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1. ABSTRAKT 

Moje bakalářská práce se zabývá řešením městského prostředí. Konkrétně 

městského parku v Děčíně-Podmoklech. Cílem práce je vytvoření klidové zóny pro 

obyvatele této části města a přiblížení jim Česko-Saského Švýcarska, které se nachází v 

okolí města Děčína. Park má sloužit jak k relaxaci, tak k menším kulturním akcím. 

Při návštěvě parku může člověk vidět okamžitě inspiraci v pískovcových skalách 

na, které působí eroze a zvětrávání. Jejich činiteli jsou voda, vzduch, vítr a organismy. 

Pro tyto elementy jsou v parku vytvořené situace v, kterých se každý činitel názorně 

projeví. Použitím těchto situací se bude park neustále měnit stejně jako v přírodě. 

Důležitou roly v podobě parku hraje také roční období. 

Mobiliář parku nebude na první pohled identifikovatelný, bude totiž působit jako 

součást parku. Jeho podoba je inspirována pískovcovými skalami a to především 

stopami (jakém si vrstvení), které na nich zanechalo ustupující moře. O využití 

mobiliáře si bude rozhodovat samotný návštěvník parku. 
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ABSTRACT 

My bachelor's thesis deals with an issue of a city environment, namely the city 

park in Decin- Podmokly. The aim of this thesis is a creation of a relax zone for 

residents of this part of the city. This area should also become a connection Bohemian 

Switzerland, which is located in the neighborhood of city Decin. The park should be 

used for recreation and smaller cultural events.. 

Within a visit of the park you can immediately gain inspiration from sandstone 

rocks, which are affected by erozion and weathering. There are several factors of 

erozion, such as water, air, wind and organisms. For these elements are in the park 

created situation in which every factor clearly shows use these situation creates the park 

constantly as in nature. Important part in face of park acts season. 

Urban furniture of the park will not be identified for the first sight, it will appear 

to be a part of the park. The form of the park is inspired by sandstone rocks, mainly by 

the fall tracks (layering), which were caused by a retreating sea. Every sigle visitor of 

the park will be able to decide about the use of the urban furniture on his own. 
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ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce je„Revitalizace městského parku Podmokly“v mém 

rodném městě. 

Vybrala jsem si je proto, že když se ohlédnu za předchozími ročníky na této škole, 

s neblahostí zjišťuji, že za celé tři roky mého studia jsem nikdy nepracovala na projektu 

v místě mého narození a to v krásném malebném městě zvaném Děčín. To mi přišlo 

opravdu hloupé, a proto jsem se rozhodla vybrat si Děčín jako místo pro aplikaci mé 

závěrečné bakalářské práce. 

Jak jsem již zmiňovala při ohlédnutí za mými starými pracemi v minulých 

ročnících, zjistila jsem, že ve své podstatě jsem se všemi projekty spokojena až na jeden 

jediný, který byl na téma městský mobiliář. Tato práce ale nedopadla podle mých 

představ a odevzdala jsem nevyhovující a nedokončenou práci. To mě vedlo k dalšímu 

zamyšlení, a proto jsem se rozhodla o jakousi osobní revizi městského mobiliáře, který 

jsem v minulosti nesplnila. 

Když jsem spojila obě tyto myšlenky, logicky mě dovedly k určení předmětu mé 

bakalářské práce a to vytvoření městského prostředí, konkrétně parku. 
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2. VYMEZENÍ POJMU MĚTSKÉHO PARKU 

2.1 PARK 

Park patří mezi veřejné prostranství, které slouží každému bez jakéhokoliv 

omezení, a tím tedy slouží k obecnému užívaní bez ohledu na vlastnictví tohoto 

prostoru. Za park můžeme považovat část nebo krajinu města, kde se nachází udržovaná 

zeleň. Většinou u nich můžeme vidět významné budovy nebo zámky. Park by měl 

působit na člověka esteticky a relaxačně. Slouží lidem ke střetávání a užívaní si volných 

chvil se svými přáteli, dětmi, zvířecími kamarády, a nebo knížkou. 

2.2 MĚSTO 

Za město považujeme určitý geografický útvar, který má charakteristické znaky. 

Podle charakteristických znaků, určíme, zda se jedná o město nebo vesnici. 

Jedním základním charakteristickým znakem je například velikost. Dále můžeme 

zařadit mezi tyto znaky hustotu obyvatel, koncentraci zástavby, sociální strukturu, 

dostupnost správních, vzdělávacích, kulturních a obchodních funkcí. 

Město se od vesnice liší také způsobem života. Často se můžeme setkat s názorem 

nebo skutečností, že na vesnici si lidé sebe všímají, a zajímají se o sebe. Dá se říci, že je 

to velká rodina. Naopak život ve městě je neosobní, účelový a anonymní. Oproti tomu 

naopak roste počet profesních vztahů a fyzických kontaktů. Tyto znaky města se 

samozřejmě liší podle jejich velikosti. Ve městech se proto koncentruje zločinnost, 

prostituce, rozpady manželství nebo drogové a jiné závislosti. 

2.3 MĚSTSKÝ PARK 

Městský park lze chápat jako srdce samotného města. Srdce kde se sdružuje láska, 

přátelství, pohoda, klid, odpočinek a další klady bez kterých město nemůže správně 

fungovat. Krom této funkce park zlepšuje klima celého města. Velikost parku ovlivňuje 
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vlhkost vzduchu ve městě. Je to jeden z důvodů, proč se městské parky staví stále 

častěji a nahrazují betonové pláně. 

Městský park slouží lidem, kteří jsou v každodenním pracovním shonu 

v neustálém stresu. Park jim má dát možnost úplného vypnutí a odreagování se. Toto 

místo ale není určeno pouze pro pracující obyvatele města ale také pro starší generaci, 

děti a mládež společně s jejich zvířecími přáteli. Obyvatelé v tomto prostředí 

vykonávají různé aktivity. Příkladem několika z nich je střetávání se s přáteli, sportovní 

a společenské hry a aktivity, pikniky a mnohdy i společenské a kulturní události města. 

2.4 MĚSTSKÝ PARK V MÝCH OČÍCH 

Když zavřu oči a představím si dokonalý park, vidím spoustu slunce a světla, 

které se tříští o tetelící se listy ve větru v korunách stromů. Cítím, vůni zdravé a čerstvé 

trávy a lechtání jejich výhonu na nohou. Slyším šumění vzrostlých stromů a praskání 

suchých větví. Dotýkám se krásně hladkých ploch vyhřátých kamenů od příjemných 

slunečních paprsků. V dálce slyším hry dětí a štěkot psů. Vzduchem se nese vůně 

grilované zeleniny a masa. Ze středu parku se ozývá příjemná hudba doprovázená 

častým lehkým potleskem. Otevírám oči, bohužel nic tu okolo mne opravdu není. 

2.5 VÝBĚR LOKALITY PRO MĚSTSKÝ PARK 

Lokalita městského parku by měla být zvolena s ohledem na strukturu města. Park 

je ideální umístit do zóny, která je lehce přístupná všem obyvatelům. Může se nacházet 

přímo v centru města nebo může být vychýlena. Rozhodně by neměla být daleko od 

města v řádech kilometrů. Potom by totiž nesplňovala přístupnost pro každého. Lze říci, 

že pokud je park umístěn správně můžeme ho přirovnat k miskám vah. Udržuje 

rovnováhu mezi odpočinkem a každodenním stresem. Je totiž mnohem příjemnější se 

ve městě aspoň na chvíli projít po měkké trávě, pod stínem stromů než po rozpáleném 

betonu ve stínu vysokých staveb. 
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3. DĚČÍN-PODMOKLY ANALÝZA 

3.1 HISTORIE 

Děčín se rozprostírá v údolní krajině, kde se nachází jeden z největších toků 

českých řek Labe. Zde do něj vtéká řeka Ploučnice a Jílovský potok. Proto bylo toto 

místo už v dávné minulosti předurčeno k postupnému osídlování. Mezi první kultury, 

které se zde usídlily, patřili Keltové a Germáni. Trvale ho však osídlilo slovanské 

obyvatelstvo v průběhu 6. a 7. století n.l. Zmínka o děčínské provincii již v listině 

z roku 993 z období budování raného českého státu. 

Na místě dnešního Děčínského zámku, který se nachází na skalní ostrožně nad 

řekou, stávalo hradiště (Castellum Daczin), které je písemně zmíněno v roce 1128. 

