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Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá vymezením typů veřejných prostor v územích s památkovými hodnotami 
na základě jejich funkce, významu a polohy. V souvislosti s formováním náměstí, ulic, parků 
a promenád je dokumentován vývoj zeleně těchto prostor. Změny ploch a linií zeleně jsou 
zaznamenány v rámci struktury historického jádra na základě porovnání dostupných 
historických map a leteckých snímků. Informace doplňují výsledky monitoringu současného 
stavu zeleně MPZ Středočeského kraje. Tato data mohou být východiskem pro ochranu a 
regeneraci těchto prostor.  

Abstract: 
The paper deals with defining the types of public space in areas with monumental values 
based on their function, importance and position. Development of these green areas is 
documented in connection with the formation of squares, streets, parks and promenades. 
Based on a comparison of available historical maps and aerial photographs, there are taken 
down changes in areas and lines of vegetation within the structure of the historical town 
centres. This information is complemented by the results of monitoring the current condition 
of greenery in urban conservation zones in Central Bohemian Region. These data can be the 
ground for the protection and regeneration of these areas. 

 

Úvod 

Cílem bylo vymezení typologie veřejných prostor v souvislosti s analýzou jejich historického 
vývoje. Uvedené charakteristiky jsou zásadní pro uchování památkové autenticity, limitují 
architektonické řešení prostoru a uplatnění zeleně. Změny ve využití současných ploch zeleně 
veřejných prostor dokladuje porovnání se situací v době stabilního katastru.  

Městské památkové zóny (MPZ) zahrnují nejen historické jádro města, které je většinou 
středověkého původu, ale často i historická předměstí, mladší čtvrti a  další z hlediska vývoje 



důležité plochy (vinice, krajinná zeleň). MPZ chrání urbanistickou podstatu dochovaného 
městského celku nebo jeho části. Typologie je velice rozmanitá, individuální a pohybuje se 
mezi původním historickým a současným dochovaným stavem. Jedním z možných 
východisek pro stanovení typologie v památkových zónách je historicko urbanistický vývoj 
měst a jejich prostorů – způsob vzniku středověkého města a základní urbanistické složky 
(půdorys, městská zástavba, krajinný rámec, panorama, zeleň, doplňující prostorové prvky, 
základní typy měst podle tvaru půdorysu). Téma bylo obsažně zpracováno v literatuře cca do 
roku 1980. 1-6 Od té doby do současnosti se poznatky dále upřesňují, zejména na základě 
nových dílčích stavebně historických a archeologických výzkumů. Problémem je, že ve 
zpracovávání souborných stavebně historických průzkumů historických měst již nelze 
pokračovat, vzhledem ke změnám vlastnictví. Typologie jednotlivých prostorů, zejména 
náměstí a ulic, případně dalších prostorů v historických jádrech měst nebyla dosud v literatuře 
souborně zpracována, pouze typologie půdorysů historických měst.  

Vlastní typologie náměstí, ulic a dalších veřejných prostorů v historických jádrech měst je 
pojímána z aspektu jejich umístění v MPZ a jejich funkce a významu (náměstí hlavní a 
vedlejší, ulice hlavní, vedlejší a tržní), podle stáří a historického vývoje. Náměstí lze 
typologicky rozdělit také podle tvaru půdorysu. Tyto urbanistické kategorie a jejich historický 
vývoj jsou východiskem pro vymezení funkčních typů ploch zeleně, která dotváří veřejný 
prostor ve formě solitérních stromů, alejí a skupin nebo dominuje prostoru jako parkové 
plochy. Jejich základní vymezení je dáno funkcí v systému zeleně a urbanistické struktuře 
sídla. Východiskem pro vymezení funkčních typů ploch může být i výčet situací, kde veřejné 
parky nejčastěji vznikaly. 7 Typologii ploch zeleně v památkově chráněných územích navíc 
určuje význam zeleně z hlediska památkové hodnoty a vazba na kulturní památky. 
Podrobnější typologie historickou zeleň člení na kategorie historický park, historická zahrada, 
historická hřbitovní zeleň, historické stromořadí, památný strom, zeleň v historické zástavbě, 
zeleň na plochách technických památek, ostatní plochy zeleně. 8 Na internetových stránkách 
Národního památkového ústavu je pod pojmem „zeleň“ zahrnována krajina, historické 
zahrady a parky (http://www.npu.cz). V projektových dokumentacích pro revitalizaci 
historických jader se prostory obvykle člení na náměstí, ulice a zahrady. 

