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Zadáním ateliéru bylo holistické
definování krajiny katastrálního území
Lipnice nad Sázavou, nejmenšího
města na Vysočině. Komplexní pohled
na současné hodnoty, problémy a
potřeby. Většina ateliérové práce
probíhala ve skupinách po 5 lidech.
Nejprve jsme se zaměřili na analýzu
celého území, které jsme si rozdělili
na čtvrtiny – kvadranty. Dané analýzy
jsme jednotlivě rozebírali a hledali jejich
hlavní dopad na krajinu. Výsledkem
bylo utvoření problémových map za
jednotlivé vrstvy. Každá skupina ve svém
kvadrantu navrhla vlastní koncepci
krajiny. V další fázi byla individuální
práce, kdy si každý vybral místa v
kvadrantu, která ho něčím zaujala
a zpracoval na ně detailnější návrh.

Ve svém návrhu jsem se zabýval
Lipnickými
hřbitovy,
stávajícími
i zaniklými a jejich vzájemnému
propojení. Prvotně mi šlo o pochopení
jejich typologie a s tím i úzce spojená
problematika pěstování dřevin na
hřbitovech. Nešlo mi o přetvoření
jednotlivých hřbitovů, ale spíše
o jejich „učesání“ hledání jejich skrytých
hodnot a potenciálu. Málokdo si
uvědomuje, že jsou hřbitovy významní
nositelé historického a kulturního
dědictví. Dále jsem se zaměřil na to,
aby se člověk dostal z centra města
do okolní krajiny, ale zároveň někam
směřoval, proto jsem chtěl dostupnost
historického a stávajícího hřbitova
v Lipnici propojit vnějším okruhem.
Také řeším problematiku parkování
v centru města nebo vytvoření
památného místa u kostela sv. Víta.
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SCHWARZPLAN MĚSTA
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INDIKAČNÍ SKICA
LIPNICE NAD SÁZAVOU

s5

PŘÍRODNÍ POMĚRY
1: 10 000

ÚSES
údolní niva
přírodní rezervace
ochranné pásmo
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CESTNÍ SYSTÉM
1: 10 000

cestní systém 1830
cestní systém dnes
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VODSTVO
A MELIORACE
1: 10 000

zaniklé vodní plochy a potoky
meliorace
současné vodstvo
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ČLOVĚK V KRAJINĚ
1: 10 000

pohledové osy
oblíbená místa
cyklostezka
neoficiální tur. trasa žlutá
tur. trasa modrá
tur. trasa zelená

s9

LESY DNES
1: 10 000
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LESY 1936
1: 10 000
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ÚRODNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
1: 10 000
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ÚRODNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
ROKU 1936 1: 10 000
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Lipnice nad Sázavou se rozkládá na migmatitovém
a granitovém podloží, celé město je vystavěno na
žulovém masivu a není zde tedy vysoký základ
zeminy, který by dostatečně, přirozeně zadržoval
vodu v půdě. To má za následek splavení podzemní
vody směrem do údolí, kde se nacházejí trvale
zamokřené půdy bohaté na mokřadní, lužní
SILNÉ STRÁNKY
a rašelinovou vegetaci. Kolem Lipnice se nachází
mnoho hospodářských lesů, luk a zemědělských půd, HOSPODÁŘSKÉ JEHLIČNATÉ
které s nastupující klimatickou změnou, původně
A LISTNATÉ LESY,
mírně teplé klima, se podotýkají s problémy. Mezi
HOSPODÁŘSKÉ LOUKY,
největší rizika patří půdní eroze (vodní i větrná), chybí
ZAVLHČENÉ PŮDY, RYBNÍK
péče o zemědělskou půdu, rozčlenění velkých ploch
KAMENNÁ TROUBA
pomocí remízků a mezí. To má za následek, že na
naší části řešeného území se nachází velice málo
produkčních půd. Dalším problémem je devastace
lesů kůrovcem. Mezi přirozenou potenciální vegetaci
PŘÍLEŽITOSTI
patří bikové bučiny, luhy a olšiny. Bohužel se zde
v minulosti vysadilo mnoho smrkové monokultury,
která se vyskytuje ve věkovém rozmezí 20-140 let. RŮZNORODOST BIOTOPŮ,
BIODIVERZITA ÚZEMÍ,
S nastupujícím úbytkem srážek a kůrovcovou
VODNÍ PLOCHY, LUŽNÍ
kalamitou tyto jehličnaté lesy usychají. Mezi další
A MOKŘADNÍ LESY,
druhy patří borovicové a jedlové lesy, které také trpí
poničením kůrovcem. V některých částech již začalo
ORNÁ PŮDA
nahrazování uhynulých jehličnatých stromů za stromy
listnaté a to duby. Vegetaci, kterou bych navrhoval
je doplnění o druhy jako jsou Buk lesní, Dub letní,
Lípa srdčitá, Javor mleč, Jilm horský, a to také ve
formě remízků a mezí mezi zemědělskými plochami.