Tehdy patřilo k přemyslovské hradní soustavě. Dále přetrvávalo jako pohraniční 

pevnost s kamenným hradem. V roce 1283 se stává Děčín královským městem, 

založeno Přemyslem Otakarem II. v místě neosídlené části pod hradem, později 

nazývané jako mariánská louka. Obecné změny a stále vzrůstající ambice šlechty vedly 

ke stagnaci a postupnému zániku přemyslovského města při nástupu Lucemburků na 

český trůn. Poté získali Děčínsko Vartenberkové, kteří chtěli přeměnit královské město 

na poddanské tím, že založili město na druhé straně (dnešní Děčín I) Dalším důvodem 

pro založení nového města byly časté povodně ve 14. století. Rozvoj svého města 

podpořili udělením privilegii a plných městských práv. V době husitských válek přišla 

mírná stagnace. Výrazný rozvoj přišel až po roce 1478 za panství Zikmunda II., 

posledního Vartenberského majitele Děčína. 

Všestranný rozkvět a hospodářská aktivita trvala až do počátku 17. století. Městu 

se dostalo podpory formou dalších privilegii, která trvala i za dalších držitelů panství. 

Posledním českým panem na Děčíně byl Mikuláš Tričky z Lípy, který po krátké době 

panství prodal saskému šlechtickému rodu ze Saulhausenu. Rokem 1534 se novými 

majiteli stávají rytíři z Bünau. Za jejich vlády se rozvíjí řemesla, dálkový obchod po 

Labi a také se rozmáhá luterské náboženství. Rozkvět města byl ale v době 

pobělohorské násilně ukončen, když Rudolf z Bünau musel opustit Čechy společně 

s ostatními nekatolíky. 



Jitka Třmínková 1. května 2013 

8 
 

Novými majitelem se stal císařský plukovník Kryštof Šimon z Thunu. Jeho rod 

pocházel z Tyrol a jeho bohatství vzrůstalo především v Čechách z pobělohorských 

konfiskací. Celý rod Thunu, zastával v habsburské monarchii přední vojenské, církevní, 

dvorské a diplomatické funkce po dobu tři sta let. Mezi nejvýznamnějšího člena rodu se 

řadí František Antonín Thun (1786-1873). Byl osvíceným vzdělaným hospodářem a 

pokrokovým reformátorem. Zasloužil se o rychlý a všestranný rozvoj Děčínska. 

V průběhu 18.století se začala rozvíjet rychlým tempem malá levobřežní osada 

Podmokly. Sem byla přenesena vrchnostenská správa panství. Zejména výstavba silnic 

a železničních tratí, spolu s návazností na lodní dopravu, rozvojem paroplavby, a 

blízkost saské hranice vytvořili velmi dobré podmínky pro rozvoj hospodářství a 

průmyslových podniků. Díky rychle rostoucímu a úspěšnému hospodářství a 

stavebnímu rozvoji, předstihly Podmokly Děčín v počtu obyvatel i domů. V roce 1901 

jsou Podmokly uznány jako město. 

Díky romantickým ideám a rozvoji dopravy získávalo Děčínsko v polovině 

19.století oblibu jako kraj letních pobytů a cíl výletníků zámožnějších obyvatel velkých 

měst v Sasku i Čechách. 

Romantický název ČESKÉ Švýcarsko pro labské pískovcové pohoří se stal 

obecně známým pojmem. Výstavba kamenné vyhlídkové věže na Děčínském Sněžníku 

přispěla k rozvoji turistiky. Budování nových turistických cest a vyhlídek lákala další 

nadšence k jeho návštěvě. Časem byla zpřístupněna i romantická Pastýřská stěna a 

Kvadrberg. Okolní obce získávaly význam letovisek a klimatických lázní. 

Pro obě města byl mezníkem rok 1942, kdy došlo k úřednímu spojení Děčína, 

Podmokel a Starého města do jednoho celku pod názvem Děčín. Tak vzniklo jedno 

z největších měst severních Čech, které v sobě soustředilo všechny funkce moderního 

města. 

3.2 SOUČASNÝ STAV 

Děčín je místem mnohých setkávání. České kulturní vlivy se zde setkávají 

s germánskými a současná architektura města se prolíná s historickou. Největší česká 

řeka Labe dělí město na levý historický, malebný Děčín a pravý břeh s průmyslovými 



Jitka Třmínková 1. května 2013 

9 
 

Podmokly. Ty spojují dva silniční a dva železniční mosty. Nad Labem se tyčí 

vyhledávaná Pastýřská stěna, která nyní funguje jako vyhlídka s restaurací. Pod skálou 

se nachází nábřeží, které vede do centra města zvaném Podmokly. V Podmoklech 

můžeme navštívit zoologickou zahradu, která je umístěna z druhé strany skály u 

Pastýřské stěny. Dále zde můžeme zajít do Městského divadla nebo kina Sněžník. 

Nachází se zde i pěší zóna s tržištěm a opodál můžeme nakoupit i v několika 

obchodních domech nebo supermarketech. Cestou do jednoho ze supermarketu 

procházíme okolo údajného městského parku a travnaté plochy po bývalém dětském 

hřišti, která je obklopena hlavním tahem komunikace. Nachází se zde hlavní autobusové 

a směrem k pěší zóně i vlakové nádraží.  

Naproti přes řeku stojí na skále Děčínský zámek, na jehož dvoře se každý rok 

konají městské dobové slavnosti. Během celého roku se na zámku předávají městské 

ocenění a konají se zde kulturní akce a svatby. Pod zámkem se nachází park Mariánská 

louka, který je považován obyvateli za jediný park města. Na tomto břehu, se 

rozprostírá romantická krajina Labských pískovců, která se zde setkává s krajinou 

Českého středohoří. 

3.3 OBYVATELÉ DĚČÍNA 

Strukturu obyvatel Děčína lze rozdělit do několika skupin dle jejich zájmů.  

První skupinou jsou děti od 6 do 15 let. Bohužel ve většině případů tyto děti 

nemají ani nejsou vedeni k poznávání svého rodného města a jeho okolí. Mnohdy jsou 

zaměřeny pouze na sebe nebo svoje kamarády. Ve většině případech tráví mnohem více 

času u počítače na sociálních sítích nebo webových hrách než v kolektivu a přírodě. Lze 

říci, že toto je problém, který můžeme zaznamenat i v ostatních městech a státech. 

Druhou skupinou jsou mladiství od 16 do 26 let, kteří mají také zálibu 

v sociálních sítích, ale na druhou stranu chtějí poznávat a objevovat nové věci. Začínají 

vyhledávat každodenní sportovní nebo kulturní vyžití se svými vrstevníky. Mnohdy do 

této skupiny patří již pracující a proto touha po odpočinku od ruchu města je více 

vyhledávána. 
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Třetí skupinou jsou pracující od 27 do 60. Jsou to lidé, kteří nabývají zkušenosti a 

vědomosti. Rádi se odreagují od každodenního stereotypu. Vyhledávají příležitosti 

k úniku z města nebo jsou pravidelnými návštěvníky kulturní, sportovních a 

kolektivních soukromých nebo akcí pořádaných městem. 

Čtvrtou poslední skupinou jsou senioři, kteří většinu času tráví se svými 

dlouholetými partnery, známými nebo nejlepšími přáteli člověka psy. Vyhledávají 

klidné a málo hlučné místa k odpočívání. Většinou se účastní kulturních a 

společenských akcí. Je to generace, která je zvyklá se angažovat a bavit v kolektivu. 
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4. PARK PODMOKLY 

4.1 SOUČASNÝ STAV 

V Děčíně je již jeden velmi navštěvovaný a populární park. Jmenuje se Mariánská 

louka místními obyvateli nazývána jak Marijánka. Nachází se na pravé části Labe přímo 

pod Děčínským zámkem. Rozhodnutí o vybudování bylo zveřejněno rok po povodních 

2001. Na jeho místě bylo v minulosti velké městské koupaliště. Vzhled parku byl 

vytvořen v anglickém stylu. Většina lidí, kteří bydlí na této straně Děčína, tráví na 

tomto místě vekou část svého volného času. Park navštěvují všechny věkové kategorie 

od kojenců po seniory. 

Na levé části Labe se nachází nekladně proslulý park u Autobusového nádraží. 

Obyvateli nazývaný jako park hrůzy nebo toaleta pro psy. Jiný park na této straně města 

není a lidé proto Podmokly vnímají pouze jako centrum pro nakupování nebo 

vyběhávání potřebných státních institucí. Do parku většinu roku nejde přes vzrostlé keře 

a stromy ani vidět. Pouze na podzim se začne pomalu odhalovat. Jeho úhelníkový tvar 

je protkán pravidelnými cestami. Okolo cest jsou umístěny betonovo-dřevěné městské 

lavičky, na kterých se už dávno podepsal čas a i lidé, kteří tento park pomalu ale jistě 

demolují. Jedná se především o nepřizpůsobivé spoluobčany, ke kterým například patří 

bezdomovci, drogově závislý a sociálně slabší obyvatelé. To vede k časté kriminalitě na 

tomto místě. Neprůhlednost parku umožňuje zlodějům nebo násilníkům svou oběť 

překvapit a lehce se zmocnit jejich majetku nebo jich samých. Mnohdy se proto místní 

obávají okolo parku procházet natož jít skrz něj. 

