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·enovské 
parky

Nadace PROMùNY je na ãeské „neziskové scénû“ stále
je‰tû pomûrnû mladou organizací. A tak, kdyÏ se ohlédne
do své nedávné historie, najde tam urãitû nûkolik dÛleÏi-
t˘ch dat, ale minulost v podobû hotov˘ch nebo rodících
se parkÛ, na ni teprve ãeká. Prvním projektem, kter˘ nada-
ce podporuje, je obnova parkÛ v Kamenickém ·enovû. 
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Je velk˘ rozdíl pracovat na projektu „nové
zahrady“ a „nového parku“?
VD: Nemyslím, Ïe by se jednalo o velké roz-
díly, je ale pravda, Ïe urãité odli‰nosti tu
existují. V soukromé zahradû mÛÏete napfií-
klad navrhnout po dohodû s investorem
i velmi nároãné úpravy vãetnû uplatnûní
prvkÛ vyÏadujících komplikovanou údrÏbu.
¤e‰ení vefiejného parku musí b˘t univerzál-
nûj‰í a musí respektovat pfiedev‰ím obecnû
závazné pfiedpisy a normy. Pfiitom by mûl
návrh vycházet také z poÏadavkÛ snadné
údrÏby a odolnosti prvkÛ a mobiliáfie.

Jste pfii tvorbû „nov˘ch parkÛ“ nûãím ome-
zeni a limitováni (prostfiedím, historií…)?
MD: V Kamenickém ·enovû se jedná spí‰e
o rehabilitaci parkov˘ch ploch. V obou loka-
litách jsou stávající vzrostlé stromy, které
zde byly vysazené s urãit˘m estetick˘m
zámûrem. Je nutné je respektovat a nové
v˘sadby pfiizpÛsobit – kompoziãnû i druho-
vû. Tvorba prostfiedí obecnû má mnoho
„omezení“, pokud to nûkdo jako omezení
chápe. Je nutné respektovat celou fiadu rÛz-

Magdaléna Dandová, Vratislav Danda a Jaromír Kosnar. To jsou
jména tfií architektÛ z praÏského ateliéru AND, ktefií jsou autory 
projektu ·enovské parky. Mají uÏ mnohé zku‰enosti z obdobn˘ch 
projektÛ, pfiesto jsou ale parky v Kamenickém ·enovû v lecãems jiné.

„KaÏdá lokalita má svou historii, i kdyÏ se nejedná pfiímo o památku zahradní
architektury, souãást mûstské památkové rezervace nebo napfiíklad památku
pfiírodní. Pro mne osobnû je pfiístup nadace PROMùNY k tvorbû parkÛ a zahrad
(tedy hledání „genia loci“ - navázání na jak˘koli historick˘ kontext) velice blíz-
k˘ a vûdomû ãi podvûdomû ho pfii své práci vÏdy uplatÀuji. V Kamenickém
·enovû navíc pfiibyla zajímavá zku‰enost s pomûrnû nároãnou prezentací kon-
cepce navrhovaného fie‰ení a ‰irokou diskusí s vefiejností. Velmi pfiíjemn˘m
zji‰tûním bylo i to, Ïe ve mûstû o úpravu parkov˘ch ploch mají v‰ichni opra-
vdov˘ zájem a tím je poloÏen i základ pro to, Ïe si upraven˘ch parkÛ budou
váÏit,“ fiíká architekta Magdalena Dandová a její manÏel, architekt Vratislav
Danda dodává:

„Víte, z hlediska vlastního fie‰ení je práce na ‰enovsk˘ch parcích srovna-
telná s jin˘mi obdobn˘mi zakázkami, na kter˘ch pracujeme. Stejné jsou
samozfiejmû i tvÛrãí postupy, které v na‰í práci pouÏíváme. Co pociÈujeme
jako naprosto v˘jimeãné je ale celkové nasazení v‰ech, ktefií se na projektu
podílejí a zejména v˘borná a inspirativní spolupráce s obãany.“