Metodologicky bylo vymezení typů veřejných prostorů v MPZ součástí dokumentace jejich 
současného stavu se zaměřením na zeleň v modelovém území Středočeského kraje. V terénu 
bylo prováděno hodnocení jednotlivých ploch  z pohledu památkové péče, urbanistického a 
zahradně architektonického. Kritéria byla hodnocena pomocí klasifikátorů podle odborných 
znalostí a zkušeností, informací o historickém vývoji získaných při archivních šetřeních 
a z odborné literatury. Studium literatury a archivní dokumentace bylo zaměřeno na 
urbanistický vývoj a vývoj historické zeleně v městských památkových zónách. Výchozím 
materiálem byly také zprávy o stavebně historických průzkumech památkově významných 
objektů daných lokalit a soupisy uměleckých památek. Značný význam mělo i studium 
lokálních místopisných publikací.  

1. Historický vývoj zeleně veřejných prostranství sídel 

Nejstarší města na našem území se vyvinula na místě hradišť a podhradištních aglomerací 
nebo tržních osad. Od 13. století docházelo při vzniku měst ke koncepční tvorbě sídelní 
struktury, tzv. vysazením měst – vyměřením města a provedením parcelace byl pověřen 
lokátor. Řada měst byla založena podél hlavní cesty z Prahy na Moravu ve vzdálenosti 
jednodenního pochodu od sebe. Ve středních Čechách to byla Kouřim, Kolín nebo Čáslav. 
Z tohoto období pochází také Mělník a Nymburk položené ve vnitrozemí.  



Základem středověkých měst byla velká pravidelná náměstí  a většinou pravoúhlá uliční 
osnova, půdorys byl vymezen opevněním. Opevnění bylo stavěno podle zvláštních předpisů, 
zachovaly se pro Kolín a Čáslav, kde je také část hradeb dochována. Opevnění tvořila hlavní 
hradba, parkán (prostranství mezi hlavní hradbou a příkopem), parkánové zdi, příkop, val, 
bašty a brány. Kolem hradeb byl ponechán nezastavitelný pás, ze kterého byly pro 
přehlednost odstraňovány stromy a keře. 7 Brány do města měly obvykle tvar hranolových 
věží, kterými vedl průjezd, chráněný padací mříží. Hlavní dálková komunikace procházela 
buď středem náměstí, vzniklého jejím rozšířením, nebo ústila do rohu pravidelně vyměřeného 
náměstí a pokračovala podél jeho strany do protějšího rohu nebo procházela náměstím 
diagonálně. Nejvyspělejším typem bylo vyústění hlavní komunikace doprostřed protilehlých 
stran náměstí. Samostatnou skupinu představují města s podélným ulicovým náměstím, kde je 
ovšem zčásti respektována starší půdorysná osnova. Hlavní ulice, ústící do bran byly širší – až 
15 m, ostatní řemeslnické ulice cca 10 m – šířka přiměřená jednopatrové zástavbě.  
Pozoruhodná jsou mimořádně velká náměstí, obdélná či čtvercová, umístěná uprostřed města. 
Města měla již od počátku řízenou výstavbu, umístění nejdůležitějších budov bylo určováno 
již při jejich založení.  

Během gotiky se vytvořily všechny podstatné městské prostory, uliční síť, většina 
významných městských staveb i kamenných domů. Tento gotický základ, jakási kostra našich 
měst byla v pozdějších letech jen doplňována a povrchově upravována. 

Ve veřejném prostoru středověkých měst byla zeleň ve formě solitérních stromů na 
náměstích, u kostelů a kaplí. Stromy byly vysazovány na hřbitovech, zahrady a vinice byly 
zakládány v době míru v okruhu hradeb. Zelení ve vyhrazeném prostoru byly převážně 
užitkové zahrady domovních bloků, klášterní zahrady s křížovou kompozicí a hradní zahrady, 
které byly obehnané zdí a rozdělené na tematické oddíly.  

