořské výšky. Na ledasco se člověk před cestou 
do hor připravit může (fyzická kondice, otužování, změna 
stravovacích návyků), nelze se ale připravit předem na výš-
kovou nemoc, která může být nebezpečná. Proto jsme první 
den věnovali procházkám po Léhu, které měly za cíl srovnat 
tělo s novými podmínkami, ale byly taky skvělou příležitostí 
k poznávání místa. Léh – stejně, jako všechna obydlená místa – 

T+F: Katarína Ruschková
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leží v údolí řeky. Řeka Indus je v těchto místech sice ještě na 
svém horním toku, ale už vytváří poměrně silný proud, kolem 
nějž se soustřeďuje život. Při pohledu z hřebenů hor do údolí 
pak bylo krásně vidět, jak život od hlavních toků „vybíhá“ do 
bočních údolí v místech, kde přitékají přítoky řek. Obyvatelé 
jsou si tohoto faktu vědomi a o rostliny se tady starají – u kaž-
dého domu, kde je to aspoň trochu možné, lze najít zahrádku 
s užitkovými, ale i okrasnými rostlinami. Hlavní dřevinou, 
kterou lze v Léhu najít, je topol, jehož rovné a rychle rostoucí 
kmeny jsou pěstovány jako nejčastěji používaný stavební 
materiál. Topoly jsou pak ještě doplněny vrbami. Z ovocných 
stromů je tady základem meruňka. Meruňky jsou i nejčastěj-
ším ovocem, které se tady dá koupit – v sezóně čerstvé, po 
zbytek roku pak sušené. V některých zahradách bylo možné 
vidět i jabloně. 

Údolím řeky Indu
Po prvním dni aklimatizace jsme druhý den ráno vyrazili na 
cestu od kláštera Spituk údolím řeky Indu. Kláštery tady 
nejsou žádnými umělými skanzeny nebo uzavřenými komplexy. 

◀ Pohled na město 
Léh ze Shanti Stupy 
s patrnými porosty 
topolů, tokem řeky 
Indus v pozadí pod 
hřebenem s vrcholem 
Stok Kangri

▼ Když někde vznikne 
aspoň trochu chráněné 
místo se zdrojem vody, 
rostliny si ho hned 
najdou

Jsou to místa živoucí, jejichž obyvatelé jsou laskaví a vstřícní. 
Dovolili mi nahlédnout do míst modliteb, umožnili pohledy ze 
střechy kláštera na údolí řeky, dokonce mi nabídli čaj (slaný 
s mlékem a jačím máslem) – taková nabídka se neodmítá, ale 
tuto pochoutku už víckrát nemusím… Od kláštera jsme už s ce-
lou výbavou na deset dní na zádech vyrazili na cestu. 

První část cesty vedla údolím Indu, cesta ovšem byla velmi 
vyschlá a prašná, nad hlavou jsme měli pálící slunce a já jsem 
pochopila, že voda obecně, ale pitná voda zvlášť, tady bude 
velmi vzácným darem. Už první den jsme naštěstí odbočili do 
jednoho z bočních údolí, které vedlo k sedlu Ganda La ve výšce 
4 980 m n. m. a vrcholku nad ním (5 013 m n. m.). Když jsme za 
sebou nechali poslední vesničku, ztratil se i poslední náznak 
jakési džípové cesty a zůstala jen pěšinka stoupající nahoru. 
Při cestě do takto vysokých hor je důležité naplánovat trasu 
a hlavně noclehy tak, aby rozdíl nadmořských výšek mezi dvě-
ma noclehy nebyl větší než 600 m, tím se dá předejít atakům 
výškové nemoci. My jsme tuto výšku o něco málo překročili 
(vystoupali jsme skoro kilometr) a bylo to opravdu znát – začaly 
se projevovat bolesti hlavy, mravenčení v prstech a u některých 
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i nevolnosti. Naštěstí to bylo poprvé a naposledy, takže po noci 
v nadmořské výšce přes 4 000 m jsme už zase svěží pokračo-
vali druhý den dál. 

Sedlo Ganda La patří k těm, do kterých lidé chodí poměrně 
často, proto je zde cesta krásně patrná a potkáte tady i poutní-
ky. Po přechodu sedla jsme pak sestoupili do údolí, které bylo 
zprvu široké a otevřené, posléze – jak se sezónní proud vody 
zesiloval a formoval krajinu – hluboce zaříznuté. Toto údolí nás 
dovedlo až do údolí řeky Markhy, které k oblastem na zdejší 
poměry hustě osídleným. Lze zde najít jak menší vesničky, tak 
i samoty s políčky a zahradami, kolem kterých jsou vždy ploty 
a ohrady chránící před zvířaty. Pro ty, kdo by nechtěli putovat 
s těžkým batohem na zádech, je tady možnost najít nocleh i jídlo 
u místních lidí, kteří jsou velmi příjemní a laskaví. Nejvýznamněj-
ším sídlem v tomto údolí je Marka, kde je i klášter, který je dce-
řiným klášterem Hemisu – významného budhistického kláštera 
(památka UNESCO). Protože je klášter přístupný jen „po svých“, 
jsou tady většinou mladí mniši, kteří se o něj starají. 

Přes ledovou řeku
Za Markhou jsme už ale údolí této řeky opustili a vydali se 
bočním údolím směrem k sedlu Rubrang La (5 020 m n. m.). 
Tímto údolím už téměř nikdo nechodí. Tady jsem si opět 
naplno uvědomila, jak velikou moc hory mají. Údolí bylo suché 
a monumentální, připadala jsem si tam malá a nepatrná. Pro-
tože tudy moc lidí nechodí, nebyla zde cesta a trasu jsme jen 
odhadovali. Tady nás poprvé dohnal i nedostatek vody. 
Ta, která měla téct, nebyla, slunce přes den pálilo a vše vy-
sušovalo… Naštěstí jsme večer objevili malý pramínek (který 
v noci zmrznul), u něj přespali a druhý den přes sedlo Rubrang 
La překročili do údolí Zanskaru. Protože se v těchto místech 
lidé nepohybují, nacházeli jsme tady spoustu zvířecích stop. 
Z údolí Zanskaru jsme se pak zpět k Marce vrátili sedlem 
Zalung Karpo La (5 150 m n. m.), tentokrát už ale k jejímu hor-
nímu toku. Brodit v průběhu jednoho dne osmkrát řeku, jejíž 
ledová voda sahá jen někam do půlky stehen a teče hodně 

▶ Zahrada domu, ve 
kterém jsme v Léhu 
přespali. Svým 
květinám paní domácí 
věnovala velikou péči 

◀ Údolí řeky Indus 
a život, který se zde 
vytvořil. Každý kousek 
úrodné země je využitý

▼ Mnohdy musejí 
kanálky malými 
akvadukty překonávat 
terénní nerovnosti 

silným proudem, dá zabrat. Po zkušenosti s nedostatkem 
vody jsme si ale toho, že zde voda je, moc vážili. 

Pak už naše cesta vedla k sedlu Gongmaru La (5 250 m n. m.) 
nádhernou krajinou se sídly pastevců, horskými jezírky ve 
výšce přes 4 600 m n. m. a velmi zajímavými geologickými 
útvary. Ze sedla byl krásný výhled na masiv Nymalingu. Odsud 
už jsme sestupovali velmi krásným a dramatickým údolím zpět 
do civilizace. 

Jednodenní odpočinek v Léhu jsme využili k návštěvě tří vý-
znamných klášterů – Hemisu, Stakny a Tiksu. Popsat je by bylo 
na samostatný článek, ale nejsilnějším pocitem z nich byl jakýsi 
klid a přirozený řád. Po tomto dni odpočinku jsme pak svou ces-
tu uzavřeli třídenním putováním na Stok Kangri, jednu ze šesti-
tisícovek v okolí. Tyčí se nad údolím Indu a právě při pohledech 
odsud si člověk uvědomí svou zranitelnost a nepatrnost.

V každých horách cítím velikou pokoru a obdiv k přírodě 
a k tomu, co dokázala vytvořit. Tady jsem si ale více než kde 
jinde, uvědomila, že bez vody není život. Připomenula jsem 
si, jak moc na tuto skutečnost zapomínáme a jak málo jsme 
ochotni vystoupit ze své komfortní zóny, abychom předešli 
tomu, že nám voda už brzy bude také chybět. ■

ze SVěta
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Ladakh – where 
water really 
means life 
Ladakh is a territory 
separated by the Hima-
laya range. Ladakh is 
a high-altitude desert, 
which is caused by the 
Himalayas, which act as 
a barrier blocking the 
monsoon rains coming 
from the south. Farming 
is possible only in the 
deepest valleys where 
there is soil and water. 
There are sophistica-
ted irrigation systems 
that allow the locals 
to secure their living. 
Lush fields and lines of 
poplar trees contrast 
with the barren and 
hostile mountainous 
terrain. The most 
frequently grown crop 
is barley, and trees are 
grown too, e.g., poplars 
and willows. The most 
commonly grown fruit is 
apricot. Land access to 
Ladakh is only possible 
for a period of 4 months 
in the year, and air 
travel is limited to days 
when the weather is 
good enough for planes 
to land at Leh airport. 
Perhaps these are the 
reasons why the local 
people live in close 
connection and mutual 
respect with nature. 

Ing. Katarína 
Ruschková 
Absolventka oboru 
Zahradní a krajinářská 
architektura na ZF MZLU 
v Lednici na Moravě. 
V současnosti pracuje 
jako vedoucí OŽP na 
jihlavském magistrátu 
a o dovolených si plní své 
cestovatelské sny, na 
které v době, kdy vycho-
vávala dva syny, nebyl 
čas. Cesty jsou pro ni 
inspirací a poučením pro 
život osobní i profesní.

ze SVěta
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T: Petr Förchtgott
F: Petr Förchtgott a archiv soutěže

V roce 2019 se uskutečnil pátý ročník 
soutěže záhrada, Park a Detail roka, 
kterou pořádá naše partnerská 
slovenská Spoločnosť pre záhradnú 
a krajinnú tvorbu. Výsledky jsou tradičně 
vyhlašovány polovině února následujícího 
roku na konferenci záhradnícke fórum 
Nitra. Nejvíce přihlášených děl bylo 
z okolí Bratislavy, avšak pokud bychom 
na úrovni města Martin nakreslili na mapě 
Slovenska svislou čáru, východně od 
této linie jako by žádná díla nevznikala. 
zatímco v kategorii parků byla účast 
dobrá a úroveň vynikající, zahrad se 
tentokrát přihlásilo méně. znovu se 
potvrdila výhoda univerzálnosti třetí 
soutěžní kategorie nazvané Detail, 
která umožňuje účast pestré škále 
děl od vegetačních stěn přes úpravu 
jednotlivých záhonů až po sochařská 
díla a drobnou architekturu.

Záhrada, 
Park a Detail 
roka 2019

SOutěž
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Autoři: Peter Pasečný, Ivana Pasečná, 
Lucie Vogelová, Radka Šimková
Zhotovitelé: FAA-Florist Art Agency, 
BULDIX s.r.o.)

Vzhledem ke specifické poloze Bratisla-
vy na rozhraní hned tří států není účast 
v soutěži vázána na území Slovenské 
republiky, ale na občanství přihlašovate-
le. Díky tomu se tohoto ročníku zúčastnil 
také nově vzniklý park Waltrovka v Praze, 
mezi jehož tvůrci je i slovenský ateliér.

Park tvoří odpočinkovou zónu upro-
střed nové obytně-administrativní čtvrti, 
vznikající na území bývalé továrny na 
letecké motory. Historie místa je v parku 
připomínána nejen prostřednictvím 
informačních tabulí, ale i důvtipnou 
recyklací některých prvků či materiálů 
ze zbouraného areálu. Eva Uherová 
takovýto přístup oceňuje: „Industriálna 
predloha v stvárnení altánu a fontány 
je ako holá veta – nepotrebuje príbeh, 
prikrášlenie, či vysvetľovanie“. 

Kompozičně dílo sestává ze dvou 
odlišných částí: protáhlého rovinatého 
liniového parku a kopce s vyhlídkami. 
Tím vzniká zajímavý kontrast, nabízející 
návštěvníkům rozmanitější pobytové 
možnosti. Osvětovou funkci plní i práce 
s „městskou džunglí“, spočívající v pone-
chání značné části spontánní vegetace 
na svazích kopce a usměrňování jejího 
vývoje citlivými zásahy. Naznačuje tím 
možnosti řešení městské zeleně do bu-
doucna s ohledem na klimatickou změnu.

SOutěž

Kategorie Park – 1. místo

Park Waltrovka, 
Praha
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Autor i zhotovitel: landart ateliér s.r.o.

Úprava tohoto prostranství velmi zkvalit-

nila prostředí v centru města, pozname-

nané urbanistickou nesourodostí. Zcela 

soudobé řešení zeleně, spočívající v užití 

kombinovaných trvalkovo-keřových zá-

honů, překvapivě dobře doplňuje pozdně 

barokní sochu uprostřed parčíku. Vzniklo 

zde přitažlivé odpočinkové místo pro 

návštěvníky přilehlé pěší zóny s obchodní 

funkcí. Předsedkyně poroty Libuše Murí-

nová chválí, jak „autori vhodne navrhli sieť 

chodníkov, ktoré zohľadňujú pešie ťahy“ 

a porotce Štefan Lančarič přitakává: 

„Výber rastlín, prelínanie línií a pohľadov 

na sochu Panny Márie, možnosť pozoro-

vania diania okolo z viacerých pohľadov, 

trasovanie komunikácii, všetky tieto 

aspekty vytvorili veľmi príjemný a svieži 

mikropriestor v centre mesta.“

Autoři: Martina Šášiková, Dagmar 
Hillová, Zhotovitelé: Victoria – trvalko-
vá škôlka a študenti Fakulty záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva

Mimořádnou cenu poroty získala v před-

chozím ročníku 2018 Interaktívna experi-

mentálna záhrada v areálu nitranské FZKI, 

která kromě kvalit samotného díla zaujala 

i způsobem svého vzniku. Potěšujícím 

zjištěním je, že takovýto příkladný peda-

gogický přístup pokračuje i v nedalekých 

zahradách Starého Biskupského Hostin-

ca. Vzniklo tím pozoruhodné dílo, která 

zcela soudobým způsobem doplňuje, 

obohacuje a rozšiřuje starý městský park. 