Zahrada ani park
nejsou nikdy úplnû 

„hotov˘m dílem“
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n˘ch, a ãasto protichÛdn˘ch vztahÛ a vazeb:
historick˘ch, pfiírodních, klimatick˘ch, komu-
nikaãních, technick˘ch a dal‰ích. Lze to ale
vnímat i jako urãitou v˘zvu. A myslím si, Ïe
je nutná i urãitá pokora a úcta ke stávajícím
hodnotám – aÈ uÏ je vytvofiila pfiíroda nebo
lidé. Pro mû je vÏdy dÛleÏitá atmosféra
místa, vytvofiení jakéhosi osobního vztahu,
naslouchání, snaha vystihnout, co je v fie‰e-
né lokalitû podstatné pro ni samotnou a pro
budoucí uÏivatele. Tvorba parkÛ a zahrad je
pfiedev‰ím práce s „Ïiv˘m materiálem“, kter˘
se vyvíjí a bez nadsázky propojuje nûkolik
lidsk˘ch generací.
VD: V na‰em pojetí by mûl návrh respekto-
vat a rozvíjet pfiedev‰ím pfiirozené kvality
území (aÈ uÏ pfiírodní nebo ãlovûkem vytvo-
fiené) a reagovat na historické souvislosti,
které zde zanechaly svoji stopu.

V Kamenickém ·enovû jste se úãastnili dvou
setkání s ‰enovsk˘mi obyvateli. Ti pfiipomín-
kovali Va‰e návrhy. Mají podobné akce pro
architekty v˘znam? VÏdyÈ i pfies pfiipomínky
je celé dílo nakonec stále na nich...
MD: Podle mého názoru urãitû ano. Pfiesto-
Ïe se pfii návrhu parkov˘ch ploch snaÏím
vcítit do pfiedstav a potfieb budoucího uÏi-
vatele (mnohdy velice anonymního a tedy
ãásteãnû nevyzpytatelného), je pfii osobním
kontaktu jeho „pohled na vûc“ mnohdy
pfiekvapiv˘ a inspirující. Pfii setkáních
s obyvateli, ktefií cítí, Ïe se jich fie‰ená pro-
blematika t˘ká, velmi záleÏí na pouãenosti
tohoto publika. Nesprávnû nebo neúplnû
informovaná vefiejnost si mÛÏe vytvofiit
zcela mylnou pfiedstavu o chystan˘ch úpra-
vách a vytvofiit si k návrhu averzi. CoÏ ale
neznamená, Ïe architekt nemá mít na fie‰e-
ní daného prostoru Ïádn˘ názor a po
vyslechnutí pfiednesen˘ch nápadÛ nejrÛz-
nûj‰ích lidí musí v‰echno „vtûlit“ do pro-
jektovaného parku. Naopak návrh, kter˘ je
promy‰len˘ a do urãité míry nûkteré potfie-
by budoucích uÏivatelÛ pfiedvídá, je snad-
nûji obhajiteln˘ jako celek a v podstatn˘ch
rysech se nemusí mûnit.

Bylo tûÏké pfiedstoupit pfied obyvatele
Kamenického ·enova a popisovat jim lec-
kdy i sloÏité vize a pfiedstavy?
MD: Nebylo. Z pfiítomn˘ch lidí totiÏ byl cítit
upfiímn˘ zájem o zmûnu souãasného stavu

fie‰en˘ch parkov˘ch ploch a na setkání
nepfii‰li s nedÛvûrou a nechutí vÛãi pfiedlo-
Ïenému zámûru.

Pfiekvapilo Vás na tûch setkání nûco?
Napfiíklad o nûjaké vûci jste byli pfiesvûdãe-
ni, Ïe ji lidé budou akceptovat a ono to
bylo pfiesnû naopak?
VD: Já bych tady moÏná uvedl jeden pfií-
klad. Byli jsme si vûdomi, Ïe na‰e dÛvody
pro zakrytí vodoteãe v Janurovû parku jsou
velmi subtilní a obtíÏnû sdûlitelné – usiluje-
me o maximální zhodnocení vodního toku
a pfiitom se rozhodneme ho v dan˘ch pod-
mínkách z velké ãásti zakr˘t. Je aÏ neuvûfii-
telné, jak na tuto ryze pocitovou úvahu
obãané spontánnû kladnû zareagovali.