Renesance byla v pravém slova smyslu znovuzrozením – nové názory a dostatek prostředků 
se projevují i v aktivitách šlechty při přetváření hradů a tvrzí na komfortnější zámky a s tím 
související kultivaci nebo nové zakládání zahrad. V poddanských městech, která nebyla 
vymezena hradbami, mohlo dojít k jejich prorůstání do krajiny. Renesanční zahrady byly 
pravidelně osově uspořádány, jasně vymezeny a obehnány zdí. S domem byly propojeny 
terasami a lodžiemi. 

Dokladem těchto aktivit v regionu bylo například založení renesančního zámku a zahrady 
v Benátkách nad Jizerou Bedřichem a Jindřichem z Donína koncem 16. století. V souvislosti s 
přebudováním březnického pozdně gotického hradu Jiřím Lokšanem z Lokšan na renesanční 
zámek se uvádí domněnky o existenci renesanční zahrady. Dalšími příklady je renesanční 
přestavba pozdně gotického lysského zámku architektem Bonifácem Wolmuthem nebo 
založení zámecké zahrady císařem Ferdinandem I. u zámku přestavěného ze středověké tvrze 
v Brandýse nad Labem. 9 V této zámecké zahradě byla na konci 16. století za vedení Ettore de 
Vaccaniho postavena pro císaře Rudolfa II. míčovna a letohrádek. Unikátem bylo spojení 
terasové zahrady se zámkem krytou chodbou. 10 V Mníšku pod Brdy byla středověká tvrz 
přebudována na renesanční zámek a z dochovaných zmínek je patrné nové vyměření zámecké 
zahrady.  

Renesance pouze dotvářela středověkou strukturu – pravidelnější půdorys, srovnání výšky 
zástavby a proměňovala jejich vnější vzhled apod. K výrazným změnám v  půdorysu došlo 
v období raného baroka, kdy šlechta a církev přestavovala a budovala monumentální stavby a 
komplexy v třicetiletou válkou zpustošených městech. V pozdějším období vrcholného baroka 



byla architektonická tvorba umírněnější, harmonicky souladila s okolním prostředím, 
vytvářela nové dominanty a domy dostávaly barokní fasády. Krajina byla formována a 
obohacena soustavami cest, alejí, soch a kapliček. Na veřejných prostranstvích měst se začala 
objevovat první záměrně komponovaná zeleň, propojená s okolní krajinou. Na rozdíl od 
středověku se stromy nevysazovaly pouze jako solitéry, ale ve stromořadích a skupinách. 
Touha po pravidelnosti se projevila v uspořádání stromů do alejí a pravidelných skupin. 
Dlouhá stromořadí byla i určujícím prvkem urbanistické kompozice. Barokní zahrady 
pronikaly svými osami do krajiny, byly pravidelné, osově souměrné, nabývaly na dynamice, 
dominantním prvkem vybavení byla voda. Dům se se zahradou propojovala salla terena, 
architektura se otevírala přírodě. Neobvyklým dokladem je malebný zahradní sál samostatně 
stojící v zahradě vytvořený 1709 Nicolou Raimondim v Mnichově Hradišti. Je součástí 
kompozice spojující zámek a klášter. Významné barokní úpravy umocněné sochařskou 
výzdobou Adámka a Brauna byly provedeny po roce 1720 také v zámecké zahradě 
v Benátkách nad Jizerou. Už v roce 1630 je doložena v Březnici zámecká barokní zahrada, 
kde královský prokurátor Příbík z Újezda založil bažantnici a oboru a provedl parkové úpravy 
v údolí. František Antonín Špork po barokní přestavbě zámku v Lysé začal po roce 1679 
budovat barokní terasovou zahradu, libosad s alejemi, špalírem habrů a letohrádkem. Barokní 
úpravy lze zaznamenat i kolem roku 1730 ve Smečně, které jsou dodnes patrné na dvouřadé 
lipové aleji a barokních sochách. 11 