SWOT ANALÝZA
SLABÉ STRÁNKY
MÍSTY MONOKULTRUNÍ
DŘEVINY OHROŽENY
KŮROVCEM, SMRKOVÉ,
JEHLIČNATÉ AJ. HOLINY,
VELMI MÁLO PRODUKČNÍCH
PŮD

HROZBY
DEVASTACE LESŮ
KŮROVCEM, OHROZENÍ
CENNÝCH PŮD VODNÍ
A VĚTRNOU EROZÍ,
ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY,
NESCHOPNOST PŮD JEJÍ
ZADRŽENÍ
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PROBLÉMOVÁ MAPA
1: 10 000

oblasti napadené kůrovcem
eroze půdy I. - slabá
eroze půdy II. - střední
eroze půdy III. - silná
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KONCEPCE KRAJINY KVADRANTU C
1: 10 000

1

vytvoření odpočinkového místa s
výhledem na hrad Lipnice

2

nenásilné zpřístupnění přírodní
rezervace návštěvníkům
za pomoci lávek a pozorovatelen
3

doplnění vegetace mezi
zemědělskými půdami, umožnění
průchodu zvěře územím

4

propojení Lipnických hřbitovů,
vytvoření nových cest s vyhlídkami
do kraje na kamenných valech
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KONCEPCE KRAJINY KVADRANTU C

A. Beránková, O. Vik, M. Belzová,
P. Hušková, H. Kříž, T. Bartoš

Základem koncepce v kvadrantu C města
Lipnice nad Sázavou je prostupnost krajinou
jak pro člověka, tak pro zvěř. Na území
se
nachází
Přírodní
rezervace
kamenná
trouba,
ve
které se vyskytují vzácné luční biotopy
a slouží také jako hnízdiště ptactva. Stačí
si tiše sednout a pozorovat krásu okolní
přírody. Západní částí území prochází
biokoridor pro velké savce, který zde
končí a kvůli zemědělským plochám dále
nenavazuje na okolní lesy kolem Pstružného
potoka. Krajina je po desítky let sužována
lesním hospodářstvím a zemědělstvím,
a proto zde zanikly původní cesty a prostupnost
krajinou se stala v určitých místech nemožná.

hlavní komunikace
Přírodní rezervace Kamenná trouba
navrhované cesty
vrstevnice s ekvidistancí 10m
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FOTODOKUMENTACE

výhled z hradu na krajinu kvadrantu C

pohled na zemědělskou krajinu

pohled na duby osazenou mýtinu

pohled na duby osazenou mýtinu
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FOTODOKUMENTACE

