Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi
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Sečuánské zahrady
libreto stavby

Průhonice, 30.6. 2015

Výchozí stav
Průhonice jsou jedním ze dvou nejvýznamnějších zahradnických a botanických center České
republiky. Pro veřejnost nabízí návštěvu Průhonického parku, významného památkově
chráněného díla zahradní architektury konce 19. století, dále Dendrologickou zahradu
s rozsáhlou sbírkou dřevin a ukázek zahradně-architektonických realizací a Průhonickou
botanickou zahrada s genofondovými sbírkami. V nabídce pro veřejnost však chybí výstavní
skleník, který by zvýšil atraktivitu území a přilákal další skupinu návštěvníků.
Ve Středočeském kraji není v botanických zahradách větší výstavní skleník určený pro
veřejnost. Velké tropické skleníky jsou v botanických zahradách v Praze – v Botanické
zahradě HLMP v Troji, v Botanické zahradě UK na Slupi a ve Školní botanické zahradě
v Malešicích.
Středočeský kraj je partnerem Čínské provincie Sečuán (Sichuan, S´čchuan). Tento region je
jedním z míst s největší biodiverzitou mírného pásma. Náplň skleníku by byla zaměřená
na ukázku flóry této provincie. Podobná expozice v ČR dosud není. Skleník by byl umístěný
v zahradě svým vzhledem odkazující na tradiční čínskou kulturu a zahradní umění. Podobná
kombinace, tj. geograficky specializovaný skleník propojený s formální zahradou a kulturou
v ČR není běžný, ale je to model osvědčený například v Holandsku či Anglii.
Botanický ústav AV ČR v.v.i. dlouhodobě spolupracuje s několika vědeckými institucemi
v Číně, především s Čínskou akademií věd.

Vnější vztahy
Botanická zahrada je součástí návštěvnického okruhu Průhonického parku, leží na jeho vnější
hranici. Není součástí historicky chráněného území. Dostupnost zahrady je přibližně 15 – 20
minut chůze od hlavního vstupu do parku u zámku i od alternativního vstupu u hájovny.
Z ulice Dobřejovická se v současnosti buduje turniket (s nutností zakoupit vstupenku
na zámku, během akcí je však možné zajistit prodej vstupenek u turniketu). Turniket je
napojen na parkoviště s 10 parkovacími místy a na cyklostezku. Sečuánská zahrada by měla
vzniknout v těsném sousedství turniketu. To umožňuje cílenou snadnou návštěvu skleníku pro
specializovanou skupinu návštěvníků se zájmem pouze o tuto expozici.
Zastávka autobusové dopravy je na náměstí, 15 – 20 minut pěšky, s dopravní obslužností
V místě stavby je dostupný plyn, užitková voda a elektrický proud.

Botanická zahrada
Botanická zahrada se dlouhodobě specializuje na zachování a prezentování genofondu
planých druhů a zahradních odrůd kosatců, růží, pivoněk a denivek. Sbírky těchto rodů jsou
nejpočetnější v republice a mají evropský přesah. Je součástí Národního programu
konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity. Je aktivním členem
Unie botanických zahrad ČR a Botanic Gardens Conservation International.
Dříve sloužila především k vědeckým účelům, od poloviny devadesátých let se postupně
otevírá veřejnosti. V rámci výstavy k výročí založení Akademie věd jsme letos zpřístupnily
nové plochy pro veřejnost, bývalé matečnice Průhonického parku a vodní zahradu.

Předkládaný projekt je pokračováním snahy o zatraktivnění území i o využití zahrady
v oblasti ekologické a botanické výchovy a vzdělávání.

V současné době je zahrada otevřená
v době květu sbírek v květnu a
červnu.
Postupně
se
snažíme
prodloužit návštěvní dobu na celou
sezónu – jednak výsadbou nových
skupin rostlin (vodní kosatce) a také
pořádáním akcí. Stavba skleníku by
umožnila představit atraktivní sbírky
kvetoucí již v březnu a tak prodloužit
otevírací dobu (alespoň o víkendech)
do předjaří.

Situace jižní části Průhonic. Na ulici Dobřejovická navazuje cyklostezka spojující Průhonice
a Dobřejovice. Intenzivní část botanické zahrady je dobře patrná díky oválným záhonům růží

a kosatců v nejstarší veřejnosti přístupné části. Vchod z Průhonického parku je označen bílým
bodem a nápisem. Plánovaný skleník je označen modře.

