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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

  FKJZ  funkčně-kompoziční jednotka zeleně

  m. n. m. metrů nad mořem

  ORP  obec s rozšířenou působností

  STG  skupiny typů geobiocénů

  SLT  skupiny lesních typů

  ÚAP  územně analytické podklady

  ÚPD  územně plánovací dokumentace

  ÚP  územní plán

  VKP  významný krajinný prvek

  v. s. vegetační stupeň

  ZM 10 základní mapa 1 : 10 000

  ZÚR  zásady územního rozvoje

Obr. 1 Pohled do krajiny od hlavního sanatoria Priessnitz, (Foto: Autorka 2016)
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2. ÚVOD

Krajina obklopující Lázně Jeseník je jak lázeňsky, tak turisticky velmi žádanou lokalitou pro svůj čistý vzduch, 

klid, rekreační vyžití a nádherné výhledy do kraje. Neobyčejnost jesenických hor a lesů dokládá staré rčení z knihy 

Miloše Kočky (1993): „Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách“. 

Díky velkému množství přírodních pramenů a neobyčejně čistému vzduchu dala tato krajina možnost vzniku 

lázní, svého času známých po celé Evropě. Nebýt však svéhlavého a až vizionářského sedláka a zakladatele zdejších 

lázní Vincenze Priessnitze, kdo ví, jak by tato krajina dnes vypadala.

Výjimečnost Lázní Jeseník tkví také v jeho historii vzniku a umístění. Tyto lázně nevznikaly jako součást města, 

ale jako samostatná jednotka na kopci u tehdejší osady Gräfenberk pouze za léčebným účelem. Lázně tedy nejsou 

ovlivněné žádnou narušující infrastrukturou městského organismu, ale má pouze to důležité pro pohodlí lázeň-

ských pacientů. Lázeňské sídlo je však vizuálně úzce propojeno s údolním městem Jeseník, protějším kopcem s cíli 

Zlatý Chlum či Křížový Vrch a vůbec nejpůsobivějšími jsou výhledy na panoramata hor s vrcholy Praděd a Šerák. 

Zdejší oblast je místními obyvateli Jeseníku považována stále za nedotčenou a celkově není devastována tak 

velkým množstvím turistů jako v jiných horách. Pohoří okolního Hrubého Jeseníku má spíše drsnější a tajuplný 

charakter, kdežto oblast mapované krajiny je citelně zjemněna atmosférou lázeňství. 

I tato krajina byla poznamenána bouřlivou historií Sudet a odsunem německého obyvatelstva z kraje. Ani to jí 

však nesebralo z jejího kouzla a dává současným obyvatelům možnost znovu pochopit její podstatu. Říká se, že si 

zdejší lidé krás svého kraje málo váží a nevidí její hodnoty natolik jako ostatní návštěvníci. To může být v nějaké 

míře jistě pravdou. Člověk má tendenci přehlížet to, co má každý den na očích. Avšak ten, komu skutečně přirostla 

zdejší krajina hluboko k srdci, ví, proč si vybral život v Jeseníku. V něčem méně snadný, ale krásný. Starousedlíci 

však umí vnímat historické kamenné meze, oceňují pohled na upravená políčka pod lázněmi a učí těmto hodnotám 

i své děti.

Zdejší krajina má obrovský potenciál. Čím více se člověk noří do historie svého rodného kraje, odhaluje zaniklá 

místa, o kterých dříve nic nevěděl, a přitom kolem nich téměř denně chodí. Často právě souvisí s vývojem místního 

lázeňství. Není možné říci, jestli má lázeňská krajina sloužit především pacientům, místním lidem nebo si žít sama 

pro sebe. Protože však spojuje město s lázněmi a okolní přírodou, měla by sloužit všem stejně jako by mělo město 

i lázeňské sídlo. My, místní obyvatelé bychom se naopak měli především učit zdejší krajinu poznávat a lépe chápat 

činnost našich předků. Jedině tak budeme schopni zajistit její udržitelný rozvoj a tvořit s krajinou, a ne proti ní. A 

lázeňští návštěvníci a pacienti? Ti nám právě často ukazují na to, co my už pro svůj obyčej přehlížíme. 

Děkuji ti, krajino, že i já mohu žít v Jeseníkách!

3. CÍL PRÁCE

Cílem této práce je prostudovat problematiku rozvoje lázeňství a lázeňských měst a následně definovat, jakým 

způsobem je utvářena zeleň v tomto typu sídel a jejich blízkém okolí. 

Cílem praktické části je provedení krajinářského rozboru zastavěného i nezastavěného území, pozornost bude 

zaměřena především na přírodní, kulturní a historické charakteristiky území. Na základě tohoto průzkumu budou 

definovány hodnoty modelového území. Následně je nutné prostudovat příslušné územně plánovací podklady a 

dokumentaci, srovnat navrhované změny s vlastními výsledky analýz a definovat problémy území jak současné, tak 

plynoucí z plánovaného stavu.

Cílem návrhové části je definovat potřebné změny pro využití současného území, navrhnout koncepci uspořádá-

ní systému zeleně sídla a jeho zájmového území. Pozornost bude zaměřena na rozvoj zeleně ve vztahu k lázeňství. 

Následně bude vypracována ideová studie dvou vybraných částí systému zeleně. Celkový návrh bude zdůvodněn a 

podroben kritice. Nakonec práce shrne obecné zásady a doporučení pro tvorbu zeleně v prostředí lázeňských měst.  



7

4. LITERÁRNÍ PŘEHLED

4.1.  Vývoj lázeňství 

4.1.1. Vývoj lázeňství ve světě

Co se týče tradice lázeňství ve světě, za kolébku lázeňství se považuje kontinent Evropy. Významnými místy roz-

voje lázní byly především dnešní Itálie, Francie, Španělsko, Německo, Belgie, Anglie, Polsko a Rusko. Značný vliv na 

jejich vývoj měl i islámský svět a oblasti dalekého východu (Zeman & Zatloukal, 2014).

Období antiky

Počátky lázní sahají již do období antiky. V Řecku nacházíme gymnasiony, které sloužily jak pro fyzický tréning 

atletů, tak i pro jejich očistu těla v koupelích se studenou vodou. Dalšími řeckými ozdravnými strukturami byly 

léčebné chrámy asklepiony a helénské lázně, jejichž součástí byly i odpočinkové prostory, ze kterých se později 

vyvinuly diskuzní haly a školy řecké filozofie (Zeman & Zatloukal, 2014). Poznatky o léčitelství včetně hydroterapie 

přejímali Řekové od Egypťanů a dalších starověkých národů a jejich moudrost dále obohacovali o své zkušenosti 

(Mulík, 1981). 

Nejvýznamnějšími oblastmi, kde se však v antice rozvíjely lázně, byly Řím a Pompeje. Zde nacházíme první 

model lázní jak ve formě soukromých koupelí v majetných vilách, tak také začaly vznikat i první lázně pro veřej-

nost. Obvykle se tyto lázně označovaly termínem římské ´therma´. Postupem času, jak sláva Říma začala stoupat, 

z lázní se stávaly stále větší uzavřené komplexy. Tyto lázně byly zpravidla rozděleny na ženské a mužské oddělení, 

obě napojené na jeden systém poskytující teplo a vodu. Římské lázně nesloužily pouze pro léčivé koupele a odpo-

činek, ale jednalo se také o prostory nabízející různé sociální aktivity. Inspirací těmto prostorům byly právě řecké 

gymnasiony a lázně, které lidem umožňovali vzájemnou filozofickou rozpravu (Zeman & Zatloukal, 2014). Autorka 

práce potvrzuje důležitost těchto míst v lázních pro mezilidskou komunikaci, která přetrvala od antických dob až do 

současnosti. Zeman & Zatloukal (2014) potvrzují, že neméně důležitou součástí římských procedur, která přetrvala 

dodnes, je pití čisté vody. Tato procedura je základní léčebnou složkou v Priessnitzových lázních, o kterých bude 

podrobněji řeč v rozborech modelového území.

Období středověku a renesance

Po pádu Říma a s nástupem barbarské invaze zůstaly po těchto lázních pouze fragmenty. Nejčastěji se dochovaly 

bazény, které sloužily pro veřejné koupele. Tyto bazény se nacházely i na veřejných prostranstvích jako byla náměs-

tí, kam se chodil středověký lid koupat buď nahý nebo v oblečení a bez rozdílu pohlaví. Příklady dochovaných sta-

rověkých římských lázní, jejichž funkčnost přetrvala i v době středověku, můžeme nalézt například v Plombieres ve 

Francii, Aarau a Badenu ve Švýcarsku či jižní Anglii. Nově vznikající veřejné lázeňské domy v období 12. a 13. století 

nesloužily pouze pro samotnou léčbu, aby byly také zdrojem sociální zábavy jako za dob antiky. Vznikaly zde také 

prostory pro jednoduché operace. Zájem o koupele rostl i mezi aristokracií, a tudíž téměř každé středověké město 

a vesnice měly alespoň základní zařízení pro očišťující koupele. Spojitost s lázněmi ve středověku a nástupem re-

nesance můžeme vidět i u vznikajících klášterů. Většina klášterních komplexů byla postavena v blízkosti léčivého 

pramene, který byl náležitě využit (Zeman & Zatloukal, 2014).

Období 17. – 19. století

Období 17. století znamená pro lázeňství novou éru, kdy se stavěly různé formy volně stojících koupacích domů 

v zámeckých zahradách, aby tak panovník demonstroval své sociální postavení a přepych.

Největší rozmach lázeňství vzniká v období 18. a 19. století, kdy se společenská úroveň začíná zvyšovat a vznikají 

ohromné komplexy a velká lázeňská sanatoria známá po celé Evropě (Zeman & Zatloukal, 2014). V této době také 

dochází k největšímu rozkvětu lázeňství v Čechách, o kterém bude řeč v následující kapitole.

4.1.2. Vývoj lázeňství v České republice

Za jedno z prvních lázeňských měst, které vzniklo V České republice v období středověku, se považují Karlovy 

Vary. O jeho vznik se zasloužil sám Karel IV., který se nechal inspirovat italským městem s vyvěrajícím pramenem, 

a chtěl poté založit takové město v Čechách (Zeman & Zatloukal, 2014).

Ač lázeňství ve světě, a hlavně tedy v Evropě mělo již dlouho tradici, za zlatý věk českého a moravského lázeňství 

se považuje teprve 18. – 19. století. V té době se šlechta, města, obce a soukromé osoby snažily vytvořit u každého 

kvalitnějšího pramene lázně či stáčírnu, a to i za cenu, že vytvořené zařízení vypadalo velmi skromně. Jejich mo-

tivací byla vidina ekonomického zisku jak z prodeje minerální vody, tak i z potenciálního přílivu lázeňských hostů. 

Důležitým aspektem pro rozvoj lázní v českých zemích byly také šlechtické rody a církev. Podporovali vznik lázní jak 

z ideologických, tak komerčních důvodů. Pro šlechtickou rodinu znamenalo vlastnictví lázní na jejich panství urči-

tou společenskou prestiž a vnímali lázně jako módní trend. Záměrem církve bylo naopak popularizovat tzv. zázrač-

né studánky, u kterých pak zřizovala kláštery, poutní kostely a kaple. Na základě barokního mariánského kultu bylo 

mnoho pramenů prohlášeno za zázračné a léčivé. Ideový dosah tohoto kultu lidskou společnost fascinuje dodnes. 

České a moravské lázně se staly stejně jako za dob antiky nejen léčebným prostředím, ale zároveň byly vnímány 

také jako kulturně společenský fenomén. Ten se projevil nejen v osobité architektuře, ale také v parkových úpra-

vách, které byly většinou inspirovány šlechtickými zámeckými zahradami a parky. Lázeňská místa se vyznačovala 

specifickým stavebním charakterem, jehož typickými prvky byly již od dob starověku kolonáda či altánek nad pra-

menem (Burachovič & Wieser, 2001).

V 18. století se začaly při tvorbě lázeňských rezortů projevovat moderní trendy architektonické tvorby a územní-

ho plánování. Minerální prameny se začleňovaly do luxusních areálů, letních sídel, loveckých chat, zahrad, stromo-

vých alejí i kultivované krajiny. Inspirací architektům budujících tato lázeňská sídla byl především model královské-

ho a aristokratického komplexu letních paláců ve Francii. Parky, aleje a celkové zahradní a krajinářské úpravy těchto 
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noblesních rezidencí a lázeňských rezortů byly tvořeny v duchu formální francouzské zahrady, zatímco umístění 

samotných lázeňských měst bylo zpravidla uvnitř okolní krajiny na základě barokní osové kompozice. Příkladem 

takových návrhů v českém kontextu jsou Františkovy lázně a Mariánské lázně.

Na přelomu 18. a 19. století se začínají objevovat myšlenky, že spolu s pitím léčivé vody je potřebný i fyzický 

pohyb. Začaly vznikat promenády, pěší trasy a cesty procházející skrze krajinu a lázeňské lesy a propojovaly tak 

lázně s okolní přírodou. Díky intelektuálním vlivům osvícenecké doby a touhám návratu k přírodě, se začíná obje-

vovat nová kultura při tvorbě lázeňských prostor v duchu jak neoklasicismu, tak romantismu. Ve vztahu na nové 

myšlenkové proudy začínají v českých lázních vznikat komplexy plánované s naprostým respektem vůči okolnímu 

přírodnímu prostředí. Souběžně se začíná upouštět od výstaveb soukromých rezidencí, ve kterých bylo veškeré lé-

čebné zařízení uvnitř, a začínají vznikat komplexy většího měřítka. Zde se hosté volně pohybují v areálu a přechází 

na jednotlivé procedury sami (Zeman & Zatloukal, 2014).

Největšího rozkvětu se lázním dostává v průběhu 19. století. V té době se české lázně dostávají do povědomí 

celé Evropy a můžeme mluvit o období tzv. „lázeňské horečky“. Věda se posouvá kupředu, staví se lázeňské budovy 

s novým moderním vybavením. Architektura budov vzniká převážně v historizujícím stylu. Snoubí se zde motivy 

stylů jak renesance, tak baroka a rokoka. Hlavní rolí lázeňské architektury dané doby bylo vytvořit iluzorní svět 

působící na smysly návštěvníka, aby se zde cítil naprosto ohromen. Lázeňská architektura člověku nabízela pohyb 

skrze čas a prostor bez toho, aniž by musel opustit areál, kde se léčil. Cesta skrze lázně se v jednu chvíli promě-

ňovala z prostoru evokující kopce zalité sluncem na místa podobající se například dalekému orientu. Za taková 

nejvíce internacionální lázeňská města se považují především Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně. (Zeman 

& Zatloukal, 2014).

Velkou ránu utrpěly české a moravské lázně v období po první a následně i po druhé světové válce.  Z lázní 

se často stávaly lazarety či rehabilitační zařízení. Osudovým se pro mnoho lázeňských míst stal odsun tří milionů 

německého obyvatelstva z českých zemí, který znamenal pro mnohé lázně velký odliv léčené klientely. Postupně 

po čtyřiceti letech vlády totalitního režimu byla téměř většina center lázeňských měst zdevastována a obdobně 

na tom byly i atrakce v lázeňském okolí jako pavilonky, zahrady či parky. Ještě hůře dopadaly méně rozlehlé lázně, 

které z velké většiny nakonec úplně zanikly. Ani období „privatizace“ po roce 1989 některým lázním nepomohlo a 

vidina následného prodeje a zisku spíše zapříčila naprostý zánik některých lázeňských míst. Lázně, které veškerá 

nepříznivá období ustály, se dnes již probouzejí ke své tehdejší slávě a získává si novou klientelu a věhlas (Buracho-

vič & Wieser, 2001).

4.2.  Typy lázní

Lázně je možné typizovat dle více hledisek. Dle názoru autorky jsou však nejdůležitějšími aspekty pro třízení 

lázní jejich léčebný zdroj, případně umístění. Od toho se pak také odvíjí možnosti, co se dá v daných lázních léčit. 

Zeman & Zatloukal (2014) uvádí lázně se zdrojem minerálních vod, rašeliny, bahna, plynů jako jsou oxid uhličitý, 

síra či radon a dále pak vymezuje lázně založené na léčbě studenou vodou. Tito autoři také poukazují na lázně, 

jejichž léčba vychází ze samotného umístění lázeňského areálu. K těmto mohou patřit klimatické lázně anebo lá-

zeňská místa u moře, která využívají jak přímořského klimatu, tak samotných produktů moře.

Pro tuto práci jsou důležité zejména lázně hydroterapeutické, tedy používající k léčbě studenou vodu, a lázně 

klimatické. U léčby studenou vodou se využívá především efektu následného tepelného šoku po její aplikaci. Tělo 

se prokrví a začne obnovovat svou správnou funkci. Tento jev je obecně znám v autorčině rodném jesenickém 

kraji, kde tímto způsobem pracoval zakladatel zdejších lázní Vincenz Priessnitz. Klimatické lázně rozdělují Zeman 

& Zatloukal (2014) na nížinné, nacházející se do 400 m. n. m., vrchovinné, ležící v nadmořských výškách od 400 

do 800 m, a horské jsou uváděny od 800 do 1200 m. n. m. Rozdíl mezi uváděnými klimatickými lázněmi je přede-

vším v délkách působení ročních období, míře oslunění, vlhkosti a čistotě ovzduší. Obecně je možné shrnout, že 

klimatické lázně se vyznačují především výjimečně čistým ovzduším, úzkým kontaktem s okolní přírodou a někdy 

i fascinujícími výhledy do krajiny.

Obr. 2 Mapa hlavních lázní v České republice
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4.3.  Lázeňská zeleň a její funkce

Dle Otruby (2002) in Flekalová (2015) lázeňská zeleň plní především funkce: hygienickou, mikroklimatickou, 

psychologickou a estetickou.

Hygienickou funkcí zeleně jsou chápány izolace proti prachu,  snižování nadměrného hluku a pachů, tlumení 

negativních účinků rostlin (pylů a alergenů) a pozitivní působení na čichové receptory díky silicím a éterickým ole-

jům.

Mikroklimatickou funkcí se rozumí pozitivní ovlivňování vlhkosti a proudění vzduchu, regulace teplotních výky-

vů ve vzduchu a v půdě.

Psychologická funkce lázeňské zeleně se projevuje jako pozitivní vliv na člověka při pohledu na parkové prvky, 

které v něm vyvolávají pocit klidu, bezpečí a pohody. Důležitá je izolace od veškerých rušivých elementů jako je 

doprava, lidský chaos či nevhodné architektonické měřítko. Lázeňské lesy a parky navozují v člověku pocit souná-

ležitosti s přírodou.

Poslední důležitou funkcí lázeňské zeleně je její estetické působení. Lázeňské areály vždy patřily k vrcholu spo-

lečenského ruchu a hodnotného zahradního umění. Zde se odrážely veškeré moderní trendy a umělecké styly. 

V lázních bylo možné najít rozmanitá umělecko-architektonická díla a často se zde předváděly veřejnosti nejnovější 

zahradnické výpěstky. 

4.4.  Třídění lázeňské zeleně a principy tvorby

Členění lázeňské zeleně a jejím principům tvorby je v této závěrečné práci věnováno více slov, protože jsou její 

autorkou považovány za základní kámen pro pochopení práce se systémem zeleně v lázních a jeho okolí. 

Rozdělení lázeňské zeleně je v této práci inspirováno autory (Otruba, 2002; Supuka & Vreštiak, 1984; Wagner, 

1983) a částečně přizpůsobeno prostředí modelového území. Každý typ níže uvedené lázeňské zeleně se liší umís-

těním ve vztahu k sídlu, svou kompozičně-funkční strukturou a rozdílnými principy utváření těchto prostorů. 

Na základě zmíněných kritérií je lázeňská zeleň v této práci členěna na zeleň intravilánu a zeleň extravilánu. 

Za intravilán se označuje území uvnitř hranic zastavěného území, uvedené v územním plánu („Stavební zákon“ 

183/2006 Sb.). Extravilánem je pak vše vně těchto hranic. Na základě shrnutí informací uvedených autorů v úvodu 

této kapitoly se za zeleň intravilánu lázní považuje zeleň lázeňského centra a lázeňský (lesní) park. Naopak zeleň 

extravilánu je rozdělována na lesní krajinný park, parkový les a lázeňský les. 

4.4.1. Zeleň intravilánu 

Zeleň lázeňského centra

Umístění ve vztahu k sídlu: Zeleň lázeňského centra je koncentrována v samotném sídle lázní, navazující na 

léčebné domy a sanatoria. 

Funkce: Její hlavní funkcí je sdružování lázeňských hostů a návštěvníků v centru sídla a slouží tedy jako význam-

ný společenský aspekt (Otruba, 2002). Dalším významným aspektem tohoto typu zeleně je její vysoká reprezenta-

tivnost (Flekalová,2015).

Intenzita využití a provoz: Zeleň v lázeňském centru slouží ke krátkodobé rekreaci a provoz je zde především 

pěší.

Charakter a hlavní využití: Jedná se o prostory s nejvyšší atraktivitou. Hlavní vegetační prvky tvoří především 

trávníkové koberce, rozsáhlé výzdoby květin a pravidelné dřevinné výsadby, často i tvarované. Dalšími významnými 

složkami dotvářející prostor sídla lázní mohou být zahradní plastiky a drobná architektura. 

Náročnost údržby: Díky náročným vegetačním prvkům jsou plochy zeleně lázeňského centra, v porovnání 

s ostatními typy lázeňské zeleně, nejnákladnější na údržbu  (Otruba, 2002).

Principy tvorby: Nadřazenou zásadou při utváření těchto prostorů by mělo být pochopení výtvarného vývoje 

urbánní struktury a následný architektonický přístup by se měl vyznačovat svou osobitostí a stylem (Otruba, 2002). 

U úprav ve vysokohorském prostředí by měl být brán ohled na přírodní charakter modelace terénu a biologickou 

strukturu vegetace Wagner, 1983).

Obr. 3 Ideální rozložení lázeňské zeleně 
dle Otruby (2002) A  = zeleň lázeňského centra, 

B = lázeňský park, C = (lesní) krajinný park

 Obr. 4 Vztah dopravy k lázeňskému 
území dle Otruby (2002)
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Kompozice: Menší plochy kolem léčebných ústavů mohou mít pravidelnější úpravu, naopak zahrady rozsáhlej-

ších rozměrů je vhodné tvořit spíše v rozvolněném krajinářském slohu (Wagner, 1982).

Vegetace: Systém zahrad přimykající se k lázeňským budovám je možný propojovat pomocí alejí, které prostor 

zklidňují, a dále promenádami či doplněním solitérních akcentů a dominant (Otruba, 2002). Stávající vegetace by 

měla být přizpůsobována nárokům současného provozu. V lázeňských prostorech je potřeba respektovat vhodný 

poměr světla a stínu, který dosáhneme promyšlenou výškovou gradací porostů. Ideální poměr oslunění ploch 

závisí na typu léčených nemocí, avšak obecně se dá říci, že cesty by měly vést střídavě jak stinnými porosty, tak 

slunnými partiemi (Wagner, 1983). Co se týče vhodného sortimentu, v tomto typu zeleně se mohou nacházet i 

exotické rostliny, kterých směrem do krajiny ubývá (Otruba, 2002).  Typické pro tvorbu lázeňské vegetace je hra 

s její barevností. Naší snahou je vyvolat u pacientů veselou náladu, kterou můžeme dosáhnout volbou dřevin se 

světle zeleně zbarvenými listy, atraktivně kvetoucích nebo vybarvujícími se na podzim. Z jehličnanů bychom měli 

volit přednostně borovice. Naopak nevhodné do lázeňských prostorů jsou alergenní rostliny a dále ty, které jsou 

v lidském povědomí často spojovány se hřbitovy. Mohou v lidech vyvolávat melancholické nálady (Wagner, 1983), 

což působí v lázních kontraproduktivně. Wagner (1983) dále uvádí, že zvýšení zájmu návštěvníků o rostliny může-

me docílit umísťováním jejich jmenovek k dané rostlině.