Na přelomu 18. a 19. století dochází k rozvoji měst, která jsou přestavována a budována podle 
urbanistického záměru, jsou zakládány první veřejné parky a parky na náměstích. V této době 
začaly být aktivní okrašlovací spolky. Byla vysazována zeleň na veřejných prostranstvích i 
v krajině, četná byla stromořadí v městských ulicích i v krajině podél cest a silnic. Příkladem 
je Alej Johanky z Rožmitála vedoucí směrem od zámku v Rožmitále pod Třemšínem podél 
Podzámeckého rybníka až do Starého Rožmitálu, patrná už na mapě stabilního katastru 1830. 
Původní druhová skladba - olše a jasany je v současnosti narušena dosadbami. 

Ve větších městech byly realizovány propojené systémy zeleně – okruhy zeleně obepínající 
historické jádro na místě zrušeného opevnění, někdy s radiálními pásy zeleně propojující 
centrum s okolní krajinou. Byly zakládány první veřejné parky, příkladem je v roce 1786 
první brněnský veřejný park – Lužánky. 12,13 

Z typologického hlediska systém zeleně utvářela zeleň bulvárů, parkových náměstí, 
obchodních náměstí, význačných stavebních objektů, okružních pásů, promenád, rekreačních 
areálů.  

Předchozí pravidelná geometrická forma barokního parku začala být v tomto období 
považována za nepřirozenou. Nastoupilo období krajinářských parků, kde novou ideou bylo 
dokonalé uplatnění přírodních krás. Pro docílení této ideální představy se v případě potřeby 
prováděly náročné terénní modelace, upravovaly se vodní toky a modelovaly lesní porosty a 
malebně komponovaly skupiny dřevin s ohledem na jejich celoroční působnost. Tento 
krajinářský park volně přecházel do okolní krajiny. Tyto vlivy se plně projevily při kultivaci, 
tvorbě a rozšiřování stávajících zámeckých parků. Leopold Thun-Hohenstein v polovině 19. 
století roce kromě přebudování benátecké zámecké zahrady na terase založil u zámku vinice a 
zkultivoval listnatý les na krajinářský park, v tomto úsilí pak pokračoval jeho syn Leopold 
Bohumil. V Mnichově Hradišti byl kolem roku 1812 na místě zahrad a sadu zrušeného 
kláštera vybudován krajinářský park navazující na pravidelný parter jírovcovou alejí. V Lysé 
nad Labem se započalo už koncem 18. století v návaznosti na pravidelnou barokní zahradu 
s budováním jednoho z prvních krajinářských parků, který byl ohraničen ha-ha 



příkopem. 14Také v Brandýse nad Labem, jak je patrno na císařských otiscích stabilního 
katastru 1842, byla pravidelná úprava na všech terasách zrušena a nahrazena krajinářskou. 

Na přelomu 19. a 20. století dochází k velkému rozvoji měst – zahušťování výstavby, 
rozrůstání periférií, často i na úkor zeleně. Novým trendem je budování vilových čtvrtí, 
obytných kolonií v okrajových částech měst v souladu s principy zahradního města. 
Důležitým mezníkem v koncepčním plánování je ve 20. letech funkční zónování spojené 
s požadavkem rekreace v kvalitním prostředí se zelení.  

2. Typy zeleně veřejných prostor v MPZ 

náměstí –  v historickém jádru (hlavní, vedlejší) 
  v bývalých historických předměstích nebo mladších čtvrtích 
ulice –   v historickém jádru (hlavní, vycházející z náměstí, vedlejší, široké, bývalé 

tržní, dochované z předlokační situace) 
  v bývalých předměstích a dalších mladších částech MPZ 
hřbitovy a bývalé hřbitovy okolo kostelů 
parky –  zámecké parky, městské parky 
prostory kolem hradebního okruhu 
promenády na nábřeží 

