Obnova centrální části Královské obory
v Praze

R

Druh projektu: realizované dílo

Rok: 2018

Celková tříletá obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, byla dokončena v roce 2018. Zvolené
krajinářské řešení reaguje na maximální možné výměry vodní plochy. Největší efekt však spočívá ve zdůraznění tzv. pahorku s duby
uprostřed Královské obory – původní historický ostrov je znovu ostrovem obklopeným vodou. Úprava dispozice vodních ploch a navázání
na stávající kompozici parku na dně bývalého rybníka, tzn. celkové koncepční řešení dna bývalého rybníka vychází z historických souvislostí a současných potřeb. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních sto let.
Autor fotografií: Lubomír Stiburek / Autor dřevěných objektů: MgA. Michal Sedlák

Průhonický park, památka UNESCO

– Obnova Podzámeckého alpina

R

Druh projektu: realizované dílo

Rok: 2017

Podzámecké alpinum je významně exponovaná část Průhonického parku v bezprostřední blízkosti zámku, která nebyla před realizací
využívána. Jedná se o severozápadní až jihozápadní skalnatý ostrožní břeh potoku Botiče a Podzámeckého rybníku, který tvoří spolu se
zámkem jeho hlavní pohledovou dominantu. Projekt je inovativní komplexním řešením (edukace, info systém, sledování klimatických
charakteristik –interpretace) s vysokým důrazem na autenticitu památky UNESCO. Významná pozornost při realizaci byla věnována
propracovanosti osazovacích detailů a výběru sortimentu rostlin. Realizace vznikala ve spolupráci se zahraničním partnerem – prestižní
Botanickou zahradou a UNI v Tromso (Norsko).

Obnova Jubilejního parku ve Znojmě
– 1. etapa, realizace

R

Druh projektu: realizované dílo

Rok: 2018

Záměr obnovy této významné památky zahradního umění (kulturní památky) byl navržen s vysokým důrazem na autenticitu kompozice i sortimentu rostlin. Realizace byla provedena s vysokým nárokem na uplatnění autentických sortimentů. Obnova parku (1. etapa)
využila poznatky z dokončeného projektu aplikovaného výzkumu NAKI (DF13P01OVV003 Zahradně-architektonická tvorba v kontextu
realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky), který vznikl na pracovišti autora. Ověření výstupů projektu touto
realizací přináší významná a nová řešení pro segment obnovy památek zahradního umění. Kolektiv spoluautorů: Ing. Zdena Rudolfová,
Ing. Martin Kovář, doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.

Krajinný park pro Kladno
Druh projektu: architektonická studie

P
Rok: 2020

Navrhované řešení nového parku na ulici Arménská v Kladně je součástí rozvoje širšího území zahrnující vybudování obchodního
centra a čtvrti bytové zástavby. Krajinná úprava tak tvoří rámec stavebních aktivit, začleňuje je do okolí a tvoří propojení s navazující
krajinou – především lesním komplexem, který je součástí řešení. S ohledem na budoucí využití, prostorové parametry a dopravní návaznosti je území rozčleněno na tři kompoziční části. Tyto části je možno považovat za samostatné kompoziční a provozní jednotky, které
jsou však navrženy jako jeden celek s celou řadou provozních, programových a především kompozičních souvislostí. Jedná se o záměr,
který se těší velkému zájmu obyvatel – výměra parku je necelých 7 ha, předpokládané náklady cca 25 mil Kč.

Strategický plán rozvoje systému zeleně pro
městský obvod Ostrava-Jih – Zelené cesty Jihu
Druh projektu: územní studie

