Malírova zahrada
Prostor malírovy zahrady v uplynulých letech pustl a zarustal. Puvodní rozsáhlá zahrada
malíre Jana Dediny s ovocnými stromy, z cásti terasovite usporádaná, vzala za své.
Funkcionalistická vila byla zbourána, na nejakou dobu ji dokonce vystrídala skládka odpadu.
Pred nekolika lety, v roce 2003, vzniklo z iniciativy místních obcanu obcanské sdružení
Dedina. Jeho cílem, je uvést prostor Malírovy zahrady do stavu, ve kterém by zahrada byla·
využitelná pro radu akcí, at se již jedná o aktivity školy, zájmových sdružení pusobících
v obci ci kulturních a vzdelávacích akcí. Možné využití lze spatrovat i pro naucnou funkci
pod záštitou Geoparku Ceský ráj.
Bylo provedeno odstranení skládky a následné zavezení tohoto prostoru zeminou. V prední
cásti u vstupu do zahrady byly vyrezány náletové dreviny a ponechány preživší ovocné
stromy puvodních výsadeb. Zadní cást pozemku svažující se severním smerem ke Kozákovu
byla prozatímne ponechána zarostlá náletem již vzrostlých náletových drevin.
Malírova zahrada nabízí zcela ojedinelý prostor s velice širokým využitím. Po zarazení
Ceského ráje do síte evropských geoparku je možnost tento prostor využít pro prezentaci
geologického a kulturního dedictví Ceského ráje. Materská školka a škola v obci jej mohou
využívat nejen pro ekovýchovu a výuku v prírode, ale i pro hry, zájmové kroužky ci porádání
školních akcí nebo zájmových kurzu v období prázdnin a víkendu .. Obdobné využití zahrada
nabízí i pro skautský oddíl. V neposlední rade se obci skýtá možnost využití jedinecného
prostoru pro porádání kulturních a vzdelávacích akcí.

Jak naložit s prostorem zahrady nyní?
aneb návrh jedné z možností prostorového a funkcního rešení
Prední, vstupní cást
Cíl:
Prevést tuto cást zahrady na ovocný sad s travobylinným podrostem, místy s jedinci ci malými
skupinkami ostatních drevin. Sad bude vuci vnejšímu okolí ohranicen živým, prípadne
proplétaným, volne udržovaným plotem. Vuci dalším cástem zahrady bude otevrený a bude
plynule precházet do stredového volného prostranství a do zadní cásti zahrady. Prostor bude
využíván pri kulturních a vzdelávacích akcích, ekovýchove, výuce v prírode a ostatních
akcích školy ci zájmových sdružení.
•
•
•
•
•
•

•

Vykácet nálety jasanu z duvodu jejich snadného dalšího šírení a nepríznivého pusobení na
vodní pomery zahrady .
Uvážit možnost vykácení i dalších drevin.
Zvážit zdravotní stav ostatních stromu, vcetne ovocných. Provedení pro svetlo vacích a
zdravotních rezu v období vegetacního klidu, nebo v obdobích k tomu vhodných.
Navrhuji skácení exempláru borovice vejmutovky a vetšiny jedincu dubu cerveného .
Nutno zvážit zdravotní stav u skupiny bríz.
Po kácení a drobných terénních úpravách pudy provést dosev vhodné travobylinné smesi
osiva (planta Naturalis, Markvartice) s cílem vytvorení hodnotného lucního porostu. Jeho
cást bude ponechána jako klasická louka secená 2x rocne, která bude tvorit ostruvky mezi
pešinami a casto sekanými plochami využívanými pro nejruznejší aktivity.
Instalace tabulí seznamující návštevníky s životem a dílem malíre Jana Dediny, možnost
instalace tabulí zabývajících se historií, kulturní krajinou Ceského ráje, atd.

Strední cást s volným prostorem
Tato cást v míste puvodní vily je volným prostorem, který tvorí pomyslný stred dení. Je zde
ponecháno místo pro možnou výstavbu vily.
Cíl:
Ponechat tuto cást zahrady jako otevrený travnatý prostor poskytující dostatek místa pro
"hlavní dení". Pro uskutecnení kulturních akcí zde je možnost výstavby docasného dreveného
pódia, rozestavení sezení atd.
•
•

Zvážit výsadby po obvodu této cásti, soucasné se nezdají být nejlepším rešením.
Upravit prostor u pomníku J. Dediny vhodnou výsadbou trvalek a keru (pokud možno
geograficky puvodních).