Naproti parku přes obousměrnou silnici se nachází městské kino sněžník, které 

prošlo nedávno celkovou rekonstrukcí a je v této době velmi navštěvované. Součástí 

kina je i hudební klub kde se často pořádají koncerty známých nebo neznámých 

hudebních skupin a zpěváků.  

Vedle parku vlevo přes rušnou jednosměrnou komunikaci se nachází travnatá 

plocha s několika smrky a keři po bývalém dětském dopravním hřišti. Téměř stejně 

velká jako samotný park. Na této ploše se nenacházejí žádné cesty pouze vyšlapané 
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cestičky hlíny v trávě. Obyvatelé si jí zkracují cestu k dopravní m podnikům a 

hypermarketu. Nedaleko se nachází i pošta také tam si lidé cestu zkracují. 

Myslím si, že lokalita nynějšího parku a bývalého dopravního hřiště je správnou 

volbou pro aplikaci mé závěrečné práce. 
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5. ZÁKLADNÍ MYŠLENKA 

Po vyhodnocení analýzy jsem se rozhodla sloučit dopravní hřiště s městským 

parkem, aby vznikl prostor, který bude schopen uspokojit potřeby lidí v městské části 

Podmokly. Ve vzniklém prostoru chci připomenout a vyzdvihnout okolní krajinou a to 

Česko-Saské Švýcarsko. Čerpat inspiraci z přírodních útvarů tohoto prostředí a tím 

přiblížit lidem podstatu a vznik přírodních krás, které se nachází blízko nebo přímo ve 

městě Děčín. Mým záměrem není kopírování vizuální ani materiálové ale zaměření se 

na podstatu krajiny a subjektů samotných. Cílem je vytvoření prostoru, který bude 

kultivovat, rozvíjet a dá obyvatelům nové možnosti. 
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6. ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO 

Příběh této krajiny začíná ve více jak devadesát milionů let vzdáleném. Zde se na 

dně mělkého křídového moře postupně tvořily pískové usazeniny, místy až kilometr 

silné. Po ústupu moře se působením slunce, větru, vody a mrazu zrodila romantická 

krajina skalních měst, věží, stěn, roklí a soutěsek. Mnohdy nedostupná skalní a lesní 

zákoutí skýtají domov mnoha ohroženým druhům živočichů i pozoruhodným rostlinám. 

6.1 ÚDOLÍ LABE 

Labe je dvanáctou největší řekou své délky v evropském pořadí. Pramení jako 

mělká studánka na Labské louce, na plochém temeni Krkonoš, ve výšce 1380 metrů nad 

mořem. Cestou k Severnímu moři tato řeka musí urazit 1162 km. 

Je to jedna z nejvýznamnějších dopravních tepen v této části Evropy, a proto také 

labská voda nepatří mezi nejčistší. Dříve než nastoupil průmysl tomu tak nebylo. Labe 

vynikalo čistotou, a bylo pojmenováno latinským názvem Alba, Bílá (řeka). Německé 

odvozené pojmenování je Elbe a přesmyčkou vznikl český název Labe. Řeka je až na 

několik výjimek jednotvárně plochá. Nejkrásnější a nejproslulejší úsek Labe je po obou 

stranách česko-německých hranic, známé pod především turistickým označením jako 

Česko-Saské Švýcarsko. Oficiální název této krajiny je Děčínská vrchovina a na 

německé straně Elbsandsteingebirge. Česko-Saské Švýcarsko je proslulé svými 

pískovcovými skalními městy. Jejich značná část je proto chráněna. V Německu od 

roku 1956, roku 1990pak bylo území vyhlášeno národním parkem – Nationalpark 

Sächsische Schweiz. České chráněné území Labské pískovce se stalo národním parkem 

v roce 1999 

Pískovcová skalní města se táhnou od českého Děčína až k Německému 

Königsteinu. Délka skalních měst je asi 30 kilometrů a rozložena zhruba do stejné šířky 

po obou labských březích. Na české straně jsou skalní města nazývány stěnami, z nichž 

nejvýznamnější jsou Tiské, Jetřichovské a Děčínské. Nejkrásnější a geologicky 

nejcennější přírodní výtvor celé oblasti je ukryt asi čtyři kilometry východně od 

Hřenska mezi Stříbrnými stěnami a Křídelní stěnou. Je jím Pravčická brána. Její rozměr 
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je o výšce 21 metrů a šířce 25 metrů. Je největší nejunikátnější skalní branou Evropy. 

Vznikala miliony let v úzké skalní stěně, v niž spolupůsobením větru a vody zvětrávala 

a vypadávala pískovcová zrna. 

6.2 VZNIK ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA 

Vznik pískovcových přírodních výtvorů je poměrně prostý stejně jako stejně jako 

geologická stavba tohoto území. Asi před 138-63 miliony let v druhohorách, byla celá 

tato oblast mělkým dnem křídového moře. Křída je třetí, nejmladší geologickou 

epochou druhohor). 

Tento mělký záliv vybíhal z německého Saska do Čech. Řeky, které ústily do 

zálivu, na jeho dně se usazovaly písky,jemný štěrk a v některých obdobích  i jemný jíl a 

bahna. Po ustoupení moře, zůstala po něm vrstva usazenin vysoká až 700 metrů, která 

se zpevnila, v pískovce, a ty vytvořili plochou tabuli. V třetihorách se začali na jihu 

Evropy vrásnit Alpy a jejich mocné horotvorné tlaky dolehly až sem. Zlomově zvedly 

Krušné hory a Krkonoše, mezi nimi zůstala vklíněna naše mezihorská pískovcová 

tabule. Ta se začala lámat, některé kry se vysouvali, příkladem je Děčínský Sněžník 

(726 metrů n. m.) nebo německý Grosser Schirnstein (561 metrů n. m.) jiné se propadly. 

Celá pískovcová tabule popraskala drobnými puklinami stejných směrů. Proto se 

krkonošské a krušnohorské zlomy kříží téměř v pravém úhlu. Vzniklá puklinová síť 

otevřela cestu erozi – dešťům a tekoucí vodě. Rozšiřování puklin a obnažené skály 

nechali tak vzniknout takzvané kvádrové pískovce. Neustálé zvětrávání a eroze, zvlášť 

silná na okraji tabulí a v údolích řek, modelovaly pískovcové kvádry do pitoreskních 

věží, stěn i celých měst. Rozšiřováním a prohlubováním původních puklin vznikaly 

labyrinty soutěsek. V mladších třetihorách oživly sopečné hmoty, které tuhly většinou 

pod povrchem. Postupem času ji eroze a denudace z měkkých pískovců vypreparovala 

jako tvrdé skalní suky. Jeden z největších je v této oblasti považován Růžový vrch (619 

metrů) poblíž obce Růžová. Mnohem známější je ale čedičová skála Vrkoč přímo u 

řečiště Labe. 
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6.3 SOUČASNÝ STAV ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA 

Oblast Česko-Saského Švýcarska jako Národního parku je v dnešní době velmi 

vyhledávána. Dalo by se říci, že je považována za ráj nejen tuzemských ale i 

zahraničních turistů a horolezců. 

Pro turisty jsou zde neustále vytvářeny nové možnosti pro výlety za poznáním 

této krajiny. Častými návštěvníky jsou zde naši zahraniční sousedé z Německa. 

V dnešní době je však navštěvováno i vzdálenějšími cizinci, jakou jsou například 

Angličané, a to kvůli skalnímu útvaru Pravčické brány z důvodu natáčení filmové 

trilogie Narnie, kdy hlavní filmové postavy přecházeli pře pískovcový most. 

Horolezci tu mají možnost objevovat krásu skalních měst, pískovcových útvarů a 

zdokonalovat se v dnes již velmi populárním horolezectví. Horolezectví v této oblasti 

má velkou tradici nachází se zde několik desítek horolezeckých stezek a proto má zde 

vznik známá horolezecká značka Hudy, která je již rozšířena po celé Evropě. 