Teì ale k jednotliv˘m parkÛm. Kdybyste
mûli obû místa pomocí pár slov charakteri-
zovat, ãím jsou v˘jimeãná?
MD: Atmosférou, která z obou parkov˘ch
ploch vyzafiuje, a zvlá‰tním tich˘m oãekává-
ním, jestli ji správnû pochopíme. 
JK: Prostor Janurova parku je v˘jimeãn˘ roz-
dûlením na dvû zcela odli‰né ãásti, které
mezi sebou vytváfiejí zajímav˘ vztah. Dolní
ãást je otevfiená a frekventovaná, horní ãást
naopak klidná, uzavfiená, zastínûná krásn˘mi
star˘mi stromy. V návrhu se snaÏíme tento
charakteristick˘ rys vyuÏít. Moc se nám líbí
také moÏnost sledovat plochu parku z nad-
hledu z mostu probíhajícího podél parku. 

JanurÛv park oproti tomu hornímu parku
pÛsobí jakoby vzdu‰nûji, není tam tolik
prvkÛ. Proã to?
JK: To je zajímav˘ postfieh, kter˘ jsme si
vÛbec neuvûdomili. Pfii práci je pro nás
dÛleÏit˘ kontext - vÏdy se snaÏíme vycházet
z utváfiení daného prostfiedí. V prostoru

Janurova parku a v jeho okolí je fiada vûcí
pevnû dan˘ch (hluboké koryto potoka,
budova ‰kolních dílen, nov˘ most) a my
jsme je nechtûli popírat. Ale naopak rehabi-
litovat a je‰tû nechat volné místo pro vlast-
ní park, kde se uplatní pouze stromy, terén
a otevfien˘ prostor - proto je návrh spí‰
stfiídmûj‰í, snaÏili jsme se prostor uvolnit.

KdyÏ máte projekt hotov˘ a zaãíná oÏívat,
jak proÏíváte realizaci sv˘ch návrhÛ? 
MD: SnaÏím se upfiesÀovat rÛzné detaily
a drobnosti, které by v projektu na papífie
nikdo ani nepostrádal, ale v terénu právû
tyto drobnosti mají velk˘ vliv na celkov˘
dojem z parkové úpravy. Velkou roli pfii rea-
lizaci hraje fiemeslná profesionalita dodava-
telsk˘ch firem a snaha v‰ech zúãastnûn˘ch,
aby v˘sledek dopadl co nejlépe. Pak se na
autorsk˘ dozor tû‰ím.

Kdy je pro Vás dílo skuteãnû „hotové“? 
MD: PfiibliÏnû po tfiech letech dostanou
kefie, popínavé, pÛdopokryvné a i dal‰í
rostliny témûfi definitivní podobu. V té
dobû se dá fiíct, Ïe je park hotov .̆ Stromy
ale samozfiejmû do své optimální velikosti
dorÛstají podstatnû déle, kefie a dal‰í rost-
liny narÛstají a mohutní. Zahrada nebo
park vlastnû nejsou nikdy úplnû „hotové“. 

Vracíte se pak na místa, která vze‰la
z Va‰ich návrhÛ, i s vût‰ím odstupem? Co
Vás tam pak zajímá nejvíc?
MD: Ano, pokud je to moÏné. Zajímá mû,
jestli se splnila v‰echna oãekávání, jestli
i po létech vypadá park ãi zahrada tak, jak
jsem pfiedpokládala, Ïe vypadat bude. Jestli
jsem opravdu správnû zvolila rostlinn˘ sor-
timent, pfiípadnû, co nedopadlo tak, jak
mûlo, a co pfií‰tû udûlat jinak.
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Nadace PROMùNY hledala pro svÛj pilotní
projekt spolehlivého partnera. Takového,
se kter˘m by úspû‰nû mohla projít pro ní
doposud neznámou cestou. 

V souãasnosti jsou podepsány v‰echny
smlouvy mezi mûstem a nadací, nic tak
nebrání tomu, aby se v pfií‰tím roce zaãa-
lo s realizací. „S prvními pracemi v terénu
by se mûlo zaãít pfií‰tí rok v záfií. Pokud
v‰e pÛjde dobfie a podle plánu, parky
bychom ‰enovsk˘m obyvatelÛm mohli pfie-
dat uÏ v létû 2008,“ uvádí fieditelka nada-
ce PROMùNY Jitka Pfierovská.

O které parky jde?