Tato cást bude, s ohledem na porádané akce, potrebovat alespon nejnutnejšízázemí ve své
blízkosti. Jako úcelné se mi zdá využít pro tuto funkci prostor západne od volného
prostranství. Dosud je zarostlý náletovými drevinami. Terénní hranou je oddelen od stredové
cásti i ostatních cástí zahrady, umístení stavby zde by bylo prijatelné a vuci okolí nepusobilo
rušivým dojmem. Tomu se muže napomoci i zachováním nekterých stromu a výsadbou
nových stromu a keru. Zde by bylo umísteno WC a skladové prostory pro uložení zarízení
potrebných k porádání akcí ( napr. drevené pódium rozložitelné na díly, židle atd.) a náradí.
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Zadní cást
Cíl:
Premena soucasného príliš hustého porostu na ridší stromový porost, s vytvorením v nekterém
okrajovém míste "klidové" zóny pro živocichy (doupné stromy, padlé kmeny atd.). Tato cást
predstavuje prostor pro naucné aktivity (hry, naucná stezka, prednášky s praktickými
ukázkami atd.) zamerené na geologii a prírodu Ceského ráje (témata geoparku, prírodní
procesy, flóra, fauna).
•

•

•

•

Navrhuji provést zhodnocení zdravotního stavu a cennosti (biologické, estetické,
výchovné) jednotlivých stromu náletu drevin i puvodních výsadeb. Na základe tohoto
vyhodnocení provést nutné kácení ( porost je príliš hustý). Zachovány by mely být nekteré
z vysázených stromu (orešák, hrušne ... pokud to jejich stav umožní), cenné druhy listnácu
(lípy, javory, trešen ptací). Prihlédnuto by melo být i k patro vito sti porostu a jeho vekové
strukture. Místy ponechat i kere lísek.
Ve vybrané klidnejší cásti ponechat prosychající stromy ci torza stromu poskytující
hnízdní možnosti pro ptáky i drobné savce a radu bezobratlých. V cásti rovnež ponechat
tlející drevo na zemi.
Okraj "lesoparku" by tvoril pás drevin a keru prirozene zde rostoucích ci dosazených
(hloh, lísky, ruže ....) geograficky puvodních, tak aby tím byl vytvoren "nárazníkový"
prostor zabezpecující životní podmínky pro mnohé organismy. Kere nebudou tvarovány,
pouze obcas je možné probírkové kácení náletových drevin ci zmlazování kerových
porostu (vždy po malých cástech).
Provést drobné terénní úpravy drívejšího terasovitého usporádání a vytvorení cesticek.
Možné varianty: hlavní cesticka kopírující prubeh teras, drobnejší cesticky pojmout jako
její spojnice. Nebo prímo samotné cesticky pojmout jako soucást geologické naucné
stezky, která by procházela prostorem tvarove odpovídajícímu geoparku na kterých by se
v závislosti na jejich "geografickém" umístení menil materiál, ze kterého budou
vytvoreny. S tím by bylo spojeno umístení ukázkových kusu hornin a zastavení NS s
instalací tabulí venovaných jednotlivým lokalitám. U obou variant se naskýtá možnost
zakoncení cesticky v samotné dolní cásti s výhledem na Kozákov.

Souhrn
prední cást ~ sad
Vznikne prostor ovocného sadu a kvetnaté loucky s umístením naucných panelu venovaných
J. Dedinovi, historii, kulturní krajine Ceského ráje. Prostor, který bude využíván pro naucné i
zájmové aktivity, kulturní akce.
strední cást ~ volné prostranství
Hlavní prostor dení po okrajích s možností posezení. Možnost umístení dreveného pódia. O
Prostor, který bude využíván pro porádání vzdelávacích a kulturních akcí, setkávání, školní
hodiny, naucné i zájmové aktivity, centrální dení pro hry.
zadní cást ~ lesopark
"Lesopark" z geograficky puvodních drevin a starých ovocných stromu po okrajích obehnaný
krovinatým lemem. Bude jím procházet naucná stezka, zakoncená odpocinkovým místem s
výhledem na Kozákov. Prostor, který bude využíván predevším pro naucné aktivity.
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!!!
Doporucuji zvážit možnost prikoupení (nebo dlouhodobý pronájem, nebo možnost vymezení
nezastavitelného území) sousedící zarustající louky a její secení. Prípadnou výstavbou domu
by zahrada ztratila ze svého klidu, atmosféry i ekologického významu, zároven tento prostor
nabízí úcelné rozšírení prostoru pro konané aktivity.

V Turnove 17.8.2006
Mgr. Jitka Šafránková
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