6.4 ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO A OBYVATELÉ DĚČÍNA 

Jak jsem výše zmínila lze obyvatele Děčína strukturovat do čtyř skupin. Každá 

z těchto skupin má v podvědomí krásu této oblasti. Většina navštívila alespoň jednu 

jeho přírodní památku. Málo, který z nich ale navštěvuje přírodu parku pravidelně a 

předává jej i další mladší generaci. Narážím, hlavně na skupinu první a druhou což jsou 

děti a mladiství, kteří bohužel ani mnohdy nevědí,jaká hornina dominuje, této oblasti a 

nedokážou vyjmenovat nejznámější místa parku. Mnohdy je to zapříčiněno tím, že tato 

místa nenavštívili, protože jejich rodiče nemají mnohdy na výlety čas. Dalo by se říci, 

že naši němečtí sousedé znají Česko-Saské Švýcarsko mnohem lépe než rodní děčíňáci. 

Německým turistům se mohou vyrovnat pouze senioři, kteří velmi dobře znají město i 

okolní krajinu ve které žijí. Skupina pracujících tak mám větší obzory než mladší 

generace, protože jím byli předány od seniorů. 

Celkově leze říci, že zájem obyvatel o krásy labského údolí stále klesá a je to 

zapříčiněno stylem městského života. Produktivní lidé totiž nemají čas jak na sebe tak 

ani na svoje potomky a starší populaci bohužel dochází síly. 
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7. ROZVÍJENÍ MYŠLENKY 

Po analýze krajiny a přírodních výtvorů Česko-Saského Švýcarska se zaměřuji 

především na skalní útvary konkrétně Pravčickou bránu, která má propojit bývalé 

dopravní hřiště se stávajícím parkem. Jak jsem výše zmiňovala při popisu místa, park je 

oddělen od bývalého hřiště velmi frekventovanou jednosměrnou komunikací. Umístění 

komunikace pod zem a replika Pravčické brány má propojit obě dvě části. Komunikace 

pod zemí znázorňuje stejně jako proudící dopravu-proudící vodu a vítr, která omílá 

stěny přírodního mostu a je úkazem eroze.  

Při rozboru dopravy města volím, ale logické a jednoduché řešení. Doporučuji 

odklon celé středové komunikace a propojuji park a hřiště přímo. Tím ale opouštím 

předešlý záměr propojení pomocí mostu a simulování situace ukazující vznik Česko-

Saského Švýcarska. Nyní se zaměřuji pouze na řešení vzniklého prostoru a to podobu 

parku samotného. 

Nyní se zaměřuji na vznik Česko-Saského Švýcarska více do hloubky a to 

rozebráním základních činitelů, kterými byl vytvořen. 

Zároveň začínám přemýšlet o konkrétní podobě i funkci parku a mobiliáře v něm. 

Nechávám se inspirovat pískovcovými skalami konkrétně stěnami v Tisé. Na jejich 

vzhledu můžeme pozorovat na první pohled praskliny, výdutě a vrstvení, které bylo 

vytvořeno postupným ústupem moře, erozí a zvětráváním. V mysli se mi začíná rýsovat 

budoucí podoba mobiliáře, který bude součástí terénu a celého parku, takže na první 

pohled nebude typický jako ostatní městské vybavení. Dalo by se říci, že bude 

napodobeninou pískovce ale uměle spjatým s prostředím. 
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8. EROZE A ZVĚTRÁVÁNÍ 

8.1 EROZE 

Pochody, které rozrušují, rozpouštění a odstraňují půdu a horninový materiál 

z povrchu Země, nazýváme eroze. Tento název pochází z latinského erodere, což 

znamená rozhlodávat. Zahrnují abrazi, což je mechanická eroze hornin materiálem 

unášeným vodou, větrem nebo ledem, a pohyb horninového materiálu v podobě 

sedimentu nebo roztoku. Erozní pochody zarovnávají povrch Země. Kdyby nebylo 

důležité úlohy eroze, horninové úlomky vzniklé zvětráním by se hromadily tam, kde 

vznikly. Základním prvkem eroze je transport, který úlomky odnáší. Existují dva 

základní způsoby odnosu úlomků. Je to pohybem vzduchu, vody nebo ledu a silami 

zemské přitažlivosti-gravitací. 

8.1.1 VODNÍ EROZE 

Tekoucí voda bez přestání přetváří krajinu a účinky její erozní síly jsou patrné 

všude kolem nás. Voda je schopna zvedat a unášet volné horninové úlomky, 

které potom působí abrazivně na horniny a obrušují je. Také může odplavit půdu 

a rozpouštět minerály, unášet je po proudu a někde jinde je uložit. Když dešťová 

voda dopadá na svah, stéká dolů a vyrývá si malé stroužky, jež se 

s pokračujícími dešťovými srážkami postupně prohlubují, a může vytvořit rokle. 

Ty se mohou případně spojit s vodními roky a řekami. 5eky jsou důležitým 

erozním činitelem, prořezávají si cestu zemským povrchem, vytvářejí údolí a 

kaňony a odnášejí materiál směrem k moři. Objem unášeného materiálu a 

vzdálenost, a mat je transportován, záleží na velikosti unášených částic a na 

energii toku. Velká záplava má obrovský erozní potenciál. Mořská voda 

představuje také mocnou erozní sílu, neboť vlny neustále bijí do pobřeží, 

přetváří je a budují nápadné skalní tvary, jako jeskyně nebo izolované vysoké 

skály. 
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8.1.2 VĚTRNNÁ EROZE 

Pohybující se vzduch může unášet ohromná množství materiálu. Kdekoliv je 

nedostatek vegetace nebo vlhkosti, které by držely povrchové částice dohromady, může 

vítr volná zrnka zvednout a odnést je. Materiál unášení větrem je sám o sobě účinným 

erozním činitelem, modelujícím horniny do různých tvarů. K nim patří větrnou činností 

různě opracovaný materiál a yardangy, což jsou větrem utvářené pouštní hřbety, 

Odnosem volného materiálu vítr vystavuje horniny dalšímu zvětrávání a erozi, a tak je 

zemský povrch stále těmito dvě pochody přemísťován. Do doby, než se v permu 

pokryly krajiny vegetací, byl vítr pravděpodobně stejně důležitou erozní silou jako 

voda. Dnes se větrná eroze uplatňuje převážně v aridních nebo pouštních krajích. Pouze 

nejjemnější zrna, velká asi jako siltové nebo jílové částice, jsou zvedána vysoko do 

větrného proudu. Transport větších zrn se uskutečňuje pochodem nazývaným saltace, 

při němž jsou zrna zvedána větrem až do výšky 1 metru a krátce unášena, než opět 

spadnou na zem. Každá částice při svém pádu naráží na jiné úlomky, které jsou příliš 

těžké, než aby mohly být vyzdviženy, a posunuje jimi. To vede k vytvoření čeřin a dun 

8.1.3 GLACIÁLNÍ (LEDOVCOVÁ) EROZE 

Ledovce vznikají tam, kde led a sníh zůstanou zachovány po celý rok a kde se jich 

v zimě nahromadí více, než v létě roztaje. V současné době je 10 % zemské pevniny, asi 

14,9 milionů čtverečních kilometrů, pokryto ledovce, která aktivně eroduje terén. Před 

18 000 lety, za poslední ledové doby, se však rozsah ledového pokryvu blíží 30 %. 

Led s hojností uzavřené kamení je jednou z nejúčinnějších abrazních sil v přírodě. 

Ledovec uzavírá volné horninové úlomky, a včleňuje je do svého toku, který potom 

obrušuje, vymílá a škrábe povrchy, po nichž se sune, a výrazně tak mění krajinu. Tyto 

účinky jsou patrné, jen když led roztaje. Ke klasickým produktům ledovcové eroze na 

zemském povrchu patří např. Horské vrcholy pyramidového tvaru a se strmými 

skalními stěnami, nazývané „ledovcové rohy“. Mnoho horninových povrchů nese stopy 

glaciální eroze v podobě poškrábání a rýh. 
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8.2 ZVĚTRÁVÁNÍ 

Pokud jsou horniny na zemském povrchu obnaženy, působí na ně skupiny 

fyzikální, chemických a biologických pochodů. Označujeme ho jako zvětrávání. 

Zvětrávání vede v průběhu dlouhých období někdy až milionům let k rozpadu hornin. 

Ty jsou potom přemísťovány a vystaveny erozi. Většina hornin vznikla za zcela 

odlišných podmínek, než jaké existují na zemském povrchu. Když jsou horniny 

odkryty, reagují na atmosféru, vodu a živé organismy podle své struktury a složení. 

Rychlost zvětrávání závisí také na klimatických podmínkách – horniny v teplých, 

vlhkých prostředích zvětrávají mnohem rychleji než horniny v suchých nebo studených 

podmínkách.  

8.2.1 MECHANICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ 

Jedná se o pochod, kdy se horniny rozpadají, bez podstatných změn jejich 

chemického složení. Můžeme ho také nazývat jako fyzikální zvětrávání. Příčinou 

mechanického zvětrávání jsou hlavně změny tlaku nebo teploty. Ve všech horninách 

jsou místa oslabení, která vytvořila příroda, v nichž se mohou později objevit praskliny. 