DvofiáãkÛv park, kter˘ leÏí pod námûstím
T.G.Masaryka, na svahu mezi nov˘mi domy
s peãovatelskou sluÏbou (DPS) a Stfiední
umûleckoprÛmyslovou ‰kolou skláfiskou.
V budoucnu by mûl slouÏit jak seniorÛm,
ktefií bydlí v DPS, tak studentÛm umûlecké
‰koly, ktefií se zde zabaví nejen o pfiestáv-
kách nebo pfii hodinách kreslení. Díky
tomuto vyuÏití a blízkosti námûstí by to
mûl b˘t pfiedev‰ím park setkávání rÛzn˘ch
generací. 

Jan Dvofiáãek, po kterém je park pojmenován,
byl prvním uãitelem a fieditelem ‰enovské
skláfiské ‰koly.

JanurÛv park, kter˘ se nachází u b˘val˘ch
‰kolních dílen, bude urãen pfiedev‰ím
mlad‰í generaci – men‰ím dûtem s mamin-
kami a dûtem, které nav‰tûvují základní

‰kolu. Park by také pfiíleÏitostnû mohl
slouÏit jako v˘stavní prostor pro prezenta-
ci prací studentÛ skláfiské ‰koly. 

Josef Janura pÛsobil dlouhá léta jako uãi-
tel na ‰enovské základní ‰kole. Pod jeho
vedením Ïáci této ‰koly mj. pracovali na
pozemcích v místech, kde by nyní mûl
vzniknout park. O jeho zaloÏení usiloval uÏ
v 60. letech právû uãitel Janura. 

Letos v záfií a následnû v fiíjnu jsme ve
spolupráci s Nadací Partnerství uspofiádali

v ·enovû dvû setkání s vefiejností. Architek-
ti z atelieru AND bûhem nich pfiedstavili své
návrhy obou parkÛ a následnû o nich se
‰enovsk˘mi diskutovali (v˘bûr fotografií
viz níÏe). Debaty, kde sami obãané pfiichá-
zejí s námûty a pfiipomínkují návrhy
odborníkÛ, tak zavr‰ují jednu z fází pfiíprav
pfied samotn˘m zahájením projektu. První
práce v terénu zaãnou aÏ v pfií‰tím roce.
Do té doby zÛstává nadace v kontaktu
s mûsteãkem i jeho obyvateli, podzimní
diskuse tak urãitû nebyla posledním spo-
leãn˘m setkáním. O aktivitách, které pod-
pofií obnovu ·enovsk˘ch parkÛ, budeme
prÛbûÏnû informovat i na stránkách toho-
to ãasopisu. 
(rozhovor s architekty najdete na str. II – III této
pfiílohy)

„Kamenick˘ ·enov byl vÏdy mûstem pln˘m
zelenû. Úpravu jejího souãasného stavu,
kter˘ je naprosto nevyhovující, vnímáme
jako velk˘ dluh vefiejnosti. JiÏ nûkolik let
máme pfiipraven˘ zámûr na obnovu nûko-
lika men‰ích parkÛ, zcela nov˘ bychom
chtûli vybudovat v okolí Panské skály.
Hlavní pfiekáÏkou, která nám doposud brá-
nila zaãít s realizací, byly finance. Nadace
PROMùNY tím, Ïe podpofií obnovu prvních
dvou parkÛ v samotném centru mûsta,
pomÛÏe nastartovat tento dlouhodob˘
proces. A obyvatelé ·enova koneãnû uvidí
skuteãné promûny,“ fiíká starosta Kame-
nického ·enova Ota Raiter.

Více se o projektu ·enovsk˘ch parkÛ
doãtete i na na‰ich internetov˘ch strán-
kách www.nadace-promeny.cz.

„Myslím, Ïe v Kamenickém ·enovû
jsme ho skuteãnû na‰li. Rozhodující
urãitû bylo, Ïe uÏ ve chvíli na‰eho prv-
ního setkání mûlo mûsto pfiipraven˘
zámûr na obnovu zelenû, kter˘ bez-
vadnû splÀoval v‰echny podmínky,
které musí splnit kaÏd˘ úspû‰n˘ Ïada-
tel o ná‰ nadaãní pfiíspûvek,“ fiíká
fieditelka nadace PROMùNY Jitka Pfie-
rovská.