Lázeňský (lesní) park 

Umístění ve vztahu k sídlu: Lázeňský park bývá zpravidla logicky navázán na centrum lázní a je jakýmsi obalem 

pro lázeňské soubory (Otruba, 2002). Dle prof. Otruby (2002) je lázeňský park základem pro lázeňskou zeleň.

Funkce: Z hlediska hlavních funkcí se vyznačuje svým působením na mikroklima, psychologii člověka díky vel-

kým zeleným plochám a rovněž má i funkci hygienickou.

Intenzita využití a provoz: Lázeňské parky slouží ke krátkodobé až střednědobé rekreaci. Jejich předností je 

nabídka jak částečně aktivního, tak klidového odpočinku, pro individuální či společenské potřeby v přírodním pro-

středí.

Charakter a hlavní využití: Hlavními prostorotvornými prvky jsou trávníky a stromy, které nabízejí klid v intim-

ním prostředí parku (Otruba, 2002). Typické pro tento typ parku jsou také promenádní trasy dotvářené alejemi 

(Supuka & Vreštiak, 1984). Keřové porosty se využívají pouze pro izolaci formou obvodového pláště. Vegetace 

toho typu lázeňské zeleně tvoří v ideálním případě pozvolný přechod mezi lázeňským sídlem a krajinou (Otruba, 

2002). Typickou součástí lázeňských lesních parků bývají také prostory pro koncerty v přírodě, drobná architektura 

a odpočinková místa s mobiliářem (Supuka & Vreštiak, 1984). Lázeňský park může rovněž nabízet program formou 

běžeckých kondičních tras, naučných stezek či fit stezek. Součástí mohou být i louky pro rodinné svačiny a slunění 

(Wagner, 1983). Supuka & Vreštiak (1984) doplňují o možnost umístění venkovních čítáren.

Náročnost údržby: Ač o údržbě není v literárních pramenech vysloveně řeč, z informací od Otruby (2000) vy-

plývá, že by měla být méně nákladná než u zeleně lázeňského centra, protože se zde nenachází tak náročné vege-

tační prvky na údržbu jako květinové záhony apod. Spíše se bude jednat o pravidelné sekání trávníků a případná 

pěstební opatření dřevin.

Kompozice: Kompozice lázeňských parků by měla být navrhována ve volném, krajinářském slohu. Celkově by 

měly prostory působit velkoryse a jednoduše (Otruba, 2002). Na rozdíl od typů zeleně extravilánu se zde uplatňuje 

ve vyšší míře i estetické hledisko v podobě vyššího počtu kvetoucích keřů a jehličnatých stromů (Supuka & Vreštiak, 

1984).

Cestní síť: Tvoří ji soustava okružních a cílových cest, případně s cílovými objekty (Wagner, 1983). Povrch by 

měl být zhotoven z měkkých a pohodlných materiálů pro chůzi jako písek, mlat či jiné pružné hmoty. Návrh cest se 

doporučuje projednat s balneology. V každém případě se musí brát ohled na obslužné a návštěvnické trasy, které 

by se neměly dostat provozně do kolize.

Mobiliář: Na trase by se mělo vyskytovat přiměřené množství mobiliáře, odpočívadel a vyhlídek do krajiny.

Vegetace: I v tomto typu lázeňské vegetace by měl být brán ohled na správný poměr světla a stínu, který se 

pohybuje mezi 1:1 až 1:2 podle krajinného rázu (Otruba, 2002). Jednotlivé plochy aktivit by měly být odděleny 

vegetací (Supuka & Vreštiak, 1984).

Další prvky: Informační systém by měl být pojednán jednodušší formou (Wagner, 1983).  

4.4.2. zeleň extravilánu

Lesní krajinný park 

Umístění ve vztahu k sídlu: Lesní krajinný park v extravilánu či mimo katastrální území navazuje na lázeňský 

park často spadající pod intravilán lázeňského sídla. V ideálním případě tvoří tento lesní krajinný park pomyslný 

obal celému lázeňskému areálu.

Funkce: Hlavní funkcí tohoto typu parku je především léčebná péče formou pohybu v přírodním prostředí (Otru-

ba, 2002). V klimatických lázních slouží primárně k rekonvalescenci a znovuobnovení sil člověka (Wagner, 1983). 

Charakter a hlavní využití: Jedná se o upravenou volnou přírodu záměrně provázanou zvolenými vycházko-

vými okruhy, blíže specifikovanými v Principech tvorby. Často se zde nachází jednoduchá odpočívadla, přístřešky, 

vyhlídky a studánky (Otruba, 2002). Wagner (1983) doplňuje, že v extravilánu lázní se mohou nacházet i ohniště 

v dostatečné vzdálenosti od centra lázní, které vybízí hosty ke zpěvu a tanci v přírodním prostředí. 

Náročnost údržby: Wagner (1983) uvádí, že údržba luk a trávníků je méně častá jak u lázeňské zeleně v intravi-

lánu.
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Kompozice: Jak již bylo řečeno, kompozice lesního krajinného parku je pojednána více či méně jako upravená 

volná příroda. Příroda zde hraje dominantní roli. Krajina sestává z velkorysých krajinářských úprav. Využívá při-

rozené modelace terénu, zajímavých scenérií přírody a vymezuje prostory pomocí luk, solitérů i skupin porostů. 

Geometrické pravidelnosti se může využít ojediněle v případech umocnění cesty k významnému prameni pomocí 

stromořadí. Při tvorbě je však potřeba být v souladu s rázem dané krajiny (Otruba, 2002).

Provoz: Na okraji intravilánu by se měla nacházet parkoviště, která už dále nezasazují do lázeňského centra. 

Od těchto parkovišť pak vozí návštěvníky do centra pouze veřejná doprava a lázeňské mikrobusy (Wagner, 1983). 

V zaběhnutých systémech lázní tento „Wagnerův ideál dopravy“ není v dnešní době vždy úplně možný, ale měla by 

zde být minimálně snaha ze strany krajinářských architektů tento provoz v centru lázní omezit.  

Cestní síť: Wagner (1983) tvrdí, že cestní síť lázeňské vegetace v extravilánu se může skládat z okružních a cílo-

vých cest a již zmíněných lázeňských okruhů. Tyto okruhy se vyznačují různou délkou, náročností trasy a je časově 

rozčleněna na úseky. Trasy jsou balneology předepisovány dle typu a závažnosti onemocnění. Povrchy cest by se 

měly stejně jako u lázeňského parku střídat po úsecích travnatých porostů, kamenitém či mlatovém povrchu. Pro 

choroby pohybového ústrojí a motoriky jsou vhodné sypané oblázky, vysoká vrstva písku či štěrkopísku, možné je 

také volně položit kulatinu pro cvičení stability chůze. 

Mobiliář: Ač se literární prameny o mobiliáři vyloženě nezmiňují, je logické, že i ten by měl následovat přírod-

nější charakter a daný ráz místní krajiny.

Vegetace: V extravilánu se nejedná o úpravy jako u typické lázeňské zeleně v intravilánu. Zde se využívá spíše 

rozvolněné krajinné vegetace, která je detailněji upravena u významnějších objektů. Opět se zde využívá principu 

výškové gradace, kdy se soustřeďují vyšší porosty u důležitých předmětů v prostoru. Neméně důležitým je i poměr 

světla a stínu. Dle Wagnera (1983) se traduje, že stinné partie jsou vhodné na srdeční choroby a slunné na moto-

riku. Vyšší barevnosti vegetace se využívá v případech upozornění na zajímavý objekt v krajině či jako pohledový cíl. 

Barevnosti dosáhneme jako v případě zeleně lázeňského centra buď dřevinami kvetoucími na jaře či vybarvujícími 

na podzim. Rovněž je možné použití barevnosti trvalek, které jsou spíše charakteru podrostového či polního kvítí. 

Pro sortiment do extravilánu volíme výhradně autochtonní druhy. Pro pacienty s dýchacími potížemi je vhodné 

vysazovat rostliny, které se vyznačují vylučováním silic či jiných aromatických látek. Nevhodné jsou alergenní 

rostliny (Wagner, 1983).

Lázeňský parkový les 

O parkovém a lázeňském lese již není třeba tak rozsáhlého popisu. Obě z následujících kategorií se řídí základ-

ními principy prvně zmíněné lázeňské vegetace extravilánu – lesní krajinný park. 

V případě parkového lesa se jedná o upravený les, který slouží pro léčbu, upravuje lázeňské mikroklima a nabízí 

rekreaci v klidné přírodě krátkodobějšího charakteru (Supuka & Vreštiak, 1984). Veřejnou dopravou by měl být 

k dosažení do 30 minut (Švec, 1976 in Flekalová, 2015). Způsob a míra zkulturnění je závislá od druhu léčby (Supuka 

& Vreštiak, 1984). Z hlediska porostních a rekreačních prvků by měl jejich účel a krajinářsko-estetický efekt tvořit 

harmonický celek (Švec, 1976 in Flekalová, 2015).

Lázeňský les

Jako lázeňské lesy je dle Nejedlého (1988) in Flekalová (2015) možné nazývat lesy u přírodních léčebných lázní, 

jejichž hranice je přibližně tvořena druhým ochranným pásmem přírodních léčebných zdrojů. Podle zmíněných 

autorů tyto lesy plní čtyři hlavní funkce: chrání přírodní léčivé zdroje, vytváří příjemné mikroklimatické podmínky 

lázeňského prostoru, slouží k pěším procházkám lázeňských hostů a zastává funkce příměstského lesa pro rekreač-

ní vyžití místních obyvatel lázeňského sídla. 

Wagner (1983) uvádí, že vegetační úpravy by měly zachovat přírodní charakter v návaznosti na ekologické vzta-

hy v krajině. Zmiňuje i možné použití zdomácnělých druhů rostlin, které mohou sloužit solitérně v omezené míře 

jako body pro orientaci v prostoru a na značení tras. I zde je možné dosahovat určitých nálad pomocí listnatých 

či jehličnatých dřevin. Pro pozitivnější náladu doporučuje použití habrů a bříz, naopak pro navození pochmurnosti 

navrhuje smrky a tisy. Skupiny kontrastních dřevin je možné používat i pro rámování pohledů či jako pohledové cíle 

pěších tras. Pomocí přirozené vegetace mohou být zvýrazněny i studánky a skály, jejichž stupeň úpravy závisí na 

míře provozu. Pro vegetaci u skal by však neměla být používána kontrastní vegetace.

4.4.3. Diskuze o třídění jednotlivých kategorií lázeňské zeleně

Snahou této kapitoly bylo srovnat veškeré nalezené literární prameny pojednávající o problematice vymezující 

kategorie lázeňské zeleně a zkušenostech autorů s jejich utvářením. Cílem bylo zjistit co nejvíce informací, jakým 

způsobem by měl krajinářský architekt lázeňskou zeleň navrhovat.

V prvé řadě je potřeba vzít v úvahu rozdílnou dobu vydání uvedených knih, která se různí. Dle názoru autorky 

této práce ovšem nelze říci, že nověji vydané zmíněné prameny by byly důvěryhodnější a správnější ve svých tvr-

zeních. Každý z uvedených autorů knih chápe daný termín trochu jinak, v praxi se kategorie svými specifiky často 

přelévají jedna v druhou, proto i popsané třídění nelze brát dogmaticky, ale spíše jako model, jak je možné s lázeň-

skou zelení pracovat. Především je zapotřebí brát v úvahu daný ráz lázeňského sídla a okolní krajiny.
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4.5. Vlastní ověřovací průzkum lázeňské zeleně vybraných lázeňských obcí a měst

4.5.1. Důvod ověřovacího průzkumu

Ověřovací průzkum lázeňské zeleně vybraných obcí a měst byl proveden z důvodu lepšího pochopení, co to 

vlastně lázeňská vegetace je a jakým způsobem se odlišuje od vegetace nemající na charakter lázní tak značný vliv. 

Jednalo se o zkoušku, zdali je možné jednoznačně vymezit kategorie lázeňské zeleně pro intravilán a extravilán 

vybraných lázní, funkce zeleně v lázních a pochopit literární přehled těchto informací v praxi. Rovněž má tento vý-

zkum sloužit jako inspirace použití lázeňské vegetace pro návrhovou část. Tento průzkum nemá být kvantitativním 

výčtem všech vegetačních prvků a jejich funkcí v areálu lázní.  Záměrem je spíše ilustrovat, zdali každé lázeňské mís-

to obsahuje všechny funkce lázeňské vegetace, uvedené v literárních pramenech, a jakou formou jsou pojednány. 

4.5.2. Použitá metoda vlastního průzkumu

Pro ověření a stručnou analýzu lázeňské vegetace byla vybrána čtyři lázeňská města či obce z více či méně pod-

horských oblastí, jejichž charakter je podobný Lázním Jeseník, řešenému modelovému území práce. Konkrétně se 

jedná o velmi známé klimatické lázně v obcích Karlova Studánka, Velké Losiny a Dolní Lipová a dětské klimatické 

lázně ve městě Zlaté Hory nedaleko Jeseníku. 

Průzkum byl prováděn v létě a na podzim roku 2018, kdy byla vegetace ještě olistěna. Sledovány byly přede-

vším funkce, které určitá vegetace v jednotlivých lázních plní, a jejich míra reprezentativnosti v jednotlivých typech 

vymezené lázeňské zeleně. Byla provedena fotodokumentace nalezených prvků dané funkce a zjištěné informace 

byly zaznačeny do ortofoto mapy. Po návštěvě daných objektů byly vytvořeny mapy identifikovaných kategorií 

lázeňské zeleně daných lázní.

4.5.3. Výsledky srovnávacího průzkumu lázeňské zeleně vybraných lázní

Stručný popis jednotlivých zkoumaných lázní

Jak již bylo popsáno v použité metodě přístupu k průzkumu, v rámci této práce byly navštíveny klimatické lázně 

v Karlově Studánce, Velkých Losinách, Dolní Lipové a Zlatých Horách. 

Karlova Studánka

Sídlo těchto lázní se nalézá v údolí obklopeném ze všech stran lázeňským lesem. Jedná se o státní lázně, což také 

značně ovlivňuje možná budoucí rozvoj lázní. Ze zkušenosti autorky a jejích několika návštěv během svého života 

je nutno podotknout, že se v těchto lázních tolik věcí zásadním způsobem nemění ani k lepšímu, ale ani k horšímu. 

Zaregistrované změny posledních let jsou vidět především v opravené budově po požáru a vzniku geologického 

parku s kameny z jesenických hor. Architektura je stále stejná. Atmosféra těchto lázní je klidná, jako by se zde při 

každé návštěvě zastavil čas. Obyčejný turista se zde často napije železité vody v typickém altánu, projde se centrem 

od jednoho či druhého parkoviště a pokračuje dále do hor. Jediným rušivým dojmem zde působí průjezdná silnice, 

která tento naprostý klid trochu narušuje. Ač tyto lázně působí, že se zde toho až tolik neděje, pro lázeňské účely 

a relaxaci jsou tyto lázně určitě skvostem už proto, že patří mezi jedny z nejstarších lázní v Jeseníkách, a i v České 

republice vůbec.

Velké Losiny

Lázně Ve Velkých Losinách jsou opět majetkem státu. Sídlo lázní je více rozdrobené v podobě lázeňských domů, 

ukrývajících se v rozlehlém lázeňském parku. V jihovýchodní části volně přechází v zástavbu obce a ze severozá-

padní strany navazují na rozlehlý lázeňský les. Dle autorčina pohledu během posledních let tyto lázní docela ožily 

díky nově zbudovanému termálnímu parku. Lázně tedy nejsou jen destinací pro potenciální pacienty, ale i pro pří-

ležitostné návštěvníky těchto termálních bazénů. Stejně jako v Karlově Studánce působí lázně Velkých Losin hodně 

podhorských dojmem a díky velkému podílu smrků mají lehce melancholický nádech.

Zlaté Hory

O těchto lázních autorka ani dlouhá léta nevěděla, že vůbec existují. Jedná se o soukromou léčebnu. Její kli-

entelu tvoří výhradně děti s dýchacími potížemi. Tyto lázně pravděpodobně záměrně nevytvářejí žádné turistické 

atraktory pro cizí návštěvníky, aby zde děti mohly mít klid na léčbu. Lázeňské sídlo je rozlohou poměrně malé. Z vý-

chodní části je obklopeno lázeňským parkem a ze západní strany přechází v les. Lázeňský park je svým vybavením 

přednostně určen dětem. Jediné, jak se sem cizí návštěvník dostane, jsou turistické značky, které lázněmi prochází. 

Dolní Lipová

Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové si prošly během posledních desítek let velmi těžkou dobou. V roce 

2013 tyto lázně jako státní podnik zkrachovaly a před dvěma roky (2017) je odkoupil nový majitel. Lázně zde chvíli 

fungovaly jako hotel a dnes se zde postupně rozjíždí obnovený léčebný provoz. Z mapovaných lázní tyto patří svou 

rozlohou mezi ty nejmenší nachází se zde jen dva malé parky. Na lázeňský park navazuje z jižní strany les, který však 

v současné době zatím není považovaný za lázeňský. Atmosféra těchto lázní je opět velmi poklidná a návštěvník má 

zde rovněž trochu pocit, že se tu zastavil čas.

Johann Schroth, zakladatel těchto lázní, byl velkým konkurentem svému kamarádovi Vincenzi Priessnitzi, za-

kladateli vodoléčebného ústavu v osadě Gräfenberk nad současným Jeseníkem (součást řešeného území). Ač tyto 

lázně od sebe leží, co by kamenem dohodil, každý z těchto léčících průkopníků zakládal svou léčbu na jiných prin-

cipech. Priessnitz na pití dostatku studené vody a Schroth na pití málo vody a spíše červeného vína. Každý z nich 

byl však se svou metodou úspěšný a pacienti z Dolní Lipové a z Gräfenberku se za svých časů dělili na dva rozdílné 

tábory. 
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Vymezení lázní z hlediska kategorií lázeňské zeleně
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Obr. 5 Typy zeleně – lázně Karlova Studánka, podklad: ortofoto a ZM 10 Obr. 6 Typy zeleně – lázně Dolní Lipová, podklad: ortofoto a ZM 10

Obr. 8 Typy zeleně – Zlaté Hory, podklad: ortofoto a ZM 10Obr. 7 Typy  zeleně – lázně Velké Losiny, podklad: ortofoto a ZM 10
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První důležitou otázkou popsanou v důvodech pro ověřovací průzkum bylo: zdali je možné jednoznačně vymezit 

kategorie lázeňské zeleně pro intravilán a extravilán. V prvé řadě bylo potřeba vymezit jasné hranice vnitřního lá-

zeňského území, aby bylo jasné, kde lázní končí. Za další bylo důležité si vyjasnit hranice zastavěného území, které 

autorka považuje jako totéž, co hranice intravilánu. Hranice zastavěného území měly vliv na určení lokace zeleně 

lázeňského centra a lázeňského parku. Na základě těchto vodítek a znalosti literárních pramenů bylo vymezení ze-

leně intravilánu, tj. centra lázní a lázeňského parku poměrně jednoznačně určitelné. Méně jednoznačné bylo určo-

vání lázeňské zeleně v extravilánu. Význam pojmů jako lázeňský krajinný park, lázeňský parkový les nebo lázeňský 

les se v praxi hodně přelévá jeden v druhý. Nuance, které autoři knih uvádějí jako rozdílné, nelze v realitě aplikovat 

s tak jistou rukou. Protože však realita lesních porostů nejvíce odpovídala popisu lázeňského lesa, byl zvolen jako 

třetí identifikovaná kategorie právě lázeňský les.

Další nabízenou otázkou na základě průzkumu je: jak moc se lokace identifikované lázeňské zeleně blíží ideálu 

jejího rozložení dle Otruby (2002), který uvádí schéma popisující uprostřed zeleň lázeňského centra, okolo něj lá-

zeňský park, a to vše obklopuje lázeňský les. Na základě výsledků průzkumu je možno říci, že tento ideál je v jisté 

míře dodržen ve všech zkoumaných lázeňských lokacích. U každých lázní se nachází alespoň nějaký park a rovněž 

i les, nehledě na to, jestli je oficiálně nazýván lázeňským. Avšak ideální rozložení neplatí stoprocentně, protože 

v případě jak Karlovy Studánky, tak Zlatých Hor navazuje les přímo na zeleň lázeňského centra. 

Při konkrétním rozboru jednotlivých kategorií lázeňské zeleně je možno v první řadě konstatovat, že zeleň lá-

zeňského centra bývá zpravidla souvislá kvůli lokaci léčebných budov blízko u sebe. Výjimkou průzkumu jsou Velké 

Losiny, které dokazují možnou rozdrobenost lázeňských budov v rozlehlém lázeňském parku. 

Dalším důležitým srovnávacím faktorem je umístění odstavných parkovacích ploch, případně automobilového 

provozu uvnitř lázní. Dle „Otrubova ideálu“ rozvržení lázeňské zeleně a provozu, kdy odstavná parkoviště by měla 

být lokalizována vně lázeňského centra a dopravní provoz v centru minimální až žádný, je možné shrnout násle-

dující. Velká parkoviště všech mapovaných lázní se skutečně nacházejí někde na okraji a centrum lázní nenarušují. 

Avšak pro pacienty, například ve Velkých Losinách, je zřízena menší parkovací plocha přímo u léčebného domu. Co 

se týče silnic v lázních, každé z mapovaných lázeňských center je alespoň částečně přístupné provozu aut, často 

však s omezeným režimem. Již zmíněnou výjimkou je Karlova Studánka, kde skrze celé lázně vede silnice II. Autorka 

považuje za smysluplné, aby byly lázně částečně přístupné autům pro vyložení zavazadel, zásobovaní či hromadnou 

dopravu, avšak plná průjezdnost lázní jako v případě Karlovy Studánky léčebný klid narušuje. 

Lázeňský park je u všech zkoumaných objektů velmi rozdílný. Často parky navazují na lázeňské centrum pouze 

z jedné strany (případ Karlovy Studánky, Dolní Lipové i Zlatých Hor. Pouze v lázních Velkých Losin park obklopuje 

lázeňské budovy ze všech stran. Ačkoli první tři zmíněné objekty neodpovídají ideálu umístění lázeňského parku dle 

prof. Otruby, jejich umístění a rozloha vůči centru je dle autorky dostačující. Nejmenší park vůči rozloze lázeňského 

centra byl identifikován v Dolní Lipové. Přesto však ani v tomto případě nelze říci, že by byla jeho rozloha nedo-

stačující. Tyto lázně mají podhorský charakter. Nenachází se zde příliš intenzivně navštěvované plochy pacienty, 

není zde přespříliš bohatá květinová výzdoba a jednotlivé plochy lázeňského centra nabývají také spíše parkového 

charakteru. 

Poslední identifikovanou kategorií je lázeňský les. Pokud na některé z lázní navazuje les, který není v lesních plá-

nech označován jako lázeňský či plnící rekreační funkci, nebyl v mapě barevně rozlišen. Takový případem je Dolní 

Lipová. Tuto obec v údolí obklopují lesy z obou stran, avšak dle zákona zřejmě nemohou být nazývány jako lázeňské 

pro nesplňování potřebných požadavků zákonem. V ostatních lázních jesenických hor je vidět, že lesy navazují na 

lázně zpravidla z jedné strany. Často se zde jedná o situaci, kdy se lázně nachází v podhorském údolí. V rovinatých 

částech je lokalizována zástavba, na kterou dle terénu buď volně navazují lány polí nebo rovnou přechází v les. 