Tento sám o sobě nelehký úkol je zde 

navíc ještě ztížen přítomností několika 

budov různého stáří, stylu i využití. Nově 

upravená zóna má charakter „parku v par-

ku“ a výrazně pozvedává celkovou úroveň 

tohoto odpočinkového zázemí centra 

města. Bohaté výsadby trvalek a travin 

představují návštěvníkům nové možnosti 

úpravy zeleně, pro mnohé možná netu-

šené. Libuše Murínová by ještě přivítala 

„lepšie prepojenie exteriéru s interié-

rom – umožniť využitie upravených plôch 

umiestnením lavičiek, sezónnych ležadiel, 

slnečníkov apod., prípadne aj výtvarných 

prvkov“, s čímž Štefan Lančarič souhlasí 

a optimisticky dodává: „... i keď vzhľadom 

na kompozíciu sa s ním v budúcnosti 

zjavne počíta.“

Kategorie Park – 3. místo

Bylinné výsadby v záhradách 
Starého Biskupského Hostinca, Nitra

Kategorie Park – 2. místo

Rekonštrukcia 
parku pri soche 
Panny Márie na 
Námestí Matice 
Slovenskej, 
Dubnica n. Váhom

SOutěž
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RUBRIKA

Ing. Petr 
Förchtgott
Absolvoval Zahradnic-
kou fakultu v Led-
nici v roce 1992, po 
zaměstnání v několika 
firmách zabývajících 
se realizací a údržbou 
zeleně působí od roku 
2000 jako samostatný 
projektant. Od roku 
2013 je členem Správní 
rady SZKT. Počátkem 
roku 2015 jmenován do 
redakční rady časopi-
su Zahrada-Park-Kra-
jina, které od dubna 
2018 předsedá.
Zástupce české SZKT 
v porotě soutěže.

(Autor: Eugen Lipka, zhotovitel: LIPKA 
– ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA, s.r.o.)

Z důvodu nízké účasti v této kategorii 
doporučila porota udělit tentokrát jen 
jednu cenu bez určení pořadí.

Zahrada se – stejně jako novostavba 
městské vily, k níž přináleží – úspěšně 
vyrovnává s obtížným tvarem parcely. 
Jedná se o úzký pozemek, který zbyl 
zřejmě jako nezastavitelný v mezeře mezi 
starší vilovou zástavbou a který se navíc 
směrem dozadu ještě výrazně zužuje. 
Díky důvtipné práci s terénem přitom na-
bízí potřebné vybavení (garáž, parkovací 
stání, terasu u domu, bazén), aniž by to 
vyvolávalo tísnivý pocit. Obzvlášť v tom 
vyniká umístění dostatečně velkého 
zahradního domku, který díky zapuštění 
do terénu a překrytí bujným ozeleněním 
při pohledu do zahrady téměř mizí. Pří-
jemný prostor pro malé posezení vytváří 
také zelená střecha garáže před domem. 
Možnost průchodu celou zahradou až 
k zadní brance vedoucí do sousední ulice 
k zastávce MHD zároveň přidává celé 
kompozici hloubku a tím opticky potlaču-
je nevelké rozměry parcely. 

„Imunita k aktuálne prevládajúcemu 
trendu v sortimente rastlín“ je podle 
názoru členky poroty Evy Uherové silnou 
stránkou a zároveň i slabinou tohoto díla.

Záhrada roka

Súkromná 
záhrada Vila 
Eselberg, 
Bratislava
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Autor: Atelier VAN JARINA, s.r.o.
Zhotovitel: TAROS NOVA s.r.o. 

Přestože areál bývalého lomu není 
malý, podstatou díla je jeho doplnění 
o informační altánek a lavičky. Jejich 
originální podoba se stává vizuální 
značkou daného místa a díky zvolenému 
materiálu velice zdařile zapadají do pří-
rodního prostředí. Dílo působí poutavě 
a přitažlivě už na informačních tabulích 
a propagačních materiálech, čímž vý-
razně napomáhá záměru přivést na tuto 
lokalitu s pozoruhodným geologickým 
jevem i širší veřejnost. 

Porotkyně Eva Uherová vyzvedává 
„umiestnenie hlavného dreveného 
objektu v zornom poli prichádzajúceho 
návštevníka (z oboch smerov)“, ale upo-
zorňuje zároveň i na to, že „objekt gule 
s mólom a lavičkami musí byť udržiavaný 
v perfektnom stave, nie je to realizácia, 
kde by zub času prispieval k jej pôvabu.“

Autor a zhotovitel: Michal Polák

Tato vertikální interiérová zelená stěna 
se nachází v pozadí recepce na vstu-
pu do administrativního objektu, díky 
čemuž působí jako pozitivní uvítání 
každého příchozího. Zvolený pestřejší 
sortiment rostlin prozkoumává další 
možnosti tohoto poměrně nového prvku 
zeleně. Obdobně také použitá hydro-
ponická technologie s rašeliníkem coby 
nosným médiem v šitých kapsách. 

„Prvý dojem je dôležitý,“ konstatuje 
Štefan Lančarič, „a zelená stena ten 
prvý dojem pri vstupe do budovy napĺňa 
naozaj kvalitne. Osobne sa mi veľmi 
páčili Monstery, ktoré veselo rástli do 
priestoru a tak zo steny spravili 3D 
zelený útvar.“

Kategorie Detail – 1. místo

Geopark 
Megonky, 
Čadca-Milošová

Kategorie Detail – 2. místo

Vegetačná stena 
„Office 142“, 
Bratislava

SOutěž
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Fotoalbum soutěž-
ních děl si můžete 
prohlédnout na našem 
facebookovém profilu 
i na webu pořadatelské 
organizace:
zahradaroka.szkt.sk

Garden, Park and Detail of 
the Year 2019
Our Slovak partner organisation, 
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú 
tvorbu, organised the 5th run of their 
Garden, Park and Detail of the Year 
competition in 2019. Petr Förchtgott 
was a member of the jury on behalf 
of SZKT. Whereas there were 
numerous high-quality entries in 
the parks category, fewer garden 
projects competed this year. The 
advantage of the third category – 
Detail – is its versatility, which 
allows a wide range of projects to 
enter. The results were announ-
ced in the mid-February at the 
“Záhradnícke fórum” conference in 
Nitra, and the article presents all the 
projects awarded in the respective 
categories.

Autor: Eugen Lipka
Zhotovitel: LIPKA – ZÁHRADNÁ AR-
CHITEKTÚRA, s.r.o.

Architektonicky vytříbené, byť zdánlivě 
jednoduché řešení ozdobného prvku 
před průčelím zrekonstruovaného zám-
ku. V historickém, památkově chráně-
ném prostředí může každé takové dílo 
narazit na překážky, zvlášť když objekty 
dnes slouží jinému účelu než původně.  
Eva Uherová si klade otázku, „kde končí 
úcta k historickým podkladom, či re-
špektovaniu dobových vzorov a predlôh 
a kde začínajú regulácie pamiatkového 
dozoru“, ale konstatuje, že „výsledok je 
poctivý“. Libuše Murínová vyzvedává 
také „veľmi dobre remeselne zvládnuté 
založenie a údržbu“. 

Kategorie Detail – 3. místo

Ornamentálny 
záhon v predpolí 
kaštieľa, Tomášov

SOutěž
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KOMeRČNí PRezeNtaCe

BeRa — poskytovatel 
zeleného řešení

Společným znakem všech výrobků z rodiny BERA 
je trvanlivost a špičková kvalita. Tento závazek a tr-
valé strategické směřování založené na porozumění 
potřebám našich zákazníků nám umožňuje budovat 
dlouhodobé partnerství s profesionály ve více než 
čtyřiceti zemích světa. Náš výrobní závod je certi-
fikován 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 stan-
dardních 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 kraji-
notvorby a architektury pokračujeme ve vývoji 
nových „zelených“ výrobků a řešení pro profesio-
nální architekty a partnery a stejně tak postupně 
rozšiřujeme paletu výrobků pro „hobby“ prodejny. 
V tomto segmentu jsme se stali předním dodavate-
lem systémů stabilizace včetně širokého příslušen-
ství. Získali jsme stříbrný certifikát Cradle to Cradle 
za jeden z nosných výrobků – BERA Gravel Fix Pro®. 
Miliony čtverečních metrů instalované v rozličných 
klimatických podmínkách na všech kontinentech 
pomáhají navrácení cenné dešťové vody zpět do 
půdy a pozitivně tak působí na ekologii celé planety.

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

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 z pohledu 
výroby i následného použití. 
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KOMeRČNí PRezeNtaCe

BeRa CzeCh přináší na trh 
variabilní řešení pro krajinotvorbu 
a zahradní architekturu

BeRa urbanscape

Gravel Fix® Pro – stabilizuje štěrkovou 
vrstvu, umožňuje infiltraci vody a vytváří 
tak základ pro stabilní štěrkové cesty 
vhodné pro dopravu vozidel, invalidních 
vozíků, kol a pěších.

Inovativní a snadno instalovatelný systém pro zadržování vody, který navyšuje 
kapacitu retence. Systém je k dispozici ve třech variantách. Je vyroben z přírodních 
zdrojů a životnost produktu je až 15 let. Jeho aplikace významně snižuje spotřebu 
vody pro zálivku a zvyšuje výnosy při sklizni.

Grass Fix™ – zatravňovací dlaždice pro 
zelenou příjezdovou cestu nebo parko-
vací místo.

Green Roll – 20 mm vysoká vrstva materiálu vyrobeného 
z vláken přírodního kamene. Je dodávána v roli a je schop-
na absorbovat 17 l vody na metr čtvereční. Zajištuje vlhké 
prostředí pro kořenový systém trávníků a vegetaci zelených 
střech.

T a L Edge Pro – hliníkový obrubník 
pro elegantní okraje chodníků a zahrad. 
Jeho konstrukce umožňuje snadný ohyb 
do požadovaného tvaru a instalace.

Green Cubes – kostky o rozměru cca 2,5 × 2,5 × 2,5 cm vy-
robené ze stejného materiálu jako Green Roll. Lze je použít při 
výsadbě nových stromů, zeleninové zahrady, ovocných stromů 
a obecné výsadby. Zajištují vysokou retenci vody a pozitivně 
ovlivňují objem sklizně.
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Nejčastější choroby 
a škůdci dřevin 3

Nebezpečnost
Šupinovka kostrbatá patří mezi nej-
nebezpečnější dřevní houby, hniloba 
způsobuje rychlé narušení stability 
infikovaných dřevin. U významně 
infikovaných jedinců dochází nej-
častěji k vývratu či rozlomení kmene. 
Identifikace infikovaných stromů 
je velmi obtížná, neboť je z pravidla 
možná jen podle přítomných plodnic, 
které vyrůstají, většinou až ve fázi, kdy 
je hniloba ve velmi pokročilém stavu 
a hrozí tak významně selhání dřeviny.

Možnost záměny
Velmi podobné plodnice mají 
václavky (Armillaria sp.) na rozdíl od 
šupinovky kostrbaté jsou plodnice 
václavek z pravidla menší, křehčí, 
klobouk je méně šupinatý a šupin-
ky od klobouku neodstávají. Třeň 
václavky je při srovnání s šupnovkou 
tenký (přibližně jako tužka), z pravidla 
hladký, bez výrazných šupin. Velmi 
snadno se láme. Klobouk šupinovky 
je špičatý (kuželovitý), klobouk vác-
lavek je oblý (deštníkovitý). Václavky 
mají bílý výtrusný prach.

T:  Jiří Rozsypálek, Petr Martinek

Šupinovka kostrbatá 
(Pholiota squarrosa (Weigel) P. Kumm.)

Hostitelské spektrum
Šupinovka kostrbatá patří mezi 
dřevní houby s velmi širokým 
hostitelským spektrem. Mezi 
hostitele patří veškeré listnáče 
a výjimečně i jehličnany. Nejčastěji 
napadanými rody listnatých dřevin 
jsou lípa (Tilia), dub (Quercus), 
jasan (Fraxinus). Dále je také hojná 
na ovocných dřevinách, nejvíce 
třešních (Prunus). Z jehličnatých 
dřevin je občas nalézána na jedlích 
(Abies) a jedlovcích (Tsuga). 
Jedná se o jednu z mála dřevních 
hub vyskytujících se také na akátu 
(Robinia pseudoacacia).

1 masivní třeň s šupinkami
2 detail klobouku s bílou dužinou
3 plodnice u báze dubu
4 trs šupinovek

1 2 3 4

Vzhled plodnic
Šupinovka kostrbatá vytváří jedno-
leté plodnice nejčastěji v pozdním 
létě až začátkem podzimu. Můžeme 
je tedy nejčastěji nalézt od srpna 
do října. Nicméně stále častější je 
i fruktifikace v pozdně podzimní 
době (listopad), pravděpodobně 
vlivem klimatických změn. Šupinov-
ky vyrůstají v trsech, nejčastěji ze 
substrátu v těsné blízkosti kmene, 
ale dají se nalézt i na kmeni a kos-
terních větvích. Plodnice šupinovky 
je tvořena třeněm a kloboukem. 
Třeň je zpravidla mohutný a výrazně 
vláknitý. Klobouk je kulatý až široce 
kuželovitý. Většinou bývá suchý, 
zbarvený do světložluta až žlu-
tookrova. Celý klobouk i třeň bývají 
hustě pokryty na koncích vztyče-
nými rezavě okrovými až hnědými 
šupinami. Výtrusorodé rouško na 
spodní straně plodnice je lupenité, 
světle žluté barvy. Výtrusný prach je 
hnědý a především na starších plod-
nicích bývá jasně patrný. Plodnice 
jsou nejedlé. Na hostiteli vydrží v zá-
vislosti na průběhu počasí přibližně 
tři týdny v perfektním stavu a poté je 
ještě přibližně 30 až 50 dnů možné 
najít seschlé zbytky plodnic.

