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Výchozí podmínky zadání:  cílem je upravit okolí památníku v parku Petra Bezruče do důstojné formy 

s respektováním zásad stanovených ve vyjádřeních orgánů památkové péče, doporučeních stavební a letopisecké komise 

tak, aby prostor korespondoval se zbývající částí parku a větší část úprav mohla být provedena do podzimního výročí. 

Návrh by měl splňovat soudobé potřeby využití parku s respektováním historických souvislostí.  

 pomník není možné přemístit ani posunout, proto je potřeba upravit přístup k zadní straně, kde jsou vyryta jména 

padlých. Přitom je potřeba zachovat odclonění ohradní zdi zelení, a to tak, aby tato nebyla do budoucna 

poškozována (současné túje jsou velmi vzrůstné, jak co do výšky, tak hlavně do šířky, což může vést k omezení 

proudění vzduchu kolem zdi a jejímu vlhnutí). Rovněž přísavníky, v minulosti vysazené k zakrytí zdi, vyrůstají 

z důvodu nedostatku světla pouze na korunu a druhou stranu zdi.  

 prostor bezprostředně kolem památníku je potřeba zpevnit dlažbou, v okolí umístit lavičky. 

 umožnit výhledy do okolí (umožnit řešení terasy ve stylu italských renesančních zahrad.) 

 zohlednit schválený, již zčásti realizovaný návrh revitalizace parku Ing. Aleny Vavříkové (budoucí vedení přístupových 

cest) 

 navrhnout úpravu stávající zeleně – sjednocení pestré druhové skladby, navržení prostorově lépe odpovídajících 

taxonů - aby v budoucnu nebylo třeba výraznějších zásahů. (Čtyři tisy lemující přístupovou osu již byly v předjaří 

redukovány, v budoucnu nutné pravidelně tvarovat.)   
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Navrhované úpravy prostoru památníku:   

Návrh vychází z dřívější struktury zpevněné plochy před památníkem, kterou vyzdvihuje na vysokou kvalitativní a 

estetickou úroveň sjednocením plochy do formy elipsy, v poměru dle zásad zlatého řezu. Tato forma má být v zahradní 

úpravě definována ostrou okrajovou linií  ze dvou řad žulových kostek 80 x 80mm, uložených do betonového lože.  

Celá plocha bude pojednána ve stejném materiálovém provedení jako památník, tedy z pískovce hořického typu. Zpevněná 

část kolem vlastního památníku bude vydlážděna řezanou pískovcovou dlažbou minimální rozměrové šíře 400 mm, 

v přední části bude mlatová plocha s povrchem z drceného pískovce.  

V případě potřeby přisvětlení památníku je možné toto řešit umístěním zemního bodového světla na okraji zpevněné 

pískovcové plochy čelně před památníkem. Lavičky jsou řešeny formou dřevěných surových bloků z dubu, ošetřených 

pouze olejováním.  

Přístup je vzhledem k charakteru povrchu ostatních chodníčků v parku řešen pouze nášlapnými kameny volně v trávníku. 

Tyto by ale měly být co největší plošné velikosti, nejkratší strana 40cm. Vzhledem k budoucímu přemístění navazujících 

cest v parku nelze přístup řešit přímo v ose, proto je navrženo jeho zalomení v prostoru mezi tisy, jenž je rovněž využíván 

při venkovních svatebních obřadech. V tomto místě by měly nášlapné kameny tvořit poněkud větší plochu. 
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Koncepce zahradních úprav:   

Předně bude potřeba omezit rostliny, bránící přístupu za pomník, proto je navrženo odstranit přerostlé bobkovišně a túje - 

s tím, že odclonění zdi je možné následně okamžitě řešit buďto formou předpěstovaných bloků živých plotů např. z ptačího 

zobu, nebo výsadbou sloupovitých tisů , habrů. Při výškách plotu nad 160cm je náklad cca 1500 Kč / bm s DPH. Případně by 

se k tomuto účelu mohly přesadit tisy, nacházející se napravo od památníku, podél zdi. V každém případě bude potřebné 

u tohoto vegetačního prvku v budoucnu nezanedbávat udržovací tvarový řez.  

Volný prostor v okolí zpevněné plochy by se měl upravit tak, aby byl po obou stranách více symetrický, jelikož současná 

zalomená linie na levé straně, vedoucí až skoro ke zdi, evokuje v neznalém návštěvníkovi možnost existence nějakého 

bočního průchodu do parku. Naopak na straně podél okraje terasy je prostor zbytečně uzavřen, přestože park má potenciál 

zde nabídnout nečekané průhledy díky velkému výškovému převýšení. Proto zde návrh počítá s odstraněním několika 

mladých myrobalánů, které tomuto průhledu brání. Rovněž uhynulá smuteční bříza by již neměla být znovu vysazována, 

jelikož tento taxon ve stáří vytváří velmi širokou korunu. Trávník na této straně terasy by měl být rozšířen na úkor 

pokryvných keřů blíž k hraně terasy. Na levé straně je navržena naopak redukce plochy trávníku, vyplnění prostoru nízkými 

kvetoucími keři a rovněž snížení počtu druhů dřevin v bezprostředním okolí památníku. Pás rododendronů by se proto měl 

dále prodloužit směrem k horní zdi, podél této by mělo dojít k doplnění výsadby soliterních šeříků, příp. štědřence 

(Laburnum sp.), nebo syrských ibišků. Pokryvné růže čistě bílé barvy by měly být pro zajištění výborného vzhledu a 

minimalizaci údržby pravokořenné (tedy nikoli očkované), zvolená odrůda by neměla být starší než z roku 1990 (novodobé 

šlechtění je z velké části zaměřeno na odolnost k chorobám.) Vhodné odrůdy jsou např. od šlechtitele Kordes: Diamant, 

Innocencia, Hella, od šlechtitele Tantau: Schneekönigin, Aspirin od Noack: Schneeflocke.  
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Za pomníkem je navržen pás trvalek s vysokou autoregulační funkcí, jež tvarově navazuje na zpevněnou plochu.  Tento 

záhon by měl být mulčován světlým drobným kačírkem, nebo drceným pískovcem. Barevnost záhonu by měla vycházet 

z velkého zastoupení rostlin se stříbřitě šedými a tmavě zelenými listy, výplňové druhy kvetoucí v bílé až světle modré 

barvě – Nepeta x faasenii, Dianthus gratianopolitanus, Anaphalis margaritacea, Gypsophila repens, Geranium sanguineum,  

Phlox subulata, Aster dumosus, Veronica incana.  Tyto plošné druhy doplněné o dominantní druhy a sezónní aspekty 

v purpurově vínové barvě (Tulipa sp., Allium ‘Purple Sensation‘, Lychnis coronaria, Echinacea purpurea, Salvia nemorosa, 

Origanum laevigatum). Kostru záhonu by měly tvořit bohatě kvetoucí nízké traviny (Deschampsia caespitosa, Molinia 

coerulea). Druhy by měly být zvoleny tak, aby kvetly postupně po celou vegetaci, včas zaplnily vzniklé mezery ve výsadbě  a 

omezily tak zaplevelení na minimum. Předpokladem nízké potřeby následné péče je především odborné a důkladné 

založení záhonu.  

 

 


