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Krásné prožití adventního
a vánočního času
Květiny a květinová výzdoba a nejrůznější vazby kytic a adventní věnce jsou se
současným předvánočním časem neodmyslitelně spjaty a také vánoční tabule se
již neobejde bez obohacující a atmosféru povznášející květinové výzdoby. Věříme, že
náš celoroční seriál o českém květinářství a lidech, kteří se mu v mnoha vrstvách
a rozměrech, profesionálně a se zaujetím věnují, vás inspiroval, motivoval a snad
i získal. A proto i nyní přinášíme zajímavé ukázky prací našich květinářů, které
jsou vytvořeny přímo ve vazbě na blížící se Vánoce. Česká květina na český trh prostě patří a věříme, že se stejnou myšlenkou spolu půjdeme i do nového roku 2022.
Vše nejlepší a mnoho dalších úspěchů vám přeje Svaz květinářů a floristů ČR
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Krásný a naučný Park zahrad
v Ostravě
V létě v roce 2016 byl v Ostravě v Nové Vsi v areálu školního zahradnictví Střední
zahradnické školy otevřen park, který je díky své koncepci jedinečným krajinným
prvkem, v němž se spojují architektonicky rozdílné zahrady v jeden naprosto
unikátní celek.
SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE
Autorům tohoto projektu, především Ing.
Radku Pavlačkovi se podařilo vytvořit prostor,
který zprostředkovává žákům, učitelům
a široké veřejnosti harmonické krásy různých
architektonických stylů zahrad. Největší zásluhu na prosazení projektu, získání finančních
prostředků i prezentaci na veřejnosti měla od
počátku realizace ředitelka Střední zahradnické školy Ostrava, příspěvková organizace

paní PaedDr. Alena Hlavinová, která nás v roce
2018 nečekaně opustila.
Kompozice Parku zahrad
Zájemci, kteří navštíví Park zahrad střední
zahradnické školy, vchází do areálu přes
vstupní parter, z kterého vyjdou do prostoru,
na němž se rozkládá 7 architektonicky různě
komponovaných zahrad, a to secesní, gotické,
renesanční, barokní, japonské, moderní
a francouzské.
Úvodním architektonickým prvkem je tedy
vstupní parter. Jde o prostor, jenž je členěn
pravidelným rastrem do mnoha rozdílně pojatých segmentů čtvercových a obdélníkových
tvarů, ve kterých se střídají zpevněné plochy,

ukázky netradičních dlažeb a trvalkové záhony. Kompozičně je celý prostor doplněn dvěma
řadami dřezovců trojtrnných, což jsou stromy
s atraktivními plody a nádhernou barvou podzimních listů. K posezení ve vstupním parteru
slouží lavice vyrobené z kmenů buků.
První zahradou, s kterou se návštěvníci mohou
setkat, je zahrada inspirovaná secesí. V jejím
středu leží paprsčitě členěný kruhový prostor
s ploškami připomínající secesní šperk.
Plocha tohoto šperku je tvořena mozaikou,
různými druhy povrchů a pestrými trvalkovými
záhony. Přímo na tuto zahradu navazuje
prostor, který je inspirovaný gotikou. Kompozičně má připomínat „rajský dvůr“. Zeravy
v něm tvoří sloupoví, v jehož středu je kor-

tenový zvýšený záhon a dlážděné plato se
skalničkami a solitérním rakytníkem.
Za secesní a gotickou zahradou se nachází
zahrada v renesančním stylu. Prostorově
je zahrada utvářena pravidelným parterem
členěným do čtverců protnutých diagonálami
z dlažeb čedičové kostky v trávníku, na kterých
jsou umístěny rostliny v nádobách. V zadní
části zahrady ve zvýšených záhonech je prezentován sortiment zeleniny, bylin a nízkých
stříhaných keřů. Ve vybraných částech zvýšeného záhonu jsou instalovány dřevěné rošty.
Celý prostor je zakončen nikami z kortenové
oceli vnořených do stříhaných živých plotů
a pergolou tvořenou ocelovými sloupy s lanky
pro pnoucí rostliny.
Za renesanční zahradou se nachází místo
inspirované barokem. Kompozice barokní
zahrady se rozvíjí na půdoryse centrální elipsy,
která je reminiscencí na bazén obvyklý v barokních zahradách. Osy cest směřují ze všech
světových stran a prorážejí zvlněnou zeď,
která tvoří částečně uzavřený prostor. Hlavní
osa směřuje do krajiny přes kulisy zvlněných
kortenových záhonů se sortimentem travin.
Zeď zahrady je zvenčí pomalována graffiti, zevnitř je však zlatá a odráží barevný sortiment
záhonů trvalek podle ročních období.
Velmi atraktivní a stylově naprosto jedinečná
je japonská zahrada, která se nachází přes
uličku k barokní zahradě. Byla vytvořena ve
stylu tzv. suché japonské zahrady s využitím
písku a bez vodního prvku. Centrální motiv zahrady tvoří borovice umístěné v symbolickém
vyjádření ostrova. V zahradě jsou použity dře-
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viny typické pro japonské zahrady – pěnišníky
a okrasné třešně.
V Parku zahrad lze také nalézt moderní zahradu, která je v tomto případě tvořena přírodní
zahradou s výraznými terénními modelacemi
a štěrkovými plochami. Svahy modelací jsou
v rozšířené části atraktivně uzpůsobeny – na
jedné straně jsou upraveny šikmé plochy mozaikami střepů pestře barevnými kachličkami,
na straně druhé jsou svahy betonovou dlažbou,
z níž vystupují želené trámy. Moderní zahrada
má navozovat atmosféru haldy a oceli Ostravska.
Poslední zahradou, do které se mohou v Parku
zahrad návštěvníci podívat, je tzv. francouzská
zahrada. Je pro ni charakteristický otevřený
prostor s výraznými podélnými a příčnými
osami. Zeleň se uplatňuje v plošných trvalkových záhonech a přísně geometrických

rastrech stromů s kulovitými korunami. Součástí zahrady jsou i záhony s přímým výsevem
květin kvetoucích po celé léto. K sezení slouží
dřevěné lavice na plechových podestách.

szas-ostrava.cz

PARK ZAHRAD
je přístupný veřejnosti po telefonické
domluvě, nejlépe ale uděláte, když jej
navštívíte během dnů otevřených dveří
na školním zahradnictví nebo během
Festivalu květin a bylinek na přelomu
května a června kdy je park opravdu
v rozpuku. Podrobnosti a další
zajímavosti a informace najdete na
stránkách školy.
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FOTOREPORTÁŽ:

Podzim v zámeckém parku Průhonice
Jeden z nejznámějších, ale také nejkrásnějších parků v naší zemi je zámecký park
Průhonice, a není proto divu, že jde také o Národní kulturní památku zapsanou na
Seznam světového dědictví UNESCO. Veřejnost láká tento park hlavně na jaře, své
kouzlo však má i na podzim.

V současné době činí rozloha zámeckého parku 220 ha

Celý park lze pohodlně obejít po upravených cestičkách

Podzimní pohled na Průhonický zámek

Parkem protékající potok Botič lze přejít po několika můstcích

Vodní tok je atraktivním prvkem zámeckého parku

Jeho návštěvníci si tak mohou prohlédnout rybník i několik jezů
Redakce Agrobase
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