Rozložení expozic Průhonické botanické zahrady a genofondových sbírek. Plánované
a připravované expozice jsou psané kurzívou.

Náplň
Projekt se skládá ze tří částí – skleníků se subtropickými sečuánskými druhy rostlin, formální
zahrady upomínající stylem na klasické historické čínské zahrady a z navazujících expozic.

Skleník
Sečuánský skleník má poukázat na jedno z míst největší biodiverzity mírného pásma
a atraktivním výběrem rostlin přilákat návštěvníky odborné i laické veřejnosti. Cílem je též
ukázat na kulturu zahradní architektury Číny a jejích historických památek. Výběr
pěstovaných rostlin bude proveden jak po stránce estetické, tak i vzhledem k zajímavé
biologii či vztahem k zahradní kultuře.

Orchideje
Orchideje patří k rostlinám s nejatraktivnějšími květy. Některé rody patří i k tradičně
pěstovaným zahradním rostlinám s mnoha odrůdami vzniklými buď výběrem odchylek
v přírodě či záměrným křížením. Některé druhy jsou léčivé.
Všechny orchideje jsou chráněné mezinárodní úmluvou CITES, pro jejich vývoz je třeba
vývozní povolení a to i když se jedná o kulturní rostliny.


rod Cymbidium (chladnomilné druhy)
Drobnokvětá Cymbidia a jejich odrůdy jsou
dlouho pěstované kulturní rostliny.
Budou pěstované jednak v záhonech a jednak
v tradičních nádobách na stole ve výšce očí.
Větší rostliny je možné letnit venku. Technika
pěstování středně náročná. Vyžadují humózní
zem, vlhký vzduch a polostín.



rod Pleione
Rostliny s velkými atraktivními květy, které
rozkvétají většinou časně na jaře před rašením
listů. Několik druhů je původních v Sečuánu.
V Číně méně často pěstované rostliny,
oblíbené však v Evropě, kde byla cíleným
šlechtěním získána řada odrůd s různými
kombinacemi barev. Cílem expozice je ukázat
vývoj šlechtění od původních botanických
druhů po současnost.
Rostliny se vyskytují na vlhkých skalách,
expozice bude přizpůsobena – kamenná zeď
s vloženými rašelinnými borkami. Nutné
oddělit sklem od návštěvníků.
Vyžadují polostín až stín.



3) rod Calanthe

Trsnatě rostoucí mohutnější zemní orchideje
s hroznem nápadných květů. Kvetou na jaře.
Pěstují se jako zahradní rostliny ve východní
Asii i v Evropě. Jsou známé i hybridy
a odrůdy, ale šlechtění není tak intenzivní
jako u předcházejících rodů.
Vyžadují humózní zem, nejlépe rostou
v chráněných záhonech. Možné kombinovat
s dalšími druhy hajní květeny.



Gastrodia sp.

Nezelená orchidej žijící v symbióze s václavkovitou houbou, která ji zajišťuje výživu.
Gastrodia je součástí tradiční čínské medicíny, protože však sběr v přírodě nestačí pokrýt
poptávku, pěstuje se uměle. Zajímavá rostliny z hlediska biologie. Pěstuje se v záhonech
ve stinném a vlhkém prostředí. Možný odkaz na tradiční čínskou medicínu.


botanické druhy orchidejí

V provincii Sečuán roste řada dalších rodů orchidejí jak zemních tak i epifytických. Bylo by
možné připravit expozice podle jejich ekologických nároků a to jak s druhy s atraktivními
velkými květy (Cypripedium, Arundina, Phaius), tak menšími, ale tvarově zajímavými
(Bletilla, Bulbophyllum, Cremastra, Orchis, Habenaria, Liparis).

Gesneriaceae
Rozsáhlá čeleď bohatě zastoupená v Číně (např. rody Ancylostemon , Briggsia, Corallodiscus,
Hemiboea, Loxostigma, Lysionotus). Mají velké, atraktivní květy. Většina čínských druhů
vytváří listové růžice a roste na skalách. Jejich pěstování při zajištění základních pěstebních
požadavků není obtížné.