Ojedinělým příkladem je Karlova Studánka, kterou díky okolním strmým svahům obklopuje v celé šíři hustý les.
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Vymezení hlavních funkcí lázeňské zeleně v prostoru
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posezení

hranice zastavěného území

Obr. 9 Funkce zeleně – lázně Karlova Studánka, podklad: ortofoto a ZM 10 Obr. 10 Funkce zeleně – lázně Dolní Lipová, podklad: ortofoto a ZM 10

Obr. 12 Funkce zeleně – Zlaté Hory, podklad: ortofoto a ZM 10Obr. 11 Funkce zeleně – lázně Velké Losiny, podklad: ortofoto a ZM 10
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Druhou zásadní otázkou popsanou v důvodech pro ověřovací průzkum bylo: zdali každé lázeňské místo obsahu-

je všechny funkce lázeňské vegetace, uvedené v literárních pramenech, a jakou formou jsou pojednány. To zname-

ná, jestli jsou v každých mapovaných lázních obsaženy základní uváděné funkce zeleně: hygienická, psychologická, 

mikroklimatická a estetická. Na základě provedených průzkumů je možné konstatovat, že ve větší či menší míře se 

skutečně v každých zkoumaných lázních nacházejí všechny základní hledané funkce. Avšak jak je již z přiložených 

map vidět, mikroklimatická funkce není do mapy zaznačena. Obecně se předpokládá, že převážná většina vegetace 

pozitivně přispívá k lepšímu mikroklimatu a tato funkce by musela být zaznačena u každého vegetačního prvku.

Zajímavým aspektem průzkumu byla náročnost posuzování dané funkce lázeňské vegetace. Bylo vždy snahou 

určit jednu funkci vegetace, která se jevila jako převažující. Samozřejmě se často jedna funkce překrývá s jinou, 

proto nelze brát tento výzkum dogmaticky. Značné dilema přicházelo při rozlišení funkce hygienické a specifických 

forem funkce psychologické. Tak, jak popisují literární prameny funkci hygienickou – izolace proti prachu, hluku, a 

pachům se neliší tolik od funkce psychologické, která se může projevovat ve formě izolace od dopravy či lidského 

chaosu. Nakonec se autorka rozhodla pro vymezování podle toho, zdali se jedná o dopravu v klidu či pohybu. Pokud 

se daná izolační clona nacházela mezi procházejícími lidmi a rušnou silnicí či cestou s jedoucími automobily, byla 

tato funkce určena jako hygienická. Pakliže se jednalo o dopravu v klidu, tzn. stojící automobily na parkovišti, tato 

doprava nevydává již žádný hluk ani pachy, proto bylo rozhodnuto spíše o funkci psychologické. Jak již bylo řečeno 

v úvodu kapitoly o důvodech provádění průzkumu těchto funkcí, nebylo záměrem nalézt každou psychologickou 

či hygienickou funkci v území, nýbrž hlavně tyto funkce objevit a zjistit, jakých různých podob mohou nabývat. Ná-

sledným efektem je potom inspirace těmito poznatky pro vlastní návrh.

Co se týče na první pohled nejvíce identifikovaných funkcí lázeňské zeleně, jedná se především o funkce psycho-

logickou a estetickou, blíže specifikovanou jako estetická a reprezentativní. Psychologická byla nalezena nejčastěji 

v podobě klid navozujících stromořadí, izolace od dopravy v klidu a lidského chaosu a dále jako vegetace opticky 

oddělující funkční plochy. Dalšími méně častými podobami psychologické funkce byly vegetace vytvářející ochranu 

zad sedícím návštěvníkům a další parkové prvky jako solitéry či skupiny stromů na otevřenější ploše. Estetická funk-

ce se v mapovaných objektech projevovala především formou květinových záhonů, vegetace rámující pohledy na 

daný objekt či plochu a v neposlední řadě vegetačních prvků dotvářející charakter uměleckého díla. 

Z dalších forem méně častých funkcí je možno zmínit vegetaci podél hlavních cest a komunikací identifikovanou 

pod funkcí hygienickou. Mikroklimatickou funkci, jak již bylo řečeno, má dle názoru autorky téměř každý vegetační 

prvek. 

Autorka identifikovala i další specifické funkce, které vegetace určitých lázeňských prostorů měla a nazvala je 

jako funkce: navodit podhorskou atmosféru, užitková a zatřetí funkce pro pobavení. Navození podhorské atmosféry 

bylo velmi zřejmé ve Velkých Losinách a Karlově Studánce. Autorka pod touto funkcí nalézala typické smrky u vstu-

pů jak do objektů či odlišných funkčních prostor, tak do budov. Druhou formou lázeňské vegetace, která v člověku 

vyvolávala pocit blízkosti hor, byly rododendrony. Druhá a třetí speciální funkce byla odhalena v prostorách dět-

ských lázní ve Zlatých Horách. Funkce užitková byla přiřazena velkému ovocnému sadu, který přiléhá k centru lázní 

a spadá dle autorky pod kategorii lázeňský park. Název funkce užitková je rozhodně diskutabilní, ale popravdě to, 

co tento sad dětem může nabídnout, jsou skutečně především ovocné plody. Případně by mohl být přejmenován 

na následující funkci: pro pobavení, protože si zde děti mohou hrát třeba na schovávanou. Hlavním důvodem, proč 

se ale autorka rozhodla vymezit i funkci Pro pobavení, je labyrint ze vzrostlého živého plotu. Zdá se, že není lépe 

popisná funkce, kterou má tento vegetační prvek nedaleko lázeňského centra.

Fotodokumentace výběru vegetace vhodně reprezentující funkci

Obr. 13 Psychologická funkce – stromořadí  
         (Foto: Autorka 2018) 

Obr. 14 Psychologická/hygienická funkce – 
   izolace od dopravy  (Foto: Autorka 2018) 

Obr. 15 Psychologická funkce – ochrana zad
  u posezení  (Foto: Autorka 2018) 

Obr. 16 Estetická/ reprezentativní funkce – 
trvalkové záhony u vstupů  (Foto: Autorka 2018)

 

Obr. 17 Estetická/ reprezentativní funkce – 
doplnění uměleckého díla (Foto: Autorka 2018)

Obr. 18 Funkce navození podhorské atmosféry – 
rhododendrony  (Foto: Autorka 2018)
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4.5.4. Závěr ověřovacího průzkumu a východiska pro vlastní návrhovou část

Závěrem k výsledkům průzkumu lze shrnout, že pro dosažení maximálního lázeňského dojmu a pocitu klidu 

není vždy zmíněný ideál rozmístění lázeňské zeleně podmínkou. Samozřejmě se dalo očekávat, že je nemožné, aby 

každé lázně odpovídaly nějakému konkrétnímu ideálu. Avšak pozitivním faktem je, že se mapované lázně tomuto 

ideálu alespoň blíží, a proto má smysl se nějakou takovou ideální představou zabývat. Na základě tohoto průzku-

mu pro vlastní návrh vyplývá, že lázeňské centrum by mělo souvisle navazovat na lázeňský park či les, aby se měli 

pacienti kam chodit rekreovat. Rozhodně už ze samotné podstaty lázní by neměla být dovolena jakákoli rozšiřující 

se zástavba narušující ráz lázní nebo jejich klid. Nemělo by být dovoleno budovat velká parkovací stání v prostoru 

lázeňského centra, ale maximálně při jeho okraji. Akceptovatelné jsou menší parkovací plochy u léčebných domů 

pro možnou mobilitu pacientů po okolní krajině. Vždy však záleží na léčebném zaměření a počtu léčených pacientů. 

Pokud do lázní jezdí lidé, kteří nemají moc šanci se hýbat a možnost odjet krátce autem, budování mnoha menších 

parkovacích ploch u domů nemá výrazný smysl. Rovněž autorka souhlasí s názorem prof. Otruby, že lázně by nemě-

ly být plně průjezdné a provoz centrem lázní by měl být co nejvíce omezen.

Co se týče důležitosti plynoucí z průzkumu funkcí lázeňské zeleně pro návrh je možné konstatovat následující. 

Významný a důležitý podíl v každých lázních by měla tvořit vegetace s převažující funkcí psychologickou jako jsou 

stromořadí, izolace od dopravy v klidu či lidského chaosu, vegetace vymezující rozdílné funkční prostory a dále 

vegetační prvky zajištující ochranu zad a pocit bezpečí při posezení. Jistě významnou vegetací působící na psychiku 

člověka jsou také další parkové prvky v podobě solitér či skupinek stromů. Další důležitou funkcí lázeňské vegetace, 

která by neměla být zcela opomenuta, je funkce estetická a reprezentativní. Speciálně v těsné blízkosti lázeňských 

domů, kde se koncentruje nejvíce pacientů, je vhodné, aby se mohli pacienti dívat na něco krásného. Zpravidla 

jde o trvalkové záhony či vegetaci doplňující nějaké umělecké dílo. V případě podhorských lázní vypadá poměrně 

přirozeně, pokud se užívá zmíněná vegetace s identifikovanou funkcí pro navození podhorské atmosféry. Jedná se 

zejména o smrky či jiné domácí druhy podhorských jehličnanů, které mohou být doprovázené hustými skupinkami 

rododendronů. Pokud jsou lázně v kontaktu s komunikací a projíždějícími auty, nemělo by být zapomínáno na hy-

gienickou vegetační clonu, která pacienty oddělí od nadbytečného hluku a provozu. 

4.6.  Související pojmy

Zájmové území: je oblast přiléhající k obci, ve kterém se řeší současné či budoucí funkční a technické vztahy a 

propojení s obcí (http://www.stavimedum.cz/dictionary.jsp?ch=w-z). 

Vegetace: je dle (ČSN) 83 9001 (1999) souhrn rostlin, který je tvořen buď člověkem založenými porosty nebo 

přírodními rostlinnými společenstvy.

Vegetační prvek: je dle Pejchala a kol. (2015) základní složkou díla zahradní a krajinářské architektury, která 

utváří prostor. Je charakteristický svým vzhledem, uspořádáním rostlin v prostoru a jakým způsobem je pěstován.

Zeleň: je dle České státní normy (ČSN) 83 9001 (1999) komplex spontánně vzniklých či úmyslně založených 

živých a neživých prvků zeleně, o nějž se většinou pečuje krajinářsko-sadovnickými způsoby a ve výjimečných pří-

padech může být tvořen pouze jedním vegetačním prvkem. 

Systém zeleně: je dle Otruby (2002) chápaný jako soubor ploch zeleně, které slouží jako propojovací 

prvek mezi volnou krajinou a městem. 

Obytnost krajiny neboli rekreační příznivost a obytný systém krajiny: Termín obytnost krajiny dle Lafarové 

(1988) in Flekalová (2015) vyjadřuje soubor vlastností, které se vyznačují vysokou ekologickou stabilitou, význam-

nými estetickými hodnotami, hygienickou nezávadností a zdrojem inspirace pro lidskou tvořivost. Podle Žáka (1947) 

in Flekalová (2015) je tedy pro rekreaci vhodná krajina výrazně přírodního charakteru, kam se nerozšiřuje nová zá-

stavba a ani rozsáhlá technická či dopravní infrastruktura. Specifickými znaky pro obytnost krajiny jsou možnosti 

k rekreaci, odpočinku, posezení, průchodnost (v této práci chápána také pod pojmem prostupnost) a úzký kontakt 

s přírodou. Soubor těchto obytných ploch utváří obytný systém krajiny Lafarová (1988) in Flekalová (2015).

Prostupnost: je autorkou pro účely této práce vnímaná jako pohodlné propojení jednotlivých ploch systému 

zeleně pro pěší pomocí cestní sítě.

Intenzitní třída údržby: Dle Šimka (2004) se jedná o souhrn pracovních činností a počet jejich nutných opa-

kování pro údržbu určitého vegetačního či technického prvku. VÚOZ Průhonice (1992) doplňuje, že se vymezují 

tři intenzitní třídy údržby ploch zeleně. I. intenzitní třída představuje nejnáročnější plochy zeleně na údržbu jako 

jsou reprezentační plochy na náměstích či u důležitých budov. Do II. intenzitní třídy se řadí plochy, které vyžadují 

středně náročnou údržbu. Patří sem zeleň kolem občanské vybavenosti, bytových domů či sídlišť. III. intenzitní třída 

představuje plochy nejméně náročné na údržbu. Patřit sem mohou plochy zeleně s charakterem volné přírody.
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4.7.  Související legislativa a ochranné režimy

4.7.1. Zákony vztahující se přímo k lázeňství

Hlavní legislativou vztahující se k lázeňství je Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících 

zákonů. Tento zákon vymezuje základní pojmy a podmínky, jakým způsobem vyhledávat, chránit, využívat a dále 

rozvíjet přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, které slouží zejména pro dietetické účely, přírodní 

léčebné lázně a lázeňská místa.

4.7.2. Zákony související s lázeňstvím ve vztahu ke krajině

Zákon č. 17/1993 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Zá-

kon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

neboli stavební zákon, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.

Všechny tyto zákony se týkají tvorby v lázeňské krajině modelového území ať už přímo či nepřímo. Z uvedených 

zákonů vyplývá, že člověk sám by měl chránit přírodní léčivé zdroje nebo je alespoň nepoškozovat, ctít a chránit 

přírodní, kulturně-historické a estetické hodnoty svého kraje a nejlépe je i dále rozvíjet. Rovněž by se měl držet 

základních zásad pro udržitelných rozvoj všech krajinných prvků.

5. METODIKA

Stěžejním předpokladem pro vypracování návrhové části jsou pochopení tvorby s lázeňskou zelení v rešeršní 

části a analytické rozbory, které jsou součástí praktické části výsledků práce. Metoda provedení ověřovacího prů-

zkumu literárního přehledu je popsána ve své samotné kapitole rešeršní části. 

Rozborová část se soustřeďuje na definování hodnot a problémů v území. Zpracování rozborů předcházelo 

prostudování dostupných literárních, mapových a obrazových zdrojů, které souvisí s Lázněmi Jeseník a Městem 

Jeseník. Rovněž byla prostudována veškerá územně plánovací dokumentace týkající se katastrálního území Jese-

níku, která pak sloužila k důsledné kritice navrhovaných změn v území jinými autoritami. Následně byl prováděn 

terénní průzkum, jehož součástí byla i klasifikace současné zeleně za použití metodik doc. Šimka (2015) a doc. 

Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.htm) a doplněna o specifičtější potřeby práce, zároveň bylo 

těchto metodik použito pro hodnocení funkčně kompozičních jednotek systému zeleně v území. Podrobný přístup 

k přizpůsobení těchto metodik je popsán v následujících dvou metodických kapitolách. Zároveň byly vypracovány 

inventarizace zeleně dvou prostor, které byly zpracovány v rámci ideové studie vybrané části systému zeleně. Pro 

tuto inventarizaci bylo použito metodiky dle Šimka (2015). Prováděné rozbory podrobně popsaly území lázeňské 

krajiny, sídla Lázní Jeseník a důležitých aspektů města Jeseník. Na základě získaných podkladů byly definovány 

hodnoty a problémy v území a byla formulována východiska pro návrhovou část. Závěry z analýz byly znázorněny 

v textu pomocí problémové mapy, shrnujících tabulek a grafických schémat.

Návrhová část práce se zabývá návrhem území na třech úrovních. První úroveň se soustředí na koncepční návrh 

území lázeňské krajiny ohraničené katastrálním územím Jeseníku a relevantní částí města Jeseník. Druhé úroveň 

se zabývá koncepčním návrhem lázeňského sídla. Třetí úroveň je věnována dvěma ideovým studiím jak v krajinné 

části sídla lázní, tak ve volné krajině pod lázněmi. Součástí všech návrhů jsou návrhové situace a mapy doplněné o 

grafická schémata, tabulky, vizualizace, tematické obrázky a další výkresy. Prostřednictvím diskuze v závěru práce 

byla provedena kritika vlastních výsledků práce. 

5.7.1. Metodika pro základní kategorizaci ploch a prvků systému zeleně sídel v území a okolní 

krajiny

Klasifikace ploch a prvků systému zeleně byla provedena na území sídla Lázní Jeseník, města Jeseník a okolní 

krajiny. Protože se autorka zaměřuje především na oblast lázní a přechodovou oblast mezi lázněmi a městem, byla 

také klasifikace zeleně zaměřena především na území lázní, okolní krajiny a pouze přiléhající části města Jeseník. 

Základní skladební jednotkou systému zeleně je dle Salašové (2018) Funkčně – kompoziční jednotka zeleně 

(FKJZ), nazývaná také jako kategorie zeleně či funkční typ zeleně (FT). V současné době se využívají všechny zmí-

něné termíny. Salašová (2018) uvádí, že konkrétně FKJZ je možné definovat jako prostorově vymezenou, ucelenou 

jednotku systému zeleně, která má specifickou roli v organismu sídla a určitý společenský význam. 

Klasifikace ploch a prvků systému zeleně území bylo provedeno na základě propojení metodik doc. Šimka (2015) 
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a doc. Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.htm) a následně byla přizpůsobena a doplněna pro 

specifičtější potřeby lázeňské problematiky. Funkčně-kompoziční jednotky zeleně byly v prvním kroku určovány 

dle skutečného stavu zeleně, aby mohly být následně při hodnocení ploch porovnány s cílovou FKJZ neboli zamýš-

leným pěstebním cílem. Pro obecnou kategorizaci zeleně byla tedy vypracována zvlášť mapa ukazující současnou 

FKJZ a pro hodnocení a posouzení ploch mapa druhá, která má za úkol poukázat na možný rozvojový potenciál 

vybraných ploch. Bližší metodika hodnocení je popsána v následující kapitole o hodnocení FKJZ. 

Vybrané funkčně-kompoziční jednotky

     Sídelní zeleň          Krajinná zeleň

           

             Ostatní zeleň

      

Popis vybraných funkčně-kompozičních jednotek zeleně

Vybrané funkčně-kompoziční jednotky jsou na území sídel rozděleny dle své lokalizace, aby bylo dále snazší 

modelové území hodnotit a vyjádřit procentuální zastoupení ploch zeleně lázní a lázeňské krajiny. Pokud se daná 

základní FKJZ nachází jak ve městě, tak v lázních, dostává přídavek ke své zkratce „m“ nebo „l“. Přídavek „m“ (měst-

ský) vyjadřuje plochy a prvky zeleně na území části města Jeseník. Druhé písmeno „l“ (lázeňský) charakterizuje 

plochy nacházející se ve vnitřním lázeňském území, hranice dané územním plánem města Jeseník. Popis jednotli-

vých základních ploch sídelní zeleně bude vždy řečen pouze jedenkrát např. P (park) či U (parkově upravená plocha) 

a nebude dále specifikován na městský či lázeňský. Tato konkretizující označení slouží pouze pro lepší orientaci 

v mapě a pro následné hodnocení. Krajinná ani ostatní zeleň přídavek dle lokalizace nemají, protože se zpravidla 

nacházejí pouze na území města či lázeňské krajiny a jejich poziční odlišení kvůli následnému hodnocení není tak 

komplikované.  

Sídelní zeleň

P – park

Jde o nejvýznamnější funkčně-kompoziční jednotku zeleně celého sídla a nejhodnotnější celek krajinářské ar-

chitektury vůbec. Jedná se o upravenou plochu, jejíž prostorová struktura naplňuje potřeby plnohodnotného od-

počinku. Člověku nabízí především harmonizaci těla a poskytuje prostor pro aktivní rekreaci v podobě mobiliáře, 

vodních či herních prvků. Vegetační skladba i intenzita péče se různí. Zpravidla však bývá vegetace spíše krajinářsky 

rozvolněná, za použití dřevinných solitér a skupin a obsahuje rozlehlé plochy trávníků.  

U – parkově upravená plocha

Plocha, která rozlohou neodpovídá parku. Její funkce je spíše dekorativní a intenzitní třída bývá vyšší než u par-

ku. Zpravidla se zde mohou nacházet květinové záhony, pravidelně sekané trávníky, dětské koutky atd.

R – rekreační zeleň

Plocha obsahuje rekreační areály, kempingy či travnatá dětská hřiště. Převažují zde prvky vegetační a 

procentuální zastoupení stavebních objektů nepřekračuje 25 %. 

T – ochranná zeleň

Jedná se o účelovou plochu, která slouží především ke zmírnění nežádoucích aspektů dopravy, či dalších provo-

zů a zařízení. Vegetace zde plní funkci hygienickou a psychologickou. Slouží často jako protihlukové stěny či vizuální 

bariéry. 

ZC – zeleň ostatní občanské vybavenosti

V území se jedná především o plochy u občanské vybavenosti, které nedosahují kvalit parkové plochy či jsou to 

plochy navazující na služby obyvatelům. Nepatří sem však průmyslové zařízení.

sídelní zeleň s hlavní funkcí zeleně
zkratka FKJZ

Pm park městský
Pl park lázeňský

Um parkově upravená plocha městská
Ul parkově upravená plocha lázeňská
R rekreační zeleň

Tm ochranná zeleň městská 
Tl ochranná zeleň lázeňská

sídelní zeleň s doplňkovou funkcí zeleně
zkratka FKJZ

ZD zeleň dopravních staveb
ZC zeleň ostatní občanské vybavenosti
H hřbitov

ZSm zeleň sportovních areálů městských
ZSl zeleň sportovních areálů lázeňských
ZK zeleň školních a kulturních zařízení 
ZP zeleň průmyslových areálů
ZZ zeleň zdravotnických zařízení

Zom zeleň obytných souborů městských
Zol zeleň obytných souborů lázeňských

krajinná zeleň
zkratka FKJZ

Ekologicky stabilní prvky
KY květnaté louky
KZ lesní klimaxová společenstva
KL porosty mimo les a remízy

KZD doprovodná vegetace cest
Prostorotvorné prvky

KN vegetace potočních niv
Plochy zeleně s rekreací

KR plochy zeleně s rekreací v přírodním prostředí
KZO zahrádkářské osady

Plochy pro produkci
KS extenzivní staré sady

ostatní zeleň
zkratka FKJZ

ZOP zemědělsky obhospodařovaná plocha
ST stromořadí
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ZD – zeleň dopravních staveb

Plochy v úzkém kontaktu s liniovými stavbami a komunikacemi. V území především zelený pás mezi oplocením 

domů a silnicí.

H – hřbitov 

Plocha účelová, podřízená individuálnímu řešení programu. Vegetace často liniová a vysokého vzrůstu.

ZS – zeleň sportovních areálů

Plochy zeleně uvnitř či na okraji sportovních areálů. Upravený režim přístupnosti, převážně oplocená plocha, 

pravidelně udržovaná. Jedná se o fotbalová hřiště, minigolf či tenisové kurty. 

ZSK – zeleň školních a kulturních zařízení

Plochy s vyhraženou zelení, navazující na zařízení pro mládež, církev či kulturní objekty, přístupnost zpravidla 

omezená.

ZP – zeleň průmyslových areálů

Zbytkové plochy zeleně navazující na průmyslové areály. Přístupnost zeleně závisí na přítomnosti oplocení da-

ného pozemku.

ZO – zeleň obytných souborů

Plochy zeleně navazující na hromadné bydlení a rodinné domy a slouží místním obyvatelům. Mohou se zde také 

nacházet dětská hřiště či pískoviště.

ZZ – zeleň zdravotnických zařízení

Jedná se zpravidla o plochy vyhražené zeleně s omezenou přístupností. Často obsahují parkově upravené plochy 

s pravidelnou údržbou.

Krajinná zeleň

KY – květnaté louky

Plochy extenzivního využívání s travnato-bylinnými společenstvy. Ekologická stabilita ekosystémů závisí na míře 

vlivu člověka (kosení, pastva atd.) Typickým znakem může být rozptýlená zeleň v podobě solitér či rozvolněných 

remízů.