Typ tlení
Šupinovka kostrbatá patří do skupiny 
hub bílého tlení. Charakteristickým 
znakem je tzv: vláknitý rozpad dřeva, 
kdy dochází nejprve k degradaci 
ligninu, která je pro houby bílého tlení 
typická, ale následně i k degradaci 
vláken celulózy, díky čemuž infiko-
vané dřevo velmi rychle ztrácí na 
hmotnosti, pružnosti i pevnosti. Tlení 
této houby je tak velmi agresivní. Pro-
bíhá většinou skrytě v jádrové části. 
Tvoří se tedy uzavřené dutiny a rozsah 
infekce je často vizuálně patrný až po 
selhání či pokácení dřeviny. V případě 
rozsáhlé infekce kořenů může dojít 
k selhání dřeviny vývratem, aniž by 
byla infekce patrná v nadzemní části.

aRBORIStIKa

Ing. Jiří 
Rozsypálek
Absolvent Mendelovy 
univerzity, obor Arboris-
tika a Lesnictví. Aktuálně 
zaměstnán na Ústavu 
ochrany lesů a myslivosti, 
kde se podílí na výzkumu 
a výuce v oblastech Fyto-
patologie a Arboristiky.
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Ekologie
V podmínkách střední Evropy mají tito zástupci 
tendenci tvořit celkem dvě generace do roka 
(někdy bývá pozorován i univoltinní vývoj). První 
rojení je situováno do období května–června 
a druhé do července–srpna. Vývoj je situovaný 
pod kůru a částečně zasahuje do povrchových 
vrstev dřeva. B. ovocný osidluje tenčí dimenze, 
tedy kmínky a tenké větve. Bělokaz švestkový 
se vyvíjí zejména na silnějším materiálu, tedy na 
starších dřevinách, silnějších kmenech a větvích. 
Nejčastěji napadá stromy nemocné, chřadnoucí 
suchem, poškozené mrazem atd. Bělokaz ovocný 
může být škodlivý výsadbám, kde jsou dřeviny 
i díky povýsadbovému šoku velice atraktivní pro 
rozvoj tohoto druhu. Vývoj nové generace trvá 
u obou druhů zhruba 11–12 týdnů s tím, že larvy 
z druhé generace budou zimovat a dokončí svůj 
vývoj až na jaře příštího roku. Při vývoji se na 
napadeném materiálu tvoří pro tyto zástupce 
podkorních brouků charakteristické jednora-
menné požerky, jejichž tvorbu iniciuje samička. 
Bělokaz švestkový tvoří podélnou matečnou 
chodbu o délce 3–7 (až 12) cm a šířce cca 2 mm, 
kde na každou stranu probíhá kladení vajíček. 
Z těchto míst poté vznikají převážně příčné a poté 
zvlněné larvální chodby v počtu cca 30 chodeb 
na každou stranu. Na koncích larvových chodeb 
je přítomna kukelní komůrka, která je především 
v běli. Požerek bělokaza ovocného je obdobný, 
jako v případě předešlého druhu, ale celkově 
menších rozměrů (délka matečné chodby 1–3 cm 
a její šířka cca 1,5 mm). Larvové chodby jsou také 
v menším počtu (cca 15 chodeb na každé straně 
matečné chodby) a jsou více zvlněné a hlavně 
kratší. Snubní komůrka je také situována do běle.

Bělokaz švestkový, bělokaz ovocný
(Scolytus mali (Bechstein, 1805, Scolytus rugulosus (P.W. J. Müller, 1818)

1 bělokaz ovocný – jedinec
2 poškozený strom
3 bělokaz švestkový a ovocný – larvy
4 požerek

1 2 3 4

Význam
Kůrovci, resp. bělokazi rodu Scolytus patří mezi 
význačné floemoxylofágní zástupce hmyzu na 
listnatých dřevinách. Uvedené druhy aktuálně 
představují jeden z limitních faktorů pro zástupce 
ovocných dřevin. Vývoj těchto druhů hmyzu je dle 
zkušeností i odborné literatury vázán především 
na dřeviny rodů jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus), 
slivoň (Prunus), jeřáb (Sorbus) a příbuzné druhy. 
Zástupci byli pozorováni nejen na v Evropě do-
mácích druzích těchto dřevin, ale také na druzích 
introdukovaných. Jejich aktivita je evidentní také 
na v poslední době velmi oblíbených okrasných 
kultivarech těchto druhů dřevin. Tyto kůrovce je 
vhodné chápat jako spíše sekundární škůdce, 
kteří napadají opravdu zdravé dřeviny pouze při 
přemnožení. Je uváděno, že v podmínkách střední 
Evropy jsou to druhy hmyzu, které za normálního 
populačního stavu, napadají oslabené a odumíra-
jící, popř. kompetičně vyloučené ovocné dřeviny. 
Při aktuálních podmínkách nejen v městském, 
ale také v příměstském prostředí je řada výsadeb 
ovocných dřevin ve stavu, který je velmi atrak-
tivní pro vývoj uvedených zástupců. V takovém 
případě je jedinou možností obrany proti těmto 
škůdcům prevence s cílem vysazovat dřeviny do 
ideálních podmínek a v ideálním fyziologickém 
stavu. Neméně důležité je také napadené stromy, 
či jejich části, vyhledávat a před „vyletěním“ nové 
generace dospělců asanovat. Vyhledávat je nutné 
především závrtové otvory, které se tvoří na napa-
deném materiálu a jsou doprovázeny přítomností 
sypké drtě, která z otvoru vypadává při tvorbě po-
žerku, nebo mízotoků. Po výletu brouků na stromě 
zůstávají níže popsané charakteristické požerky, 
jejichž vytvoření působí zakrňování, nebo odum-
ření napadeného dřevinného materiálu.

Popis
Imago b. švestkového je velké asi 3,0–4,5 mm, 
zbarvení těla je nápadně černě lesklé, krovky 
jsou červené, hnědé až černé. Tvar těla je oválný 
s téměř krytou hlavou a ze strany viditelným 
zadečkem (krovky kryjí zadeček z horní, nikoliv 
z boční strany). Larva je povětšinou rohlíčkovitého 
tvaru, tzv. eucephalní a beznohá. Barva je pře-
devším bílá, hlava žlutohnědá až hnědá a dobře 
chitinizovaná. Velikost je v pozdějších fázích 
vývoje cca 4 mm. Kukla je volná a asi 3 mm velká. 
Bělokaz ovocný je velice podobným zástupcem, 
jen jsou rozměry jeho vývojových stádií menší 
(imago 1,5–2,9 mm). Barva těla je tmavohnědá 
až černá a základním znakem je silně tečkovaný 
štít i krovky. Larva a kukla je podobná bělokaz 
švestkovému, ale stádia jsou celkově menší (larva 
cca 3 mm na konci vývoje). ■

The most 
common pests 
and diseases of 
woody plants 
The third part of the 
series presents the 
wood fungus Pholiota 
squarrosa, which 
causes fast deteriora-
tion of infected plants 
and compromises their 
stability. The other 
species is the Scolytus 
genus of insects, 
which, under normal 
populations only attack 
weak and dying trees. 
However, currently the-
re are many orchards 
facing conditions that 
are highly attractive for 
insect species of the 
given genus.

aRBORIStIKa

Ing. Petr Martinek 
Absolvent Mende-
lovy univerzity, obor 
Lesnictví. Aktuálně 
zaměstnán na Ústavu 
ochrany lesů a mys-
livosti, kde se podílí 
na výzkumu a výuce 
v oblastech Entomolo-
gie a Arboristiky.
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Již několik let je i na našem trhu běžně 
k dostání dostatečně velká nabídka 
sazenic růží nejen z domácí produkce, ale 
i od špičkových šlechtitelů a producentů 
z Francie, anglie a Německa. Výběr je 
tedy široký jak pro privátní zahrady, tak 
pro veřejnou a městskou zeleň. Jak se ale 
vyznat v tak pestrém sortimentu?

ADR — všeobecná 
zkouška novinek růží

T: Jiří Prouza

Kritéria výběru
Růži vybíráme podle několika základních krité-
rií. V první řadě je to velikost (vzrůst) a charakter 
rostliny. Ten začíná u zakrslých kultivarů a pokračuje 
přes půdopokryvné, záhonové, velkokvěté, keřové až 
po pnoucí a divoké ramblery. Pokud máme jasno ve 
velikosti a formě rostliny, zaměříme se na květy – ve-
likost, množství, tvar, plnost, barvu, bohatost kvetení 
a případně vůni. 

Pro úspěšné a dlouholeté pěstování růží je vedle 
vhodného stanoviště a půdních podmínek jednou 
z nejdůležitějších vlastností dané odrůdy její zdraví, 
lépe řečeno odolnost proti houbovým chorobám. 

Není růže jako růže
Růže a její kultivary jsou rostliny, které vykazují zá-
sadní rozdíly v odolnosti a rezistenci vůči houbovým 
chorobám. Každá odrůda se chová jinak, což je do 
jisté míry ovlivněno stanovištními podmínkami, 
určující je však genetika. 

Aby bylo možno objektivně posuzovat kvalitu růží, 
byl v Německu vytvořen systém anonymní a nezá-
vislé zkoušky ADR. Myšlenka vznikla na základě 
skutečnosti, že v 1. polovině 20. století se na trhu ob-
jevila celá řada sice krásných růží, ale jejich zdravotní 
stav byl až na výjimky velmi špatný. Ani pozdější roz-
voj chemické ochrany nebyl řešením. Brzy po druhé 
světové válce proto několik významných šlechtitelů 
růží iniciovalo organizaci, která měla objektivně 
zhodnotit všechny důležité vlastnosti růží s důrazem 
na jejich zdraví a odolnost. Každý šlechtitel bude 
dobrovolně zasílat své vybrané novinky k anonym-

nímu a nezávislému posouzení, a to bez použití che-
mických prostředků a v přirozených podmínkách!

Stanovy ADR
Titulem ADR jsou vyznamenány ty novinky růží, 
které po tříletém zkoušení vykazují mimořádnou 
odolnost a bohatost kvetení. ADR je pracovní 
společnost tvořená Svazem německých školek 
(BdB), šlechtiteli růží a nezávislými zkušebními 
zahradami. Koordinaci zajišťuje Spolkový odrůdový 
úřad (Bundessortenamt). Zkušební systém ADR je 
pro šlechtitele, zahradníky a koncového zákazníka 
objektivním vodítkem k posouzení a výběru kvalitní 
růže. ADR tím podporuje pokrok ve šlechtění a pou-
žívání vysoce kvalitních odrůd.

Zkoušky probíhají na 11 místech v různých loka-
litách Německa po dobu tří let bez použití jakých-
koliv ochranných prostředků, jako jsou fungicidy 
a podobně. Za dobu své existence prošlo zkouš-
kami přes 2000 odrůd růží, z nichž obdrželo ADR 
certifikát přes 160 kultivarů (viz tabulka). Každý rok 
se testuje maximálně 50 nových odrůd.  

Medeo (ADR 2001) 
a Fortuna (ADR 2002) 
patří do skupiny růží 
s jednoduchým kvě-
tem. Obě velmi bohatě 
kvetou a jsou i pastvou 
pro včely i čmeláky. 
Růže Medeo navíc 
jemně voní.

SPRáVa zeleNě
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Formulář pro první rok testování (stejné jsou 
i další roky) jsme pro ukázku přeložili a je součástí 
obrazového doprovodu článku. Více informací na-
jdete na www.adr-rose.de.

Proč se orientovat podle ADR
ADR je velmi dobrá pomůcka, jak se orientovat 
v nepřeberném množství odrůd růží nejen pro za-
hradníky a laickou veřejnost při nákupu a sázení, ale 
i pro odborníky. Kvalitní producenti uvádějí vlast-
nosti svých výpěstků na etiketě ke konkrétní odrůdě 
včetně symbolu ADR, pokud jej tato odrůda získala. 
Další možností je samozřejmě internet a literatura. 

Například v roce 2019 získalo ADR ocenění dva-
náct nových odrůd: sedm od firmy Kordes, dvě od 
Tantau a po jedné od Delbard, Rosenunion a Davide 
Dalla Libera/Dräger. 

Existuje i zpětná vazba: růže, která kdysi zís-
kala ADR a již neodpovídá současným nárokům, 
může o titul přijít. Kromě toho celá řada skvělých 
odrůd ocenění ADR nemá, protože ne všechny 
nově vyšlechtěné kultivary se k testům dostanou 
(každoročně se testuje maximálně 50 odrůd z celého 
světa) a ani samotný šlechtitel neposílá všechny své 
výpěstky. Zde se pak orientujeme podle zkušeností 
s danou odrůdou.

ADR a ekologie
ADR růže jsou předurčeny pro pěstování bez che-
mické ochrany proti houbovým chorobám. Stále 
přísnější předpisy a nařízení (EU) již dnes omezují 

Ing. Jiří Prouza 
Vystudoval zahradní 
architekturu v Lednici 
na Moravě. Po deseti-
leté praxi v Německu 
(Bonn, Kolín nad 
Rýnem) se vrátil do 
Česka, kde působí jako 
nezávislý zahradní 
architekt. V Německu 
studoval na Friedrich- 
Wilhelms-Universität 
v Bonnu dějiny 
zahradního umění. Od 
devadesátých let spo-
lupracuje s řadou ča-
sopisů, pro něž napsal 
desítky článků na téma 
zahradní architektura 
a zahradní praxe.

používání chemické ochrany ve městech a na veřej-
ných plochách. Díky odolným odrůdám se zásadně 
snižují náklady na údržbu z hlediska lidské práce 
i financí. Růže si tak nacházejí opět cestu do měst, 
obcí i do průmyslových a veřejných objektů. 

Z hlediska ekologie jsou nyní velmi populární růže 
s jednoduchými květy, které výrazně podporují bio-
logickou diverzitu i v městských aglomeracích díky 
tomu, že lákají na své květy užitečný hmyz a v zimě 
i ptáky na plody – šípky. 