Kapradiny
Kapradiny, i když netvoří květy, jsou zajímavé architekturou listu. V provincii roste velké
množství druhů, z nichž je řada značně rozdílná od Evropských představ o kapradinách.
Kapradiny by vhodně doplňovaly zbývající výsadby, vytvářejí také vhodné mikroklima
a kořeny zlepšují vlastnosti substrátu pro orchideje a tím přispívají ke stabilitě prostředí.
Výběr kapradin bude zaměřen především na rody s neobvyklým vzhledem jako jsou Bolbitis,
Cyrtomium, Drynaria, Lepisorus, Loxogramme, Mictrosorum, Neolepisorus, Phymatopteris,
Plagyogyra, Pyrrosia
Kapradiny je podle druhu možné pěstovat jako skalní rostliny, rostliny záhonové i zavěšené
v košíkách.

Významné hajní druhy
Výsadba bude doplněna o zajímavé atraktivní
hajní a podrostové druhy, především zástupce
rodů
Arisaema,
Asarum,
Aspidistra,
Cardiocrinum, Dysosma, Hedychium, Paris,
Primula apod.
Výběr druhů bude proveden tak, aby kvetení
pokrývalo co nejširší období.
Větší druhy budou pěstovány v záhonech,
každá rostlina s jasně vymezeným prostorem.
Menší druhy budou použité jako doplnění
expozic na stolech a zdech.

Sečuánská zahrada
Zahrada bude od okolí v přední části oddělena zdí, za skleníkem bude volně přecházet do
venkovních expozic.
Okolí skleníku bude rozděleno do dvou částí. Prostor před skleníkem bude intenzivně
udržovaná architektonicky řešená část upomínající na klasické čínské zahrady
s obdélníkovým jezerem, výstavními kamennými stoly a „krásnými kameny“ (longevity
stone) znázorňujícími krajinu. Intenzivní část bude osázena menším množstvím druhů se
symbolickým významem – bambus, lotos a borovice.

Jezera
Kamenné (betonové) jezero s čtvercovým či obdélníkovým půdorysem s chrličem ve tvaru
draka je typické pro čínské zahrady. Vhodné by bylo vytvořit symetricky tři nádrže,
prostřední nádrž by byla překlenuta kamenným můstkem.

V jednom z jezer by byla expozice
historického lotosu (Nelumbo lucifera),
který byl vypěstován ze semen
nalezených
při
archeologických
vykopávkách a starých přibližně 1000
let.
Z druhého jezera bude vyčnívat kamenný
ostrov z členité vápencové skály.

„Vzácné
kameny“
v kombinaci
s borovicemi či bambusem jsou častým
formálním prvkem čínských zahrad.
Pekingská botanická zahrada

Vodní nádrže s barevnými kapry či karasy (závojnatkami) patří k tradičním prvkům čínských
zahrad. Nádrž bývá překlenuta klenutým mostem s reliéfem „pátého dračího bratra“.

Výstavní stoly
Prostor mezi skleníkem a ohradní zdí bude tvořen kamennou zahradou s kameny
ztvárňujícími krajinu, které je možné doplnit s vodním prvkem a kamennými stoly, které
umožní letnění rostlin – především vzrůstnějších druhů rodu Cymbidium, rostlin v nádobách –
penjing (obdoba bonsají) a výstavní činnost pro sochařské artefakty. Volné plochy budou
osázeny běžně pěstovanými půdopokryvnými rostlinami původem z východní Asie –
škornicemi (Epimedium) a Pachysandra.
Kruhová brána je typická pro
většinu čínských zahrad. Mezi
vlastním objektem a zdí
vznikají klidná malebná zákoutí
s neopakovatelným
kouzlem.
Brána slouží jako postranní či
boční vchod, hlavní vchod je
více honosný.

Arboretum a extenzivní zahrada
Extenzivní zadní část bude volně přecházet do expozic botanické zahrady věnovaných čínské
flóře - pouště severozápadní Číny, dřevité pivoňky a arboretum. S výsadbou dřevin a pivoněk
jsme začali v roce 2014.
Expozice budou řešené volně krajinářsky
a doplněné informačním systémem –
tabulemi a jmenovkami. Zvláště prostor
ohradní zdi vnějšího oplocení areálu
může sloužit jako nosný pro informační
panely s geografickou, geologickou
a
biologickou
charakteristikou
jednotlivých ekosytémů.
Vedoucí botanické zahrady, P. Sekerka
se
účastnil
několika
expedicí
do provincie Xinjiang. Část sběrového
materiálu bude součástí expozice.

Stavebně architektonické řešení skleníku a
okolí

Prostorové členění plánované plochy sečuánských zahrad.Velikost skleníku přibližně
30 x 30 m.