KZ – lesní klimaxová společenstva

Plochy vykazující přírodě blízkou skladbu vegetace a vyskytuje se zde přirozená obnova porostů.

KL – porosty mimo les a remízy

Porosty, které nejsou součástí rozlehlého zapojeného lesa nad lázněmi, ale jedná se spíše o roztroušené menší 

pozemky lesního charakteru střídající se s trvalými travními porosty. Patří sem také zapojené staré zarostlé remízy 

vzniklé nahromaděním kamení z polí a zarostlé vegetací. 

KZD – doprovodná vegetace cest

Jedná se o liniová společenstva vegetace doprovázející hlavní pěší tahy v krajině. 

KN – vegetace potočních niv

Liniová společenstva vegetace doprovázející podhorské vodní toky v krajině.

KR – plochy zeleně s rekreací v přírodním prostředí

Zpravidla plochy zeleně s trvalými travními porosty, které doprovází rozptýlená vegetace dřevin. Plochy souvislé 

zeleně ve volné krajině, které slouží k pobytu v přírodě, rekreaci a oddechu. Za tímto účelem se zde mohou nachá-

zet drobné stavební objekty zaujímající maximálně 20 % základní plochy zeleně. Plochy mohou nabízet mobiliář 

v krajině k vychutnání výhledů a oddechu, přírodní hřiště či kempingové prostory pro možnost posezení u ohně a 

večerního zpěvu. Přírodní prameny v těchto oblastech mohou být osázeny domácími rostlinami tak, aby se zvýšila 

jejich estetická hodnota.

KZO – zahrádkářské osady

Jedná se zpravidla o zeleň ve správě státu, která dílčí pozemky pronajímá soukromým nájemcům. Přístup do 

vlastní zahrádky má pouze její nájemce. Utváření zeleně závisí od každého opatrovníka svého svěřeného pozemku.

KS – extenzivní staré sady

Zeleň, která v území kdysi bývala soukromá, dnes veřejně přístupná. Plochy trvale travních porostů, extenzivně 

udržovaných s ovocnými stromy.

Ostatní zeleň

ZOP - zemědělsky obhospodařovaná plocha

Zeleň sloužící k produkci dané plodiny. 

ST – stromořadí

Jedná se o liniové dřevinné společenstvo, které má zásadní propojovací funkci ekosystémů jak v sídle, tak kraji-

ně. Další funkcí stromořadí, zpravidla v sídle, je jeho reprezentativní a zklidňující charakter, uvozuje vstupy do sídla 

a propojuje plochy sídelního systému zeleně. V krajině se může jednat také jak o uvození přechodu krajiny v sídlo, 

tak o stromořadí upozorňující na nějaký artefakt v krajině.
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5.7.2. Metodika pro hodnocení FKJZ systému zeleně sídel v území a okolní krajiny

Metoda pro hodnocení vybraných ploch systému zeleně byla vytvořena opět na základě kombinace metodik 

Šimka (2015) a Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.htm) a byla upravena a doplněna o vlastní 

poznatky pro potřeby koncepce systému zeleně lázeňské krajiny.

Rozdílným aspektem od předchozí základní kategorizace zeleně, která popisuje současné FKJZ v území, pro 

vlastní hodnocení těchto ploch bylo využito principu určování ideální cílové FKJZ. Tohoto principu je využito z před-

mětu Ateliér biotechniky I. – Ekologický potenciál, kdy nebylo záměrem určit funkční typ zeleně přesně dle sou-

časného stavu, ale byl určován jako ideální cílový funkční typ, který se může od současného stavu lišit. Určení 

ideálního pěstebního cíle (cílové FKJZ) probíhá na základě znalosti stanovištních podmínek, potenciální přirozené 

vegetace a zároveň nalezení možného rozvojového potenciálu dané plochy zeleně. Následné hodnocení je tedy 

vztahováno k situaci, jak je na tom současná plocha zeleně vzhledem k zamýšlenému pěstebnímu cíli. Jedná se o 

kombinaci analytické a nastupující návrhové části, kde již autor projevuje svůj záměr s danou plochou. Této metody 

bylo využito proto, aby bylo možné poukázat na možný potenciál rozvoje určitých ploch jak v sídle lázní, tak okolní 

krajině. V opačném případě, pokud by bylo použito při hodnocení vždy jen současného funkčního typu (nebo také 

FKJZ), nebylo by možné prokázat tímto hodnocením možný budoucí potenciál určitých ploch. Některé plochy za 

situace určování funkčního typu jako pěstebního cíle se mohou jevit jako nestabilní a signalizovat možnost pro 

rozvoj, kdežto za situace pouhého konstatování současného stavu bez cílové představy by bylo toto hodnocení 

ochuzeno o uvedené aspekty. 

Atributy doplňující základní kategorizaci zeleně a hodnotící cílový stav FKJZ

Typ vegetačního prvku sídelní a krajinné zeleně a horizontální zápoj

Tento atribut je použit v plném rozsahu dle metodiky Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.

htm), proto zde budou uvedeny pouze typy vybraných vegetačních prvků. Byl určován pro sídelní, krajinnou zeleň 

i pro stromořadí.

1. plošný porost dřevin

2. liniový porost dřevin

3. plošný trvalý porost trav a bylin bez dřevin

4. liniový trvalý porost trav a bylin bez dřevin

5. plošný porost trav a bylin s vtroušenými dřevinami solitérními

6. plošný porost trav a bylin s rozptýlenými, ale uvnitř zapojenými skupinami dřevin

7. liniový porost trav a bylin s rozptýlenými, ale uvnitř zapojenými skupinami dřevin

8. sady

AT   městské a historické aleje nebo uliční stromořadí v trávníku

ST   ovocná stromořadí v extravilánu v travo-bylinném společenstvu

Funkčnost prvku

Atribut vychází ze stejné metodiky doc Kučery (cit. 2019), ale některá označení jsou přejmenována pro lepší 

přehlednost. Využit pro sídelní, krajinnou zeleň i pro stromořadí. „F“ popisuje prvek jako plně funkční, „O“ vyjad-

řuje nutnost prvku k obnově a „N“ znamená prvek navržený.

Prostupnost systému zeleně

Je vlastní vytvořený atribut pro hodnocení sídelní i krajinné zeleně.

1. plocha plně umožňuje napojení na další plochy systému zeleně skrze jasně vymezenou cestní síť

2. plocha částečně umožňuje napojení na další plochy systému zeleně skrze vyšlapané cesty

3. plocha neumožňuje napojení na další plochy systému zeleně

4. NN plocha nevyžaduje průchodnost

Vybavenost plochy

Atribut použit v plném znění dle metodiky Šimka (2015). Šimek (2015) uvádí, že vybavenost plochy se hodnotí 

pouze u sídelní zeleně, avšak pro potřeby této práce je hodnocení vybavenosti i krajinné zeleně klíčové. Zde uve-

dení zkrácené verze této metodiky, plné znění viz zdroj Šimek (2015). Vybavenost byla klasifikována třemi základ-

ními čísly 1–3, kdy „1“ znamená vyhovující, dobrý stav, „2“ vyjadřuje nedostatečnost a přestávání plnění funkce 

s následnou nutnou obnovou a „3“ znamená, že vybavenost na ploše chybí, neplní cílovou funkci, případně že 

neodpovídá charakteru FKJZ. Poslední kategorií je NN, což vyjadřuje nepřítomnost vybavenosti ale ani její potřebu 

na dané ploše.

Přístupnost

Je atribut použitý z metodiky dle Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.htm), kdy „P“ znamená, 

že je plocha volně přístupná, „O“ vyjadřuje časové omezení vstupu na plochu. Další kategorie přístupnosti nejsou 

v území klasifikovány.
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Vhodnost druhového složení

Klasifikováno třístupňovou škálou dle metodiky Šimka (2015) v jejím plném znění. Zde zkráceně „1“ vyjadřuje 

naprostou vhodnost druhů“ vůči potenciální vegetaci, „2“ znamená částečnou nutnou obnovu vegetace, případně 

doplnění o druhovou skladbu a „3“ vyjadřuje naprosto nevhodnou druhovou skladbu a signalizuje její celkovou 

nutnou obnovu.

Prostorová struktura

Klasifikováno třístupňovou škálou dle metodiky Šimka (2015) v jejím plném znění. Zde zkráceně „1“ odpovídá 

funkčnímu typu, „2“ vyjadřuje částečný zásah do prostorové struktury porostů za účelem prosvětlení, odclonění a 

„3“ neodpovídá funkčnímu typu a vyžaduje celkovou obnovu.

Pěstební a zdravotní stav dřevin

Klasifikováno třístupňovou škálou dle metodiky Šimka (2015) v jejím plném znění. Zde zkráceně „1“ vyjadřuje 

vyhovující stav zeleně a dlouhodobou perspektivitu, „2“ naznačuje potřebná pěstební opatření u části vegetačních 

prvků, „3“ vyjadřuje potřebu pěstebních opatření u většinu jedinců. U hodnocení pěstebního stavu stromořadí je 

využito čtyřstupňového hodnocení dle Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.htm), které intenzitu 

pěstebních zásahů specifikuje podrobněji.

Stabilita

Je atribut ukazující, zda-li je posuzovaný cílový funkční typ vůči současné situaci stabilizovaný či nikoli. Obě zmi-

ňované metodiky plochy vymezují jako „S“ stabilní a „N“ nestabilní.

Další doplňkové atributy pro stromořadí

Počet stran a počet řad, kdy buď je stromořadí jednostranné či dvoustranné a o jedné či dvou řadách. Dále se 

odlišuje v prostorové struktuře, kdy je tento atribut popisován jak úplnost stromořadí. Ta obsahuje čtyřstupňovou 

škálu, kdy „1“ znamená úplnost a maximální výpadek je do 20 %, „2“ vyjadřuje výpadek stromů od 20 do 40 %, „3“ 

výpadek od 40 do 60 % a „4“ se nazývá rozpadlé stromořadí s výpadkem větším než 60 %. Bližší popis metodiky 

hodnocení stromořadí dle Kučery (http://user.mendelu.cz/xkucera0/rozcestnik3.htm).

6. VÝCHOZÍ MATERIÁL A SOFTWARE

Pro zpracování bakalářské práce sloužily jako hlavní podklad mapy veřejně dostupné z mapových serverů: 

http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp. Hlavními využitými wms vrstvami do programu ArcGIS byly základní mapa 

ZM 10 a současná ortofoto mapa České republiky. Tyto vrstvy sloužily jako podklad pro zpracování terénních prů-

zkumů a následně vytvoření návrhu lázeňského sídla a okolní krajiny. Historický mapový a obrazový materiál byl 

získán ze Státního okresního archivu v Jeseníku, Vlastivědného muzea Jesenicka a od Lukáše Abta, autora knihy 

Atlasu jesenických pramenů, který se velmi zajímá o historii jesenického kraje a Lázní Jeseník. Rozbory byly vypra-

covány za pomocí informací a mapových podkladů veřejně dostupných z mapových portálů uvedených v sezna-

mů zdrojů. Ústní informace o problematice chodu a rozvoje lázní a lázeňské krajiny autorce poskytli zaměstnanci 

Priessnitzových léčebných lázní: Bc. Jitka Matušková, ekonomicko-personální ředitelka, Ing. Kateřina Tomášková, 

ředitelka obchodního úseku, Ing. Miroslava Kalinová, starající se o management zahrad a technický úsek a Mgr. Jiří 

Glabazňa, který se stará o program lázeňských hostů. Dále autorka práce hovořila s fyzioterapeutem Petrem Fár-

kem, působícím dnes v lázních Dolní Lipová, ohledně navrhovaných lázeňských okruhů. Rovněž nemalé množství 

důležitých informací pro práci poskytl již zmiňovaný geolog a autor regionálních vlastivědných a historických prací 

Lukáš Abt. Pro zpracování práce byl použit následující software: ArcGIS, AutoCAD 2018, Adobe Photoshop CS 6, 

Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Microsoft office Word a Excel.
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7. VÝSLEDKY PRÁCE

7.1.   Hranice území pro rozbory a návrhy v modelovém území

Hranice pro mapování a návrh modelového území byly vymezeny následovně. Nejširší mapované území slouží 

pro krajinářskou analýzu, následně návrh změn využití lázeňského území a koncepci uspořádání systému zeleně 

sídla lázní a přilehlé krajiny. Hranice tohoto území vede ze severu po katastrálním území města Jeseník a z jižní 

strany po hlavních dopravních tazích procházejících městem. Účelem není mapovat celé katastrální území měs-

ta, ale především napojení lázní na město Jeseník skrze krajinu. Proto hranice území obsahují pouze vyznačenou 

městskou část, jejíž součástí jsou i hlavní vycházkové a dopravní uzly jako náměstí, autobusové a vlakové nádraží.

Hranice pro rozbory a návrhy v sídle lázní je vymezena linií zastavěného území a z jižní strany je oddělena od 

rodinných a bytových domů pod lázněmi.

Hranice pro rozbory a návrh jednotlivých ploch lázeňské zeleně jsou tři. Jedna se týká spíše krajinářské části 

sídla lázní – Vyhlídky na lesní promenádě a druhá s třetí se nachází ve volné krajině jihovýchodním směrem pod 

lázněmi – Statky Víra, Naděje a Láska. 

Hranice území pro Vyhlídku na lesní promenádě je označena číslem 1 je vymezena v severozápadní části ces-

tami za dnešní horní vyhlídkou, pokračuje podél lesního porostu jihovýchodním směrem, dále vede několik metrů 

po spodní Ripperově promenádě severovýchodním směrem a opět se stáčí severozápadně podél postupně se 

ztrácející cesty k vrchní promenádě. 

Hranice území pro návrh širšího okolí statků je označena v mapě číslem 2 a vede v severovýchodní části podél 

lesa, ve kterém se statky nachází, přechází jihozápadním směrem po polní cestě směrem k Muzikantské stezce, 

dojde až k remízu, podél kterého hranice klesá po svahu dolů jihovýchodním směrem, překročí další polní cestu až 

k lesu a severovýchodním směrem se vrací zpět podél lesa až k nejzazšímu severovýchodnímu cípu parcely statku 

Láska. 

Druhá užší hranice pro území statků označena číslem 3 slouží pro orientační dendrologický průzkum význam-

ných dřevin v lesním porostu okolo třech zmíněných statků a vede pouze po parcelách bývalých zahrad těchto 

statků, dnes po okraji lesního lemu. 

© ČÚZK
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Obr. 19 Hranice mapovaného území, zvýrazněno nejširší území (podklad: ZM 10)
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 Obr. 20 Hranice černě – sídlo lázní, 1 – vyhlídka na promenádě, 2 – oblast statků, 
3 – oblast pro podrobný dendrologický průzkum v okolí statků (podklad: ZM 10)
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7.2.  Rozbor území širších vztahů: lázeňské krajiny

7.2.1. Širší vztahy a lokalizace modelového území

© ČÚZK

0 2,5 51,25 km´Legenda: řešené území

rekreační oblasti místa výhledů do krajiny
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1 restaurace Paprsek, lyžařské středisko   11 Rychlebské stezky - trail centrum 
2 lyžařské a turistické středisko Ramzová   12 výhled ze Sokolího vrchu
3 výhled z Obřích skal      13 ranč Orel - adrenalin park
4 horská chata a výhled z vrcholu Šerák   14 jeskyně na Špičáku
5 výhled z vrcholu Keprník     15 výhled z Čertových skal
6 výhled z vrcholu Smrk     16 rozhledna Zlatý Chlum
7 Lipovské stezky - cyklistické trail centrum   17 národní přírodní rezervace Rejvíz
8 muzeum J. Schrotha - zakladatele lázní v Lipová-lázně 18 NS zlatokopů - Zlatorudné mlýny
9 kemp - Bobrovník       19 lázně Zlaté Hory
10 jeskyně na Pomezí 

 jeskyně na Pomezí

 Obr. 2 lyžařské a turistické středisko Ramzová

Obr. 1 horská chata a výhled z vrcholu Šerák

 ranč Orel - adrenalin park  lázně Zlaté Hory

 NS zlatokopů - Zlatorudné mlýny

národní přírodní rezervace Rejvíz

důležité automobilové komunikace

Obr. 21 Širší vztahy se zaměřením na lázně a rekreaci (podklad: ortofoto a ZM 10)
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7.2.2. Přírodní charakteristiky a ochranné režimy

Geomorfologické poměry

Systém: Hercynský

Subsystém: Hercynská pohoří

Provincie: Česká Vysočina  (Demek, 1987)

Soustava: Krkonošsko-jesenická

Oblast: Jesenická

Celek: Zlatohorská vrchovina a Rychlebské hory

Podcelek: Bělská pahorkatina a sokolský hřbet

Okrsek: Jesenická kotlina, Podjesenická brázda a Sokolský hřbet (http://webgis.nature.cz/mapomat/)

Důležitým faktorem ovlivňující krajinotvorné procesy vybraného území je převýšení, které činí cca 320 m. Pří-

tomnost svahu výrazně ovlivňuje variabilitu různých charakteristik území (půdní, hydrologické, biologické a další).

Expozice svahů

Obě oblasti pro ideovou studii jsou orientovány k Jihovýchodu, takže se zpravidla jedná o velmi slunná stanovi-

ště, pokud se jedná o otevřené plochy. V lesních partiích jsou podmínky stanoviště zcela odlišné. 

Klimatologické poměry

Mapované území se z většiny nachází v klimatické oblasti CH7, nad 900 m i CH6 (Quitt, 1977). Podnebí je zde 

celkově chladné a vlhké. Průměrné roční teploty se pohybují okolo 7 °C a roční úhrn srážek je udáván přibližně 846 

mm (Culek a kol., 1996).

Geologické poměry

Z geologické mapy vyplývá, že pod svahy, v místech s nejnižší nadmořskou výškou a podél všech říčních toků se 

nachází různé říční naplaveniny. Směrem výše do svahů horniny přechází v deluviální hlinito-kamenité sedimenty, 

dále pak místy v metamorfity bazické až ultrabazické a následně velkou část svahu pokrývají metamorfity kyselé 

až neutrální, občasně s tmavými minerály. Vyšší partie zabírají z velké části vyvřelé horniny s tmavými minerály. 

Celkově je z mapy dobře patrné, že v nejvyšších částech kopce se nachází nejtvrdší, vyvřelé horniny, které se 

po svahu sesunovaly dolů, metamorfovaly, obohacovaly o tmavé minerály a ty nejmenší částečky skončily pod 

svahem.

 

Hydrologické poměry

Hydrologické poměry území jsou výrazně ovlivněny svažitostí terénu. Ve vyšších lesních partiích svahu se nachá-

zí velké množství přirozeně vyvěrajících pramenů. Celá mapovaná oblast jich čítá více než šedesát až sedmdesát. 

Tyto prameny spolu s dalšími vodními toky mají zásadní vliv na rozvoj ekologicky významných společenstev. Z těch-

to pramenů se tvoří potůčky a lesní bystřiny, které se stékají do řeky Bělé v údolí města Jeseník.

Hydrogeologické poměry

Nejvíce vody se nachází v oblasti údolních řek charakterizované průlinovým kolektorem a směrem do hor se již 

nachází jen puklinový kolektor, který jen dán značnou tvrdostí hornin.

Orientace svahů - Lázně Jeseník a okolí

© ČÚZK

April 10, 2019 0 0.25 0.50.13 mi

0 0.4 0.80.2 km

1:15,000

© Zeměměřický úřad

 Obr. 22 Expozice svahů s vyznačenou hranicí území 
a oblastmi pro ideovou studii
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Obr. 23 Geologické charakteristiky území
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Pedologické poměry

Při vodních tocích jak v údolí, tak i směrem do svahů, se nachází zamokřené půdy v podobě fluvizemí, glejí, 

pseudoglejí, kambizemí glegových a oglejených. Směrem do svahů poté přechází v kambizemě mesobazické. Ty 

zabírají největší část území. Ostrůvkovitě se také objevují kambizemě arenické.

Biogeografické jednotky

Provincie: Středoevropských listnatých lesů

Podprovincie: Hercynská

Bioregion: Jesenický      

Biochory:  4SJ Svahy na bazickém krystaliniku 4. vegetačního stupně (dále v. s.)

  4SS Svahy na kyselých metamorfitech 4. v. s.

  5SQ Svahy na pestrých metamorfitech 5. v. s.

  5DO Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. v. s. (Culek, 1996)

Potenciální přirozená vegetace

Mapa potenciální přirozené vegetace byla vytvořena v rámci předmětu Ateliéry biotechniky I., části ekologický 

potenciál. Obsahem je vymezení skupin typů geobiocénů (STG). Jedná se o skupiny s podobnými stanovištními 

podmínkami, které jsou zjišťovány na základě druhové rostlinné skladby rostoucí na daném stanovišti. Bližší specifi-

kace termínu viz Ambros & Štykar (1992). Pro zpracování bylo využito metodiky (http://user.mendelu.cz/xkucera0/

rozcestnik3.ht) a dle Geobiocenologie II (Buček & Lacina, 1999) pak byly určeny příslušné STG a zakresleny do ZM 5. 

 

Výsledky ukazují, že nejvíce zastoupené STG v mapované oblasti jsou bučiny s javorem (STG = 4 BC 3). Tuto in-

formaci potvrzuje i mapový portál Inspire (https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/), kde je celé území popsáno 

jako bučina s kyčelnicí devítilistou. Níže bude specifikována pouze STG 4 BC 3 a 4-5 BC-C (4) 5a, v rámci jehož území 

pracuje návrhová část nejčastěji. Informace jsou převzaty z Buček & Lacina (2007).

4 BC 3 Fageta aceris – bučiny s javorem (Fac)

Tato skupina typů geobiocénů se nachází na většině území. Je charakteristická vyšší bohatostí na živiny v půdě 

a normálním hydrickým režimem. Půdy bývají středně hluboké až hluboké. 

Stromové patro: Fagus sylvatica, příměs Abies alba, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Fraxinus excelsior, 

Tilia platyphyllos, T. cordata a Ulmus glabra. V podúrovni občas příměs (Carpinus betulus. 

Keřové patro: Lonicera xylosteum, Sambucus nigra, S. racemosa a Daphne mezereum.

Synuzie podrostu je velmi různorodá díky většímu přísunu živin. Nachází se zde jak mezofilní, tak nitrofilní dru-

hy. Hlavními zástupci jsou Mercurialis perennis, Galium odoratum, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum a ze 

zástupců kapraďorostů například Dryopteris filix-mas.

 Obr. 24 Pedologické charakteristiky území
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Obr. 25 Potenciální přirozená vegetace území (podklad: ZM 10)
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4-5 BC-C (4) 5a Fraxini-alneta superiora – jasanové olšiny vyššího stupně (FrAl sup)

Tato rostlinná společenstva se v území nachází především kolem vodních toků ve čtvrtém a pátém vegetačním 

stupni. 

Stromové patro:  Alnus glutinosa, ve vyšších polohách zasahuje i Alnus incana. Dále Salix fragilis, Fraxinus ex-

celsior, občasně Picea abies. 

Keřové patro: Frangula alnus, Sambucus racemosa či Viburnum opulus.

Synuzie podrostu: rovněž se zde nachází jak mezofilní, tak nitrofilní druhy, ovšem s vlhkomilnější tendencí. 

Hlavními zástupci jsou Chaerophyllum hirsutum, (Stellaria nemorum) či (Primula elatior). 

Závěr STG

Celkově je možno shrnout, že pro charakter mapovaného území je důležitá přítomnost svahu a jeho zamokření 

přírodními prameny a vodními toky, což má zásadní vliv na rozvoj potenciální vegetace. Nejvíce zastoupeným STG 

v území jsou Bučiny s javorem – 4 BC 3. Převážná část území se nalézá ve čtvrtém vegetačním pásu, na minerálně 

bohatších horninách a hydrický režim většiny tohoto pásu je normální. Jen fragmenty, podél vodních toků jsou za-

mokřenější nalézá se zde vlhkomilnější vegetace. Směrem do svahu se vzrůstající nadmořskou výškou živin ubývá, 

mění se vegetační pás a s ním i rostlinná druhová skladba. 