Výzdvih a eroze postupně odkrývají horniny na zemském povrchu, a přitom postupně 

ubývá teplo a tlak, jimž byly původně horniny vystaveny. Tím jak horniny chladnou a 

smršťují se, začínají rozpukat. Voda proniká do takto vzniklých prasklin, a když 

zmrzne, zvětší se o téměř o jednu desetinu svého objemu. Vyvolá to tak silný tlak, že 

prasklinu zvětší. Při cyklu neustálého mrznutí a tání se hornina nakonec rozlomuje. 

Pochody mrznutí a tání nazýváme mrazové zvětrávání. 

8.2.2 CHEMICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ 

Díky mechanickému zvětrávání může působit na horniny další z pochodů, a to 

chemické zvětrávání. Typ tohoto zvětrávání může vést k rozložení některých 

horninových minerálů, a vytvoření minerálů nových. Teplé a vlhké klima přispívá 

k rychlejšímu chemickému zvětrávání než studené a suché prostředí. Účinky jsou 

umocněny deštěm, který obsahuje oxid uhličitý obsažený v atmosféře a vytváří tak 

kyselý roztok. Tento roztok prosakuje půdami, rozpouští některé minerály, především 
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uhličitan vápenatý, což vyvolá zpětnou chemickou reakci. Například v kyselé vodě se 

snadno rozpouští Vápenec a jeho rozpuštění může vést k tvorbě podzemních průchodů. 

V těchto dutinách bývá vápenec z roztoků znovu vylučována usazován, v podobě 

horninových útvarů, jako jsou stalaktity nebo sintr. Chemické zvětrávání vápence 

vytváří charakteristický typ krajiny nazývaný kras. Podzemní i mořská voda, mohou 

reagovat i s jinými minerály. Například mnohé horninotvorné silikátové minerály se 

slučují s vodou. Slídy, živce a některé amfiboly mohou na zemském povrchu nebo těsně 

pod ním reagovat s vodou z a vzniku jílových minerálů. Ty jsou na Zemi základní 

složkou půd a sedimentů, takže chemické zvětrávání představuje nemírně důležitý 

geologický pochod. Mnoho hornin také obsahuje minerály bohaté na železo, které 

reagují s atmosférou a za vzniku oxidu železitého, charakteristického rezavou barvou. 

8.2.3 BIOLOGICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ 

Důležitou úlohu při zvětrávání hornin mají organizmy a zejména 

mikroorganismy. Reagují s horninami a vyvolávají jejich biochemický rozklad. Prvními 

organismy, které osídlily pevninu, byli lišejníky. Lišejníky snášejí podmínky 

extrémního prostředí. Kyseliny, které uvolňují, rozpouštějí minerály v horninách, 

jejichž rozklad vede ke vzniku půd. V současné době se zjistilo, že mikrobiální život 

existuje hluboko pod zemským povrchem a že mikrobi žijí na povrchu minerálních zrn. 

Proto může mít mikrobiální zvětrávání mnohem větší roli při rozkladu hornin, než se 

dosud předpokládalo. Makroskopické rostliny, např. stromy, se též významně uplatňují 

při výzkumu půd, neboť uvolňují organické kyseliny, které porušují horniny. Přispívají 

takto k mechanickému zvětrávání, protože jejich kořeny a semena pronikají do hornin, 

rostou v jejich prasklinách a ty se potom ještě více rozevírají. K nejvlivnějším 

organismům přispívajícím k zvětrávání a změně krajiny patří lidé, a to přípravou půdy 

pro zemědělství a výstavbou. 
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9. KONEČNÝ KONCEPT 

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání 

pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat je od 

samého jejich vzniku po konečnou formu, kterou ovlivňovali faktory eroze a zvětrávání, 

jejichž základními činiteli-živly je voda, vzduch a vítr a organismy. Všechny tyto tři 

živly jsou spolu úzce propojeni. Pro projev těchto živlů v erozi nebo zvětrávání je nutné 

jejich působení na určitý subjekt, kterým považuji v tomto případě horninu pískovce. 

Při přenesení této myšlenky do prostředí parku působí živly přímo na uměle vytvořená 

tělesa. Společně tak vytvářejí simulaci eroze a zvětrávání a v uměle vytvořeném 

prostředí přímo v centu města. V parku jsou tedy přítomny čtyři elementy, jimiž je 

voda, vzduch, vítr a organismus, které utvářejí napodobeninu horniny pískovce. Tyto 

čtyři elementy jsou zastoupeny společně, ale pro každý je vytvořena situace, ve které se 

mohou projevit. 
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10. SUBJEKT A ČTYŘI ELEMENTY 

10.1 SUBJEKT–HORNINA PÍSKOVEC 

10.1.1 VZNIK HORNINY 

Všechny horniny se podle původu dělí do tří velkých skupin magmatické 

(vulkanické), sedimentární a metamorfované. 

Magmatické pocházejí z magmatu, roztavené hmoty ze zemského pláště. Když 

magma tuhne v podzemí, ochlazuje se pomaleji. Tak vznikají žuly a jiné hlubinné 

horniny. Když magma pronikne na povrch, ochlazuje se rychleji a tím vznikají čediče a 

další druhy vulkanických hornin. 

Sedimentární horniny vznikají na místech, kde se usazují vrstvy materiálu 

naneseného vodou, větrem či ledovcem. Většina z nich, jako třeba pískovce a jílovité 

břidlice, se vytvářejí ze zvětralých zbytků starších hornin. Další, včetně některých typů 

vápenců, tvoří zbytky rostlinných a živočišných tkání. A ještě jiné například sádra, 

kamenná sůl a mnohé vápence, se skládají nerostů původně rozpuštěných ve vodě. 

Vrstvy sedimentárních hornin můžou dosahovat mocnosti několika centimetrů i 

několika stovek metrů. 

Pod vlivem silného tlaku vznikají v horninách nové minerály a krystaly a vznikají 

metamorfované horniny. Sedimentární horniny se například můžou změnit v rulu, 

jílovec, jílovec se stane břidlicí, vápenec mramorem a pískovec většinou křemencem. 

Metamorfované horniny můžou časem přejít opět v jiný typ horniny. 

10.1.2 HORNINA PÍSKOVEC 

Pískovce jsou sedimentární horniny vznikající zpevněním písku. Vznikají 

především ze zaoblených zrn o průměru přibližně 0,1 a 2 milimetru, která jsou slepena 

křemenným, uhličitanovým nebo jiným tmelem. Velikost a zaoblení zrn ukazují, na 

jakou vzdálenost od zdrojové oblasti byla zrna transportována, jejich složení zase odráží 

geologii zdrojových hornin. Pískovce mohou být teoreticky tvořeny částicemi 
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jakéhokoliv složení, v praxi jsou ale nejčastější pískovce s převahou křemene, protože 

křemen je nejčastějším zbytkovým minerálem v sedimentárním prostředí. Podle 

velikosti zrna se rozlišují pískovce jemnozrnné, středozrnné a hrubozrnné, podle složení 

se vyčleňují další samostatné druhy, například arkózy a arkózové pískovce nebo droby. 

Droby obsahují prachovou a jílovou složku. Pískovce tvoří asi 15% všech 

sedimentárních hornin. Jsou ukládány vodními toky či větrem. Vznikají v pouštním, 

říčním, jezerním, plážovém i hlubokomořském prostředí. 

Prostředí, v němž se pískovec tvoří, se odráží v mnoha jeho vlastnostech, od 

geometrie pískovcového tělesa jako celku po drobné vnitřní struktury a jeho složení. 

Řekami uložené pískovce tvoří typicky tělesa až stovky kilometrů dlouhá, několik 

kilometrů široká a až několik set metrů mocná. Místy jsou v nich zachována vlnící se 

koryta se zakřiveným dnem a rovným honím povrchem. Na malé škále bývají často 

patrné čeřiny, vypovídající o směru a síle říčního proudu. Ve spodní části pískovcových 

souvrství jsou často vyvinuty hrubozrnné pískovce až slepence, které se směrem vzhůru 

postupně zjemňují, až přecházejí k prachovcům a jílovcům. Tento vývoj je dán 

postupným poklesem energie vodního toku. 

10.1.3 VLASTNÍ VNÍMANÍ PÍSKOVCE 

Pískovec vnímám jako horninu, která v sobě skýtá nepřeberné množství podob a 

jeho výstupy jsou až omračující, lidé mnohdy ani nechápou, jak mohl být pískovec 

utvořen do takového tělesa. Fascinuje mě, že v sobě uchovává mnoho informací a 

předává je vizuálně dál. Neustále se mění barvou tvarem i složením a to je pro mě na 

něm nejzajímavější a inspirující. 