Skleníky
Výsledné řešení prostoru by mělo dispozicí připomínat buddhistický chrám nebo klasickou
čínskou zahradu se dvěma síněmi – skleníky, vstupní bránou a postranními zahradami. První
skleník je prioritní, bude sloužit jako výstavní pro návštěvníky. Jeho stavba by měla být jako
první, ostatní stavebně technické části můžou následovat. Druhý skleník může být postaven
jako poslední stavba komplexu. Bude sloužit pro zimování nádobových rostlin a přes léto
z části jako výstavní prostor. Oba skleníky budou v zimě bude temperované na 5 oC
s možností poklesu teploty k nule. Velikost skleníku by měla být v ideální podobě 30 x 30 m,
záleží však na výsledném technickém řešení. Obdobně výška skleníku záleží na technickém
řešení sklonu zastřešení. Protože ve skleníku nebudou vzrůstné dřeviny a vzhledem
k energetické náročnosti by měla být střecha relativně nízko.
Ideálním technické řešením by byla přibližně 0,7 m vysoká betonová podezdívka. Čelní
(jižní) stěna skleníku může být vyzděná do výše štítu s čínsky tvarovanými okny a na vnější
straně s (dračím) reliéfem. Na vnitřní straně čelní zdi budou umístěné informační panely.
Zasklení na bocích dvojsklem, zastřešení sklo či komůrkový bikarbonát. Nutné je zajistit
dostatečné větrání a stínění.
Část prostorů skleníku bude věnována záhonům, a to jednak ve výšce cesty a jednak
zvýšených tak, aby rostliny kvetly ve výšce očí. Stolový záhon bude postaven z KB-bloků.
Rostliny na stolovém záhoně budou odděleny od návštěvníků sklem.
Vnitřní řešení cest a záhonů ve skleníku by mělo připomínat čínský znak pro hojnost či štěstí.
Nejvhodnější je vytápění plynem s možností přitápět odpadní dřevní hmotou z parku.
K prvnímu skleníku bude připojena kotelna, WC pro návštěvníky, malý sklad a garáž pro
sekačku či malotraktor.
Na stolech je možné prezentovat rostliny ve
speciálních nádobách. Především orchideje rodu
Cymbidium se tradičně pěstují jako nádobové
rostliny a celek působí exoticky a velice dekorativně.

Orchideje, kapradiny a některé Gesneriaceae lze
s výhodou pěstovat na kolmé stěně vybudované
jednak z kamenů s vysokou porézností a jednak
z borkované rašeliny. Borkovaná rašelina dlouho drží
tvar a má vhodné fyzikální a chemické vlastnosti.
Kombinací těchto dvou materiálů lze vytvořit
podmínky umožňující růst všech zájmových skupin
rostlin.

Prostor formálních zahrad
Prostor sečuánských zahrad by měl být od okolní části botanické zahrady zřetelně oddělen
zdí, jak je tomu u většiny historických čínských objektů. V našem případě by postačovalo
vybudování zdi v čelní straně a na bocích. Zeď by měla být omítnutá v barvě bílé (nebo
červené) a na vrchu krytá taškami ve tvaru typickém pro čínské zahrady. Vnitřní boční zeď by
mohla přejít v nižší suchou zídku s výsadbou sečuánských zimovzdorných kapradin a
skalniček.
V čelní ohradní zdi by bylo vhodné vytvořit tři vstupy – ve středu vstupní bránu na vnější
straně hlídanou sochami lva (hrajícím si s míčem) a lvice (hrající si s lvíčetem).
Boční vchody budou jednoduché s kruhovým vstupním otvorem a navýšením zdi nad bránou.

Vstup do zahrady Hortus Haren, Holandsko

Udržitelnost projektu
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. má dostatečné zázemí pro odbornou i technickou přípravu
projektu. Projekt však není možné financovat z ústavních prostředků, protože hlavní činností
instituce je věda a výzkum.
Proto je nutné na zajištění projektu získat finanční zdroje z grantů či darů.
Vlastní údržba skleníkové plochy bude znamenat nárůst zaměstnanců o přibližně 0,5 úvazku,
především bude nutná kontrola objektu, zálivky, fungování automatiky. Vlastní zahradnické
práce budou zajištěny současnými zahradníky v době nepříznivého počasí.
Vstupné získané díky zvýšené návštěvnosti by mělo zajistit základní provoz skleníku i
zahrady.

Inspirace pro výtvarné řešení zdí