Pro samotný návrh by měly být vybírány dřeviny na základě uvedených STG. Díky největšímu zastoupení STG 

4 BC 3 bude vhodné pro většinu území vybírat druhy jako buk lesní, javor klen a mléč, lípu srdčitou či velkolistou, 

jasan ztepilý a jilm horský. Pro keřové patro budou vhodné druhy bezů a nejedovatých zimolezů. 

Aktuální vegetace

Co se týče současné vegetace mapovaného území tak území můžeme rozčlenit na 5 hlavních složek. Lázeňský 

les, vegetaci potočních niv, trvalé travní porosty, lesní porosty mimo rozsáhlý les a roztroušenou vegetaci okolo 

remízů a mezi loukami. 

V současné době je lázeňský les stále hospodářským lesem a již po staletí zde převažují smrkové monokultury 

obohacené o příměs jedle bělokoré a buku lesního. V 5. vegetačním stupni (dále v. s.) je těchto fragmentů s bukem 

či jedlí podstatně méně než ve 4. v. s., kde se les více podobá vegetaci potenciálního společenstva. Současným 

závažným problémem těchto monokulturních lesů je kůrovec, který již napadl velké množství smrků na Jesenicku 

a postupně se kácí jeden strom za druhým. Tato skutečnost však dá této krajině možnost obnovit své lesy tak, aby 

hospodaření v nich bylo do budoucna udržitelnější.

Za velmi ekologicky stabilní je možné považovat vegetaci podél podhorských potoků. Jejich dřevinná skladba 

z velké části odpovídá potenciálním společenstvům a vyskytují se zde především jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

olše horská či v nižších polohách lepkavá (Alnus glutinosa a incana), vrba křehká (Salix fragilis), javor klen (Acer 

pseudoplatanus) a buk lesní (Fagus sylvatica). 

Trvalé travní porosty v území nebývají nijak zemědělsky obdělávané, pouze dvakrát ročně sečené. Území ne-

bývá ani nijak výrazně hnojené, takže se zde mohou vyvíjet přírodě blízká luční společenstva. Můžeme zde nalézt 

převážně mezofilní ovsíkové louky.

Lesní porosty mimo rozsáhlý les a roztroušená krajinná vegetace obsahují podobnou dřevinnou skladbu. Jejich 

vývoj nebývá člověkem nadměrně narušován. Jedná se rovněž o hospodářské lesy, které však bývají jen občasně 

prosvětlovány. Protože je těmto společenstvům ponecháván poměrně přirozený vývoj, můžeme mluvit o přírodě 

blízkých společenstvech a jejich dřevinná skladba se blíží potenciálnímu společenstvu. Nachází se zde převážně 

dřeviny suťových lesů jako jsou javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata) a v menší míře javor mléč (Acer platanoides) a bříza bělokorá (Betula pendula).

Ochranné režimy

Dle dat z ÚAP ORP Jeseníku jsou zapojené lesní porosty ve vyšších partiích území součástí NATURA 2000 jako 

Evropsky významná lokalita. Na území nachází dva významné krajinné prvky (VKP). Jedním z nejdůležitějších pro 

lázeňské území je historicky hodnotné stromořadí podél hlavní cesty pro automobily vedoucí do lázní. Druhým VKP 

je stromořadí lemující hlavní promenádu v lázeňském lesním parku. Dle územního plánu se v území nachází čtyři 

památné stromy. V malých fragmentech se v území nachází 1. stupeň ochranného pásma vodního zdroje (ÚAP, 

2016).

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Na mapované území v severovýchodní části navazuje funkční regionální biocentrum, vymezené v ZÚR Olomouc-

kého kraje. V samotném území se dle územního plánu Jeseníku nejvíce hodnotných prvků systému ÚSES nachází ve 

výše lokalizovaných lesích chráněné Naturou 2000 (EVL). Jsou to především lokální biocentra a biokoridory a regio-

nální biokoridor. Z těchto lesů je ÚSES propojen s městem Jeseník skrze dva hlavní potoky a okolní vegetaci vedoucí 

ze severních lesů až k řece v údolí města Jeseníku. Tato propojení hlavního lesa a městské zeleně jsou umožněna 

skrze lokální biocentrum a biokoridor. 

Celkové pokrytí současně fungujících prvků ÚSES v mapované krajině je dle názoru autorky plně dostačující. 

Veškerá biocentra jsou dobře napojena patřičnými biokoridory. Proto v následném návrhu nebude ÚSES dále roz-

váděn. 
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7.2.3. Historický vývoj města Jeseník a Lázní Jeseník

Město Jeseník

První zmínky o vzniku města pochází z roku okolo 1267 při kolonizaci dvou řek Bělé a Staříče. Od tohoto roku 

až do 1948 nese město názvy neustálých variací německých slov „frei“ znamenající volný a „Wald“ v překladu 

les. Město nikdy nemělo opevnění, ale nacházelo se v údolí obehnaném ze všech stran lesy. Názvy města v 1267 

Vriwald, 1576 Freiwaldau, 1758 Freyenwald, 1897 opět Freiwaldau či 1919 „počeštěně“ Frývaldov vždy vycházely 

pravděpodobné z významů: místo ve svobodném lese, místo zbavené lesa či odlesněné místo. Protože při koloniza-

ci místo ještě odlesněné nebylo, název se mohl odvíjet od svobody kácet dřevo v lesích (Zuber, 1966). 

Město Jeseník se v dobách svého vzniku zaměřovalo především na těžbu zlata a železné rudy. Nevětšího roz-

květu v dolování nerostů se městu dostalo na konci 15. století, kdy město získává rodina Fuggerů z Augsburgu, 

majetných důlních podnikatelů a sláva hornického města pokračuje až do poloviny 16. století, kdy se Fuggerovi 

města vzdávají. Do poloviny 17. století sláva dolování postupně upadala, což zapříčinilo rozvoj řemeslné výroby a 

sice hlavně tkalcovství. 

Vývoj města značně ovlivnily dva požáry v letech 1625 a 1638 kdy shořely jak desítky domů a radnice, tak v dru-

hém případě téměř celé město spolu s kostelem, farou a dalšími významnými budovami.

Velikou ranou pro vývoj města byla i třicetiletá válka, kterou doprovázely hladomor a vnik Švédů do města roku 

1646. Ruku v ruce s obdobím války začínaly ve městě panovat časy dlouhotrvajících inkvizičních procesů, kdy kvůli 

obvinění z čarodějnictví bylo upáleno během tří fází okolo dvou set osob. Třetí etapa počínající rokem 1651 byla co 

se týče upálených osob ze všeho nejdrsnější, kdy z celkového počtu bylo upáleno kolem stovky osob za jediný rok. 

Po třicetileté válce a čarodějnických procesech se město opět dostává do pozitivnějšího období, kdy se začíná 

po hornické době rozvíjet jiné odvětví, a sice obchod a řemeslná výroba. Na tento obrat v zaměření města měl vliv 

Vratislavský mír, díky kterému se část území, dnes zvané Jesenicko, stává součástí habsburské monarchie a ruší tak 

dlouhotrvající hospodářské vazby s dnešním Polskem. Následně tyto úspěchy hned střídají tři další ničivé požáry 

v průběhu 17. století. 

Největší naději na rozkvět se městu dostává na konci 18. století, kdy se rodí dvě, pro Jeseník velmi významné, 

osobnosti Adolf Raymann a Vincenz Priessnitz. Raymann se během svého života zasloužil o rozvoj textilní výroby 

ve městě do takové míry, která zapříčinila rozvoj města a nárůst městské zástavby nejméně o trojnásobek. Vincenz 

Priessnitz se naopak narodil v osadě Gräfenberg na kopci nad městem Jeseník a zde založil první vodoléčebný 

ústav na světě. Za jeho života se rovněž rozšířela další zástavba v návaznosti na lázně (Growka, 2008). O Gräfen-

bergu, nynějších Lázní Jeseník, bude ještě řeč v další kapitole. K této etapě města je možno říci, že od poloviny 19. 

století se díky významnému textilnímu průmyslu a věhlasu lázeňství dnešní Jeseník stal nejvýznamnějším sídlem 

Jesenicka (Zuber, 1966).

Počátek 20. století a období mezi první a druhou světovou válkou se nese ve znamení obávaného nástupu soci-

ální demokracie následované hitlerismem, který však místí obyvatelstvo vítá s nadšením. Rok 1938 naopak události 

obrací a německé obyvatelstvo je pod tlakem sudetské okupace.

Druhá světová válka znamená jak pro lázeňství, tak pro rozvoj města značnou ztrátu. Z lázní se stává vojenský 

lazaret a z území lázní i města se vytrácí cestovní ruch. Okolo roku 1946 dochází k odsunu převážné části němec-

kého obyvatelstva z území dnešního Jeseníku a s ní také přední odborníci, kteří mohli pro zachování chodu firem 

zůstat. Tato událost měla pro Jesenicko fatální následky jak hospodářské, tak kulturně-historické. Počtu obyvatel za 

předválečného období okolo 7000 lidí se město opět dočkalo až v sedmdesátých letech minulého století. 

S nástupem socialismu po roce 1948 se vytrácí z kraje všechny kulturně-historické vazby spolu s tradicemi 

celého kraje. Soukromý hospodářský sektor zaniká nebo se musí přizpůsobit novým tendencím rozvíjejících se 

družstev apod. Kolem roku 1960 město ztrácí většinu svých výhod jako okresní město a stává se součástí okresu 

Šumperk. Svou pozici okresního města Jeseník získává až v roce 1996 a v 2000 se z Jeseníku stává obec s rozšířenou 

působností (Growka, 2008).

Obr. 26 Pohled na město Jeseník z 1938

 Obr. 27 Pohled na město Jeseník z 2018, Foto: Autorka 2018
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Lázně Jeseník, život Vincenze Priessnitze a jeho následovatelů

Lázně Jeseník, dříve Gräfenberg, jsou neodmyslitelně spjaty se jménem Vincenz Priessnitz, zakladatelem prv-

ních vodoléčebných lázní na světě. Vincenz se narodil roku 1799 sedlácké rodině v jesenické kolonii Gräfenberg 

(Tinzová, 2013). V jesenických krajích se traduje, že Priessnitz již od malička měl neuvěřitelný vztah k přírodě a 

uměl jí naslouchat. Léčitelský talent obyčejného sedláckého synka se rodil v lese, když pozoroval zraněnou laň 

chodící k potoku, která si zde postupně vyléčila pod chladivou vodou ránu. Ve svých 17 letech byl těžce zraněn a 

svá polámaná žebra si sám vyléčil odpozorovanou metodou omýváním vodou a chladivými obklady. K údivu všech 

doktorů, kteří mu nedávali naději na plnohodnotný život, se uzdravil. Od té doby za Vinzenzem začali chodit lidé 

z osady, které vždy Priessnitz zdárně vyléčil. Zvěst o jeho vodoléčebných schopnostech se rychle roznesla po kraji a 

již v roce 1820 se začali k Priessnitzi sjíždět pacienti na delší ozdravný pobyt (Growka, 2017). 

Po dlouhou dobu svých počátků s vodoléčbou byl Priessnitz obviňován místními doktory a ranhojiči ze šarla-

tánství, dokonce byl i na nějakou dobu uvrhnut do vězení. Ani tyto okolnosti však Priessnitze neodradily od jeho 

vlastní cesty a rok 1837 se považuje za oficiální vznik lázní Gräfenberg, i když prapůvodně lázně vznikaly již od roku 

1826. Od doby oficiálního povolení pro provozování vodoléčebných lázní již Priessnitzovi nic nebránilo k rozkvětu 

jeho tehdejší slávy. Gräfenberg se začal rozšiřovat a postupně se měnilo i složení lázeňských hostů. Od obyčejných 

děveček a sedláků se v lázních začaly objevovat i majetnější vrstvy, včetně evropské šlechty (Tinzová, 2013). Za 

Priessnitzem se sjížděli i doktoři z dalekých zemí, aby studovali jeho neotřelé vodoléčebné metody, a Vincenzovy 

znalosti rozšiřovaly do celého světa. Nejméně po celé Evropě je tak možné najít ústavy podobného charakteru 

Priessnitzovým lázním (Growka, 2017). 

Téměř každý jesenický rodák ví, že Priessnitzovy metody se zakládaly na velmi jednoduchých principech. Do-

statku pohybu na čerstvém vzduchu a slunci v horském prostředí, pravidelný pitný režim čerstvé pramenité vody, 

práce na vzduchu v podobě řezání dříví či odhazování sněhu a v neposlední řadě dobrá nálada, kdy pacienti měli 

mezi sebou výhradně zakázáno hovořit o svých problémech či politické situaci mimo hranice lázní.

Dle Tinzové (2013) se Priessnitzům vytoužený dědic narodil až na sklonku Vincencova života a mezitím vycho-

val se svou ženou Sofií pět dcer. Je obecně známo, že pro svou oddanost svým pacientům a svému poslání však 

Priessnitz nemíval moc času na svou rodinu a výchova dětí tak zůstávala spíše na jeho ženu Sofii. Priessnitz umírá 

v polovině 19. století rokem 1851 (Tinzová, 2013).

Věhlas Priessnitzových lázní však ani jeho smrtí nekončí, což dokládají i později vzniklé pomníky a prameny jako 

poděkování pacientů za jejich vyléčení. Původní ráz prostých lázní gräfenberského zakladatele střídá nástup období 

rozkvětu velkého kulturního dění a do lázní se sjíždí společenská smetánka z celé Evropy. 

Priessnitzův syn lázně vlastnil, avšak v díle svého otce nepokračoval. Zato hned samého roku Priessnitzovy smrti 

bylo rozhodnuto o novém nástupci, doktoru Josefu Šindlerovi. Vystudoval chirurgii a farmacii a ač se ztotožňoval 

s intuitivními metodami slavného Priessnitze, snažil se je vždy vědecky podložit. Některé z radikálních Priessnit-

zových metod omezil a pacienty vyšetřoval svými lékařskými metodami. Za jeho života se věnoval i hospodářské 

činnosti, ve které na Priessnitze navázal, a rovněž postavil i několik lázeňských domů. Spolu s Priessnitzovým zetěm, 

vojenským důstojníkem Johanem Ripperem se snažil o zachování Priessnitzova odkazu a světového prvenství vodo-

léčby. Společně o Priessnitzovi nashromáždili velké množství knih, grafik a dokumentů, které jsou díky Ripperově 

dceři dnes k nalezení v jesenickém archivu a muzeu. 

Rovněž za Šindlerova působení se nespočet lázeňských hostů zasloužilo o vznik turistických cest a zvelebení 

pramenů. K rozvoji turistiky v jesenických horách přispěl i Johan Ripper, který v Jeseníku roku 1881 založil Morav-

sko-slezský sudetský horský spolek. Toto sdružení se staralo o značení turistických tras v Hrubém Jeseníku, stavělo 

chaty, útulny a rozhledny. K dalšímu sportovnímu vyžití přispěl spisovatel Viktor Heeger, který roku 1887 po svém 

návratu ze Skandinávie zavádí ve Slezsku první horské lyžování. 

Po smrti Priessnitzova syna, vlastníka lázní za působení Schindlera, dědí lázně jeho vnuk Vincenz Alois Priess-

nitz. Stává se součástí společnosti Priessnitzovy léčebné ústavy na Gräfenberku s.r.o., která mu finančně umožnila 

v roce 1910 vznik dnes vyhlášeného sanatoria Priessnitz. Jednoduchý a přirozený styl života se mění v klasicistní. 

Dává se přednost měšťanskému a módnímu lázeňskému stylu. Již za dob života Šindlera bylo pro lázeňské hosty 

otázkou bontonu nebydlet přímo na Gräfenbergu jako za Priessnitze, ale ve městě Frývaldově, dnešním Jeseníku.

Nástupci Šindlera byli například Eduard Emmel, který léčbu rozšířil o masáže. Nejvýznamnějším pokračovate-

lem Šindlera byl doktor Josef Reinhold, který spolu s doktorem Josefem Hatschekem úspěšně přenesly lázně i přes 

období první a druhé světové války a obohatily léčbu o psychiatrické zaměření. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o Jeseníku i lázně Gräfenberg zažívaly po období 2. světové války krušné chvíle. 

Přední lázeňští lékaři byli odsunuti spolu s dalším německým obyvatelstvem a jejich majetky byly znárodněny. Také 

v lázních panovaly silné „odgermanizační“ tendence, proslulé obchodní značky „Priessnitz“ a „Gräfenberk“ zanikají 

a lázně se přejmenovávají na Lázně Jeseník. Lázně si musely místo německy mluvícího obyvatelstva začít hledat 

novou klientelu, ale díky tradičnímu psychiatrickému zaměření se do dnešních dob zachovali. Místo lázeňské sme-

 Obr. 28 Pohled na panorama lázní z 1932  Obr. 29 Pohled na panorama lázní z 2018 
(Foto: Autorka 2018)
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tánky sem jezdili pracující, horníci či váleční invalidé. 

Po druhé světové válce byl velmi výrazně ovlivněn vývoj architektury lázeňských domů. Doba socialismu měla 

za následek změnu architektury domů v unifikovanou šeď a ztrátu původního tvarosloví. S pádem socialismu vzniká 

samostatná akciová společnost Priessnitzovy léčebné lázně, která znamenala pro vývoj architektury opačný ex-

trém. Lázeňské domy se začaly přestavovat v duchu postmoderního eklektismu, který často nerespektoval horský 

jesenický ráz lázní a krajiny. 

Na přelomu 20. a 21. století se Lázně Jeseník dostávají na seznam UNESCO a nové snahy o rozvoj lázní již pokra-

čují v duchu Priessnitzova odkazu (Growka, 2017).

7.2.4. Demografická data města Jeseník a Lázní Jeseník

Osada Gräfenberk (dnes Lázně Jeseník) byla vždy součástí města, je tedy zbytečné prohledávat konkrétní čísla 

sčítání obyvatelstva pouze pro tehdejší Gräfenberk. Z toho důvodu byly posouzeny tendence vývoje obyvatelstva 

v celém Jeseníku, na který měl rozvoj tehdejších lázní značný vliv.

Velmi zajímavá data vývoje počtu obyvatel by mohla být z počátků let působnosti Vincenze Priessnitze a Adolfa 

Raymanna. Avšak první relevantní údaje ze sčítání obyvatelstva se autorce povedlo nalézt až z roku 1836. Priessnitz 

žil do let 1851 a Raymann do 1883. Na základě uvedené historie o lázních a městě Jeseník jsou však pro představu 

dostupná data o počtu obyvatel dostačující. Je-li vzato v úvahu, že oficiální vznik Priessnitzova vodoléčebného 

ústavu se datuje až v roce 1837, od té doby již nic nebránilo plnému rozvoji lázní a s ním i souvisejícímu nárůstu 

možnosti obživy a žití v lázeňské krajině. Dále z uvedené historie města Jeseník měla na rozvoj obyvatelstva a nové 

zástavby výrazný vliv textilní výroba Adolfa Raymanna, která rovněž poskytovala obživu většině obyvatel Jeseníku. 

Působnost těchto dvou osobností tedy podkládají uvedená demografická data, kdy od roku 1836 až do 1880 se 

populace Jeseníku více než zdvojnásobila. 

Až do nástupu okupace Sudet (1938), doprovázené pozdějším vyhnání německého obyvatelstva z Jeseníku 

(1946), se počet obyvatel více či méně stále zvyšoval či mírně kolísal. Po odsunu Němců město Jeseník na nějaký 

čas ztrácí svou vyšší početnost, avšak rozdíl od 1939 do 1947 není kupodivu tak markantní. Jeseník brzy osídlili 

noví čeští obyvatelé a na demografických datech se tato skutečnost tolik neprojevuje. Mnohem větší vliv však tato 

nešťastná událost ztráty německých obyvatel měla na know-how Jeseníku a lázní. Němci velmi dobře věděli, jak 

určité věci stavět, a to jak v sídle, tak krajině.  

Od odsunu Němců měl počet obyvatel již narůstající tendenci, během posledních dvaceti až třiceti však lidí 

v Jeseníku ubývá. V dnešní době je pro Jeseník stále významným problémem nedostatek pracovních míst, což činí 

značnou překážku začínajícím rodinám. Avšak ani tato skutečnost mnoho milovníků Jeseníků neodradí a snaží se 

najít způsob, jak v těchto stále trochu zapomenutých končinách zůstat.

7.2.5. Historický vývoj využití krajiny a jejích krajinných struktur

Zhodnocení změny krajiny v čase

.

   

Z obrázků č. 30, 31 a 32 je patrné, že se v období 19. a 20. století na utváření krajiny významně podílelo země-

dělské hospodaření. To dokládá i Kočka (1993), který píše o Vincenzi Priessnitzi, zakladateli jesenických lázní, jako 

o velkém hospodáři, který často pracoval na polích přiléhajících k lázním. Při porovnání současného stavu krajiny 

a krajiny z 50. let 20. století či dokonce období stabilního katastru z 30. až 40. let 19. století, je možno jasně vidět, 

že ještě před 70 lety byl na území větší podíl dlouhých pásů polí, úzkých, případně mozaikovitě rozdrobených zá-

humenicových plužin. Tyto plužiny sahaly do vyšších nadmořských výšek. V polovině 20. století, pravděpodobně 

následkem jak odsunu německého obyvatelstva z kraje, tak nástupem vyšší oblíbenosti práce ve městech, práce 

na polích ubývá a nejvýše položené plužiny zarůstají lesem. Tím, že však zemědělské hospodaření nebylo v jesenic-

kých podhorských oblastech tolik výnosné, doba scelování pozemků v 50. a 60. letech krajinu extrémně výrazným 

způsobem neovlivnila. Stále jsou v současné době patrné remízy mezi loukami, avšak dnes již zarůstají lesem nebo 

se zvětšují do šířky. 

Dle výpovědí místních obyvatel a zaměstnanců archivu se v území pěstovaly méně náročné plodiny jako bram-

bory, žito a len. Také pastva a krav a koz nebyla výjimkou. 

Rok 1836 1869 1880 1900 1910 1921 1930 1939 1947
Počet obyvatel 3 697 7 149 7 799 8 718 9 242 8 956 10 584 9 788 7 129

Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2013 2018
Počet obyvatel 8 583 8 914 9 957 12 342 13 039 12 700 11 897 11 597 11 271

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel města Jeseník, součástí jsou i Lázně Jeseník

 Obr. 30 Císařské otisky stabilního 
katastru s hranicí vyznačeného území

Obr. 31 Ortofoto z 50. let 
s vyznačenou hranicí území 

Obr. 32 Ortofoto současnost 
s vyznačenou hranicí území
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Historická cestní síť

Historickým podkladem této mapě byly císařské otisky ze stabilního katastru dostupné z: https://archivnima-

py.cuzk.cz Z mapy je možné vidět, že z dob stabilního katastru, kdy také žil Vincenz Priessnitz, se zachovalo velké 

množství cest až do dnešní doby. Důležitými dochovanými trasami jsou hlavní cesta do lázní z města, po které dnes 

jezdí automobily, a další pěší cesty, které propojují lázně s městem. Naopak je z mapy patrné, že se v území nachá-

zelo velké množství cest podél remízů, když lidé v tu dobu obdělávali pole.

Historické krajinné struktury

Důležitou dochovanou historickou strukturou je železnice z roku 1888, o jejíž vystavění se zasloužil Johann 

Ripper, zeť Vincenze Priessnitze (kniha Proměny staletí…). Dalšími hodnotnými dochovanými strukturami jsou vý-

znamný krajinný prvek Ripperova promenáda, komunikace vedoucí do lázní a důležité historické památníky. 