2.1. Náměstí  

Má zásadní význam ve struktuře sídla, už ve středověku bylo hlavním veřejným prostorem. 
V průběhu historického vývoje se jeho prostorová forma a funkční náplň měnila v kontextu s 
potřebami společnosti – tržiště, společenský, shromažďovací, reprezentační a rekreační 
prostor. Význam náměstí posilovalo i soustředění důležitých světských i církevních institucí 
(radnice, kostel). Kvalitě prostoru však neprospěla pozdější funkce dopravního uzlu, 
tranzitního průjezdu, autobusového nádraží a parkování, jakož i necitlivé dostavby v rámci 
modernizace koncem 20. století. Téma vývoje zeleně a současnému stavu náměstí bylo 
publikováno. 15  

Pozornost je zaměřena na charakteristiky, které jsou východiskem pro uchování památkové 
autenticity, limitují řešení prostoru, a uplatnění zeleně – historický vývoj, tvar půdorysu, sloh 
zástavby. 

Typy náměstí podle tvaru půdorysu v souvislosti s historií vývoje prostoru a vazbami v rámci 
urbanistické struktury: 

2.1.1. Tvar půdorysu 

Pravidelná obdélná náměstí 
Čáslav 
Bývalé královské město bylo založeno kolem roku 1260 na místě staršího hradiště, později 
přemyslovského správního hradu. Uliční síť je šachovnicová s menšími nepravidelnostmi. 
Tvar města je zaoblený, pás hradeb byl původně dvojitý s půlválcovými a polygonálními 
baštami. Náměstí je velké, obdélné a vychází z něj šest ulic, z toho čtyři vedly k branám a 
k fortně. 



Vnitřní půdorysná dispozice náměstí byla dána dopravním tahem Golčův Jeníkov – Kutná 
Hora, který vedl úhlopříčně náměstím. Po odklonění dopravy diagonální průtah zůstal, ale 
nepůsobí při provozu a využívání náměstí rušivě. Členění na tři části je patrné už leteckého 
snímku z roku 1938 (vnitřní část s kašnou a morovým sloupem, severní s parkovištěm a 
dvouřadou alejí a jihovýchodní parková úprava kolem pomníku Jana Žižky). Jasnějšímu 
architektonickému výrazu a strukturování prostoru by prospěla stromořadí stejnověká a 
stejnodruhová. 

Obrázek 1: stabilní katastr 1838 (výřez mapa) 

 

Obrázek 2: současné ortofoto (výřez mapa) 

  
          Zdroj:[ 1]  

Smečno 
Bývalé poddanské město vzniklo na místě starší osady kolem poloviny 15. století. Uliční síť 
je minimální a nepravidelná. Náměstí je dlouhé, obdélné a vedou z něj tři hlavní ulice. 

V současnosti náměstí člení lipová alej v travnatém pásu, která ne příliš vhodně podtrhuje 
charakter průjezdní komunikace. Náznakové uzavření výsadbou několika stromů ve východní 
části (v prostoru bývalé Slánské brány) by podpořilo ucelené vnímání prostoru jako náměstí. 
Problémem je vedení dopravního tahu, kvůli kterému byla brána roku 1844 zbořena. 

Obrázek 3: stabilní katastr 1841 (výřez mapa) Obrázek 4: současné ortofoto (výřez mapa) 

 Zdroj:[ 1]  
            
Nálevkovitá náměstí (trojúhelného tvaru se zužujícím se nálevkovitým ústím na jedné straně) 
Lysá nad Labem 
Město bylo vysazeno zřejmě roku 1291 na místě významného staršího osídlení. Náměstí 
nálevkovitě směřující k východu má na opačné straně vidlicový tvar, jedna komunikace 
směřuje k hradu, druhá do podhradí. Uliční síť je nepravidelná. Z náměstí vychází pět ulic, 
z toho tři hlavní. 

Pravděpodobně ve 13. století byl na východní části náměstí postaven farní kostel sv. Jana 
Křtitele. Roku 1741 jeho úlohu převzal nový barokní kostel, jehož areál tvoří část hranice 



zámecké zahrady a je východiskem pro zámeckou alej (viz mapa stabilního katastru z roku 
1842). Po zboření starého kostela v roce 1879 bylo svažité náměstí rozděleno do dvou 
výškových úrovní a roku 1882 zde byl založen park Jungmannovy sady se sochou Panny 
Marie Vítězné. Z tohoto stavu vychází současné sadové úpravy náměstí. 