Odolné a zdravé kultivary růží mohou velmi 
výrazně rozšířit sortiment používaných rostlin při 
projektování a realizaci zahradních úprav nejen 
v soukromých zahradách, ale i ve veřejné zeleni, 
areálech škol, průmyslových závodech a všude tam, 
kde požadujeme dlouhověkou, nenáročnou, spoleh-
livou a velmi dlouho kvetoucí rostlinu. 

Jedinečné vlastnosti
Růže má několik vlastností, kterými překonává 
mnoho jiných okrasných rostlin. Především díky 
velmi hlubokým kořenům jako jedna z mála bez 
problémů zvládá současná letní vedra a sucha. Proto 
po zakořenění (dva roky) nevyžaduje pravidelnou 
závlahu a pokud ji zkombinujete s levandulí, šantou 
a podobnými suchomilnými rostlinami, ušetříte velké 
náklady bez toho, že by výsadby trpěly. Růže kvetou 
prakticky celou sezónu, od června až do zámrazu. 
Mezi kultivary najdeme obrovskou škálu barev a typů 
květů, charakterů a velikostí rostlin. Růže je rostlinou 
dlouhověkou, na stanovišti vydrží desítky let. Rovněž 

SPRáVa zeleNě

ADR-zkouška novinek růží ADR-Číslo

Allgemeine Deutsche Rosenneuheiten-Prüfung (Všeobecná německá zkouška novinek růží) Typ růže

Místo Zkoušející Datum sázení Šlechtitel

Kritéria / vlastnosti

Počet 
hodnocení/ 
Maximum 

bodů

Hodnocení

Průměr bodů

Číslo šlechtění:

1. kvetení
2. 

kvetení

Rok zkoušky/Datum Poznámka:

Keř
Mrazuvzdornost 1 × 5

Vzrůstnost 2 × 5

List Listy, obzvláště odolnost proti houbovým 
chorobám

6 × 30

Květy

Poupata, tvar květů 2 × 10

Bohatost a trvanlivost kvetení 6 × 10

Barva: od otevření květu do zvadnutí 2 × 10

Vůně 6 × 5

Samočištění květů 6 × 5

Celkový dojem včetně ekorativního působení 6 × 20

Suma průměrných hodnot pro daný rok
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ADR – General 
trial of new 
roses 
The ADR rose trial 
was established in 
order to evaluate the 
quality of new varie-
ties of roses. The go-
als of rose breeding 
have changed over 
the years. Currently, 
the key parameter of 
evaluation is resistan-
ce to disease. On the 
trial fields, roses are 
cultivated without any 
chemical pesticides 
to evaluate their 
natural beauty and 
strength. The winners 
of the ADR award are 
varieties that exceed 
a certain standard of 
quality. These roses 
represent the best 
choice for landsca-
ping and private 
gardening.

předsudky o náročnosti na půdní podmínky nejsou 
opodstatněné. Růže má ráda hlubší, ale nijak kvalitní 
půdy. Nejlépe se cítí v lehčí, hlinitopísčité půdě s ma-
lým obsahem humusu, kde mohou být i drobnější 
kamínky (všimněte si, kde roste divoká šípková růže 
v přírodě). Růže je velmi tolerantní, a proto se výbor-
ně kombinuje s jinými rostlinami jako jsou trvalky, 
okrasné trávy i drobnější dřeviny. 

Z hlediska péče a údržby je nejdůležitější jarní 
řez. Nejlepším termínem je doba, kdy začíná nakvé-
tat zlatice (Forsythia), tedy konec března a začátek 
dubna. Hlubokým řezem a odstraněním starých 
výhonů rostlinu zmlazujeme. Hnojíme v předjaří 
a v srpnu, stačí minerální plné hnojivo. ■

SPRáVa zeleNě

Kordes Noack Meilland Tantau Delbard Poulsen

2002 5 4 2 – – 1

2003 3 – 1 1 – –

2004 6 5 3 2 – –

2005 4 4 3 – – –

2006 5 7 2 – – –

2007 7 1 2 3 1 –

2008 5 2 5 1 1 –

2009 7 4 3 – – –

2010 6 3 – 3 – –

2011 1 2 – 1 1 –

2012 – 3 – 1 – –

2013 4 – 1 3 – –

2014 3 2 – – – –

2015 9 1 2 4 – –

2016 6 2 6 3 2 –

2017 6 2 – 3 0 1

2018 5 – – 1 – –

2019 7 – – 2 1 –

89 42 30 28 6 2

ADR růže hlavních šlechtitelů

◀ Innocencia (ADR 2003) patří 
k nejčastěji vysazované bílé růži 
v městských plošných výsadbách. 
Předností je čistá bílá barva, dobré 
čištění květů, odolnost. V roce 2006 
získala v soutěžním rozárium Kukleny 
titul Zlatá růže města Hradec Králové

▲ Aprikola (ADR 2001) je stálicí mezi 
nižšími mnohokvětými růžemi. Je 
atraktivní svojí meruňkovou barvou 
a bohatostí kvetení
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Jak zařídit moderní město? Může současný mobiliář plnit několik funkcí? Jak 
zapojit přírodní prvky do urbanizovaného prostředí? Odpovědí na uvedené 
otázky je široká škála řešení se značkou terra Group.

Jak řešit problémy 
moderního města 

Revitalizace městského prostředí byla v minulos-
ti často založena na likvidaci zeleně a zploštění 
prostoru pokrytím betonovými dlaždicemi. Téměř 
úplně se zapomnělo na zeleň: stromy, keře a záhony 
květin. Výsledkem jsou městská prostranství celko-
vě zbavená přírody a prvků drobné architektury.

Trend návratu k přírodě znamená, že se i v 
urbanizovaném prostředí pomalu objevují plochy 
zeleně. Tam, kde není možné najít prostor s přiroze-
ným podložím, případně v oblastech s nepřehled-
ně uloženými sítěmi infrastruktury, přicházejí ke 
slovu květinové záhony, keře a stromy ve velkých 
květináčích. Populární jsou květináče s možností 
posezení nebo stolování vytvořené rozšířením horní 
hrany květináče. Toto inovativní řešení umožňují 
nejen začlenit do prostředí zeleň, ale zároveň zařídit 
prostor moderním, kreativním způsobem. Polyethy-
len, z něhož Terra Group vyrábí své produkty, se 
získává recyklací a i po amortizaci je možné jej 
znovu recyklovat.  

Modulárně řešený mobiliář Urbana z kolekce 
Terra City lze umístit na chodníky nebo prostran-
ství bez nutnosti zemních prací. Jednotlivé kom-
ponenty jsou natolik masivní, že je nelze přemístit 
nebo poškodit.

Návrhy Terra Group jsou řešením nedostatku 
zeleně a pohodlného nábytku v městských pro-
stranstvích. Jejich funkčnost otevírá městu nové 
možnosti. Rychlé tempo života obyvatel a jejich 
rostoucí otevřenost a zájem o změny přináší potře-
bu stejně rychlých a inovativních řešení na náměs-
tích, ulicích nebo chodnících. Nabízíme mimo jiné 
funkční květináče XXL, květinové věže, originální 
městský nabytek a městské dekorace. ■

Terra Group
Lubor Viest 
Tel.: +420 722 083 427
Tel.:+421 950 228 763
lubor.viest@terra-cz.eu
www.terra-cz.eu

KOMeRČNí PRezeNtaCe
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Brown–
field zatímco ve vyspělých zemích světa je problematika brownfieldů zmiňována 

od 60. let minulého století, v České republice se dostala do popředí zájmu 
až v 90. letech 20. století. Obrovský nárůst počtu opuštěných průmyslových 
a zemědělských areálů, výrobních hal a dalších způsobila především změna 
české ekonomiky z plánované na tržní a s ní spojená vlna privatizace velkých 
státních podniků. Právě tyto opuštěné objekty a rozsáhlá území, často se 
nacházející v centrech měst, představují zásadní problém pro udržitelný 
rozvoj měst a obcí i v současné době.

◀ Dolní oblast Vítkovice 
tvoří unikátní soubor tří 
na sebe navazujících 
celků – černouhelného 
dolu, koksovny a vyso-
kopecního provozu. 
F: Tomáš Hejzlar, 2019
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Když jste Dolní oblast Vítkovice navštívil poprvé 
a provázel vás jí pan Světlík, dokázal byste si v tu 
chvíli představit, že za pár let to bude místo, kam 
ročně přijde 1,6 mil. lidí?
První návštěva DOV byla v roce 2007, ta mě k práci 
nevyprovokovala. Zaujal jsem spíše neutrální posta-
vení. Viděl jsem, že jde o obrovskou práci, na kterou 
jsem v tu chvíli neměl dost času a ani sil. Výzvu pana 
Světlíka jsem vyslechl až v roce 2009, kdy ve mně ně-
jak vše uzrálo. Práci jsem přijal a cele se do ní ponořil. 
Přestože mým prvním úkolem byl plynojem, současně 
jsem se začal zabývat celkem. Hned na samém počát-
ku jsem panu Světlíkovi předložil ideu živého města, 
DOVu jako integrální součásti celé Ostravy. Nebylo 
potřeba jej dlouze přesvědčovat, měl ji také, jen pro ni 
neměl konkrétní podobu. Po jejím naprosto neformál-
ním schválení vše začalo s velkou vervou. Za pět let se 
udělalo zásadní množství práce, při níž jsem na žádné 

◀ Prvotní analýza 
Josefa Pleskota po 
návštěvě DOVu v roce 
2007

T:  Kateřina Čadková

rekordy v návštěvnosti ani nepomyslel, ale pan Světlík 
ty ambice myslím měl. Pracoval na tom.
Jak výsledek s odstupem deseti let hodnotíte?
Práce je dobře začatá, fundamenty jsou pevné, ale je 
potřeba pokračovat. Nějakých pět let se trochu stojí 
na místě, možná je to i logické, je potřeba si něco 
odžít, ale práce není ještě zdaleka hotová. Pan Svět-
lík i já to dobře víme. Areál je zcela otevřen, ale stále 
velmi pokulhává živé spojení s celým městem.
Odraz na zrcadlové fasádě Světa techniky v DOV 
působí jako odkaz, zvýraznění něčeho. Co bylo 
vaším záměrem? 
Hlavní zrcadlová fasáda Světa techniky je do pra-
voúhlého rastru DOV postavena diagonálně, pod 
úhlem čtyřicet pět stupňů. Zcela spekulativně tím byl 
v zrcadlové ploše 125 × 12,5 m získán obraz vníma-
telný od směru hlavního příchodu, který z jedné 
poloviny ozrcadluje industriální aparaturu a z druhé 
poloviny čistou přírodu, která v DOV vznikla ve formě 
náletu a stala se opečovávanou. V tomto obraze jsem 
chtěl připomenout to, na čem stojí naše civilizace, 
z čeho plyne naše bohatství. Na jedné straně z po-
znání přírody a přírodních zákonů a na druhé straně 
ze schopnosti toho všeho využít. Poznávání světa 
a věda spolu s technickou kreativitou zobrazeny na 
jedné ploše mohou podněcovat přemýšlení třeba 
i o rovnováze. Nebude-li udržena, co se stane? Určitě 
jedno z palčivých témat naší přítomnosti.
Jak se vám spolupracovalo se Zdenkem Sendle-
rem a jeho týmem? Byla střešní zahrada Světa 
techniky vaším společným návrhem, nebo jste do 
toho příliš nezasahoval?

O unikátním projektu obnovy postindustriální krajiny v Ostravě 
a roli krajinářského architekta v naší současné společnosti. 
O tom, že u nás jde dělat velkorysé projekty, stačí „jen“ mít vizi, 
talent, odvahu hledat a jít vlastní cestou. Něco tak velkého se však 
neobejde bez vzájemné spolupráce šikovných lidí z různých oborů.

Josef Pleskot: 
Péče o krajinu je 
v rukou nás všech

téma: BrOwNfielD
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Zrcadlová fasáda 
Světa techniky 
od AP atelieru. 
F: Tomáš Souček

Jedním slovem skvěle. Střešní zahrada Světa 
techniky byla vždy jeho nedílnou součástí včetně 
jejího edukativního poslání. Konkrétní podobu jí však 
vtiskl Zdenek se svými spolupracovnicemi a učinili 
to výborně.
Jak vnímáte profesi krajinářského architekta? 
Zcela obecně: péče o krajinu je dnes veledůležitou 
disciplínou, ale kdo je vlastně krajinářský architekt? 
Je vůbec možné v rámci jednoho oboru obsáh-
nout celou šíři problémů? Na základě zkušenosti, 
kterou jsem udělal v loňském roce v rámci zkoumání 
Parukářky, jednoho rezidua krajiny v Praze, jsem 
pochopil, kolik otázek musí vznést přírodovědec (Jiří 
Sádlo), kolik jich dokáže zformulovat tzv. zahradní 
architekt nebo krajinář (Zdenek Sendler) a kolik 
otázek může mít na srdci architekt (já a mí spolu-
pracovníci) a další konzultanti. Zdálo se mi, že tento 
jistě neúplný, ale přece jenom už dost pestrý tým byl 
alespoň do určité míry schopen formulovat krajinář-
sko architektonický problém toho kousku krajiny. 