Na množství historicky významných nedochovaných struktur autorku upozornil jeden z nadšených místních 

obyvatel, který se zabývá historií Jesenicka a rozvojem lázní. Z těchto nedochovaných hodnot, ze kterých dnes na-

lézáme pouze ruiny nebo nic, je možné jmenovat například lázeňský altán na Železné hoře, tři hospodářské statky 

se jmény Víra, Naděje a Láska a jako třetí významnou stavbou bývala lesní restaurace a vyhlídka Waldfrieden.

© ČÚZK
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Příloha 1 Analýza historických krajinných struktur (podklad: Ortofoto)
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7.2.6. Historický vývoj rozšiřování sídla

Přiložená mapa je vytvořena na podkladu katastrální mapy Jeseníku dostupné z:xxxxxxxxxxxxx. Vývoj zástavby 

je dokumentován na základě čtyř časových období. Data zobrazená v mapě byla získána z císařských otisků stabil-

ního katastru, map 2. a 3. vojenského mapování, dobových fotografií a orotofoto mapy z 50. let 20. století. doku-

mentuje vývoj zástavby od neznámého roku do 1840, kdy žil zakladatel místních lázní Vincenz Priessnitz, a jakým 

způsobem se následně rozšiřovala až do současnosti. Z mapy je dobře patrné, jakým způsobem se začínala krajina 

osidlovat. Nejdříve se vytvořilo historické jádro města, kde je dnešní náměstí, a tato zástavba postupovala podél 

hlavních cest. Pod územím dnešních Lázní Jeseník se dříve nacházela osada Gräfenberk, ze které pocházel zakla-

datel místních lázní a dal tak vzniku jádra lázeňského sídla. Ostrůvkovitě se ve svažité krajině objevují domečky, 

z kterých se do dnešních dob některé nedochovaly. 

7.2.7. Charakteristika aktuálního využití krajiny a sídla 

Landuse

Z tabulky plošných výměr současného využití pozemků a mapy je možné vidět, že území obsahuje velké množ-

ství lesních, lučních společenstev a dalších ploch zeleně. 

Na základě výměry pozemků s rozdílným způsobem využití autorka ověřila, zdali se možné považovat modelové 

území za harmonickou krajinu. Pro toto posouzení byl použit základní vzorec pro výpočet koeficientu ekologické 

stability (KES) uvedený v Salašové (2015). Tento koeficient vyjadřuje poměr součtu výměr lesní půdy, luk, pastvin, 

zahrad, ovocných sadů a vodních ploch ku orné půdě a zastavěným plochám. Tj. poměr mezi ekologicky stabilními 

a nestabilními společenstvy. Vinice a chmelnice ve vzorci byly vynechány, protože se v území nevyskytují. Výsledný 

koeficient ekologické stability pro území činí 5,1. Protože se tento koeficient nachází výše, než je klasifikována har-

monická krajina (KES = 0,50 – 2,89), ale níže než krajina relativně přírodního typu (KES = nad 6,20), je možné krajinu 

modelového území považovat za krajinu harmonickou, blížící se krajině relativně přírodní.
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Příloha 4 Land use (podklad: ZM 10 a https://nahlizenidokn.cuzk.cz)

druh pozemku celková výměra (m2) výměra (ha)
lesní pozemek 1778431 178
trvalý travní porost 903156 90
zeleň a zatravněné sportoviště 1792283 179
orná půda 259004 26
zahrady 3902436 390
nájemní zahrádky 11646 1
vodní plochy 115636 12
zastavěné plochy 1407264 141
CELKEM 10169856 1017

Tab. 2 Plošné výměry současného využití pozemků
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Kompozičně-funkční analýza celého území

Některé charakteristiky v mapě přílohy 5 mají přívlastek „L“ (nachází se v lázních) či „M“ (výskyt ve městě). Tato 

specifikace byla vymezena z důvodu, aby byla snazší orientace v mapě a snadněji určitelné, co patří do lázeňského 

území. To je dáno hranicí vnitřního lázeňského území definované v územním plánu města Jeseník.

Co se týče funkčního využití území, pro tuto práci jsou důležité především aktivity a vybavenost spojené s lázeň-

skými hosty. Návštěvníci lázní se většinu času zdržují v lázeňském areálu, ale občas dojdou i do města. Turistickými 

atrakcemi jsou zde především náměstí a Vodní tvrz. Ve dne slouží pro chvíle odpočinku městský park Smetanovy 

sady či různé restaurace, kavárny a obchůdky, v mapě se nachází v kategorii smíšené SOS – obchodu a služeb. Jako 

večerní zábava se pacientům nabízí divadlo či kino.

Současné využití lázeňského území 

Tato mapa vychází z kategorií třídění lázeňské zeleně popsané v rešerší části, kterými jsou zeleň lázeňského 

centra (zde centrum lázní), lázeňský park a lázeňský les. Ostatní vyobrazené kategorie využití jsou generalizovány 

způsobem, jaký zaujímá daná plocha vztah vůči lázním. Například v tomto případě není důležité, jaké konkrétní 

plošky se ve městě nachází, ale podstatnější jsou hranice městské zástavby a kde již zastavěné území přechází ve 

volnou krajinu. Této mapy bude využito pro srovnání současného a navrhovaného využití lázeňského území v ná-

vrhové části práce.

Samotný obsah mapy ukazuje, že sídlo lázní se skládá z hlavního centra obklopeného ze dvou stran lázeňskými 

parky. Ze severní části, již vně zastavěného území, na centrum lázní navazuje rozsáhlý lázeňský les. Z východní a 

západní strany lázně přechází ve volnou krajinu a z jihu navazuje na centrum ostatní zástavba s rodinnými či rekre-

ačními domy. Volná krajina ve svahu pod lázněmi navazuje na město v údolí. 

hranice vnitřního lázeňského území
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Příloha 5 Kompozičně funkční analýza území (podklad: ZM 10 a ÚP Jeseníku) Příloha 6 Současné využití lázeňského území (podklad: ZM 10)



34

7.2.8. Vlastnictví pozemků

Pro návrh ať už v sídle nebo krajině je pozitivní, že velká část území patří buďto městu Jeseník nebo lázním, a 

jakékoli změny ve využití pozemků by se týkaly menšího počtu jejich majitelů. Rovněž jakákoli údržba krajiny či sídla 

bude mít jednodušší management, pokud má jednoho či nižší počet vlastníků. 

7.2.9. Provozní vztahy a turismus

Provozní vztahy

Celé město je dostatečně propojeno silniční sítí. Pro zklidnění dopravy ve městě slouží obchvat vyznačený na 

mapě červenou barvou – silnice I. třídy. Město je s lázněmi propojenou skrze obslužnou komunikaci. 

Z hlediska dopravy v klidu se ve městě nachází mnoho malých parkovacích ploch, kde mohou turisté a jiní ná-

vštěvníci zanechat své auto a pěšky, autobusem nebo místním vláčkem „Lázeňáčkem“ se dostat do lázní. 

Železniční doprava je v území lokalizována při horní hranici městské zástavby, takže děj v centru města nena-

rušuje. Západním směrem od vlakového nádraží pokračuje směrem na Zábřeh a severovýchodním směrem na 

Českou Ves. V současné době není pro pěšího návštěvníka cesta od vlakového nádraží do lázní nikterak příjemná a 

toto propojení vyžaduje při návrhu zvýšenou pozornost.

Pokrytí autobusové dopravy ve městě je dostatečné. Avšak pro návštěvníka lázní, který vyjíždí z autobusového 

nádraží, je toto spojení v současné době příliš zdlouhavé a trvá přibližně stejnou dobu jako kdyby šel pěšky. V sou-

časnosti vyráží autobusové linky z města přibližně každou půlhodinu. Zastupitelstvo města se na jednom veřejném 

setkání vyjádřilo, že doprava do lázní je nedostačující a měla být vyřešena novou lanovkou. Tento nápad je nepři-

měřený pro tuto krajinu a je třeba hledat jiná řešení pro spojení města a lázní. Nabízí se jak zpříjemnění a lepší 
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zviditelnění pěšího spojení s lázněmi a za druhé zvýšení frekvence autobusových linek jedoucích do lázní.

Cyklistická doprava z města do lázní je možná po hlavní propojovací silnici pro automobily. Dále je možné se do 

lázní dostat na kole ze západu od Pomezí nebo z východního směru po cyklostezce lesem z České Vsi.

Nejdůležitějším propojením pro lázeňské návštěvníky a místní obyvatele z města do lázní jsou pěší trasy. Nej-

významnější cestou je Muzikantská stezka, která začíná nedaleko od náměstí a navazuje na hlavní Ripperovu pro-

menádu v lázních. Dalšími využívanými cestami jsou Kalvodova ulice procházející mezi zástavbou historické kolonie 

pod Gräfenbekem, dále lidé chodí po hlavní silnici pro automobily, kde v současnosti není žádný chodník, a ze 

směru od České Vsi se lidé do lázní dostávají po louce kolem remízů s kamennými mezemi. Další možností je zvolit 

náročnější terén po louce směrem na Krizový kříž a odtud se vydat již volným stoupáním na promenádu. Tato cesta 

však není v současnosti schůdná pro všechny. Lidé se jí občas vyhýbají pro přílišné stoupání terénu a nezpevnění 

povrchu obzvláště po dešti. 

Turistické a lázeňské okruhy

Z mapy příloha 9 je dobře patrné, že všechny lázeňské okruhy se v současnosti soustřeďují hlavně do lesů, 

případně na lesní a Ripperovu promenádu. Lázně jsou s městem propojeny skrze velký historický okruh vedoucí 

po Muzikantské stezce do lázní a zpět do města po Kalvodově ulice a kolem památníku Čarodějnických procesů. 

V současné době však neexistuje žádný lázeňský či jiný okruh, který by lidem přiblížil zdejší krajinu historických polí 

a poodhalil historicky cenná místa nacházející se v krajině mezi městem a lázněmi.

7.2.10. Základní kategorizace ploch a prvků systému zeleně území

Metodický postup vypracování základní kategorizace zeleně je popsán v kapitole 5. Metodika.

Smyslem kategorizace zeleně nebylo zobrazení veškeré vegetace celého katastrálního území Jeseník, protože 

je práce zaměřena na lázně a jejich okolí. Hlavním cílem bylo ukázat, jaké funkčně-kompoziční jednotky zeleně se 

nachází v lázeňském sídlem, v krajině okolo lázní vymezené katastrální hranicí a důležitým je přechod z krajiny do 

sídla města Jeseník. V území se nachází plochy hlavního centra až po autobusové nádraží, takže jsou součástí mapy 

veškeré objekty, které se lázeňství a jeho návštěvníků nějak tykají. Přesný popis hranic území je popsán v kapitole 

6.1. Hranice území. Protože se v modelovém území nachází velký podíl krajinné zeleně a zároveň území neobsahuje 

celý katastr Jeseníku, není účelné dělat vyhodnocení typu procentuálního podílu zeleně pro jednoho obyvatele či 

lázeňského hosta. Veškeré normativy se totiž uvádí především pro sídelní zeleň, v krajině tyto statistiky postrádají 

význam.

Z přiložené mapy kategorizace zeleně lze shrnout, že největší podíl v území mají funkčně-kompoziční jednot-

ky zeleně lesních klimaxových společenstev, květnatých luk, porostů mimo hlavní les s remízy a zeleň obytných 

souborů. Na okraji lázeňského sídla dominuje park. V hlavním centru sídla města i lázní jsou velmi časté parkově 

upravené plochy. 
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7.2.11. Hodnocení stability vybraných FKJZ a stromořadí systému zeleně v krajině

Metodický postup a odůvodnění pro vypracování mapy jsou popsány v kapitole 5. Metodika. Tabulky podrobné-

ho hodnocení viz Příloha 28 na konci práce. Mapa popisuje především plochy, kterých se týká následná návrhová 

část a je nutné popsat jejich současný stav vůči pěstebnímu cíli. Hlavním cílem tohoto hodnocení je poukázat na 

místa v krajině s potenciálem ke změně. Tyto plochy jsou zvýrazněny jako nestabilní. Jedná se především o kulturně

-historické hodnoty, které se do dnešní doby nezachovaly a je zde možný potenciál k úpravě těchto míst pro zvýraz-

nění a poukázání na jejich kvality. V návrhové části se tyto plochy nazývají uzlové body systému zeleně a obytného 

systému krajiny či sídla a jejich podrobnější návrh bude blíže specifikován v kapitole 7.8. Návrh. V mapě je také 

vyznačena stabilita stromořadí. Nestabilní stávající stromořadí znamená, že bude podrobeno obnově. Navržené 

stromořadí je zde podle stejného metodického principu jako u ploch znázorněno jako nestabilní, protože jeho cílo-

vý funkční typ neodpovídá současnému stavu. Mapa ukazuje na místa, kde by mohlo nové stromořadí vzniknout. 

Významnými rozvojovými oblastmi s historickým přesahem v lázeňské krajině jsou plochy označené čísly 1, 2 

a 3 – zaniklé hospodářské statky s ovocnými stromy, dále plochy č. 5 a 6 – bývalá lesní vyhlídka Waldfrieden, č. 

9 – Železná hora s bývalým lázeňským altánem, č. 10 – plocha s památníkem Čarodějnických procesů, č. 11 kopec 

s Krizovým křížem, a č. 12 a 13 – Muzikantská stezka propojující město s lázněmi. Plocha č. 8 sice není známá svou 

historií, avšak svou polohou a přítomností pramene má potenciál k rozvoji. 

Zaniklé hospodářské statky Víra, Naděje a Láska

Okolí těchto statků bude zpracováváno v rámci ideové studie a veškeré dostupné informace o tomto území bu-

dou blíže popsány v kapitole 7.5. Rozbor území užších vztahů pro ideovou studii: Statky v krajině. 

Bývalá lesní vyhlídka Waldfrieden

Dle informací získaných z rozhovoru s místním obyvatelem Jeseníku Lukášem Abtem, který se zajímá o jesenic-

kou historii a z dobových fotografií, je možno říci o tomto místě následující. Kromě samotné lesní restaurace, na 

obrázku č. 33 se ještě dříve pod touto vyhlídkou nacházelo Zdenčino odpočívadlo, pojmenované po Zdeňce Rippe-

rové (Friedrichové), dceři Johanna Rippera. Johann Ripper byl zetěm Vincenze Priessnitze a jeho dobrým přítelem. 

Železná hora s bývalým lázeňským altánem

Tento dnes plně zalesněný kopec byl podle slov Lukáše Abta kdysi slunečními lázněmi. Na vrcholu kopce se na-

cházel lázeňská altán s výsadbou trvalek a byl napojen na hustou cestní síť. Tyto cesty vedly skrze celý kopec byly 

napojeny v dolní, jihovýchodní části svahu na Kalvodovu ulici. Podél cesty pod altánem se nacházel pramen, který 

již dnes není funkční, a dle slov odborníka i přes prameny, Lukáše Abta, nemá smysl funkčnost tohoto pramene 

znovu obnovovat.

 

Příloha 11 Hodnocení stability FKJZ a stromořadí v lázeňské krajině (podklad: ZM 10)

Obr. 33 Lesní zátiší (Waldfrieden) 1912 Obr. 34 Pozůstatky zídky z Lesního zátiší 
(Waldfrieden)  (Foto: Lukáš Abt, rok neznámý)

Obr. 35 Eisenberg cca 1860, (sb. SOkA Jeseník) Obr. 36 Pohled směrem na zaniklý lázeňský altán 
(Foto: Autorka 2018)
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Prostor s památníkem obětem čarodějnických procesů

Památník obětem čarodějnických procesů na Jesenicku byl vytvořen po 2. světové válce jako odkaz na nešťast-

né události z let 1622 až 1684. V roce 2001 byla provedena úprava okolí tohoto pomníku. Současný stav této plochy 

je však v žalostném stavu. O nově vysazené stromy není vhodně pečováno a umístění mobiliáře v tomto pietním 

prostoru je spíše nevhodný (https://www.hrady.cz/index.php?OID=7343). 

 

Kopec s Krizovým křížem

Abt (2007) uvádí více možných verzí vzniku tohoto kříže. Nejpravděpodobněji zní situace, kdy si kříž nechal 

údajně postavit kníže neznámého jména z vděčnosti za vyléčení Priessnitzem po dlouhých čtyřech letech náročné 

léčby. Poté, co nastala krize (odtud název Krizový kříž), z těla pacienta se začaly vylučovat škodlivé látky a kníže 

byl zachráněn. Kříž byl minulého roku opraven skupinou místních obyvatel na své náklady. Okolí tohoto kříže však 

vyžaduje celkovou revitalizaci. Současný mobiliář je buď naprosto nevhodný nebo chátrá. Výhledy, které by se od 

kříže nabízely, jsou dnes zpola zakryté lesním porostem. 

 

Muzikantská stezka

Muzikantská stezka je nejznámější spojnicí mezi městem Jeseník a lázněmi na kopci. Název nese podle muzi-

kantů, kteří dříve touto cestou chodili a vyhrávali pro potěchu lázeňským hostům. Stezka se má podle nejnovějších 

informací z městského úřadu rekonstruovat již v tomto roce 2019. Povrch cesty má být srovnán a vytvořen z me-

chanicky zpevněného kameniva. Součástí projektu má být i nové osvětlení a mobiliář podél stezky, avšak ještě není 

známo přesné umístění. Vegetační porost doprovázející stezku projekt dle posledních informací neřeší. V součas-

nosti je tato vegetace již velmi hustá a často zakrývá nádherné výhledy na protější kopec a město Jeseník. 

7.2.12. Obytnost krajiny a její rekreační potenciál

Protože se systém zeleně modelového území velmi úzce dotýká tématu rekreace, bylo také potřeba zanalyzovat 

rekreační příznivost, jinými slovy vhodnost dané krajiny k rekreaci či také obytnost krajiny. Termín obytnost či obyt-

ný systém krajiny byl popsán v kapitole související pojmy. Pro hodnocení obytnosti byla využita metodika Uličného 

(1983), která vymezuje kategorie, jak je dané prostředí vhodné pro rekreaci na základě zastoupení ploch s rozdíl-

ným způsobem využití. Uličný vnímá za příznivou krajinu takovou, která obsahu výrazný podíl lesních a vodních 

ploch spolu s výrazným zastoupením zahrad, ovocných sadů a luk. 

Na základě této metodiky bylo vyhodnoceno z dat využití pozemků, že procentuální zastoupení ploch zahrad, 

luk, lesní půdy a vodních ploch je 84 % a  zastoupení lesní půdy a vodních ploch z celku území činí 19 %. Podle me-

todiky Uličného (1983) se modelové území pohybuje v kategorii A2, což znamená krajina plně vyhovující k rekreaci 

v přírodním prostředí.

Obr. 37 Prostor u památníku obětem čarodějnických 
procesů (Foto: Autorka 2018)

Obr. 38 Krizový kříž 1940 (Foto: autor neznámý)  Obr. 39 Krizový kříž (Foto: Autorka 2018)

Obr. 40 Výhled z Muzikantské stezky na Jeseník 
(Foto: Autorka 2018)

 Obr. 41 Často zarostlé výhledy z Muzikantské stezky 
na Jeseník (Foto: Autorka 2018)
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7.2.13. Uživatelé lázní a krajiny, lázeňský režim pacientů a nabídka aktivit

Hlavními uživateli lázní a jejich okolní krajiny jsou lázeňští pacienti, turisté a místní obyvatelé. 

Pacienti v lázních mohou mít dle slov zaměstnanců lázní různých denní režim, od toho se pak odvíjí i užívání 

prostoru. Někteří z pacientů mají jasně definovanou léčbu na celý den, kdy prodělávají jednu proceduru za dru-

hou. Tento druh pacientů mívá často léčbu hrazenou pojišťovnou, nejčastěji se zdržuje v areálu lázní, popřípadě 

se účastní krátké řízené chůze na 45 či 90 minut. Další druh pacientů bývají samoplátci, kterých bývá dle slov lá-

zeňských zaměstnanců téměř polovina ze všech pacientů. Tito lidé si mají možnost naplánovat svůj pobyt více sa-

mostatně. Buď se také účastní celodenních procedur nebo si udělají půldenní či celodenní volno k pobytu v okolní 

krajině a výjezdům do jesenických hor. 

Dle slov jednoho ze zaměstnanců lázní starajícího se o rekreaci pacientů se z aktivit lázeňským hostům nabízí: 

již zmíněná řízená chůze po promenádě či pramenech na 45 až 90 minut, cvičení v exteriéru, jízda na kole či kolo-

běžce dle vlastních časových možností pacientů. Dospělým jsou dále nabízeny komentované procházky po lázních 

a vycházky v tichu. Pro děti jsou zde speciální lázeňské okruhy, travnaté hřiště, různé úkoly k plnění v lázeňském 

sídle a na okraji lesa při východní části sídla se nachází lesní hřiště Háj víly Ozdravy, který slouží výhradně dětem 

pro jakoukoli hru a další aktivity. Nově se pracuje na atraktivním programu Questing pro dospělé, kdy se plní různé 

úkoly po okolí a poznává historie a prostor lázní. 

Pro turisty je obecně největším lákadlem známý Balneopark od ateliéru Florart. Dále se pak turisté vydávají po 

kvetoucích a lesních promenádách či lázeňských okruzích a přírodních hodnotách v lázeňském lese. Dále jsou pro 

tyto návštěvníky atraktivní cyklostezky propojující Českou Ves, Pomezí či Rychlebské hory. 

Místní obyvatelé navštěvují lázně nejčastěji v ranních či popracovních hodinách při pravidelných procházkách 

nebo o víkendu. Pro tyto uživatele jsou atraktivní stejné cíle jako pro zmíněné turisty, dále ale chodí více i po okolní 

krajině, a to nejen lesní. Často je možné vidět jdoucí známé po vyšlapaných lučních pěšinách či traktorem vyjež-

děných cestách směřujících od města do lázní. Místní lidé také často navštěvují krajinné hodnoty mezi městem a 

lázněmi jako jsou Krizový kříž, nově vysazená třešňová alej směřující k rozpadlým statkům Víra, Naděje a Láska dále 

také často míří k Editině prameni u jednoho z těchto statků. Někteří z místních obyvatel křižují po loukách sem a 

tam a užívají si výhledů na okolní horská a podhorská panoramata hor a vrcholů Zlatého Chlumu, Pradědu či Šeráku. 

7.3.  Rozbor území širších vztahů: sídla Lázní Jeseník

7.3.1. Funkčně-kompoziční analýza sídla lázní

Podkladem této mapě viz Příloha 12 byl opět území plán, který byl zjednodušen a přizpůsoben potřebám práce. 

Mapa ukazuje, že se v sídle nachází pouze občanská vybavenost a z velké části toto sídlo obklopuje a prostupuje 

zeleň. Významnou plochu tvoří také prostory pro sportovní vyžití (v mapě RS) v podobě travnatého hřiště pro děti, 

tenisu a minigolfu. 

0 250

Funkčně-kompoziční analýza sídla lázní

hranice zastavěného území

Příloha 12 Funkčně-kompoziční analýza sídla lázní (podklad: katastrální mapa a ÚP Jeseníku)

m
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7.3.2. Provozní vztahy a technická infrastruktura

V dnešní době prochází lázeňským centrem silnice vedoucí až k odstavnému parkovišti za hlavním sanatoriem 

Priessnitz. Přítomnost této průjezdné silnice není v lázních příliš potěšující, avšak zavádějí se zde již různá opatření 

pro omezení provozu, aby se zde doprava zklidnila. Po této silnici jezdí do lázní i autobus a při omezeném automo-

bilovém provozu je umístění současné silnice přijatelné. V územním plánu existuje návrh na vyřešení této průjezd-

né silnice, avšak ani ten není úplně šťastně promyšlen a narušil by chod lázní ještě více. 