10.1.4 VNÍMÁNÍ PÍSKOVCE V SOUČASNOSTI 

Praktické využití mají zejména pískovce s křemenným tmelem, které slouží jako 

sochařský a stavební materiál. Pórovité pískovce tvoří ekonomicky významné 

rezervoáry vody a uhlovodíku. 
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10.2 ELEMENT 1 – VODA 

10.2.1 VODA 

Voda je dominujícím pokryvem vnějších vrstev Země. Přes dvě třetiny jejího 

povrchu je kryto tekutou vodou, při-počteli se zmrzlá voda v podobě ledu, poměr stoupá 

na více než čtyři pětiny. Voda má základní důležitost pro život, neboť je skvělým 

rozpouštědlem a může se snadno pohybovat nebo téci. Živé organismy vyžadují nejen 

přítomnost vody, nýbrž i její trvalé dodávání k udržení života. Lidé jsou typickým 

příkladem většiny tvorů – 62% těla je voda. Měkké tělo mořských živočichů, např. 

medúz, tvoří z 98% voda. 

Čistá voda nemá barvu, chuť ani vůni. Její bod mrznutí, při němž se mění v pevný 

led, je 0 °C a bod varu, kdy se mění v páru je 100 °C. Hustota vody neboli objemová 

hmotnost je 1 kg/litr. Na kapalinu je to mnoho, tato hodnota se užívá jako tabard pro 

srovnávání hustot jiných látek. Každá molekula vody se skládá ze dvou atomů vodíku a 

jednoho atomu kyslíku. Chemický vzorec je H2O. Každá kapka vody o velikosti 

špendlíkové hlavičky obsahuje přibližně bilion bilionů molekul, přičemž jedna druhou 

pevně přitahují, zejména na povrchu vody, kde jejich vzájemné přitahování vytváří silný 

„film“ známý jako povrchové napětí. Protože napětí těžko vodu rozruší, může se voda 

„vplížit“ do velmi malých otvorů a zatéci do úzkých prasklin. Její schopnost snadno 

měnit stav, pronikat do hornin, nebo jimi dokonce protékat, znamená, že voda je stále 

v pohybu v rámci celosvětových nebo místních cyklů. 

10.2.2 VLASTNÍ VNÍMÁNÍ VODY 

Vodu vnímám jako každodenní nutnost. Je to pro mě látka, která je skoro 

v některých případech nepolapitelná proteče Vám prsty ani nevíte jak. Náhle se objeví a 

rychle zmizí. Má mnoho krásných podob ať už jako kapalina, pára, sníh nebo led. Může 

mi dát příjemný pocit beztíže, ale stejně jednoduše mne může ublížit. Dává mi život, ale 

může mi ho i vzít. Nachází se všude kolem mne a přetváří ráz krajiny.  
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10.2.3 VNÍMÁNÍ VODY V SOUČASNOTI 

Je nejdůležitější surovinou pro všechny průmyslové odvětví, používá se 

k ohřevům, chlazení a oplachům. Potřebuje ji každá potravinářská, rostlinná a živočišná 

výroba. Je zdrojem elektrické energie. Stala se zdrojem obživy v přímořských státech. 

Voda hraje hlavní roli i v dopravě a to skrze vodní toky jako jsou řeky, oceány, 

moře, jezera atd. Přítomnost vodních ploch má v krajině vliv na klima a mikroklima. 

Voda je využívána při osobní hygieně, rekreaci a sportu. Minerální voda má léčivé 

účinky. 

Každý rok se asi 40 000 krychlových kilometrů vody odpaří z oceánů a spadne na 

zem. Tento každoroční přítok je asi desetkrát větší než řeka Amazónka a teoreticky stačí 

k životu nejméně pětinásobku lidí, než kolik jich dnes na zemi žije. Většina sladké vody 

na světě je však nesnadno dosažitelná a zbytek je nerovnoměrně rozdělen. Se zvětšující 

se spotřebou vody narůstá tlak na její světové zdroje. 

10.3 ELEMENT 2 – VZDUCH 

10.3.1 VZDUCH V ATMOSFÉŘE 

Atmosféra Země se skládá z několika vrstev. Je zvláštní, že tyto vrstvy jsou co do 

chemického složení jednotné, jen na rozhraní dvou vrstev je rozdíl skokový. Nejnižší 

vrstva troposféra, v niž existuje život, má díky sluneční záření a ohřívání zemského 

povrchu vliv také na počasí. Sluneční paprsky procházejí atmosférou a ohřívají zemský 

povrch, čímž uvádějí do pohybu vzduch, jsou příčinou vypařování a kondenzace vody, 

Tím vzniká počasí a různé podnebné oblasti, Ozon, což je plyn, který se vyskytuje v 

tenké vrstvě ve stratosféře, zadržuje škodlivé ultrafialové paprsky 

10.3.2 SLOŽENÍ VZDUCHU 

Vzduch se skládá především ze třech plynů, z dusíku, kyslíku a argonu, jejich 

procentuální zastoupení v atmosféře je konstantní, dále obsahuje proměnlivé množství 

vodní páry a v malém množství i deset dalších plynů. Jsou jimi oxid uhličitý, neon, 

helium, metan, krypton, vodík, oxid dusný, oxid uhelnatý, xenon, a ozon. Ty tvoří jen 
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přibližně 0,04 % objemu vzduchu. Ještě menší je zastoupení plynů, jež se do atmosféry 

dostávají ze zemského povrchu, například čpavek, oxid dusičitý, sirovodík nebo oxid 

siřičitý. Součástí vzduchu jsou také částice prachu a kouře. 

10.3.3 VZDUCHOVÁ HMOTA 

Vzduchová hmota je vzduchová vrstva leží z větší části buď nad pevninou, nebo 

nad oceánem, která přejímá od zemského povrchu pod sebou určité vlastnosti. Vzduch 

nad pevninou se sušší než nad oceánem, a protože v různých obdobích se pevnina 

ohřívá jinou rychlostí než oceán, bývá vzduch nad pevninou v létě teplejší a v zimě 

chladnější než nad oceánem, když vzduch přijme vlastnosti zemského povrchu, stane se 

z něj téměř homogenní vzduchová hmota. Vzduchové hmoty se nazývají podle toho, 

kde vznikly. Hmota, která vznikla nad pevninou, je kontinentální, ta, jež se vytvořila 

nad oceánem, je maritimní. V závislosti na zeměpisné šířce, v niž vzniká, existuje 

vzduchová hmota arktická, polární, tropická nebo rovníková. Názvy lze kombinovat, 

čímž dochází ke vzniku šesti typů vzduchový hmot. Dvě vzduchové hmoty, které se 

setkají, spolu nesplynou, neboť mají odlišnou teplotu, a tudíž i hustotu, Místo aby se 

smíchaly, podklouzne hustší vzduch pod řidší a nadzvedne jej od zemského povrchu. 

Rozhraní mezi vzduchovými hmotami se nazývá fronta a fronty dostávají svá jména 

podle vzduchu, který jde za frontou. Při teplé frontě je studený vzduch nahrazen teplým, 

při studené frontě je tomu naopak 

10.3.4 KONVEKCE VZDUCHU A DÉŠŤ 

Oblaky vznikají tehdy, když se vlhký vzduch ochladí na teplotu rosného bodu. 

Vzduch se ochlazuje při stoupání, a tak oblaky často vznikají ve stoupavých proudech, 

Ve výšce, kde dochází ke kondenzaci vodní páry, leží základna oblaků. Vzduch stoupá 

ze tří důvodů. Když se ohřívá od teplého zemského povrchu, tehdy dochází ke kontaktní 

konvekci a tvoří se malé cumuly dobrého počasí či cumulonimby. Vzduch je nucen 

stoupa také tehdy, pokud proudí přes pohoří. Tomu se říká orografická konvekce a 

vznikají orografické oblak. Teplý vzduch stoupá i tehdy, jestliže se pod něj na frontě 

tlačí studený vzduch, jedná se o frontální konvekci doprovázenou vznikem frontálních 

oblaků. Jsou-li oblaky dostatečné husté, vodní kapky a ledové krystalky se spojují, až 
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jsou tak těžké, že padají. Kontaktní konvekce je doprovázena přeháňkami a krátkými 

bouřkami, Při orografické frontální konvekci je déšť nebo mrholení trvalejší. 