A jiný příklad. Zcela nedávno jsem měl možnost 
navštívit kousek země, jehož úpravu pro dotační 
titul navrhl krajinářský architekt. Přestože jsem 
rozpoznával uvědomělou aplikaci ekologických po-
uček, měl jsem pocit, že jsem v krajině, která není 
na straně člověka a ani na straně flóry a fauny. 
Zažíval jsem pocit nějakého nedorozumění a nepo-
rozumění. Ale abych to trochu odlehčil: Jedna paní 
bez jakéhokoliv oborového vzdělání se rozhodla, že 
osází kus holého dálničního svahu před okny svého 
domu. Nejenom že ho osázela, ale pravidelně o něj 
pečuje. Podařilo se jí vytvořit kousek krajiny, který 

má charakter něčeho, co je správné a má to již 
i energii určitého biotopu… Z toho možná vyplývá, 
že vše nemusí být až tak nezvládnutelné, jak jsem 
líčil v úvodu odpovědi. Starost a péče o krajinu je 
bezesporu v rukou nás všech. Jen by bylo dobré, 
abychom všichni táhli za jeden konec provazu, 
abychom alespoň podobně chápali smysl toho 
všeho starání.
Patříte mezi nejvýznamnější české architekty, 
vaše stavby pravidelně reprezentují českou 
architekturu na mezinárodních přehlídkách, 
snažíte se o kontinuitu, navázání tradic, o auten-
ticitu a sebevědomí české architektury. myslíte, 
že už se to v současnosti daří? 
Zda jsme již našli vlastní cestu, si nejsem zatím úplně 
jistý, ale hledáme ji, to cítím. Je málo teoretiků, kteří 
nám v tom pomáhají, někdo se musí srozumitelně 
pokoušet převádět všechny pokusy na společného 
jmenovatele. Také politici jsou v těchto věcech stále 
velmi zaostalí.
V Písku máte rodný dům, který postavil ještě 
váš děda. Jaká je tam zahrada, máte v ní za-
chovaný otisk práce svých předků, třeba staré 
stromy, květiny?
V naší zahradě je možné najít otisk všech genera-
cí, které ji budovaly. Modelace terénu je prakticky 
nezměněná, staré stromy tvoří její rostlinný základ. 
Například i rebarbora roste asi osmdesát let na stej-
ném místě. Mohutné břečťanové pokryvy… Dokonce 
i špenát je stále tentýž… Ale samozřejmě mnohé bylo 
přidáno, jinde zase redukováno. Vítány jsou nálety, 
když obsazují vhodná místa. ■

Ing. arch. 
Josef Pleskot 
Jeden z nejznámějších 
a nejrespektovanějších 
českých architektů 
nejen u nás, ale i v za-
hraničí. Jeho práce 
se vyznačuje v řešení 
široké škály zakázek 
od rodinných domů, 
přes veřejné stavby 
až po rozsáhlé bytové, 
administrativní či 
výrobní areály. V roce 
1991 založil vlastní 
kancelář AP ateliér, 
která sídlí v prostorách 
bývalé továrny Adolfa 
R. Pleskota v praž-
ských Holešovicích. 
(Iniciály architektova 
dědečka se také skrý-
vají v názvu ateliéru.) 
Je členem Spolku 
výtvarných umělců 
Mánes.
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Jan Světlík: Dolní Vítkovice 
se proměnily a probudily

Vzpomenete si, co vás napadlo ve chvíli, kdy 
jste přišel do Dolní oblasti Vítkovic poprvé?  
Dolní Vítkovice jsem znal od konce svých studií na 
Vysoké škole báňské, když jsem začal pracovat ve 
Vítkovicích. Vždycky to byla dominantní oblast cen-
tra Ostravy s úctyhodnými vysokými pecemi, které 
jsou úchvatnou hmotou dodnes. Ale bylo více méně 
jasné, že časem bude muset dojít k nějaké konverzi. 
Pro mě začala rokem 2003, kdy jsme koupili státní 
podíl ve Vítkovicích a s ním i Dolní Vítkovice s tehdy 
už národní kulturní památkou vysokých pecí. Už 
tehdy jsem si myslel, že nesmíme nechat areál za 
plotem jako součást fabriky, ale musíme pro něj najít 
nové využití a vrátit celou oblast městu. Postupně 
se nám to povedlo a dnešní Dolní Vítkovice jsou 
vzdělávacím a kulturně-společenským místem, kam 
se ročně vrací přes 1,6 milionu lidí. Za to jsem rád. 
Jakou jste měl na začátku představu o budoucí 
podobě DOV, lišila se výrazně od té současné?
Moje představy se od současnosti příliš nelišily. 
Po prvotních úvahách a diskuzích s památkáři 
i architekty se ukázalo jako nejrozumnější řešení 
oživení a naplnění objektů novým obsahem, který 
sem přitáhne lidi. Takzvaná metoda posledního 
dne, kdy se ve starých památkách nechá všechno 
tak, jak to tam nechal ležet poslední dělník, byla 
pro mě osobně těžko představitelná. Industriální 
skanzen uprostřed Ostravy mě nelákal, všechno 
by tu zakonzervoval. My jsme potřebovali jít dál, 
dát oblasti nový smysl, vrátit Dolní Vítkovice lidem 
jako veřejný prostor.  

Jaká byla vaše spolupráce s architektem 
Josefem Pleskotem?
Josef Pleskot je člověk, který moji vizi fungování 
Dolních Vítkovic okamžitě pochopil. Tohle místo ho 
zaujalo a třeba maketa, jak z někdejšího plynojemu 
udělat multifunkční aulu Gong, vznikla snad během 
týdne. To bylo naprosto úžasné. Stejně jako to, že 
sem Josef Pleskot vnesl zpět logiku čtverců, kterou 
Vítkovice vždycky měly – tak byly plochy plánovány, 
tak se členilo území a jeho funkce. Josef má vlastní 
pohled na širší centrum Ostravy, na propojení ná-
břeží řeky Ostravice s Dolními Vítkovicemi a se živo-
tem města. Podle mě je to správný pohled a naše 
spolupráce tedy zdaleka není u konce.  
Co vám v současnosti dělá na DOVu 
největší radost?
Není to jedna věc, ale soubor všeho, co tady funguje. 
Nedávno jsme udělali v Milan Dobeš Museu, které je 
součástí Gongu, výstavu „Vzpomínka na současnost“, 
kde bylo krásně vidět, jak se Dolní Vítkovice proměnily 
z nevzhledného brownfieldu do současné podoby. 
Proměnily a probudily. To mi opravdu dělá radost. 
Pokud jde o letošek, těším se na instalace, které pá-
nujeme s Krištofem Kinterou, a stejně tak na výstavy 
velkých jmen op artu v Milan Dobeš Museu. Radost 
mám i z toho, že se nám snad podaří ve spolupráci 
s krajem, městem a státem zachránit i vysoké pece 
4 a 6, které zatím stojí ladem, ačkoli si to nezaslouží.  

Ing. Jan Světlík 
Ve strojírenských Vítko-
vicích začínal po studiu 
vysoké školy jako kovář, 
postupem let se vy-
pracoval až na vedoucí 
pozice, v roce 2003 
jeho firma Vítkovice 
Holding koupila státní 
podíl v a.s. Vítkovice.
Je hlavním iniciátorem 
a investorem celkové 
proměny Dolní oblasti 
Vítkovice.
F: Tomáš Hejzlar

téma: brownfield
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Josef Pleskot: 
We all ought 
to care about 
landscape
Jan Světlík: 
Dolní Vítkovice 
has changed and 
woken up 
What stood behind the 
transformation of an 
abandoned industrial 
complex that had been 
functioning from 1828 
and 1998? What were 
the plans and ideas at 
the beginning of this 
conversion of a dusty 
brownfield into a living 
multi-functional part of 
Ostrava? An interview 
with the key investor 
and architect reveals 
some stories from be-
hind the scenes of this 
journey, presenting this 
breath-taking project 

neuvažoval jste jako sběratel umění o soukromé 
galerii v některém z objektů doVu?
Soukromá galerie mě neláká, nejsem obchodník 
s uměním. Myslím, že správný koncept představuje 
Milan Dobeš Museum, které jsme se Světlík Art 
Foundation vybudovali. Je to galerie op artu a kine-
tického umění. Velmi zajímavé dočasné výstavy se 
střídají tak, aby se měli lidé důvod opakovaně vracet 
a aby to, stejně jako celý DOV, bylo i místo, kde se 
pěstuje interaktivní vzdělávání.    
Jaké máte s DOVem další plány? Je ještě něco, 
co byste chtěl v místě zrealizovat?
Už jsem to naznačil. Velký kus práce nás čeká 
kolem vysokých pecí 4 a 6, kde by někdy v bu-
doucnu mohlo vzniknout Muzeum+, což by byla 
instituce státu, protože Ostrava žádné státem 
zřizované muzeum nemá, ačkoli jsme třetí největší 
město v republice. Kromě toho se zabýváme 
postupně i developerskými záměry, které chceme 
rozvíjet na pozemcích Vítkovic tak, aby i v sou-
sedství Dolních Vítkovic, které mají jako zapsaný 
spolek svou autonomii a primárně vzdělávací 
funkci, byly smysluplně využité plochy, aby tu bylo 
bydlení, zábava, ale i práce v podobě hi-tech firem 
a lehkého průmyslu. ■

from two different 
points of view. The 
brownfield has chan-
ged from an eerie place 
into a lively quarter with 
a unique character that 
has no parallel in the 
Czech Republic and 
attracts thousands of 
fascinated visitors from 
around the country 
and abroad. The large 
estate of the Vítkovice 
steelworks comprises 
a rare complex of 
industrial architecture 
consisting of three 
parts – a black coal 
pit, a coking plant, 
and a blast furnace 
establishment. Since 
2002 the DOV complex 
has been listed as a Na-
tional Cultural Herit-
age, and in 2008 it was 
also listed as European 
Cultural Heritage.
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Letecký pohled na 
Krupp Park v Essenu 
(European Green 
Capital 2017)
F: J. Kassenberg

T:  Sebastian Schlecht (EN→CZ: Alena Klimešová) 

V roce 1811 založil Firedrich Krupp západně od centra essenu továrnu na litou ocel. V první 
polovině 19. století začal rychlý rozvoj nového regionu a zelené venkovské město se 
stalo metropolí Porúří. továrna ve své době zaměstnávala až 70 000 lidí. Sousední čtvrť 
altendorf se díky tomu přeměnila z venkovské zemědělské komunity na hustě obydlenou 
oblast, kde našlo domov mnoho kruppských dělníků. Po druhé světové válce výroba téměř 
ustala, ale teprve v roce 2000 bylo město essen schopno začít plánovat přeměnu oblasti. 

Krupp-Park v Essenu: 
Od šedé k zelené 

téMa: BROwNFIelD
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Takzvaný kruppský pás měl díky svému novému 
parku získat nezaměnitelnou tvář. Zeleň měla 
výrazně zlepšit kvalitu života v nových objektech 
pro bydlení i podnikání. Přeměnou na park se 
v souvislosti s nově vytvořenou čtvrtí Thyssen-
Krupp odstranila bariéra mezi centrem města 
Essen a čtvrtí Altendorf a celkově se tak zlepšily 
podmínky pro bydlení, podnikání, kulturu a rekrea-
ci v celém okresu.

Zahradně-architektonické studio Kipar – LAND 
Srl z Milána / Duisburgu navrhlo park v postmo-
derním stylu zahradní architektury. Z Altendorfer 
Straße se pomalu vine široké údolí dolů k jezeru. 
Strany údolí tvoří řetězec pěti jemně tvarovaných 
kopců. I ostatní prvky parku jsou mírně zakřivené. 
V jižní části parku pokračuje tento design nižšími 
pahorky. V rámci projektu „Heimatgefühle“ (ve 
volném překladu Pocity domova) byli do plánovací-
ho procesu zapojeni i občané ze sousedních čtvrtí. 
Díky tomu vznikl park pro mladé i starší, místo, se 
kterým se občané snadno identifikují a kde mohou 
plnohodnotně trávit volný čas. Obyvatelé se také 
zavázali k další spolupráci a například školní třídy 
převzaly sponzorství hřiště.

Park byl modelován jako krajina, jsou zde husté 
porosty stromů, ale také otevřené plochy, louky 
a zmíněné jezero. Nutné kácení stromů způsobené 
rekonstrukcí celého pásu bylo zcela vykompen-
zována výsadbou v parku. Vytěžený materiál, 
znečištěný v minulosti průmyslovou činností, byl 
upraven a použit pro vytvoření nové kopcovité kra-
jiny. Nejvyšší kopec ční do výše asi 12 metrů.  Krupp 
Park nabízí také vybavení vhodné pro relaxaci – od 
trávníků na opalování či grilovací ohniště přes 
dětská hřiště až po sportovní areály. Ve skate parku 

Zničená továrna – 
letecká fotografie, 
pořízená 79. divizí 
americké armády, 
ukazuje škody způso-
bené ocelárně Krupp 
v německém Essenu 
v roce 1945.
F: U.S. Signal 
Corps Photo 
ETO-HQ-45-31874. 
Serviced by London 
OWI to list B certified 
as passed by shaef 
censor

se zvlněným betonovým terénem se zabaví inline 
bruslaři, skateboardisté i cyklisté BMX.  

Jezero se nachází v severní části parku, má ná-
padný ledvinový tvar o ploše 9 100 metrů čtvereč-
ních, hluboké je až 2,8 metrů a je napájeno výhrad-
ně dešťovou vodou z parku a střech okolní zástavby. 
Ze čtvrti ThyssenKrupp teče sebraná dešťová voda 
kanálem do parku a znovu se dostává na povrch 
propustkem situovaným u vchodu. V samotném 
parku odvádějí dešťovou vodu k jezeru otevřené 
žlaby. Z jezera voda odtéká přepadem do potoka 
Borbecker Mühlenbach a dále do řeky Emscher, 
která byla revitalizována na přírodě blízký vodní tok.

Na břehu jezera je postaven malý amfiteátr 
s jevištěm přímo navazujícím na vodní hladinu, který 
je k dispozici občanům a slouží i k nejrůznějším 
slavnostem. Podél východního okraje odděluje park 
od silnice 160 metrů dlouhá pochozí protihluková 
bariéra. Zde také vede regionální cyklostezka RS1, 
vybudovaná na bývalé železniční trati, která je důle-
žitou spojnicí mezi centrem města Essen, univerzi-
tou a sousedními městy Mühlheim a Duisburg.

Do parku byla začleněna zalesněná území, kde 
roste například javor klen, třešeň ptačí nebo buk, 
aby se návštěvníci mohli během horkých letních 
dnů ochladit ve stínu stromů. Chladný vzduch také 
proudí z parku do sousedních obytných oblastí, kde 
vytváří příjemnější mikroklima.