V současnosti lázněmi prochází poměrně hustá cestní síť pro pěší a propojuje úspěšně většinu ploch zeleně. 

Nedostatečnou se však jeví propojení v jižní části při vstupu do lázní a okolo lázeňských Mír a Ripper. Nachází se zde 

několik vyšlapaných pěšinek, kterým se v dnešní době nepřikládá žádný zřetel a tato logická spojení nejsou nijak 

zpevněna. Potenciálem pro návrh jsou právě tyto pěšiny navazující logickým způsobem na plochy, které se v dnešní 

době musí obcházet. 

V mapě jsou také vyznačeny pobytové plochy, kde se mohou lidé volně pohybovat, posedět si a vychutnávat 

slunce a výhledy. Nedostatečné pro pobyt se jeví plochy opět při vstupu do lázní po hlavní silnici, kde si pacienti 

okolo lázeňských domů nemají dnes kde sednout. V rámci návrhu budou vytipovány plochy, které by byly pro pobyt 

pacientů vhodné.

7.3.3. Hodnocení stability ploch FKJZ a stromořadí v sídle lázní

Metodický postup a zdůvodnění vypracování tohoto hodnocení je popsáno v kapitole 5. Metodika. Cílem při-

ložené mapy viz Příloha 14 je poukázat na plochy a stromořadí v sídle lázní, které jsou v současnosti vůči svému 

cílovému funkčnímu typu stabilní a které jsou naopak nestabilní a vyžadují nějakou změnu. Červeným nestabilním 

plochám se bude následně podrobněji věnovat návrhová část. Tabulka podrobného hodnocení viz Příloha 29 na 

konci práce.

Na základě terénních rozborů je možné shrnout, že systém zeleně v okolí hlavního sanatoria Priessnitz, výše 

položených lázeňských domů a včetně přilehlých parků obklopujících sídlo je plně funkční. Obsahuje logicky propo-

jenou cestní síť a dostatek pobytových ploch, kde si může člověk posedět a vychutnat výhledy do krajiny. Veškerá 

doprovodná zeleň těchto prostorů plní dobře svou reprezentativní či psychologickou funkci. 

Plochy, jejichž rozvoji do dnešní doby nebylo věnováno ještě příliš pozornosti, se nachází především při vjezdu 

po hlavní silnici do sídla lázní. Konkrétně se jedná o plochy s uvítacím Francouzským pramenem, ochrannou vege-

tací pod veřejným parkovištěm, a dále prostory kolem lázeňských domů Mír, staré Balneo, Jan Ripper, Priessnitzův 

domek, Bezruč, Maryčka a Adelhaid.  Současný stav těchto ploch je obstojný, ale zasloužil by si více pobytových 

ploch pro hosty v blízkosti některých lázeňských domů, přehodnocení napojení na ostatní plochy systému zeleně 

sídla a doplnění vegetace s vhodnou formou reprezentativní a psychologické funkce. 

Detailnějšími problémy okolí těchto domů, které již návrhová část práce neřeší, jsou přílišný počet informačních 

cedulí ve vstupní části, které zobrazují velmi podobnou informaci, dále pak problémy typu nesourodého materiálu 

povrchů, zanedbalý stav mobiliáře a jeho nevhodné umístění a špatně umístěné odpady na trasách, kudy chodí 

lázeňští hosté.  
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Příloha 13 Provozní vztahy sídla lázní a důležitá technická infrastruktura (podklad: katastrální mapa)

Příloha 14 Hodnocení stability FKJZ a stromořadí v sídle lázní (podklad: ZM 10)
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Problémy nestabilních ploch systému zeleně kolem lázeňských domů

Obr. 46 Nedostatečná reprezentativnost vstupního prostoru a nadměrné množství informačních cedulí 
s podobným obsahem (Foto: Autorka 2018)

Obr. 45 Nevhodně umístěný mobiliář (Foto: Autorka 2018)

Obr. 44 Vyšlapaná pěšina ukazující na nedostatek propojenosti ploch systému zeleně v sídle (Foto: Autorka 2018)

Obr. 43 Chybějící vegetační izolace mezi dopravou v klidu a pohledem z chodníku od spodní silnice 
(Foto: Autorka 2018)

Obr. 42 Elektrické vedení narušující výhled do krajiny (Foto: Autorka 2018)
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Významnými stabilními funkčně-kompozičními jednotkami jsou parky označené čísly 4 – Balneopark, 5 – Jižní 

svah, 6 – Park Vincenze Priessnitze a 12 – Ripperova a lesní promenáda.

Balneopark

Tento park byl dokončen roku 2010, projektován ateliérem Florart. Jedná se o propojenou soustavu vodních 

zastavení, které slouží k hydroterapii a relaxaci končetin. Celá „vodní zahrada“ je napájená ze zdroje nad soustavou, 

z něhož vytéká potok napájející celý vodní systém. Okolí ploch s vodou je obohaceno o terasy se slunečními lázně-

mi a stroje na rozhýbání končetin. (https://www.jesenik.org/lazne-wellness-relaxace/4-balneopark-priessnitzovy-

prirodni-lazne-hornich-a-dolnich-koncetin.html)

Jižní svah

Tomuto svahu dominuje vinoucí se cesta doplněná o monumentální plastiky. Jedná se o dílo s názvem Cesta 

života, vytvořená brněnským sochařem Janem Šimkem v letech 1980 až 1985. Hlavní myšlenkou bylo znázornit 

lidský život od narození až po smrt a vstup do nebeské brány. Od této plastiky brány se návštěvníkovi naskýtá 

velkolepý výhled do jesenického kraje. (http://www.jeseniky.net/index.php?obl=1&kat=11&sluz=81&pol=3110). 

Park Vincenze Priessnitze

Tento park prošel revitalizací v roce 2011. Autorem projektu byl opět ateliér Florart. Jedná se o klidný prostor, 

ve kterém se nachází různé možnosti rekreace a odpočinku ve formě discgolfu, hřiště pro děti, bylinkové zahrádky 

či posezení u leknínového jezírka. Monumentem tohoto parku je mramorová lavice zobrazující návrat starých Ger-

mánů z lovu na medvěda.  (http://www.priessnitz.cz/cz/volny-cas/9-park-vincenze-priessnitze.html) 

Ripperova a lesní promenáda

Ripperova promenáda pochází již z 19. století. Je lemována lipovým stromořadím, nad kterým se ve svahu na-

chází ještě jeden méně známý okruh s lesní promenádou. Celému prostoru dodali patřičnou atmosféru především 

tehdejší pacienti, kteří se zasloužili o vznik několika pomníků na počet Vincenzi Priessnitzi. Hlavní promenádní 

okruh doplňují dva altány, z čehož jeden je historický dřevěný a druhý moderní kovový. Podél cest se nachází zasta-

vení s lavičkami, odkud se lidé mohou kochat výhledy na okolní panorama jesenických hor.

Součástí vrchní lesní promenády je chátrající plocha s vyhlídkou (označená v mapě č. 13), kde se dříve nacházela 

pergola, a tento prostor býval ještě v 70. letech propojen kamennými schody s vyhlídkou na dolní Ripperově pro-

menádě. Pergola u vrchní vyhlídky i schody byly doprovázené výsadbou růží. Tato Vyhlídka lesní promenády bude 

zpracovávaná v rámci ideové studie, více dostupných informací či fotografií k ní budou součástí kapitoly 7.4. Rozbor 

území užších vztahů pro ideovou studii: Vyhlídka lesní promenády. 

 Obr. 47 Balneopark - pohled na vrchní bazén pro 
čapí pochod (Foto: Autorka 2018)

Obr. 48 Cesta života na Jižním svahu 
(Foto: Autorka 2018)

Obr. 49 Bylinková zahrádka v Parku V. Priessnitze 
(Foto: Autorka 2018)

Obr. 50 Pohled do parku V. Priessnitze 
(Foto: Autorka 2018)

Obr. 51 Spodní Ripperova promenáda 
(Foto: autorka 2018)

Obr. 52 Vrchní lesní promenáda 
(Foto: autorka 2018)
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7.4. Rozbor území užších vztahů pro ideovou studii: Vyhlídka na lesní promenádě

7.4.1. Historie místa

Obr. 53 Historické struktury na leteckém snímku z 50. let Obr. 54 Pozvolná cesta kolem schodiště na leteckém snímku z 1964 

Obr. 55  Bývalý Hatschekův altán/Řůžový sad 1939 
(Foto: autor neznámý)

Obr. 56 Pohled na bývalou pergolu zespodu 
(Foto: autor a rok neznámý)

 Obr. 57 Pohled z vyhlídky na bývalé schodiště s růžemi 
(Foto: autor a rok neznámý)
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7.4.2. Současný stav

Navrhovaná vyhlídka se nachází na vrchní lesní promenádě lázeňského promenádního parku a je součástí sou-

stavy vyhlídek jihovýchodního otevřeného slunného svahu tohoto parku. Výhodou výhledového místa na vrchní 

lesní promenádě je výhled do krajiny, který není tak pohledově omezen dráty elektrického vedení.  Z druhé, spodní 

vyhlídky, která je v současnosti nejvíce využívána, není pohled do krajin tak dokonalý kvůli elektrickým drátům 

v úrovni očí. Historicky, ještě v roce 1964 se zde nacházelo mohutné schodiště propojující dvě vyhlídky obou pro-

menád. Obě vyhlídky a schodiště lemovaly trvalkové výsadby s růžemi. Místní obyvatelé na tyto růže se zájmem 

vzpomínají. V současnosti toto propojení dvou vyhlídek již neexistuje a výsadby růži také ne. Existující naznačená 

cesta vedoucí po západním kraji slunného svahu a také spojující vyhlídky a promenády je v současné době nefunkč-

ní. Při vstupu od spodní Ripperovy promenády na tuto cestu jsou úmyslně umístěny lavičky, které zamezují tomuto 

propojení. Celkový současný stav dřevin ve vymezeném území parku je velmi dobrý. O dřeviny v tomto území je vel-

mi dobře pečováno. Mladí i dospělí jedinci jsou do budoucna perspektivní. Vrchní vyhlídka je v současnosti méně 

využívaná, proto je klidnější a spíše skrytá. 

Obr. 58 Současný stav prostoru soustavy vyhlídek se slunným svahem v širších souvislostech 
(podklad: 3D mapy)

Obr. 59 Lavičky zamezující vstupu na postupně 
se ztrácející cestu (Foto: Autorka 2019)

Obr. 60 Chátrající a nevhodně umístěný mobiliář 
(Foto: Autorka 2019)

Obr. 61 Nevzhledná keřová skupina před vrchní 
vyhlídkou (Foto: Autorka 2019)
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7.4.3. Vizuální vazby
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Obr. 62 Vizuální vazby ve prospěch vyhlídky na lesní promenádě (podklad: Ortofoto)

 Obr. 63 Výhled z vrchní vyhlídky od lesní promenády (Foto: autorka 2019)  Obr. 64 Výhled přes el. dráty ze spodní vyhlídky od spodní Ripperovy promenády 
(Foto: autorka 2018)



45

7.4.4. Zhodnocení současné vegetace 

Příloha 15 Inventarizace dřevin v prostoru vyhlídky na lesní promenádě (podklad: Ortofoto)
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Zdravotní stav stromů byl posouzen na základě inventarizace dřevin dle metodiky Šimka (2015). Dle posouzení 

celkového dendrologického potenciálu objektu by se dalo říci, že je současný stav objektu v „pohodě“. Dle zmíněné 

metodiky by měl být objekt dlouhodobě a v dostatečné míře zajištěn, pokud mu bude věnována patřičná péče. 

V současné době majitel lázní o dřeviny dobře pečuje a na území se nachází mnoho před několika lety vysazených 

stromů. Není tedy důvod k rozsáhlým obnovám či návrhům pěstebních opatření.

Nejvýznamnějšími dřevinami prostoru jsou dva jedlovce Tsuga canadensis, které rámují výhled do krajiny. Dvo-

jici jedlovců doplňují Abies concolor a Betula pendula. Další dřeviny v těsné blízkosti výhledového místa jsou zdra-

votně v dobrém stavu, ale z kompozičních důvodů budou v rámci návrhové části navrženy k odstranění. 

Tsuga canadensis
Tsuga canadensis

Betula pendula

Abies concolor

Acer pseudoplatanus

Symphoricarpos orbiculatus

Picea abies
Symphoricarpos

albus

Juniperus media +

Calystegia sepium

Syringa x prestoniae

Tsuga canadensis
Tsuga canadensis

Betula pendula

Abies concolor

Acer pseudoplatanus

Symphoricarpos orbiculatus

Picea abies
Symphoricarpos

albus

Juniperus media +

Calystegia sepium

Syringa x prestoniae

Obr. 65 Hlavní druhy dřevin kompozičně ovlivňující prostor vrchní vyhlídky (podklad: foto autorka 2018)

Graf 1 Procentuální zastoupení 
sadovnické hodnoty v objektu

Graf 2 Procentuální zastoupení dendrologického 
potenciálu složeného vegetačního prvku v objektu

Graf 3 Zastoupení rozdílných taxonů stromů 
v objektu

Sadovnická hodnota (SH - 1 = plně perspektivní, SH - 5 = zcela neperspektivní) 
1 2 3 4 5

Vývojové stádium (VS)

1
66% 0%2

3
4

26% 9%
5

pozn. VS 1 = nejmladší vysazení jedinci, VS 5 = přestárlí jedinci

Tab. 3 Hodnocení dendrologického potenciálu objektu
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7.5.           Rozbor území užších vztahů pro ideovou studii: Statky v krajině

7.5.1. Historie místa

 

Obr. 66 Tři zahrady s ovocnými stromy vyznačených tm. zeleně 
ve stabilním katastru

Obr. 67 Stále ještě stojící domy třech statků v roce 1946 Obr. 68 Již ruiny statků v 50. letech 20. stol.

 Obr. 69 diapozitiv Statky 1880 (Fietz)  Obr. 70 Statky 1938 (Foto: autor neznámý) 
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7.5.2. Současný stav

 Jedná se o místo třech bývalých statků s názvy Víra, Naděje a Láska, které sloužily k hospodářským účelům. 

Jsou umístěny v harmonické krajině luk a remízů, odkud jsou nádherné výhledy do okolní krajiny. Součástí okolí 

statků bývaly dle historických pramenů zahrady s ovocnými dřevinami. Pozůstatky těchto dřevin se zde nachází 

dodnes. Místní obyvatelé zde postupně vysazují náhodně další ovocné stromy, nejčastěji Prunus avium. Ještě do 

roku 1948 se zde nacházely domy v zachovalém stavu. Dnes jsou již z velké části rozebrány a zůstaly zde pouze 

fragmenty kamenných základů. U dvou ze statků – Víra a Láska se nachází přírodní prameny. V jihovýchodní části 

pod statky byla před rokem vysazena třešňová alej místními obyvateli pod záštitou jesenickým spolkem Sudetikus a 

celorepublikovým sdružením Arnika. Díky této akci bylo na statky upozorněno a rovněž se stal i více známým Editin 

pramen pod statkem Víra. Během letošního roku má být tento pramen obnoven skupinou místních obyvatel.   

 

Obr. 71 Současný stav prostoru statků v širších souvislostech (podklad: 3D mapy)

Obr. 72 Ruiny statku Víra (Foto: Autorka 2018)

 Obr. 73 Ruiny statku Naděje (Foto: Autorka 2018)  Obr. 74 Ruiny statku Láska s ohništěm 
(Foto: Autorka 2018)

 Obr. 75 Výhled z místa pod statkem Láska na město 
Jeseník (Foto: Autorka 2018)
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7.5.3. Vizuální vazby
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Obr. 76 Vizuální vazby v území (podklad: Ortofoto)

 Obr. 77 Výhled na Zlatý Chlum (Foto: Autorka 2018)  Obr. 78 Výhled na Praděd (Foto: Autorka 2018)
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7.5.4. Zhodnocení současné vegetace

Inventarizace dřevin
Statky Víra, Naděje a Láska

3 - nízký

5 - velmi málo hodnotný strom

1 - vysoký

2 - střední

4 - podprůměrně hodnotný strom

3 - průměrně hodnotný strom

Celkový potenciál skupiny stromů 

Sadovnická hodnota

hranice území pro inventarizaci

Legenda:

vrstevnice po 2 metrech

Příloha 16 Inventarizace dřevin v prostoru statků Víry, Naděje a Lásky (podklad: katastrální mapa)
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Významnou část vegetace tohoto prostoru tvoří statní dospělí až dožívající jedinci z dob posledních usedlíků 

statků (přibližně 1938). Dřívější letecké snímky nejsou k dispozici, ale je možné, že některé z těchto stromů jsou 

ještě starší. Velmi hodnotnými dřevinami tohoto území jsou ovocné stromy, které svého času bývaly součástí při-

lehlých zahrad statků a sadů, případně předzahrádek. Zbytek vegetace tvoří dospělí, ale přesto mladší jedinci, kteří 

jsou do budoucna stále perspektivní. 

Zdravotní stav stromů byl posouzen na základě inventarizace dřevin dle metodiky Šimka (2015). Dle posouzení 

celkového dendrologického potenciálu objektu by se dalo říci, že je současný stav objektu v „havárii“. Dle zmíněné 

metodiky by se jednalo posouzení, že objekt obsahuje značná lokální poškození a vyžaduje vysazení nové generace 

dřevin. Správný metodický postup by tedy byl vysadit v objektu nové stromy. Jedinci, kteří však byli zhodnoce-

ni vývojovým stádiem 4, jsou stále velmi mladí a jsou do budoucna perspektivní. Spolehlivě tedy nahradí starší 

dospělé jednice, kteří během několika desítek let mohou dožít. Dle vyhodnocené inventarizace by bylo vhodné 

u několika stromů provést bezpečnostní řez nad nově navrženými či stávajícími cestami. Zbytek stromů by až na 

drobné výjimky potřeboval zdravotní řez pro zajištění delší životnosti objektu. Některé ovocné stromy by však dle 

názoru autorky nemusely tento zásah přežít, proto by bylo vhodné posoudit ještě stav dřevin a následná pěstební 

opatření zkušeným arboristou. 

Graf 4 Procentuální zastoupení 
sadovnické hodnoty v objektu

Graf 5 Procentuální zastoupení dendrologického 
potenciálu složeného vegetačního prvku v objektu

Graf 6 Zastoupení rozdílných taxonů stromů 
v objektu

Tab. 4 Hodnocení dendrologického potenciálu objektu

Sadovnická hodnota (SH - 1 = plně perspektivní, SH - 5 = zcela neperspektivní) 
1 2 3 4 5

Vývojové stádium 
(VS)

1
10% 12%2

3
4

50% 28%
5

pozn. VS 1 = nejmladší vysazení jedinci, VS 5 = přestárlí jedinci
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7.6.  Rozvoj území

7.6.1. Kritika územně plánovacích podkladů týkajících se změn v území lázeňské krajiny

Kritické zhodnocení územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorka provedla na územním plánu města Je-

seník (dále ÚP Jeseník), který pochází z roku 2013. Vyšším stupňům ÚPD jako Politice územního rozvoje pro Českou 

republiku ani Zásadám územního rozvoje Olomouckého kraje nebude v této kapitole věnována větší pozornost, 

protože se jejich záměry od nejpodrobnější dokumentace ÚP města Jeseník zásadně neliší. To znamená, že veškerý 

závazný obsah plánovacích dokumentací na úrovni státu i kraje byl v ÚP Jeseník zohledněn.  

Kritika územního plánu města Jeseník

Posouzení změn ÚP Jeseník bylo provedeno autorkou na základě vlastní tříbodové stupnice. Stupeň 1. vyjadřuje 

pozitivní vliv záměru pro krajinu v okolí lázní i samotné sídlo. Stupeň 2. popisuje záměry diskutabilní. Tyto změny 

mohou mít  vliv pozitivní nebo negativní v závislosti na způsobu jejich provedení, a sice na krajinný ráz, prostupnost 

či funkci krajiny. 3. stupeň hodnocení záměrů je popsán jako negativní. Jedná se o změny, které by ovlivnily zásad-

ním způsobem jak krajinný ráz, tak i funkčnost krajiny a jejích vizuálních vazeb. 

A. Pozitivní záměry v ÚP Jeseník

Jako pozitivní záměry vyplývající z územního plánu autorka považuje čtyři hlavní záležitosti. 

Zásadní příležitostí pro krajinu by mohla být změna označená číslem zelená 1. Jedná se o plochu smíšeného 

nezastavěného území, ze kterého by se mohla stát zeleň specifická – lázeňská. Tato zeleň má dle ÚP sloužit pro 

rekreační vyžití formou procházek v přírodě a bude doplněno o občanské vybavení v podobě posezení či veřejného 

osvětlení. Důležitým dodatkem je, že bude udržována. Tento záměr velmi podporuje autorčin nápad v návrhové 

části, kde je soustředěna pozornost rozvoje právě na tuto oblast mezi městem Jeseník a lázněmi. 

Jako další pozitivní záměr autorka považuje změnu označenou zeleným číslem 2, kdy by se z rušnější silnice 

v centru lázní mohla stát klidnější a vznikla by zde plocha veřejného prostranství. Otázkou je, jak by byla tato změna 

zpracována a zdali je v dnešní době ještě nutná. Z provozních důvodů zde vždy musí projíždět automobily a auto-

busy a současné dopravní omezení pro tuto část centra lázní již existuje. 

Třetí pozitivní změnou pro rozvoj lázní a její krajiny by mohlo být převedení plochy zahrádkářské kolonie v zeleň 

veřejnou. Jedná se vstupní prostor do lázní a v současné době tyto zahrádky zamezují plnému využití potenciálu 

nástupního prostoru. Jedná se o pozemky České republiky a je otázkou jaké problémy by mohly vyvstat s jednotli-

vými pronájemci zahrádek. Zaměstnanci Priessnitzových léčebných lázní vnímají tento návrh na změnu také velmi 

pozitivně, ale zároveň mu kvůli tolika uživatelům zahrádek nedávají mnoho šancí. 

Čtvrtým pozitivním záměrem je vhodné umístění ploch pro rozšiřování zástavby, které je popsáno zeleným čís-

lem 4. Tento návrh umístění staveb by citlivě zapadl do lázeňské krajiny.

B. Diskutabilní záměry v ÚP Jeseník

První diskutabilní změnou je rozšiřující se zástavba popsaná číslem modrá 1. V zásadě by její umístění nemělo 

nijak narušovat krajinný ráz a ani nezasahuje za hranice vymezeného vnitřního lázeňského území. Avšak ze západní 

strany by navazovala na dnes velmi pietní místo s památníkem Čarodějnických procesů a jakýkoli necitlivý návrh 

nové silnice přetínající tento prostor by mohl pietnímu charakteru velmi uškodit. 

Druhou změnou k diskuzi, která je označena jako modrá 2, je navržená zástavba ve vizuálně exponovaném úze-

mí, v prostoru pod pohledovým horizontem. Stavby na tomto místě musí být pojednány velmi citlivě s ohledem na 

krajinný ráz a je velkou otázkou, jestli i přesto by ráz krajiny nenarušily.

Třetí diskutabilní změnou pro oblast krajiny navazující na sídlo lázní, je navržená plocha pro tělovýchovu a sport, 

označena modrým číslem 3. Nachází se v těsné blízkosti pohledové dominanty Sanatoria Priessnitz a je součástí 

krásně volné a vzdušné louky, která vede pohled z údolí právě na dominantu sanatoria. Rovněž i tato plocha při 

citlivém zpracování může být zajímavým potenciálem pro rozvoj lázní.