10.3.5 VLASTNÍ VNÍMÁNÍ VZDUCHU 

Vzduch je pro mě látky, kterou nemohu spatřit nebo trvale lapit nebo oddělit 

svým vlastním tělem a přece vím, že je přítomen. Bez vzduchu, stejně jako bez vody by 

nebyl život. Vzduch cítím jako teplý, vlhky, studený, suchý, znečištěný nebo čistý. 

Fascinující je například ve vzduchových bublinách ať ve vodě, jarové vodě, nebo 

násilně spoutanou ve skle nebo plastu. Vzduch je něco co je přítomno neustále a mění 

svoje podoby a vlastnosti. 

10.3.6 VNÍMÁNÍ VZDUCHU V SOUČASNOTI 

Vzduch je nejen potřebnou látkou k životu člověka a jiným živočichů a 

organismů, ale má i další jiné funkce a to například technické využití. Vzduch má velké 

uplatnění především v dopravě, ať už jako prostor pro létání, jako vzduch při spalování 

paliv, jako vzduch v pneumatikách nebo jako nosná látka ve vznášedlech. Vzduch 

slouží také k vytápění nebo klimatizování prostor budov. Má velké zastoupení i 

v průmyslu. V dnešním technickém světě má vzduch nenahraditelné místo a to díky 

svému všestrannému použití a příznivému vlivu na přírodní prostředí. 

10.4 ELEMENT 3 – VÍTR 

10.4.1 VÍTR 

Vítr je vzduch směrující z oblasti nízkého tlaku do oblasti vysokého tlaku. 

Vzduch se přesouvá tak dlouho, dokud rozdíl tlaku nezmizí a není dosaženo rovnováhy. 

Rozdíly tlaku jsou spojeny se systémy počasí velký měřítek, Mohou však existovat a 

vytvářet vítr i v menších měřítkách, Věžovitý bouřkový oblak do sebe například vtahuje 

vzduch, kterým zásobuje vzestupné proudy, a jiný vzduch ho opouští v podobě 

sestupných proudů. Tím vznikají větry s nárazy o síle vichřice, nebo dokonce hurikánu. 
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10.4.2 TLAK A RYCHLOST VĚTRU 

Rychlost větru je úměrná tlakovému gradientu, což je změna tlaku na horizontální 

vzdálenost. V důsledku působení Coriolisovy síly, však bývá směr větru s tlakovým 

gradientem paralelní. Vzduch se pohybuje do středu tlakové níže po spirále, čím je blíž, 

tím je poloměr spirály menší, a protože je úhlová rychlost zachována, vítr se směrem do 

středu zrychluje, stejně jako zrychlí krasobruslař dělající piruetu, když přitáhne ruce 

tělu. Znamená to, že siné tlakové níže, které přitahují vzduch z rozlehlých oblastí do 

malého středu, dávají vzniknout silnějším větrům než ty slabší. To je také příčinou toho, 

proč cyklony a tornáda s malými středy generují tak silné větry. 

10.4.3 VLASTNÍ VNÍMÁNÍ VĚTRU 

Vítr považuji za živel, který proměňuje krajinu okolo mne. Mohu vidět jeho 

výtvory a jeho sílu jak působí na subjekty, které pozoruji. Například při pozorování 

padajícího a poletujícího listí nebo semen rozfoukaných pampelišek. Nebo víření se 

prachu nebo písku po městském asfaltu nebo pláži kde vytváří malé zmenšeniny dun. 

Může mi být příjemný jako letní vánek, který mne v horkých dnech ochladí, nebo 

bolestiví a mraziví když mi v zimě šlehá do tváře. 

10.4.4 VNÍMÁNÍ VĚTRU V SOUČASNOSTI 

Tento živel je člověkem odpradávna považován za příčinu ničení ale i 

pomocníkem. 

V dnešní době přibývá vichřic a hurikánů, které ničí vše co jim stojí v cestě. Je to 

průběh, který člověk nemůže ovlivnit a dává mu najevo jak silná a mocná příroda je. 

Lidé našli pro silu větru i další využití a to zpracování větrné energie. V minulosti 

lidé využívali vítr k pohonu větrných mlýnů na mletí obilí, dále se větrnými stroji 

čerpala voda nebo poháněly katry. Nyní se energie větru používá pro pohon alternátorů 

ve větrných elektrárnách. Vítr se také používá k pohonu dopravních prostředků a to lodí 

kdy hlavně v minulosti člověk efektivně využil sílu větru. 
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10.5 ELEMENT 4 – ORGANISMUS 

10.5.1 POJEM ORGANISMUS 

Živé organismy existují na naší planetě již 3,8 miliardy let. V průběhu dvou 

miliard let mikroorganismy zásadně změnily složení plynů v atmosféry. Zvýšili hlavně 

procento kyslíku. Později se začaly přizpůsobovat měnícím se podmínkám, rozšiřovali 

se v oceánech a na většině souše. Tím začali ovlivňovat přírodu Země. Můžeme říci, že 

v současnosti je naše planeta výsledkem nespočetných interakcí mezi živou a neživou 

přírodou. 

Pojem organizmus lze chápat jako život. Je to forma života, která se opravdu 

velmi dobře identifikuje, pokud se zaměříme na formu. Tato úloha je mnohem 

obtížnější v případě maličkých opouzdřených semen, která v latentním stavu přečkají 

staletí, a to platí i o mikroskopických organismech. Život pomáhají určovat některé 

klíčové charakteristiky. V určité fázi svého životního cyklu má organismus, při němž se 

substance rozpuštěné ve vodě mouzují a chemickým reakcemi mění. Organismus do 

těchto procesů vstupuje a uvolňuje energii. Pro jeho růst musí přijímat živiny a 

suroviny. Organismy se množí a vzniká více jedinců stejného druhu. Některé neživé 

objekty jako jsou krystaly nerostů, projevují jisté rysy života včetně růstu, ale ne 

všechny. Na hranici mezi živými a neživými organismy jsou viry. Mohou být vystaveny 

mrazu, varu a krystalizaci, ale zůstávají úplně pasivní. Pokud však nastanou příznivé 

podmínky, probudí se k životu. Viry vnikají do buněk jiného organismu a přizpůsobují 

se buněčnému mechanismu, aby se mohly rozmnožovat. Z buněk se uvolní až při jejich 

rozpadu. Viry se ale nemohou množit sami o sobě. Jsou to balíčky chemikálii, které se 

kopírují, aniž by byli opravdu živé. 

10.5.2 ŘÍŠE ORGANISMŮ 

Nejčastěji vědci používají dělení organismů na pět říší. Organismy jsou v nich 

rozděleny podle vlastností buněk a způsobu získávání energie a živin. Jedná se o 

živočichy, rostliny, houby, eukaryonta a prokarionta. O tomto rozdělení se ale 

spekuluje. 
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Živočichové jsou tvoření mnohobuněčnými organismy, které získávají energii 

zpracováváním jiných živých organismů zcela nebo z části. Většina z nich se může 

přemísťovat z místa na místo, mají smyslové orgány a dokážou rychle reagovat na 

podměty v jejich okolí. Živočichové jsou obratlovci nebo bezobratlí 

Mnohobuněčné organismy rostlin získávají energii a živiny ze slunečního světla. 

Díky zvláštním pigmentům, které obsahují, absorbují světlo a využívají ho k vytváření 

jednoduchých nízkoenergetických chemikálií. Ze kterých dále vznikají energeticky 

obsažné sloučeniny cukry. Tento proces nazýváme fotosyntézou. 

Houby získávají energii a živiny z jiných živých nebo odumřelých organismů. 

Přeměňují je mimo své tělo na jednoduché chemické sloučeniny a pak absorbují. 

Některé houby jako například kvasinky jsou mikroskopické, jiné vytvářejí velké 

plodnice, jako jsou muchomůrky. 

Jednobuněčné organismy eukaryonta s uspořádanou vnitřní strukturou získávají 

potravu jako živočichové, jiná zpracovávají energii ze slunečního osvitu, podobně jako 

rostliny. Příkladem je prvok trepky. 

Za nejjednodušší živé organismy považujeme prokaryonta, která jsou složena 

z jediné buňky s typickou stavbou chromozomu. Sem ředíme zejména bakterie a sinice 

10.5.3 VLASTNÍ VNÍMÁNÍ ORGANISMU 

Organismus chápu jako živé něco, které potřebuje a komunikuje se svým 

prostředím a na základě toho jej přetváří. Vnímám ho také jako součást mne samé a 

součást všeho kolem mne. Považuji ho za mistra kompromisu, protože se dokáže 

přizpůsobovat. Například semínko, které se usadí ve skále, dokáže růst i přesto, že 

rostliny téhož druhu mají prostředí pro růst zcela jiný například měkkou půdu. 
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10.5.4 VNÍMÁNÍ ORGANISMU V SOUČASNOSTI 

V dnešní době organismy a mikroorganismy slouží především k výzkumu. 