Projekt demonstruje úspěšný městský rozvoj 
iniciovaný vznikem zelené plochy a tím přidanou 
hodnotu modré a zelené infrastruktury. Kvality 
Krupp parku byly rozhodujícím impulsem pro roz-
voj celé nové čtvrti, jejíž výstavba bude v příštích 
několika letech pokračovat na dalších částech 
kruppského pásu pod názvem „Essen 51“. ■

Krupp-Park in 
Essen: From grey 
to green 
In the past, the Krupp 
cast steel factory was 
located directly west 
of Essen city centre 
on a 230-hectare 
site and employed 
up to 70,000 people. 
After World War II steel 
production almost 
ended, but It was not 
until the year 2000 that 
the city of Essen was 
able to start planning 
the conversion of the 
Krupp Belt. Today, 
the project demon-
strates the success 
of urban development 
initiated by landscape 
design and the added 
value of green and blue 
infrastructure. The 
qualities of the Krupp 
Park have provided the 
decisive impetus for 
the development of an 
entire new district.

Dipl. Ing. 
Sebastian 
Schlecht  
Architekt se zaměřením 
na městský rozvoj. Pro 
město Essen pracuje 
od roku 2010. Působí 
také v oblasti kulturní 
výchovy a rozvoje měst 
vhodných pro děti 
a mládež prostřednic-
tvím JAS e.V. sdružení.
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Krajina zničená a zdevastovaná těžbou. Místa bez života. 
Měsíční krajina. Nebo krajina plná života zasluhující 

respekt a uznání? a jak o krajinu, kterou po desetiletí 
člověk drancoval, pečovat do budoucna? Iniciativa 
POhO 2030 se snaží v krajině Karvinska to cenné 

identifikovat, chránit a rozvíjet vhodným způsobem.

Světlý zítřek 
černé krajiny?

T: Lukáš Lattenberg, Daniel Matějka

42
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Poklesové jezero 
Kozinec u Doubravy 
je ve fázi vzniku. 
Ještě před několika 
lety zde stály domy, 
dnes je největší 
hloubka kolem 
sedmi metrů a místo 
je oblíbeným rybář-
ským revírem.
F: Daniel Matějka

43
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Na začátku bylo slovo. To slovo bylo uhlí. Málokteré 
podstatné jméno dokáže krajinu přeměnit tak vý-
razně jako právě ono. Kdekoliv se začalo skloňovat, 
musela se sklonit příroda, člověk, a dokonce někdy 
musel svou ochrannou ruku odklonit i sám Bůh.

Na našem území se nachází několik oblastí ovliv-
něných těžbou uhlí. Jednou z nejrozsáhlejších je 
kraj mezi městy Karviná, Orlová a Havířov. V kar-
vinském „území nikoho“ o rozloze zhruba 60 km2 se 
ještě stále těží černé uhlí v několika činných dolech, 
těžba však postupně ustává a poslední vozíky 
by měly z šachet vyjet okolo roku 2030. Jakmile 
utichne veškerá těžká dobývací technika, vyvstane 
otázka, jak s důlními díly a celou pozměněnou tě-
žební krajinou naložit. Odpovědi na ni bychom však 
měli znát mnohem dříve, aby překotnými změnami, 
jež zcela jistě ihned nastanou, nedošlo k poškození 
toho, co má nějakou cenu.

Těžba škodí, ale…
Možná si čtenář klade otázku, zda může těžba uhlí, 
která je obecně vnímána jako negativum, vytvořit 

Ing. Lukáš 
Lattenberg
Absolvent Zahradnické 
fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně 
(2008), dlouhodobě se 
zabývá problematikou 
postindustriálních 
krajin. Je spoluautorem 
publikace mapující 
konverze průmyslo-
vých a těžebních areálů 
v Německu Krajiny 
z druhé ruky (2016) 

také něco, co bude vnímáno pozitivně? Odpověď 
(možná pro někoho překvapivě) zní ano. 

Ještě v 19. století, kdy území patřilo k panství 
rodu Larisch-Mönnich, zde byla převážně země-
dělská krajina s výrazným podílem pastevectví 
a Jindřich Larisch zde choval více než 5 000 
ovcí rodu merino. S rozvojem těžby ve 20. století 
byla však postupně celá oblast vysídlena a zcela 
přeměněna navážkami hlušiny, důlními poklesy, 
ale také výstavbou liniových nebo důlních staveb. 
Některé z nich jsou v rámci naší vlasti unikátní.

Odkud odešel člověk, začala velmi rychle úřa-
dovat příroda, která opuštěná místa kolonizovala, 
a vznikly tak lokality s výskytem vzácných druhů. 
Vznikla krajina, která se vymyká běžným estetic-
kým kritériím – je to krajina s neopakovatelnou 
mozaikou ploch s různou genezí, půdním složením, 
sukcesním stádiem vegetace nebo historickou 
a kulturní hodnotou.

Již jen uvědomění si fenoménu místní krajiny je 
prvním správným krokem k jejímu dalšímu rozvoji 
a postupnému navrácení člověka (nebo člověku?). 
Tím druhým je myšlenka vytvoření koncepčního 
dokumentu, který bude založen na snaze o hluboké 
poznání kvalit, jež místní krajina skýtá.

Měli jsme tu čest stát se součástí širokého týmu, 
který v průběhu roku 2018 území detailně mapoval. 
Kromě krajinářských architektů a urbanisty, kteří 
tvořili „užší vedení“ kolektivu, byli přizvání odborníci 
v následujících oborech: historie, geomorfologie, 
hydrologie, sociologie, botanika, několik podoborů 
z okruhu zoologie nebo také odborníci zabývající se 
kontaminacemi, rekultivacemi, dopravní strategií 
nebo seismicitou oblasti.

Mimo jiné tak bylo zjištěno, že téměř uprostřed 
řešeného území se nachází poklesové jezero skoro 
dokonalého tvaru srdce. Že na některých výsypkách 
s nestabilními svahy žijí velmi vzácní brouci a rost-
liny, a aby zde mohli žít i nadále, musí být lokalita 
neustále člověkem mechanicky narušována. Že 
kostel svatého Petra z Alkantary je pravděpodobně 
nejšikmější sakrální stavbou na světě. Že zde vlivem 
důlních poklesů došlo k vzácné bifurkaci vodního 
toku... Podobných „že“ bylo nalezeno mnoho a zpra-
vidla bychom je jako krajináři nebyli sami schopni 
nikdy objevit.

Bylo získáno obrovské množství dat z terénu, 
která byla zpracována formou dílčích map a odbor-
ných hodnocení jednotlivých lokalit. Tyto mezi-
výstupy byly promítnuty přes sebe, čímž vznikla 
mapa zobrazující hodnotu jednotlivých částí krajiny 
a rámcově tedy byly stanoveny limity jejího využití, 
potažmo míra únosného zatížení území a způsob 
doporučeného managementu.

◀ Všudypřítomné 
potrubní energovody 
jsou nezaměnitelným 
symbolem zdejší kraji-
ny. F: Daniel Matějka

▶ Poklesové jezero ve 
tvaru srdce leží přibliž-
ně v centru řešeného 
území. Není jisté, zda 
se jeho tvar nebude 
časem ještě měnit. 
Fotografie vznikla 
v rámci předmětu 
Audiovizuální percep-
ce krajiny, který pro 
studenty krajinářské 
architektury každoroč-
ně pořádá Zahradnická 
fakulta MENDELU. 
F: Jozef Sedláček

▲◀ Kostel svatého 
Petra z Alkantary po-
klesl vlivem těžby o de-
sítky metrů a naklonil 
se. Údajně se jedná 
o nejšikmější sakrální 
stavbu na světě. 
F: Daniel Matějka
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POHO2030 – 
Bright future 
for a black 
landscape?
The text presents the 
POHO 2030 initiative, 
which focuses on the 
regeneration of one of 
the largest industrial 
mining landscapes in 
the Czech Republic – an 
area between the towns 
of Karviná, Orlová and 
Havířov. The territory of 
approximately 60 km2 
still contains several 
active black coal pits, 
but mining activities 
are progressively being 
phased out and should 
come to a total halt 
around 2030. Once all 
the heavy machinery 
stops there will be an is-
sue with what to do with 
the disused mines and 
surrounding industrial 
landscape. However, 
we should know the 
answers much sooner 
so that anything of 
value is not destroyed 
after the mining 
activities terminate. 
The mining landscape 
of the Karviná region is 
now at the beginning of 
a long journey. The first 
step forward has been 
made.

Ing. Daniel 
Matějka, Ph.D.
Autorizovaný krajinář-
ský architekt, pedagog 
působící na Ústavu 
plánování krajiny 
Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity 
v Brně. Obdivovatel re-
zavých šroubů a autor 
drobných intervencí 
v krajině.

Postupná proměna krajiny
Ochrana hodnot území je však pouze částí problé-
mu. Stejně náročným (nebo možná ještě nároč-
nějším) úkolem je navrátit do krajiny člověka, aby 
se z divoké hornické krajiny postupně stala opět 
funkční krajina kulturní, jako tomu bylo v době La-
risch-Mönnichů, ovšem pouze v těch částech, kde 
to neohrozí významné přírodní nebo kulturně-histo-
rické hodnoty.

V současnosti je území Karvinska plné bariér, jež 
návrat člověka ztěžují, nebo možná zcela znemož-
ňují. V rámci úvodní koncepce bylo navrženo pět 
jádrových rozvojových oblastí, které budou pomocí 
sítě cyklotras a pěších tras propojeny s přilehlými 
městy. Ke zpřístupnění jádrových oblastí uvnitř úze-
mí bude využito také všudypřítomné potrubí, které 
je současně určitým symbolem a určujícím znakem 

celé oblasti a spojovací linií téměř všech důležitých 
lokalit vně i uvnitř. Navrhovaná „Energostezka“ 
bude snad do budoucna lákadlem nejen pro místní 
obyvatele a novodobé „kolonizátory“, ale rovněž 
návštěvníky ze vzdálenějších koutů, kteří přijedou 
prozkoumat jednu z nejzajímavějších těžebních ob-
lastí v ČR. Pohornická krajina Karvinska, zkráceně 
POHO, je na začátku dlouhé cesty. Vykročili jsme.

Co říci závěrem? Snad poděkovat. Poděkovat za 
možnost podílet se na návrhu přeměny postin-
dustriálního území takového rozsahu. Nicméně 
nemělo by to být poděkování pouze v osobní rovi-
ně. Je nutno projevit vděk také za celý náš obor, 
že do hlavních rolí tohoto představení byli nomino-
váni krajinářští architekti. Snad časem někdo, tak 
jako tomu bylo na úplném začátku všeho, uvidí, že 
to je dobré. ■
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T+F:  Eugen Lipka 

téma nového využitia chátrajúcich a nevyužitých mestských areálov, 
tzv. brounfieldov, je v európe veľmi populárna. Nové využitie dosluhujúceho 
areálu cyklistického štadióna Vlastimila Rúžičku vybudovaného v roku 
1952 na tehelnom poli v Bratislave je toho príkladom. Ide o pilotný projekt 
mestského parku, ktorý sa snaží vysporiadať s radikálne meniacou sa klímou 
a kde súčasťou autorského kolektívu je krajinný architekt.

Park Jama na 
Tehelnom poli v Bratislave 

téMa: BROwNFIelD

Park Jama – 
september 2018
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Architektonická súťaž
Park Jama vznikol na základe verejnej architekto-
nickej súťaže v roku 2014, ktorú vyhlásila mestská 
časť Bratislava - Nové mesto pod gesciou Sloven-
skej komory architektov. Ideový koncept parku sa 
spomedzi štrnástich návrhov umiestnil v súťaži na 
1. mieste. Ide o najväčší projekt zeleného priestran-
stva za posledných tridsať  rokov v Bratislave vybu-
dovaný na ploche 17 655 m². Cyklistický štadión bol 
zbúraný počas prestavby hokejového štadióna On-
dreja Nepelu v roku 2011. Napriek tomu sa symbol 
velodrómu stal ikonou súťažného architektonického 
návrhu parku a aj tým sa odlíšil od ostatných súťaž-
ných návrhov. Koncept súťažného návrhu sa opieral 
o zadania architektonickej  súťaže. Hlavným cieľom 
autorského kolektívu bolo vytvoriť verejne prístup-
ný moderný park 21. storočia s vlastnou identitou, 
ktorý rieši aktívny oddych a športové aktivity 
viacerých generácii, ako aj kultúrno spoločenský 
život komunít. Súčasťou zadania bolo vytvoriť park, 
ktorý bude riešiť bilanciu zrážkových vôd v krajine 
a vodozádržné opatrenia so zreteľom na zlepšenie 
mikroklímy a zachovaní biodiverzity v mestskom 
prostredí. Ďalšou, nie menej dôležitou, úlohou bolo 
vytvoriť park, ktorý spĺňa  prísne ekologické požia-
davky pre možnosť čerpania Nórskych fondov. 

Pôvodný stav – prieskumy a rozbory
Riešené územie sa nachádza na Tehelnom poli 
v Novom meste v Bratislave a je ohraničené ulicami 
Odbojárov a Kalinčiakovou. Záujmové územie 
v čase pred tvorbou návrhu parku nebolo niekoľko 
rokov využívané pre žiadne podujatia, ani ľudské 
aktivity. Pri demolácii  cyklistického štadióna došlo 
k rozbitiu betónových klopených dráh a ich podrve-
niu. Vzniknutý inertný materiál bol následne použitý 
na prevrstvenie spodnej pláne v hrúbke 0,5 – 1,5 m, 
a následne zhutnený. Spodná plocha bola spora-
dicky využívaná na parkovanie najviac v čase MS 
v ľadovom hokeji v roku 2011.  

Z hľadiska ekológie išlo o veľmi suché, silno 
oslnené a veľmi teplé miesto, navyše veľmi veterné. 
Na ploche budúceho parku a jeho svahoch sa preto 
vytvorilo ruderálno-segetálne bylinné spoločenstvo. 
Pôvodné spoločenstvá rastlín sa stali pre mňa inšpi-
ráciou pri tvorbe trávnato-bylinných svahov, a to ni-
elen farbou a textúrou, ale aj druhovým zastúpením.