Obrázek 5: stabilní katastr 1842 (výřez mapa) Obrázek 6: současné ortofoto (výřez mapa) 

 Zdroj:[ 1] 
            
Rataje nad Sázavou  
V první třetině 14. století vzniklo na místě staršího panského sídla (hradu Pirkštejna) a s ním 
souvisejícího osídlení opevněné městečko a dva hrady. Uliční síť je minimální, nepravidelná, 
nálevkovité svažité náměstí ústí do jedné komunikace na každé straně. Cesta na západní 
straně vedla původně kolem hradu, dnešní ulice kolem kostela je mladší. 

Na mapě stabilního katastru z roku 1841 je uprostřed náměstí skulptura obklopená čtyřmi 
stromy vysazenými do čtverce. V první polovině 20. století bylo náměstí vydlážděno a byly 
zde vysazeny lípy, což je patrné na leteckém snímku z roku 1938. Založením sadových úprav 
s trávníkem a keři v přímé návaznosti na obytnou zástavbu došlo k fragmentaci plochy 
původního náměstí a k potlačení jeho prostorového vnímání – návštěvník prostor vnímá jako 
ulici. 

Obrázek 7: stabilní katastr 1841 (výřez mapa) Obrázek 8: současné ortofoto (výřez mapa) 

  
 Zdroj:[ 1] 
 
Dalšími typy půdorysu jsou lichoběžníková náměstí – Mníšek pod Brdy, Poděbrady, Unhošť, 
radiální náměstí (částečně radiální – zaoblená podle radiálního půdorysu města) – Mnichovo 
Hradiště, Mělník, vřetenovitá náměstí – Nové Dvory, Malešov. 

  



2.1.2. Sloh zástavby náměstí  

Česká města v průběhu historie prošla složitým stavebním vývojem. Stavby zpravidla 
nezanikají, ale jsou přestavovány, převrstvují se a doplňují. Určit, který architektonický sloh 
je v prostoru převažující je velmi nesnadné. V historické podobě je uchováno pouze malé 
množství staveb, časté jsou fasády z 19. a 20. století. Zásadní je půdorys, hmota městské 
zástavby a dominanty. 

Brandýs n/Labem 
Náměstí obsahuje řadu domů, které jsou v jádru gotické, renesanční a barokní, jejich fasády 
však pocházejí většinou z 19. století a první poloviny 20. století, obdobně je tomu i u hlavních 
ulic. Poměrně výrazně se v prostoru uplatňuje budova radnice, která je barokního či snad i 
renesančního původu, později přestavěna klasicistně a počátkem 20. století upravena secesně. 
Půdorys náměstí nicméně pochází z doby založení města. V některých místech (spíše 
v postranních ulicích) došlo k demolicím jednotlivých domů, na jejichž místě vznikly 
novostavby z 20. století. Rovněž v západní a jihozápadní části města a náměstí došlo ve druhé 
polovině 20. století k rozsáhlým demolicím a panelové výstavbě, která zlikvidovala část 
historického jádra. Respektovat je třeba gotický půdorys náměstí i současnou podobu fasád, 
důležitá je převážně jednopatrová výšková hladina zástavby a pohledy na dominanty (radnice, 
kostel Obrácení sv. Pavla, kostel sv. Petra, zámek aj.).  

Náměstí je v současné době vydlážděno, jedinou zelení jsou dvě řady jeřábů, lemující delší 
strany. Jednoduché úpravy respektují a dotváří historický charakter náměstí. Na leteckém 
snímku z roku 1946 je vidět stejně situovaná dvouřadá alej. 