pohled na mýtinu z kamenných valů

pohled na mýtinu v pozadí s hradem

rybník Kamenná Trouba

výpusť rybníka
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Mezi mnohá bohatství, častokrát opomíjena a zanedbána, patří rozhodně hřbitovy.
A přitom jsou to tak významní nositelé historického a kulturního dědictví české vlasti.
Lipnice, jakož to město, má na svém území více jak dva hřbitovy. Jeden historický, dnes už
nepoužívaný k pohřbívání, se nachází pod zříceninou bílé věže nedaleko hradu. Bude patřit
k nejnavštěvovanějším místům města, jelikož jsou zde pochovány významné osoby
jako Jaroslav Hašek, Dolfíček Stránský + byl sem přemístěn památník padlým
vojákům první a druhé světové války. Dalším hřbitovem nacházejícím se před
vjezdem do centra Lipnice je stávající hřbitov, používaný momentálně výhradně
k pohřbívání do hrobů s žulovými sokly a náhrobky. Co ale obyčejný neznalý návštěvník
Lipnice nemůže vědět je fakt, že se zde nacházel další hřbitov. Z císařských otisků
z první poloviny 19. století je patrné, že v oblasti kolem kostela sv. Víta pod hradem
býval další hřbitov. Mohli zde ležet padlí vojáci, ale také praobyčejní obyvatelé,
rolníci, sedláci, selky. Proud času, a především požár, při kterém vyhořel hrad,
kostel a velká část města, tento kus historie odvál s sebou. Kostel se postavil nový, zděný,
ale po hřbitově zbyly jen zakopané ostatky pod povrchem půdy, lidskému oku skryty.
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KONCEPCE LIPNICKÝCH HŘBITOVŮ A JEJICH PROPOJENÍ

U Památného křížku

stávající hřbitov

Hřbitov pod Bílou věží

parkoviště u hřbitova

dubové stromořadí

100m

Probouzející se mýtina

1:2 300
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PROPOJENÍ - VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OKRUH

SITUACE S VYZNAČENÝM ŘEZEM

Po vykácení lesa z důvodů napadení stromů kůrovcem
město plánuje vytvoření cesty skrz nově osázenou
holou pláň. Toto místo má potenciál už jen díky krásným
skalinám a balvanům, které lemují jižní stranu této pláně.
Tento městský záměr bych rád podpořil
od starého hřbitova směrem okolo Bílé
zachoval přírodní charakter cesty, a
dvě varianty materiálu. Šíře cesty max

a navrhuji cestu
věže. Rád bych
proto bych volil
2m (180-200cm)

PROBOUZEJÍCÍ SE MÝTINA
• cesta propojující hřbitovy

vnější okruh propojení hřbitovů, zachování
přírodního charakteru cesty, šíře cesty 2m

• štěpková cesta

1:4 600

dočasná varianta cesty, využití místního
materiálu po kácení, přirozený biologický rozpad
a nutnost obnovy svrchní vrstvy po opotřebení.

VNITŘNÍ OKRUH

• štěrková lesní cesta

štěrkopísková lesní cesta z místního materiálu
po vymýcení, různé velikosti frakcí 0-32mm,
drcený kámen

1

2

3

Propojení hřbitova pod Bílou věží a stávajícího
hřbitova s místem, U Památného křížku bych
konkrétně nevyznačoval, tzv. bych nechal volný
pohyb uvnitř města a bylo by na každém, jaké
trasování městem si zvolí, ačkoliv aby byla
orientace snadnější navrhuji zaznačit do mapy, kde
se jednotlivé hřbitovy nacházejí a dále bych zde
naznačil vnější okruh. Rád bych využij například
stávající turistický přístřešek s tabulí, který se nachází
před vstupem do hřbitova pod Bílou věží, dále by
se mohlo takové značení objevit v informačním
systému Lipnice a na volených místech.
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ŘEZ PROBOUZEJÍCÍ SE MÝTINA
1: 250

0

5

10m
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HŘBITOV POD BÍLOU VĚŽÍ

SITUACE HŘBITOVA POD BÍLOU VĚŽÍ

• dlážděná cesta z plochých kamenů
• odpočinková místa s lavičkami
• přesunutí památníků padlým vojákům na osu cesty
• úprava a zkrácení stávající zeleně

4

5
0

15m

vrstevnice s ekvidistancí 0,5m
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KONCEPCE STÁVAJÍCÍHO HŘBITOVA
Parkovací plocha pro návštěvníky
Lipnice, hřbitova, ale i fotbalového
hřiště.Jedná
se
o
strategické
místo. V době konání kulturních, či
sportovní akcí stávají automobily
podél silnice a cest v Lipnici.
• záchytné parkoviště před vjezdem
do města
• využití také pro sportovní a kulturní
akce
• uvolnění aut. dopravy v centru města
• 40 parkovacích míst