Návrh architektonického riešenia
Hlavná myšlienka parku je založená na zachovaní 
genius locci, teda duch tohto miesta, ktoré bolo 
v minulosti venované cyklistike. Architekti postavili 
koncept parku na ponechaní typického znaku oválu, 
čím vytvorili pomyselnú hranicu medzi ´pohybom 

a kľudom, mestom a prírodou, kontaktom a intimi-
tou´ (Šubin et al., 2018). Bývalý areál cyklistického 
štadióna má výbornú polohu a obrovský potenciál 
z dôvodu priameho kontaktu z Národným teniso-
vým centrom (NTC), kúpaliskom Tehelné pole, ale aj 
hokejovým štadiónom Ondreja Nepelu. V súčasnos-
ti sa v tesnej blízkosti vybudoval Národný futba-
lový štadión (NFŠ). Táto silno športová lokalita je 
v tesnej blízkosti s obytnou zónou a neďalekou vy-
sokou školou. Pre architekta, urbanistu a krajinného 
architekta je to silná výzva. Verejný priestor parku 
je rozdelený na dve vertikálne úrovne – hornú a dol-
nú, s rôznymi aktivitami v jednotlivých sektoroch, 
pričom každý z nich má iný charakter, dynamiku 
a koncentráciu ľudí. 

Horná  úroveň parku je dynamická, moderná, 
prevažujú v nej rýchlejšie aktivity  typické pre mest-
ský parter. Hlavným prvkom parku je dráha korču-
liarov a cyklistov, na ktorú je napojené vyhliadkové 
mólo, multifunkčné ihrisko  s tenisovou stenou 
a plochou určenou pre basketbal, dva tenisové 
kurty, servisný objekt z kaviarňou, átriom a vyhliad-
kovou vežou. Architektom sa podarilo vytvoriť ná-

▲ ▲ Zhutnená vrstva 
inertných materiálov, 
ktoré tvoria väčšiu 
časť plochy budúceho 
parku

▲ Pôvodný stav sva-
hov, ruderálno-sege-
tálne  spoločenstvo 
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stupný priestor od Kalinčiakovej ulice vybudovaním 
mikronámestia, ktorým park Jama získal dôležitý 
verejný priestor, voľne prístupný z ulice. Zeleň hor-
nej etáže je pravidelná, rytmická, reprezentovaná 
pravidelným rastrom stromov z okrasných višní 
Prunus cerasifera ´Nigra´ a okrasných hrušiek Pyrus 
calleryana ´Chanticller ,́ doplnená parterovými 
trávnikmi. Ten istý charakter pravidelného rastru 
stromov som použil aj na nástupnom priestore 
parku pred NTC. 

Dolná úroveň parku je pomalá, plní funkciu 
kľudového priestoru zameraného na prechádzky 
a aktívny oddych s možnosťou voľného rozptylu 
ľudí v interiéri parku, nachádza sa tri metre pod  
úrovňou hornej úrovne a okolitého terénu. Keďže  
ide o rozsiahly park, a v interiéri parku som chcel 
prezentovať rôzne architektonické formy, pravidel-
ná údržba je finančne náročná. Z tohto dôvodu som 
rozdelil plochu parku  do  troch zón. Zóna 1 – parte-
rová s pravidelne koseným parterovým trávnikom, 
zóna 2 – parková s menej kosenými parkovými tráv-
nikmi, zóna 3 – extenzívna s kvetnatou lúkou, s mi-
nimálnym zásahom človeka, volne naväzujúca na 
biotop lužného lesa a biotop jazera. Dolná úroveň 
je riešená parkovou úpravou zo vzrastlých stromov 
a kompozičných skupín stromov, ktoré sú v silnom 

kontraste s prísnou geometriou trasovania chodní-
kov. Po obvode dolného oválu je situovaná bežecká 
dráha a fitness zóna s outdorovými zariadeniami. 
V zadnej časti parku v tesnom kontakte z jazerom 
som vytvoril ekotyp lužného lesa. Sú tam vysadené 
typické kostrové dreviny Alnus glutinosa, Fraxinus 
excelsior, Salix alba, v podraste nájdeme Euonymus 
europeus, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Ribes 
alpinum, Swida sanquinea. 

Na základe právoplatného rozhodnutia o ná-
hradnej výsadbe z roku 2011 som v areáli parku 
navrhol 180 ks stromov. Rešpektoval som počet 
stromov, no nerešpektoval som druhovú skladbu 
a ani veľkosť stromov. Stromy tvoria základnú os-
novu parku, navrhol som preto také druhy stromov, 
ktoré sú dlhodobo odskúšané v extrémnom mest-
skom prostredí a majú dobrú odolnosť na sucho, 
teplo a slnko. Okrem domácich drevín som navrhol 
v parku aj introdukované dreviny, ktoré sú stále 
viac navrhované a vysádzané vo vzťahu k meniacej 
sa klíme a  extrémnym podmienkam mestského 
prostredia, napr. Celtis occidentalis, Platanus × 
acerifolia, Aesculus carnea ´Briotii´, Crataegus 
lavallei ´Carrierei´. Priestor medzi hornou a dolnou 
úrovňou parku je nanovo vysvahovaný a vysadený 
suchomilným trávnato-bylinným spoločenstvom. 

Ing. Eugen Lipka 
Absolvent záhradnej 
a krajinnej architektúry 
na ZF MZLU v Lednici 
na Moravě, od roku 
1995 vedie vlastný 
atelier záhradnej a kra-
jinnej architektúry 
a navrhnuté projekty 
realizuje do finálnej 
podoby. Člen SZKT 
a SKA. Park Jama bol 
ocenený spoločnosťou 
SZKT cenou PARK 
ROKA 2018 a nomi-
novaný Slovenskou 
komorou architektov 
SKA v architektonickej 
súťaži CE-ZA-AR 2019 
v kategórii Exteriér.  

Zapojené suchomilné, 
trávnato - bylinné spo-
ločenstvo svahov prvý 
rok po výsadbe

téma: brownfield
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The Jama park 
at Tehelne pole 
in Bratislava 
Nowadays, brownfield 
sites represent one of 
the most popular ways 
to reutilize deteriora-
ting and disused urban 
spaces. Reuse of the 
site of the former 
Vlastimil Růžička cycle 
racetrack, built in 1952 
and located in the 
Tehelne pole district 
of Bratislava, is one 
example of site reuse. 
It is a pilot project 
for a public park 
designed by a group 
of architects including 
a landscape architect 
who are attempting 
to tackle radically 
changing climate 
conditions.

Citácia v texte
Šubin, D. et al. (2017). 
Voľnočasový priestor 
JAMA – architekto-
nická úprava bývalého 
´cyklistického 
štadióna .́ Archinfo.
sk. Publikované: 
13. november 2017. 
Dostupné na internete: 
https://www.archinfo.
sk/diela/exterier/
volnocasovy-priestor
-jama-architektonicka
-uprava-byvaleho-cyk-
listickeho-stadiona.
html

Výsadbu svahov som navrhol tak, aby svojím cha-
rakterom navodzovali odľahčenosť a prirodzení op-
tický prechod medzi spodnou a hornou etážou. Na 
svahy som navrhol také druhy trvaliek a tráv, ktoré 
majú vysokú odolnosť na sucho a teplo s dobrou 
toleranciou na slnko a silnú veternosť. Nevtieravá 
elegancia tráv Stipa tenuissima ´Ponytail ,́ Cala-
magrostis acutiflora ´Owerdam´ počas celého roka 
pôsobí mäkko v kontraste k silnej geometrii pôdory-
su oválov. Okrem vyššie spomínaných tráv je svah 
vysadený trvalkami Lavandula angustifolia ´Hid-
cote blue ,́ Salvia nemorosa, Echinacea purpurea 
´Magnus´, Rudbeckia fulgida ´Goldstrum´, Coreopsis 
verticilata a Santolina chamaecyparis, Kniphophia 
hybrida, Papaver orientale ´Orange ,́ Verbascum 
bombiciferum, Solidago canadensis a ďalšie. Na 
extenzívnych svahoch sa celkom vysadilo 14 500 ks 
trvaliek a tráv. Trávnato-bylinné svahy sú bez závla-
hy, a teda sú odkázané len na atmosférické zrážky. 
Na novozaložených svahov je pravdepodobné, že 
niektoré druhy trvaliek z kompozície vypadnú, iné 
sa naopak rozšíria a nové divoké druhy sa vyseme-
nia, ide teda o takú čiastočne regulovanú sukcesiu 
v mestskom prostredí.

Manažment zrážkových vôd
Zrealizovaný park v celej miere rieši problematiku 
manažmentu zrážkových vôd a vodo-zádržných 
opatrení v krajine. Atmosférické zrážky, ktoré 
v areáli parku spadnú, neodtečú do kanalizácie, ale 
v ňom vsiaknu, alebo sa prirodzene odparia. Rieše-
né územie bolo projektované tak, aby sa vyspori-
adalo s prívalom 100-ročnej vody. K tomuto účelu 
slúži zložitá drenážna sieť, z ktorej sú viditeľné len 
poklopy po obvode oválu, a retenčné nádrže vo 
forme jazera. Celá drenážna sieť z hornej aj dolnej 
etáže parku je vyspádovaná do jazera v zadnej 
časti. Voda v jazere sa vďaka vysadeným rastlinám 
prečistí a zároveň sa filtruje cez systém filtrov a UV 
lámp, vracia sa naspäť do jazera, z ktorého sa za-
bezpečuje zavlažovanie parku a jeho zón 1 a 2. Zóna 
3, aj extenzívne svahy, sú bez závlahy. V prípade 
silných prívalových dažďov, ktorých množstvo sa 
každým rokom zvyšuje, sa prebytočná voda z jazera 
prirodzene vyleje a postupne vsiakne do trávnikov, 
záhonov a chodníkov. Napr. dňa 1. 9. 2018 sa popo-
ludní Bratislavou prehnala silná lokálna búrka. Pod-
zemné garáže v tesnej blízkosti NTC, ale aj podcho-
dy a podzemné garáže v ostatných častiach mesta, 
boli zaplavené vodou na výšku cca 25-40 cm. 
Doprava v meste na niekoľko hodín skolabovala. 
Park Jama ale búrke odolal, nezaznamenali sme 
v ňom žiadne výrazné škody.

Regulácia mikroklímy
Záujmové územie budúceho parku bolo pôvodne 
pred realizáciou z hľadiska mikroklímy nevyhovuj-
úce. Územie bolo vystavené silnej veternosti, bolo 
zdrojom prachu pre okolie, silno sa prehrievalo. 
Pri tvorbe parku sme si plne uvedomovali, že park 
zohráva zásadnú funkciu mikroklímy mestskej 
zástavby. Novo navrhnutá a vysadená stromo-
vá zeleň, skupiny krov a trávniky zachytávajú 
a pohlcujú prachové častice a emisie. Vysadené 
vzrastlé stromy postupným rastom vytvárajú 
tieň, čím nebude dochádzať až k takému veľkému 
prehrievaniu a vysušovaniu parku. Retenčné jazero 
v letných mesiacoch svojím odparom zabezpeču-
je prirodzené ochladzovanie územia a zlepšenie 
klímy mestského prostredia. Z hľadiska finálnych 
povrchových úprav sme sa snažili eliminovať spev-
nené plochy, a naopak, využiť plochy prírodné, ako 
sú trávnaté plochy a plochy zo štrku alebo kôry. 
Všetky chodníky parku sú z park betónu a bežec-
ké, cyklistické plochy sú zo špeciálnych vsiaka-
vých materiálov.

Biodiverzita
Biodiverzita územia vyjadruje rozmanitosť na 
všetkých organizačných úrovniach živej prírody od 
genetickej úrovne až po diverzitu spoločenstiev 
a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, 
ktoré sa na danom mieste vyskytujú. Park Jama 
využíva architektonické riešenia, technické a bio-
technologické riešenie na podporu biodiverzity 
v mestskom území. V interiéri parku som navrhol 
také biotopy, ktoré majú prirodzenú schopnosť 
obnovy a samoregulácie, a teda veľký potenciál 
udržateľnosti v mestskom prostredí. V zadnej 
časti parku som vytvoril biotop jazera a biotop 
lužného lesa. ■

téMa: BROwNFIelD

Park Jama po búrke, 
ktorá preverila funkciu 
manažmentu zrážko-
vých vôd
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RUBRIKA

T:  Krzysztof M. Rostański (EN→CZ: Alena Klimešová)

Rekreační využití brownfieldů je součástí aktivit spojených s realizací 
mezinárodního projektu Implementace udržitelného využívání půdy 
v integrovaném environmentálním managementu funkčních městských oblastí 
(luMat), jehož polskou částí byl akční plán pro městskou oblast Chorzów, 
Ruda Śląska a Świętochłowice. tento plán nastínil, jak propojit rekreační 
oblasti a zanedbaná nevyužívaná území ve třech oblastech aglomerace 
Katowice. uvádí také minimální náklady na vybudování základní infrastruktury.

Góra Antonia — nesnadné 
dědictví na hranici mezi 
kulturou a přírodou

téMa: BROwNFIelD
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Navrhovaná řešení měla implementovat myšlenku 
neomylnosti přírody a ponechání prostoru pro 
přirozenou sukcesi. Další řešení se týkala přesvěd-
čování místních obyvatel o hodnotě spontánně se 
vyskytující zeleně. Kromě toho bylo rozhodnuto 
zachovat zajímavé geomorfologické útvary, které 
zůstaly po těžbě uhlí a kovových rud. Plán také 
představil, jak minimalizovat kontaminaci a mož-
né způsoby neutralizace pomocí technik sanace 
a fytostabilizace.

Akční plán byl spojen s realizací stezky Ruda, 
rekreační trasy spojující opuštěné plochy ve městě 
Ruda Śląska. První části stezky byly již realizovány 
a obyvatelé sousedních oblastí je využívají k pro-
cházkám, cyklistice i hrám. Jedním z rekreačních 
míst je park na kopci – Góra Antonia – vytvořený 
jako pilotní projekt akčního plánu. Byl vybudován na 
haldě zinkové hlušiny, což je místo, jehož revitaliza-
ce je velmi obtížná. Hlavním cílem tohoto projektu 
bylo přizpůsobit oblast haldy rekreačnímu využití 
místními obyvateli. 