  
Obrázek 9: brandýské Masarykovo náměstí Obrázek 10: velvarské náměstí T. G. Masaryka

 
         Zdroj: foto Sojková 2013 

Velvary  
Náměstí s kostelem bylo převzato z původní návsi, jejíž tvar byl po vysazení na městečko 
částečně upraven. Zástavba náměstí a hlavních ulic je jednopatrová, nad ní se působivě 
uplatňují dominanty kostelů a Pražské brány. Měšťanské domy byly barokně přestavěny. 
V letech 1722–1724 nabyla své dnešní podoby také radnice, která částečně odděluje od 
prostoru náměstí areál regotizovaného kostela sv. Kateřiny. Fasády většiny domů jsou z 18. – 
20. století. Dominantou náměstí je také barokní mariánský sloup z let 1716–1719.  



V současné době je náměstí zpevněné. Nahodilé situování lipových stromořadí odpovídá 
původnímu charakteru náměstí. Na dobových fotografiích (1927) je vidět kompaktní 
stromořadí podél východní fronty domů a solitérní stromy kolem morového sloupu.  

2.2. Městský park 

Jako další příklad významného veřejného prostranství uvádíme městský park. Zámecký park 
byl uveden v kontextu historického vývoje. 

Rakovník  
V roce 1872 město postihly povodně, byla provedena regulace potoka a zrušeny rybníky. Na 
místě bývalého rybníka byl vytvořen park Na Sekyře, zčásti bylo území zastavěno. 16 
V současné době jde o navštěvovaný zrekonstruovaný park v ideální poloze u obytného 
souboru. Porost parku je stejnověký, prospěly by postupné dosadby soliterních dřevin. 

Také jižně od kostela sv. Bartoloměje, kde byl původně hluboký hradební příkop, byla v roce 
1847 vytvořena botanická zahrada reálného gymnasia 17. Později město přebudovalo zahradu 
na městský park Čermákovy sady, který byl po druhé světové válce zrekonstruován podle 
projektu architekta Josefa Kumpána. V současné době jde o využívaný městský park v centru 
města, příjemné jsou trvalkové záhony, jsou prováděny dosadby a náhrady dřevin, park má 
nostalgickou náladu umocněnou pomníky spjatými se slavnými osobnostmi a historií města. 

Obrázek 11: rakovnické Čermákovy sady  Obrázek 12:českobrodské Jiráskovy sady 

 Zdroj: foto Sojková 2014 
           
 
Český Brod 
Českobrodský okrašlovací spolek založený 1894, protože pociťoval, že „město bylo chudo na 
stromy a stinné procházky“ provedl první kroky k založení obecního parku 1899, kdy vysadil 
stromy v dolní části nynějšího parku Jiráskovy sady a to zejména olše a jilmy. Po regulaci 
potoka Šembery a vybudování  rybníka byl tento další prostor parkově upraven podle projektu 
ředitele pražských zahrad Karla Skaláka. Později byla upravena zbývající část včetně plochy 
bývalého hřbitova podle projektu Leopolda Batěka, ředitele městských sadů na Královských 
Vinohradech. V bohaté historii parku lze vzpomenout odhalení Husova kamene sochaře 
Ladislava Šalouna, odhalení pamětního kamene republiky u příležitosti oslav 10. výročí 
republiky nebo vysazení Švehlovy lípy u Husova pomníku v roce 1933. 18 V současné době 
není park v dobrém stavu – nevyhovující je nahodilé vedení pěších tahů, nevhodná druhová 
skladba dosadeb a situování herních prvků. Prostor má potenciál nejen vytvářet důstojné 



prostředí renesančnímu kostelu Nejsvětější Trojice, ale i poskytovat prostor pro krátkodobou 
rekreaci obyvatelům přilehlé zástavby. Příjemná je i promenáda kolem Šembery, která 
pokračuje naučnou stezkou Zahrady a Údolím Šembery.  

Závěr 

Uvedená typologie vychází z uvedeného historického vývoje městských prostor a jejich 
zeleně. V rámci jejího základního vymezení jsou na příkladech náměstí a městského parku 
dokumentovány zásadní charakteristiky, podle kterých bylo provedeno zařazení do těchto 
typologických skupin. Zámecký park je pro svou výjimečnost a náročnost pouze zachycen 
v rámci obecného historického vývoje, zasloužil by si samostatný příspěvek. Data zahrnují i 
analýzu současného stavu zeleně těchto prostor.  
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