P
Rok: 2020

„Strategický plán rozvoje systému zeleně – Ostrava-Jih“ má za cíl zabezpečení dlouhodobé stability systému zeleně, rozvoj jeho
ekologických a rekreačních funkcí a optimalizaci nákladů na udržovací péči. Metodický přístup pro tvorbu tohoto dokumentu vychází z
osvědčených metod krajinářské architektury a v neposlední řadě také ze zkušeností autorského týmu při navrhování rozvoje systému
měst v České republice. Z hlediska obsahového je tento dokument členěn do dvou celků.
Celek 1: Územní studie sídelní zeleně pro Ostravu-Jih je strukturovaná do dvou částí. Obsahuje „Vyhodnocení současného stavu
objektů zeleně a udržovací péče“ a „ Systém zeleně města“.
Celek 2: Management péče o sídelní zeleň pro Ostravu-Jih. Management péče o sídelní zeleň je navržen jako suma všech potřebných
činností k péči o sídelní zeleň směřující k dosažení její maximálně možné kvality při optimálním využití disponibilních zdrojů.
Kromě dalších informací je specifikován rozsah infiltrace srážkových vod na základě odvozeného koef. infiltrace. Bilance srážkových vod jsou zpracovány pro jednotlivé základní plochy, a následně po vymezení systému zeleně také pro rozvojové osy i systém zeleně
jako celek. Projekt byl opakovaně projednáván s veřejností.

Strategie rozvoje systému zeleně a management údržby ve městě Olomouci
Druh projektu: územní studie

P
Rok: 2020

„Strategie rozvoje systému zeleně a management údržby ve městě Olomouci“ má za cíl zabezpečení dlouhodobé stability systému
zeleně, rozvoj jeho ekologických a rekreačních funkcí a optimalizaci nákladů na udržovací péči. Metodický přístup pro tvorbu tohoto dokumentu vychází z osvědčených metod krajinářské architektury a v neposlední řadě také ze zkušeností ateliéru FLORART při navrhování
rozvoje systému měst v České republice. Jedná se o strategický dokument s vymezeným časovým rámcem na cca deset let. Návrh řešení
se opírá o základní analýzu stability funkčních typů zeleně.
Základním cílem návrhové etapy (rozvoj systému zeleně města) bylo:
•

Vymezení systému zeleně s rozvojovými prioritami, konkrétně vymezení rozvojových os systému zeleně, které zajišťují prostupnost územím. Specifikovat zajímavé a bezpečné trasy vhodné ke krátkodobým pěším vycházkám a krátkodobé rekreaci
obyvatel v příměstské krajině.

•

Zpracovat návrh koncepce pro stávající lesní pozemky (PUPFL) i nově navrhované dle ÚP Olomouc.

•

Zpracovat popis vývoje systému města v historii, především s ohledem na dříve navrhované a nerealizované záměry.

V „Implementační části“ dokumentu Management péče o sídelní zeleň města Olomouce jsou vytipovány klíčové rozvojové záměry
města, jež budou zásadní pro realizaci a propojení celého systému. Tyto klíčové rozvojové záměry byly zapracovány projektovým týmem
do tvorby zásobníku projektových záměrů a akčního plánu.

Revitalizace parku na ostrově Santos
v Sušici

R

Druh projektu: realizace díla

Rok: 2013

Prostor ostrova je specifickým přírodním prostředím s výraznou kvalitou i s nebezpečím blízkosti vody. Zvolený přístup k řešení je
kompromisem mezi městským a přírodním charakterem místa. Střídání trávníků a bylinných podrostů, světla a stínu, korun stromů a
volných ploch, jistá odloučenost a obtížnější přístupnost místa s sebou nese možnost i mírného zanedbání – únosné míry nedbalé elegance, spojení koupání s občerstvením těla i duše. Obnova „říčních lázní“ a slunečné pohody.
Ostrov je vřetenem, plavidlem prodírajícím se proti proudu zlatonosné Otavy, tvarosloví vřetene je opakujícím se prvkem v členění
prostoru i podoby vybavenosti. Centrální část, tvořící bezprostřední okolí občerstvení, je vlastní lodí s palubami a vybaveností s místem
pro kapelu, zázemím pro pasažéry i jejich děti.
Péčí investora a Nadace Proměny byl park doplněn několika objekty sochaře Václava Fialy. Pro Santos navrhl a vytvořil zvonici
pátera Františka Ferdy, Dům na poslouchání ticha, Dům na pozorování oblohy a posezení u ohniště. Park tak získal další přesah a rozměr.
Design orientačního plánu dětského hřiště navrhl Jiří Lammel a zrealizoval MgA. Martin Janda.
Autoři fotografií: Alexander Dobrovodský, Nadace Proměny