Běžný člověk je možná ani nevnímá, do té doby než mu zkříží cestu například 

nemoc. Často rozlišuje organismy pouze na živočichy, rostliny a houby, a to protože je 

může vidět pouhým okem.  
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11. NÁVRH KONKRÉTNÍHO ŘEŠENÍ 

11.1 NÁVRH MOBILIÁŘE 

11.1.1 VZHLED MOBILIÁŘE 

Záměrem mobiliáře je být nenásilnou součástí parku a jeho terénu. Na první 

pohled není zřejmé, zda se jedná o lavičku, lehátko, schody atd. Samotný mobiliář má 

několik náhodných forem, které jsou umístěny do prostředí parku.  

Inspiraci pro mobiliář jsem čerpala ze vzhledu pískovcových skal. Konkrétně 

jsem se zaměřila na Tisé skály, které se nachází v Tisé u Děčína. Vzhled skal působí 

vrstveným dojmem. Bylo to způsobeno ústupem moře, na skalách vznikly viditelné 

vrstvy s jinými šířkami, proto se nacházejí mezi vrstvami různé silné mezery. Toto 

vrstvení bylo pro mě inspirací pro vytvoření vzhledu mobiliáře. 

Mobiliář je vytvořen z jednotlivých vrstev materiálu určitých tvarů. Konečný 

vzhledem vzniká slepenec, který částečně simuluje vrstvení pískovce. 

11.1.2 TECHNICKÉ PROVEDENÍ MOBILIÁŘE 

Různé tvary mobiliáře budou vytvořeny z jednotlivých desek umělého kamene. 

Ty to desku budou zasazovány přímo do terénu parku, bude, je možné vrstvit na sebe 

vodorovně i svisle. Desky, by neměli být nijak kotveny, pokud to nebude opravdu 

nutné. V případě mobiliáře volně stojícího s horizontálním vrstvením a zužující se 

nosnými vrstvami, bude nutné kotvení ocelovými tyčemi. 

Základními složkami umělého kamene je plnivo, které určuje vzhled, strukturu 

povrchu a často i barvu umělého kamene, a pojivá složka, jež zajišťuje pevnost 

výsledné hmoty. Jako plnivo se v našem případě použije čistý křemenný písek (náhrada 

pískovců). Přirozeného vzhledu umělého kamene dosáhneme použitím plniva se širší 

distribucí zrn. Tím zajistíme lepší vyplnění objemu mezi zrny (menší zrna vyplňují 

dutinky mezi zrny většími), to se nám příznivě projeví na mechanických vlastnostech. 
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Poměrem plnivo/pojivo měníme základní vlastnosti umělého kamene – pevnost 

a nasákavost i vzhled.  

11.2 NÁVRH VODY 

11.2.1 SITUACE VODY 

Situace vody bude přítomna v celém parku. Bude cirkulovat neustále a její formy 

se budou měnit podle ročních období.  

Na jaře, v létě a na podzim voda bude kapalného skupenství, to jí umožní proudit, 

téci a stékat po vrstvách mobiliáře a vytvářet v něm kanálky odplavem materiálu. Tyto 

kanálky budou ze začátku vytvořeny uměle a časem se rozšíří až tak, že se vrstva 

mobiliáře rozdělí. Voda si také může najít cestu v prasklinkách a ty také rozšířit. Potom 

budou cesty vody náhodné a přirozené. 

V zimním období bude voda pevného skupenství v podobě ledu a sněhu. Proudící 

voda se postupně změní v ledové rampouchy, které nakonec mohou vytvořit mohutné 

ledové stěny. Voda, která zateče do prasklin a kanálků může vrstvu také roztrhnout 

nebo prasklinu zvětšit. 

11.2.2 TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

Cirkulace vody bude zajištěna uměle vytvořenou nádrží s vodním čerpadlem. 

Čerpadlem bude proudit voda, která se potrubím bude rozmísťovat po celém parku. Při 

každém dešti nebo tání ledu a sněhu bude množství vody doplněno. 

11.3 NÁVRH VZDUCHU 

Situace vzduchu bude vytvořena přirozeně a to spádem vody, která se při pádu na 

hladinu okysličuje, tím vytváří nenásilnou a viditelnou přítomnost vzduchu, který je 

v tomto okamžiku uvězněn ve vodě. 
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11.4 NÁVRH VĚTRU 

Abychom spatřili vítr, je zapotřebí, aby byl přítomen subjekt na, která vítr působí. 

V parku budou vytvořeny malé pískové duny, které se díky větru budou přesouvat 

z místa na místo a některé částice budou mnohdy přítomny i ve vzduchu při poryvu 

větru. Vítr tak bude utvářet pokaždé jinou krajinu. 

11.5 CÍL 

Hlavními činiteli mé práce je voda, vzduch, vítr a organismus, které působí na 

uměle vytvořený subjekt-mobiliář. Vytvářím situaci eroze a zvětrávání v centru města. 

Lidé, kteří navštíví park, by měli být vtaženi do děje eroze a zvětrávání, a má jim 

být přiblíženo prostředí Česko-Saského Švýcarska. 

11.6 NÁVRH ŘEŠENÍ KOMUNIKACE 

11.6.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE 

Parkem a bývalým dopravním hřištěm prochází jednosměrná komunikace 

Hanková o dvou pruzích směřujících z Podmokelské ulice. Pravý pruh vede směrem ke 

kruhovému objezdu u výtopen a leví pruh směřuje k supermarketu, hl. aut. nádraží, 

poště a dalším směrům do centra města a na nový most. Této komunikace, která 

rozděluje budoucí prostředí parku je nutno přemístit a vymyslet jinou alternativu řešení. 

11.6.2 NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE 

Navrhuji zrušení Hankové ulice. Místo Hankové ulice využijeme ulici Ruská a 

Sofijská směřující ke kruhovému objezdu u výtopen nad supermarketem. Toto řešení by 

mělo být, dostačují, došlo by i k částečnému odklonu nežádoucího hluku a lepší 

rozložení dopravy. 
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ZÁVĚR 

Když jsem si ujasnila téma mé bakalářské práce, začala jsem pracovat na 

množství analýz, které mě postupně dovedly k jasnému a logickému řešení městského 

prostředí. 

Moje první konzultace spočívaly ve vymezení a řešení aktuálního stavu parku a 

neměla jsem jasnou představu o konečném vzhledu. Po vyřešení propojení a nastínění 

několika variant inspirace, jsem se zaměřila na prostředí, ke kterému mám nejblíže a to 

k Česko-Saskému Švýcarsku. Prvotně byl návrh zaměřen pouze na řešení mobiliáře 

s inspirací v pískovci Tisích skal a Pravčické brány, ale po hlubších analýzách a 

zamyšlení postupně získával silnější koncept.   

Z prvotního zaměření se na pískovec ve stávající podobě, se koncept ponořil až 

k jeho vzniku a procesům, které utvořili jeho dnešní podobu. Analýzy, které tento 

koncept postupně provázely, dodaly mobiliáři jasnější podobu a upozornili na 

nedostatky přítomnosti samotného mobiliáře. Díky zjištěným nedostatkům jsem 

rozšířila koncept mobiliáře o čtyři elementy, které se podílely a podílejí na tvorbě 

dnešního Česko-Saského Švýcarska. Těmito čtyřmi elementy jsou voda, vzduch, vítr a 

organismy. Jsou to elementy, které jsou nezbytné pro erozi a zvětrávání. V parku jsou 

proto vytvořeny situace pro tyto elementy, které cíleně působí na mobiliář. Vznikne 

nám tím uměle vytvořené prostředí pro erozi a zvětrávání. Toto prostředí má působit 

nenásilně a přirozeně. 

Konečné řešení obsahuje tedy koncept s hlubší podstatou, a logickým výstupem. 
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INSPIRACE 

Pískovce v Česko-Saském Švýcarsku 

 

Pravčická brána Česko-Saské Švýcarsko 
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NÁVRH KOMUNIKACE 

Oblast řešení 

 
Původní řešení komunikace 

 
Nové řešení komunikace 
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NÁVRHY MOBILIÁŘE A ČTYŘ ELEMENTŮ 

Návrh elementu organismů 
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Návrh elementu vody 
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Návrh elementu vzduchu 
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Návrh elementu větru 
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DISPOZICE PARKU PŘED A PO REVITALIZACI 

Před revitalizací 

 
Po revitalizaci 
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VIZUALIZACE 

Vizualizace parku 01 

 
Vizualizace parku 02 

 
Vizualizace parku 03 
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Vizualizace parku 04 

 
Vizualizace parku 05 

 
Vizualizace parku 06 

 