Před úpravou byla halda vnímána jako neosvětle-
né a neprostupné místo, zarostlé spontánní vege-
tací. Ze severu ji ohraničoval několik metrů vysoký 

nebezpečný útes s kamennou sutí na úpatí. Zeleň 
zakrývající haldu se skládala z metalofytů – rostlin, 
v jejichž pletivech se hromadí olovo a jiné těžké 
kovy. Povrch haldy byl částečně nestabilní a prach 
z haldy se usazoval na rostlinách, což představovalo 
nebezpečí otravy toxickým kovem při doteku. 

Navrhovaná sanace kontaminované haldy pro-
bíhala třemi způsoby. Na haldě bylo použito hnědé 
uhlí a vápenná hnojiva k produkci nerozpustných 
sloučenin těžkých kovů a dále byla provedena 
fytostabilizace travním porostem jílku vytrvalého 
(Lolium perenne L.) a kostřavy červené (Festuca 
rubra L.), který neabsorbuje těžké kovy do svých 
nadzemních částí. Severní svahy byly pokryty jílem 
a novými půdními vrstvami. Stejné druhy trav byly 
v parku použity k založení louky. Na jižním svahu 
byla zahájena postupná rekonstrukce rostlinné 
skladby pomocí sečení stávající vegetace ještě 
před vysemeněním a následně výsevem výše uve-
dených travních druhů. 

Pro zvýšení atraktivity stezky Ruda pro návštěv-
níky byly navrženy nejrůznější malé architektonic-
ké prvky, často charakteristické pro lokalitu, jako 
jsou vyhlídkové kostky, držáky pro houpací sítě, 

Dr hab. inż. arch. 
Krzysztof 
M. Rostański, 
prof. PŚl  
Absolvent Fakulty 
architektury Slezské 
technické univerzity 
Specializuje se na 
krajinnou architekturu 
a územní plánování.
Vedoucí designér 
akčního plánu Góra 
Antonia a koncepčního 
plánu komplexu Żabie 
Doły v Bytomu.  

téMa: BROwNFIelD
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místa pro grilování, hřiště inspirovaná průmy-
slovými konstrukcemi, cirkusová cyklostezka, 
tunely procházející náspy, které obklopují hřiště, 
vyhlídkový kopec a kopec na sáňkování, workou-
tové prvky a lezecká stěna. Důležitým aspektem 
akčního plánu byly vzdělávací prvky. Z tohoto 
důvodu byl zachován fragment útesu jako tzv. 
„skála svědectví“ a bylo zřízeno několik tabulí 
informujících o historii oblasti, fyzikálně-chemic-
kém složení haldy, metalofytech a o stromech 
a ptácích, které se na lokalitě vyskytují. Na místo 
stromů odstraněných ze severního svahu v dů-
sledku zemních prací byly vysazeny nové dřeviny 
odolné vůči toxickým sloučeninám, které zde byly 
nalezeny, například duby letní (Quercus robur L.), 
břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) a jeřáby ptačí 
(Sorbus aucuparia L.). 

Po dokončení projektu se však ukázalo, že oby-
vatelé očekávali spíše typický park s květinovými 
záhony než zabezpečenou hromadu ozeleněnou 
vegetací se snadnou údržbou, a to i přesto, že 
s obyvateli proběhlo několik setkání v průběhu 
realizace. Místní úřady byly nakonec nuceny 
okrasné záhony založit i přesto, že se stále jedná 
o stanoviště nepříliš příznivé pro růst rostlin. 

Góra Antonia: 
complicated 
heritage 
combining culture 
and nature
Use of brownfields 
as recreational areas 
is a part of activities 
connected to the in-
ternational project of 
“Implementation of 
sustainable land use in 
integrated environmen-
tal management of 
functional urban areas” 
(LUMAT), the Polish 
part of which was the 
Action Plan for the 
municipal districts of 
Chorzów, Ruda Śląska 
and Świętochłowice. 
This plan provided an 
idea for connecting 
recreational areas and 
abandoned brownfield 
areas in three parts of 
the Katowice agglome-
ration. Minimum costs 
of establishing the core 
infrastructures are 
listed as well.

Ukázalo se, že participace veřejnosti je náročný 
úkol, protože lidé, kteří se zajímají o využití území, 
projeví svůj zájem až po dokončení projektu, 
nikoliv ve fázi jeho příprav. Nejdůležitější však je, 
že park Antoniinu haldu využívá mnoho lidí. Ve 
skutečnosti se zde po celý den lidé prochází, děti 
si hrají a běžci sportují.

Fungování výše popsaných zelených ploch pro 
nás může být vodítkem při plánování dalších inves-
tic. Přestože mohou být rekreační oblasti úspěšně 
umístěny na postindustriálních plochách, je vý-
hodnější je zřídit v oblastech nezatížených znečiš-
těním. Především proto, že náprava je vždy obtížná 
a zajištění nezbytné bezpečnosti území vyžaduje 
další náklady. Rekreační oblasti na brownfieldech 
nejlépe fungují, pokud přímo nepřiléhají k obytným 
oblastem a nejsou pro ně primárním místem re-
kreace. Jednoduché a masivní strukturální prvky 
cílem vandalismu nebývají, ale více exponované 
vybavení ano. Čím je využití prvků praktičtější 
a snadnější, tím méně jsou náchylné k poškození 
vandaly. Obvykle je dostatečnou ochranou mož-
nost vizuální kontroly daná dobrou prostupností 
a viditelností na lokalitě. ■

téMa: BROwNFIelD
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Neinvazivní 
vývoj přírodního 
a krajinného komplexu 
Żabie Doły v Bytomu
Tento chráněný komplex, vytvořený v důsledku 
renaturalizace nezávislé na lidské činnosti, je z bio-
logického hlediska velmi bohatou oblastí. Území 
je pokryto poldry (pozůstatek po flotaci zinkových 
rud) a původní venkovskou krajinou, narušenou 
poklesy terénu následkem důlní činnosti a působe-
ním podzemní vody. Nedaleko je také halda uhelné 
hlušiny. K nejintenzivnějšímu využívání oblasti do-
cházelo v 60. letech. Později Żabie Doły postupně 
zarostly spontánní vegetací. Na konci 20. století 
byly všechny těžební činnosti v Těžebním a meta-
lurgickém závodě „Orzeł Biały“ i ve všech soused-
ních uhelných dolech ukončeny. Ustal tím pokles 
terénu a drenážní nádrže přestaly zvětšovat svůj 
rozsah. Od roku 1997 je oblast pod správou Chor-
zów a Bytom a je chráněna jako přírodní a krajinný 
komplex. Ukázalo se, že lokalita je vhodná pro mno-
ho druhů ptactva. V jarní a letní sezóně 2016 bylo 
pozorováno 64 druhů ptáků, podle údajů shromáž-
děných v různých jiných letech se zde vyskytuje až 
kolem 90 druhů.

Kromě ptáků byly pozorovány čtyři druhy obojži-
velníků, dva druhy plazů a 14 druhů savců. Seznam 
vyskytujících se rostlin zahrnuje 375 druhů. V roce 
2018 byla část komplexu spadající pod Bytom 
vybavena rekreační strukturou, jejímž hlavním cílem 
bylo podporovat ekologickou výchovu a pozorování 
ptáků, ale i snadný přístup pro pěší, pro jogging a ry-
baření. Aby bylo zajištěno nerušené pozorování ptá-
ků a z důvodu ochrany zeleně rostoucí na vysokých 
náspech bývalé železnice nejsou náspy zpřístupněny 
pro cyklisty pomocí ramp. Jízdní kola mohou být na 
násypy pouze vynesena po schodech, ale pro jízdu 
cyklisté raději využijí cesty pod náspy. Komplex 
rádi navštěvují obyvatelé okolních sídlišť z Bytomu 
a Chorzowa a také milovníci přírody, zejména pozo-
rovatelé ptáků z celého Śląského vojvodství.

Velký počet návštěvníků vyžaduje vyšší odol-
nost vybavení proti vandalismu. Vzdělávací tabule, 
přístřešky pro pozorování ptáků, informační tabule 
o ptácích, zvířatech, rostlinách a místní historii 
i lavičky jsou masivní, levné a v případě potřeby se 
snadno vymění. Na podporu biologické rozmani-
tosti byly v oblasti vybudovány malé reprodukční 
rybníčky pro obojživelníky, umělé ostrovy pro ptáky 
a nejrůznější budky pro ptáky a netopýry. Zvláštní 
atrakcí jsou graffiti vytvořené umělci. ■
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T+F:  Michael Schwarze-Rodrian (EN→CZ: Alena Klimešová)

Od počátku 90. let minulého století prochází oblast německého 
Porúří ve spolkové republice Severní Porýní-Vestfálsko rozsáhlou 
transformací. Podporují ji dva strategické a dlouhodobé regionální 
projekty zahrnující stovky jednotlivých akcí a místních projektů. 

Emscher-Park — jednotný 
rozvoj městské krajiny
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Řeka Emscher a její přítoky se nacházejí v severní 
části aglomerace Porůří. Tato oblast trpěla úpad-
kem uhelného a ocelářského průmyslu v 60. letech 
20. století nejvíce a v 80. letech byla v průzkumu 
veřejného mínění označena za chudou část regionu, 
bez budoucnosti, se zničenou krajinou, znečiště-
ným ovzduším a kontaminovanou půdou i vodou. 
Obrovské investice do modrozelené infrastruktury, 
které byly realizovány v posledních 30 letech a jsou 
plánovány i nadále, jsou součástí nové perspektivy 
inteligentního a udržitelného regionu, tzv. Metropoli-
tan Region Ruhr.

Krajinný park Emscher je parkový systém propo-
jující dvacet měst. V tomto jádru aglomerace žije 
téměř polovina z 5,1 milionu obyvatel Porúří. Rozloha 
parku je 457 km² a systém zahrnuje sedm severojiž-
ně orientovaných koridorů (které tvoří přítoky říčního 
systému Emscher a říční systém Seseke, který je 
součástí povodí Lippe) a údolí Neues Emschertal, 
které koridory protíná východo-západním směrem.

V rámci projektu parku Emscher byla nevyužitá 
území bývalého uhelného a ocelářského průmyslu 
i se svou dopravní infrastrukturou přeměněna na 
propojený systém městské krajiny, který ctí průmys-
lové a přírodní dědictví a jehož součástí jsou jak nové 
parky, tak síť cyklistických stezek na bývalých želez-
ničních tratích a na březích kanálů a řek. Projekt má 
více než sto jednotlivých částí, sledujících dílčí cíle 
rozvoje městské krajiny, jako jsou budování zelených 
čtvrti, podpora přírodních prvků ve městě, městské 
zemědělství a městské lesnictví. Nabízí nové služby 
a využívají jej miliony lidí. Představuje úplnou meta-
morfózu oblasti ze zapomenutého místa na atraktiv-
ní území s infrastrukturou městské zeleně.

Obnova říčního systému Emscher je paralelním 
a zároveň jedinečným dlouhodobým projektem 
trvajícím 30 let. Řeka Emscher ústí do Rýna a její 
povodí má rozlohu 865 km². Emscher i její přítoky 
byly v minulosti výrazně modifikovány na betonové 

Krajinářský park 
Duisburg-Nord 

kanály, do kterých ústily odpadní vody, a nyní jsou 
opět přeměněny na přirozený říční systém. Za tímto 
účelem byla vybudována nová podzemní kanalizační 
síť o délce 423 km, která odděluje odpadní a říční 
vodu. Následně se odstranila betonová vrstva a roz-
šířil profil říčního koryta. Morfologie povodí Emscher 
je tedy obnovena a vodní toky mají nyní celkovou dél-
ku 341 km. Tato kompletní revitalizace celého povodí 
zvyšuje kvalitu života a ekologickou hodnotu území 
podél vodních toků i v městských oblastech.

Rozvoj zelené a modré infrastruktury podél řeky 
Emscher naplnil cíl hospodářské politiky spočívající 
ve zvýšení přitažlivosti regionu pro rozvoj v moder-
ním slova smyslu. Oba projekty byly realizovány 
jako adaptivní a vzdělávací, účastnilo se jich mnoho 
subjektů, včetně účasti místních obcí a městských 
čtvrtí a pracovalo se s moderovanými meziměstský-
mi pracovními skupinami. Projekt krajinného parku 
Emscher a obnova povodí řeky Emscher je celosvě-
tově považován za inteligentní a jednotnou strategii 
a základní schéma pro realizaci udržitelných změn 
v průmyslových městech a regionech.

Oba projekty – rozvoje parku i řeky – byly původně 
strategickými tématy Mezinárodní stavební výstavy 
(IBA) Emscher Park (1989–1999). Tato iniciativa pod-
pořila nové chápání průmyslových území, podpořila 
navrhování městské krajiny a jejich ekosystémových 
služeb a umožnila přístup k městské přírodě včetně 
chráněných přírodních oblastí (Nature for People).

Michael 
Schwarze-
Rodrian  
Německý krajinný 
architekt zabývající se 
projektovou i realizační 
fází parku Emscher od 
konce 80. let. V součas-
nosti se zaměřuje na 
integraci prostorových, 
environmentálních 
a ekonomických strate-
gií pod značkou Zelená 
infrastruktura Porúří.  
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▲ RheinPark

▶ Horská dráha pro 
pěší Tiger & Turtle, 
2018

téMa: BROwNFIelD



57

téMa: BROwNFIelD

◀ Krajinářský park 
Duisburg-Nord 

▼ RheinPark
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Významnější dílčí projekty 
Krajinného parku Emscher

Krajinný park Emscher

Cyklostezka Park Emscher

Emscher 
Landscape Park – 
Integrated 
urban landscape 
development   
With the Emscher 
Landscape Park 
(457 km²) in the centre 
of the German Ruhr 
region the urban 
landscape became 
a unique platform for 
development. The park 
is combined with envi-
ronmental regenerati-
on of the Emscher river 
system and started 
during the Internatio-
nal Building Exhibition 
IBA Emscher Park 
(1989-1999). The 
experience at Emscher 
includes inter-muni-
cipal co-operation, 
capacity building, 
regional moderation, 
continuous re-thin-
king of strategies and 
delivering projects of 
best design.

◀ Krajinářský park 
Duisburg-Nord 



Významnější dílčí projekty 
Krajinného parku Emscher

Krajinný park Emscher

Cyklostezka Park Emscher