Výsadba dubového stromořadí podél
cesty a parkoviště. Dále pokračuje
podél polní cesty a napojuje se na již
vzrostlé vysázené stromořadí.
vrstevnice s ekvidistancí 1m

0

50m
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KONCEPCE STÁVAJÍCÍHO HŘBITOVA
U menších vesnických hřbitovů převažují rody Thuja a Chamaecyparis
zastoupeny v mnoha barevných kultivarech, což může v sevřeném
prostoru hřbitova působit neharmonicky a vytrhnout tak hřbitov z
okolní krajiny. Tomu bych se rád vyvaroval a tak navrhuji odstranění
jedinců, které ohrožují hrob majitele, ale i hroby přiléhající k nim.
Malé tůje a cypřiše ponechat, ale pravidelně udržovat, zkracovat.
Velké tůje zkrátit, zastřihnout na max 2,5 - 3m výšku
Přirozené jehličnany českých hřbitovů : borovice, douglasky, smrky, tis
Listnaté

dřeviny

oživují

a

prosvěžují

prostor

hřbitova.

pokračování hrobů
urnový háj

vsypová loučka

0

50m
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U PAMÁTNÉHO KŘÍŽKU - NÁVRH DETAILU
Z císařských otisků z první poloviny 19. století je patrné,
že v oblasti kolem kostela sv. Víta pod hradem býval
další hřbitov. Mohli zde ležet padlí vojáci, ale také
praobyčejní obyvatelé, rolníci, sedláci, selky. Proud
času, a především požár, při kterém vyhořel hrad,
kostel a velká část města, tento kus historie odvál s sebou.
Kostel se postavil nový, zděný, ale po hřbitově zbyly jen
zakopané ostatky pod povrchem půdy, lidskému oku skryty.
Právě proto jsem si toto skryté místečko, nenápadný
plácek u kostela, vybral. Dnešní místo u kostela návštěvník
projde bez povšimnutí, proto jsem chtěl nějak symbolicky
připomenout, že se zde dříve něco odehrávalo, něco zde
bylo, ale nemusí být na první pohled úplně jasné co. Samotný
hřbitov jsem si vzal jako symboliku života a smrti, určitého
cyklu, který se na Zemi opakuje, zánik a znovuzrození. Jako
připomínku hřbitova jsem zvolil prostý vztyčený dřevěný
kříž, který má šestiúhelníkový půdorys. K tomuto kříži vede
úzká kamenná cestička/pěšina ze žulového kamene, který
je k Lipnici symbolicky spjatý vzhledem k tomu, že se zde
v okolí těží. Dále návrh obsahuje sněženky, které se
v dřívějších dobách vysazovaly na hroby padlým a stali
se tak určitým symbolem pochovaných. Sněženkový
záhon kruhově doplňuje půdorys cesty. Člověk nemůže
projít dokola kolem kříže po cestě, protože končí v půli
kruhu, a kdyby chtěl pokračovat musel by pošlapat
sněženky, pošlapal by jejich život a ukončil jejich krásu.

0

10m

ŘEZOPOHLED A - A˙ 1:200

PRVOTNÍ SKICA
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A

A˙

U PAMÁTNÉHO KŘÍŽKU - NÁVRH DETAILU

0

STÁVAJÍCÍ SITUACE S VYZNAČENÝM NÁVRHEM 1:400

10m

vrstevnice s ekvidistancí 10cm
hranice řešeného území
řezová linie
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1

2

3

4

5

6

7

1

betonový základ

3

sněženkový záhon

5

kamenná dlažba

2

půda

4

trávník

6

zátěžová vrstva

7

mrazuvzdorná vrstva

0

80cm

DETAIL KONSTRUKCE KŘÍŽE 1:8
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FOTODOKUMENTACE

stávající hřbitov

městský okruh

hřbitov pod Bílou věží

památníky padlým v 1. a 2. sv. válce
s31

FOTODOKUMENTACE

hrob Jaroslava Haška

hřbitov pod Bílou věží

hřbitov pod Bílou věží

hřbitov pod Bílou věží
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ZDROJE A CITACE

portfolio bylo zhotoveno pro formát A3 - veškerá grafická měřítka odpovídají tomuto formátu
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