Legenda:

Kritika ÚP

Obr. 79 Kritické posouzení navrhovaných změn v územním plánu Jeseníku (podklad ÚP)
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Čtvrtou zásadní změnou pro vzhled lázní by byla přeměna současných ploch s lázeňským domem Maryčka, část 

chodníku a část plochy zahrádek v plochu smíšeného lázeňského bydlení. I v tomto případě je klíčové, jak by byl 

tento záměr následně zpracován. Při plném zastavění by však nastal problém s následnou prostupností území, pro-

tože tudy dnes prochází chodník, po kterém lidé následují turistickou značku. Také pokud by se jednalo skutečně o 

rodinné bydlení, jak je tomu na ostatních plochách označených v ÚP značkou SL, a nejednalo by se o domy sloužící 

lázeňským hostům, tento záměr by měl pro rozvoj lázní spíše negativní vliv. Jednoduše řečeno by tato plocha tvořila 

spíše překážku pro lázeňský rozvoj než pozitivní rozšíření lázní.

Kvůli nedostatku informací o záměru označeným modrým číslem 6 se autorka rozhodla tento podstatný návrh 

v ÚP blíže nekomentovat. 

C. Negativní záměry v ÚP Jeseník

Jako negativní záměr autorka považuje především výstavbu lanovky a sjezdovky označené číslem červená 1. 

Dle slov městského zastupitelstva měla lanovka především nahradit nedostatečnou městskou hromadnou dopra-

vu, která vozí lidi do lázní. Z rozlehlé plochy navazující na lanovku měla být sjezdovka. Oba tyto záměry považuji 

za narušení krajinného rázu. V druhém případě sjezdovky i za zničení důležitých vlhkomilných biotopů, které jsou 

dnes obecně popsány značkou ZP. Dle autorčina názoru není lanovka řešením problémů dopravy do lázní. Možné 

alternativy tohoto dopravního problému budou blíže popsány v návrhové části.

Změnu označenou červeným číslem 2 autorka považuje za negativní z důvodu vizuálních vazeb. Ve vrchní části 

této plochy se nachází odpočívadlo s vyhlídkou, nedávno zbudované místními obyvateli. Dle autorčina mínění je 

vhodně umístěno a je odtud skutečně krásný výhled na panoramata Jeseníků. Jakákoli výstavba by mohla tyto vizu-

ální vazby ohrozit. Pokud by uskutečnění tohoto záměru nebylo vysloveně nutné, tuto změnu bych nedoporučila.

Poslední označená změna číslem 3 spíše poukazuje na zastaralost ÚP. Na tomto území již vznikl nový park 

Vincenze Priessnitze a naučné bylinkové zahrady, takže jakékoli snahy zde budovat další lázeňské bydlení autorce 

přijdou jako nevhodné. Lázně mají sloužit především po relaxaci pacientů a návštěvníků, a ne ubírat parky ve pro-

spěch nové zástavby.

7.6.2. Projekty města k realizaci během roku až několika let

Současnými projekty města Jeseník, týkající se lázeňské krajiny jsou: vznik chodníku do lázní podél současné 

hlavní silnice a obnova významné pěší cesty do lázní – Muzikantské stezky. Oba záměry považuji za velmi vhodné 

jak z bezpečnostního hlediska v případě chodníku u silnice, tak pro zlepšení pohodlnosti cesty v případě kamenité 

Muzikantské stezky.  

7.6.3. Záměry společnosti Priessnitzových léčebných lázní a.s.

O charakteru Lázní Jeseník a záměrech pro jejich budoucích rozvoj se autorka dozvídala postupně od jednot-

livých zaměstnanců soukromé společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Rozhovor autorce poskytli ředitelka 

obchodního úseku Ing. Kateřina Tomášková, ekonomicko-personální ředitelka Bc. Jitka Matušková, Ing. Miroslava 

Kalinová z technického a investičního úseku a Mgr. Jiří Glabazňa, který se stará o pravidelné procházky s pacienty a 

šíření Priessnitzova odkazu formou různých přednášek pro lázeňské hosty. 

Na základě spojení informací od jednotlivých dotazovaných je možno shrnout jednotnou vizi pro budoucnost 

lázní následovně. Společnosti vlastnící lázně jde především o následování odkazu Vincenze Priessnitze s myšlenkou 

na měnící se současné potřeby lázeňských hostů. 

Klíčové realizované projekty posledních dvaceti let: 

1. Obnova historického lázeňského parku, ateliér Florart, 2007

2. Program ekologie, lázeňství a volného času v Priessnitzových léčebných lázních – obsahuje i realizace 

známého Balneoparku, ateliér Florart, 2008

3. Revitalizace zeleně lázeňské promenády, ateliér Bonmot, 2011

4. Přírodní lesní hřiště pro děti – Háj víly Ozdravy, autor Jan Tajboš, projekt se stále vyvíjí 

Mezi projekty lázní plánované k realizaci během letošního roku patří:

1. posunutí autobusové zastávky u tenisových kurtů, kde by mělo vzniknout takzvané náměstí lázní

2. přemístění odpadu za hlavním sanatoriem Priessnitz

3. vznik veřejných záchodů

Projekty lázní plánované k realizaci během několika let:

1. prodloužení terasy k venkovnímu posezení pro cukrárnu a restauraci Sofie v blízkosti hlavního sanatoria 

Priessnitz

2. oprava vrchní části Muzikantské stezky, spojnice mezi městem Jeseník a Lázněmi Jeseník
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3. oprava střechy a barvy fasády hlavního sanatoria Priessnitz, což může mít velký vliv na změnu charak-

teru významné krajinné dominanty lázeňské krajiny

4. vyřešení propojení mezi hlavní promenádou a přilehlým kopcem s Krizovým křížem

Závěrem k záměrům společnosti Priessnitzových léčebných lázní je možno říci, že je zde neuvěřitelná snaha o 

neustálý rozvoj lázní a jít kupředu s dobou. Zároveň i na základě nedávno dokončených realizací v lázních je mož-

no konstatovat, že se zde vynakládá nemálo úsilí o zachování odkazu Vincenze Priessnitze. Pozitivní je fakt, že se 

správa lázní nestará jen o své centrum, ale je nakloněna i obnově okolní krajiny. Krajinu vnímá jako nedělitelnou 

složku místních lázní, bez které by místní lázně postrádaly svého významu. Rovněž z občasných debat s místními 

obyvateli v Jeseníku je možno shrnout, že správa Lázní Jeseník si ve svých dosavadních záměrech vede dobře a nové 

realizace všeobecně sklízí pozitivní ohlasy. Ovšem v Jeseníku existuje i hrstka lidí, kteří vnímají rozvoj lázní jako příliš 

komerční a že je na Priessnitzův odkaz navazováno nedostatečně. 

7.7.  Shrnutí hodnot a problémů v území

7.7.1.  Vnímání sídla lázní, krajiny a jejich hodnot z pohledu místních obyvatel

Hodnoty byly získané z mentálních map skupiny místních obyvatel. Mentálních map se zúčastnili dva důchodci, 

čtyři pracující a jeden student. Ukázka výtvoru jednoho z obyvatelů viz Příloha 38 na konci práce. Účastnici byli 

dotázáni, aby nakreslili, jak vnímají lázně a jejich okolní krajinu. Případně jestli v krajině vnímají nějaký problém. 

Po vytvoření obrázků účastníky se autorka doptávala na význam, co lidé nakreslili, čím začali a co je pro ně a tuto 

krajinu nejdůležitější. Na základě informací a kreseb od účastníků byla vyhotovena problémová mapa hodnot a 

problémů v území viz Příloha 17. 

Pro většinu účastníků jsou z přírodních hodnot velmi důležité lesy nad lázněmi a prameny. Za důležité kultur-

ně-historických hodnoty obyvatelé považují především upraveně vypadající louky oddělené historickými remízy, 

staré lipové stromořadí na lázeňské promenádě, drobné krajinné artefakty jako jsou Krizový kříž a památník na ča-

rodějnické procesy v Jeseníku a v neposlední řadě Balneopark v lázních. Za významné estetické hodnoty obyvatelé 

považují krajinnou dominantu celých lázní – sanatorium Priessnitz, možnosti výhledů na panorama okolních hor a 

pro některé obyvatele je důležitý i pohled na řadu domů pod lázněmi. Autorka na základě kreseb obyvatelů vyme-

zila i provozně-funkční hodnoty.  Jako nejdůležitější obyvatelé považují možnost dojít do lázní pěšky z více směrů, 

fungující hustou cestní síť v lázních a existující silnici vedoucí do lázní.

O problémech se obyvatelům těžko přemýšlelo, což vypovídá o poměrně harmonické krajině. Přesto se však 

ukázalo na hlavní estetický problém, čímž jsou elektrické dráty narušující výhledy z dolní promenády. Dále pak oby-

vatelé upozornili na náročnou schůdnost některých cest a špatnou údržbu některých cestních úseků.

Účastníci se vyjadřovali i k samotnému sídlu, jehož hodnoty již nejsou specificky zaznačeny do mapy. Je však 

možné shrnout, že místní obyvatelé vnímají samotné lázně jako místo odpočinku s krásnými výhledy, kde se se člo-

věk cítí, jako by se zde zastavil čas. Obyvatelé zde oceňují především upravené plochy s kvetoucími záhony, výběr 

z několika kaváren a celkově přítomnost vody.
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Legenda:

smrkové lesy

přírodní prameny

vodní toky

možnost dojít do lázní pěšky z více směrů

fungující cestní síť

důležitá hlavní cesta do lázní

železnice

upravená čistá pole s remízky

Balneopark

stromořadí na promenádě

doplňková krajinná dominanta

hlavní krajinná dominanta

výhledy na panorama hor

pohled na domečky nad železnicí

1 - Křížek - ocenili opravu kříže

2 - památník čarodějnických procesů

elektrické vedení

neudržovaná část cesty

těžko schůdna trasa po vyšlapané pěšině

chybí víc výhledů z hlavní promenády

hranice území

Problémová mapa 
z mentálních map místních obyvatel

Příloha 17 Problémová mapa z mentálních map místních obyvatel (podklad: Ortofoto)
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7.7.2. Celkové posouzení hodnot a problémů v území

Estetické hodnoty

Problémy v území

památníky a jiné krajinné artefakty

významné historické stavby

zaniklé struktury a usedlosti

Kulturně-historické hodnoty

Přírodní hodnoty

Příloha 18 Komplexní problémová mapa celého území (podklad: ZM 10)

Estetické hodnoty

Problémy v území

památníky a jiné krajinné artefakty

významné historické stavby

zaniklé struktury a usedlosti

Kulturně-historické hodnoty

Přírodní hodnoty
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Přírodní hodnoty

 

Kulturně – historické hodnoty

Obr. 80 Památný strom na Ripperově promenádě Obr. 81 Slovanský pramen v lázních 
(Foto: Autorka 2016)

 Obr. 82 Editin pramen v krajině na území 
zaniklých statků Víra, Naděje a Láska 

(Foto: Autorka 2018)

 Obr. 83 Adéliny skály ve smrkovém lese 
(Foto: Autorka 2016)

 Obr. 84 Zachovalé historické krajinné struktury – 
remízy (Foto: Autorka 2016)

Obr. 85 Historické stromořadí podél hlavní silnice 
do lázní (Foto: Autorka 2018)

 Obr. 87 Extenzivní starý sad u zaniklých statků Víra,
 naděje a Láska (Foto: Autorka 2018)

Obr. 88 Hlavní sanatorium Priessnitz z roku 1910 
(Foto: Autorka 2016)

Obr. 89 Nalevo rodný dům V. Priessnitze, v pozadí 
první vodoléčebný dům Hrad (Foto: Autorka 2018)

Obr. 90 Maďarský pomník v lázních jako 
poděkování V. Priessnitzi za vyléčení 

Obr. 86 Historické stromořadí ke Krizovému kříži 
(Foto: Autorka 2018)
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Estetické hodnoty

Problémy

SWOT analýza lázeňské krajiny a sídla lázní

Silné stránky Slabé stránky
nedotčenost a nevinnost 
jesenické krajiny narušení výhledů elektrickými dráty

fenomén podhorských lázní nedostatečná frekvence autobusových linek v 
letních měsících

přírodní hodnoty svažitost terénu nedostatek parkovací míst pro lázně

okolní lesy zaniklá lázeňská místa v krajině

přírodní prameny nedostatečná údržba a náročná schůdnost 
pěších cest v krajině 

skály chybějící osvětlení na Muzikantské stezce - 
hlavní pěší cestě propojující město s lázněmi

kulturně-historické hodnoty historické pěší cesty nedostatek pobytových míst kolem 
lázeňských domů

historické lázeňské domy nedostatečná prostupnost některých 
lázeňských ploch v sídle lázní

dochované informace o zaniklých 
místech v krajině

zachované struktury remízů

dochovaná historická stromořadí v 
sídle a krajině

estetické hodnoty krajinná dominanta lázeňských 
domů

výhledy z lázeňského kopce do 
krajiny

provozní hodnoty hustá cestní síť

pěší dostupnost lázní

Příležitosti Hrozby

rostoucí zájem lidí o kontakt s přírodou a krajinou možné překročení rekreační kapacity - únos-
nosti krajiny návštěvníky

rostoucí zájem lidí o poznávání historie svých předků nekontrolované rozšiřování zástavby do 
krajiny

státní podpora a jiné fondy na rozvoj lázeňské krajiny  
v různých oblastech

nevhodné umisťování prvků technické a do-
pravní infrastruktury do krajiny

rostoucí možnosti, jak přiblížit lidem krajinu skrze virtuální tech-
nologie

realizace záměrů z ÚP, které mohou nega-
tivně ovlivnit krajinný ráz

Obr. 91 Schéma důležitých vizuálních vazeb 
(podklad: 3D mapy)

Obr. 92 Výhled z louky mezi lázeňskou promenádou
 a Krizovým křížem na město Jeseník 

(Foto: Autorka 2018)

Obr. 93 Celým územím prochází elektrické vedení 
narušující pohledy do krajiny (Foto: Autorka 2016)
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7.8.  Návrh 

Pro samotný návrh je potřeba v úvodu uvést, že na základě rozsáhlých rozborů je modelové území již v součas-

nosti velmi harmonickým prostředím bez zásadních funkčních, kompozičních či vizuálních problémů. Jakékoli úpra-

vy (ať už koncepční či konkrétní) budou tedy spíše jen drobným vylepšením současného stavu za účelem podtržení 

současných kvalit prostoru. 

Podle zadání této práce měla být pozornost zaměřena zejména na rozvoj sídelní zeleně v návaznosti na lá-

zeňství. Na základě rozborů lázeňského sídla a okolní krajiny byla však po domluvě s vedoucím práce pozornost 

přesměrována spíše na lázeňskou krajinu. Z rozborů bylo zjištěno, že se sídlem lázní již zabývalo mnoho ateliérů a 

bylo vytvořeno mnoho zdařilých projektů. Velká příležitost pro rozvoj však byla nalezena v lázeňské krajině, kde se 

nachází mnoho zaniklých lázeňských míst,  případně jinak významných prostorů pro lázeňství, které by si zasloužily 

obnovu.  

Návrhová část se bude v první fázi zabývat obecnými východisky pro návrh na základě rozborů a definuje po-

třeby místních obyvatel a pacientů v prostředí sídla lázní a okolní krajiny. V dalších fázích bude pojednáno o navr-

hovaných změnách využití lázeňského území a celkové koncepci uspořádání systému zeleně území. Nejdříve bude 

představena koncepce pro krajinnou část a následně pro sídlo. V třetí fázi se bude návrh podrobněji věnovat dvěma 

vybraným prostorům, které budou zpracovány na úrovni ideové studie. Z vybraných prostorů se jeden nachází 

v krajinné části sídla lázní a druhý ve volné krajině pod lázněmi. Tato dvě místa byla vybrána na základě největšího 

potenciálu pro rozvoj za účelem vyzdvihnutí kvalit lázeňského území, a zároveň z důvodu možnosti ukázat rozdíl 

principů práce v lázeňské krajině a krajinářské části sídla lázní. 

7.8.1. Východiska pro návrh

Východiska na základě potřeb uživatelů lázeňské krajiny a sídla lázní

Ani Lázně Jeseník ani okolní krajina by neměla sloužit pouze jednomu typu uživatelů. Každý z typických návštěv-

níků území má však jiné potřeby, co se týče lázeňské rekreace. V tabulce č. 6 jsou na základě rozborů tyto potřeby 

definovány a slouží zároveň i jako východiska pro návrh krajiny a sídla lázní.

místní obyvatelé pacienti

krajina

dobré pěší propojení města s lázněmi dobrá prostupnost krajiny pro obje-
vování jejích krás

lepší údržba současných cest do lázní příjemný povrch a sklon cest pro chůzi

možnost volně se procházet krajinou a objevo-
vat její kulturně-historické hodnoty

sídlo lázní

logická návaznost a prostupnost ploch zeleně 
umožňující propojení atraktivních cílů 

dobrá prostupnost ploch zeleně umožňu-
jící příjemný přechod mezi procedurami 
od jednoho léčebného domu k druhému

prostory pro odpočinek ve skupině či 
sám

možnost posezení v blízkosti léčebných 
domů

upravenost a reprezentativnost prostorů lázeňského centra

prostory ke kochání se výhledy do krajiny

Tab. 6 Východiska na základě potřeb uživatelů lázeňské krajiny a sídla lázní
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Obecná východiska pro návrh

Mapa návrhových východisek ukazuje čtyři hlavní aspekty. Na potřebu místních obyvatel dostat se z města do 

lázní z více směrů a po příjemných cestách. Dalším cílem je rozvinout potenciál hodnotných míst v krajině, které 

budou sloužit jako uzlové body systému zeleně a obytného systému krajiny. Tato místa se stanou atraktivními cíli 

jak pro lázeňské hosty, tak pro místní obyvatele. Třetím aspektem je umožnit vzájemné propojení těchto míst v kra-

jině, aby bylo možné se k těmto cílům dostat jak z města, tak z lázní po logické cestní síti. Tento systém cest není 

tak důležitý pro místní obyvatele jako pro lázeňské pacienty. Obyvatelé města se rádi volně pohybují krajinou a svůj 

cíl si najdou sami, kdežto pacienti potřebují spíše jasně vymezený lázeňský okruh pro rehabilitační a kondiční účely.  

Čtvrtým důležitým východiskem pro návrh je podpoření vizuálních vazeb lázeňského kopce s městem v údolí, pro-

tějším kopcem se Zlatým Chlumem a vzdálenými horskými vrcholy Šeráku a Pradědu. 

Obecná východiska pro návrh

lázeňská krajina sídlo lázní

pozornost v návrhu soustředit zejména na člověka a jeho rehabilitaci v přírodním prostředí = hlavní význam 
lázeňství

není potřeba výrazných zásahů do krajiny či sídla lázní

rozvíjet místa k odpočinku s výhledy na okolní panorama hor

rozvíjet krajinu drobnými a citlivými úpravami propojení sídla s krajinou pomocí vizuálních vazeb, 
logické cestní sítě a vegetace

udržet přiměřený počet návštěvníků v krajině možnost dostat se kamkoli pěšky příjemnými místy

rozvíjet fenomén podhorské jesenické krajiny zvýšit reprezentativnost důležitých prostorů

rozvíjet odkaz Vincenze Priessnitze - zakladatele lázní

drobné úpravy v krajině pro zpříjemnění pobytu člověka a 
poukázání na krásy zdejší krajiny

zpřístupňovat přírodní a historicky zajímavá místa v kra-
jině

rozvíjet estetické hodnoty krajiny a její vizuální vazby

dbát na přírodní, kulturně-historické a estetické hodnoty

spolupracovat na rozvoji krajiny s místními obyvateli

nedopustit nevhodné rozšiřování zástavby a jiných tech-
nických a dopravních prvků v krajině

Tab. 7 Obecná východiska pro návrh

´ 0 500250 m

VLAK

BUS

NÁMĚSTÍ

Legenda:

podpořit pěší propojení mezi Jeseníkem a lázněmi

zlepšit propojení (prostupnost) mezi kulturně-historicky hodnotnými místy

využít potenciál přírodních či kulturně-historických hodnot území

podpořit vizuání vazby s protějším kopcem a panoramatem hor

Příloha 19 Východiska pro návrh (podklad: katastrální mapa)
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7.8.2. Změny využití lázeňského území

Jak již bylo řečeno v úvodu návrhové části, na základě rozborů je možné modelové území popsat jako krajinu 

velmi harmonickou, která je již v současnosti plně funkční a nevyžaduje mnoho velkých úprav. Velkým rozvojovým 

potenciálem pro území je lepší propojení lázní na kopci s údolním městem Jeseník skrze krajinu mezi nimi. Této 

vazby je možné dosáhnout několika způsoby. Co se týče funkčního využití, hlavní navrhovanou změnou ve prospěch 

tohoto propojení je přeměna z ostatní volné krajiny mezi lázněmi a městem na Harmonickou lázeňskou krajinu. 

Tento autorkou navržený pojem znamená využití území formou rekreace v přírodním prostředí. Plochy Harmo-

nické lázeňské krajiny mohou být doplněny o cestní síť, citlivě vsazený mobiliář do krajiny a o vegetaci dotvářející 

daný prostor. Jakékoli úpravy na těchto plochách by měly být navrhovány s ohledem na současné krajinné hodnoty 

jako jsou výhledy do krajiny, přírodní prameny a zaniklé či chátrající kulturně-historické struktury. Podobný způsob 

využití popisuje územní plán viz. ZX = zeleň specifická – lázeňská. ÚP Jeseník tuto zeleň ZX navrhuje v části mode-

lového území pod lázněmi. Vlastní autorčin návrh tuto navrhovanou změnu v ÚP reflektuje a jeho návrh rozšiřuje 

v některých místech až za hranice vnitřního lázeňského území v případě, že se za těmito hranicemi nachází nějaká 

významná přírodní či kulturně-historická krajinná hodnota.

Doporučení městu pro zapracovaní do územně plánovací dokumentace

Návrh v ÚP (ZX) zeleně specifické – lázeňské je smysluplný a bylo by vhodné ho rozšířit do větší části vnitřního 

lázeňského území. Autorka tuto změnu navrhuje pod pojmem Harmonická lázeňská krajina, která by se mohla v ÚP 

projevit jako využití (ZX) zeleň specifická – lázeňská. Jediným problémem způsobu využití ZX je, že zakazuje sady. 

V části modelového území se nachází velmi hodnotné historické statky, u kterých jsou pozůstatky ovocných stromů. 

Nabízí se zde rozšíření těchto starých ovocných stromů do většího území a založit zde obecní extenzivní ovocný sad, 

který by sloužil pro rekreaci místních obyvatel i lázeňských hostů. Autorka navrhuje, aby byl extenzivní ovocný sad 

do kategorie ZX připuštěn. 

Příloha 6b Současné využití lázeňského území pro srovnání s návrhem (podklad: ZM 10)

Příloha 20 Návrh využití lázeňského území (podklad: ZM 10)
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7.8.3. Koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému území

Přiložené schéma Obr. 94 zobrazuje důležité uzlové body systému zeleně a obytného systému sídla lázní a okol-

ní krajiny, vyznačené v barevných kruzích. Schéma dále ukazuje na důležité propojení sídla lázní s městem skrze 

krajinu mezi nimi. 

Vnější prstenec = krajina

Všechny uzlové body vnějšího oranžového prstence schématu ukazují na místa, která jsou pro krajinu mezi 

lázněmi a městem velmi hodnotná a zasloužila by si větší pozornost pro jejich rozvoj. Tyto krajinné cíle by měly 

být jednoduše dostupné jak z města pro obyvatele, tak z lázní pro pacienty a rekreanty. Pro jejich vzájemné propo-

jení budou sloužit jak přístupové cesty do lázní, tak navržené tematické lázeňské okruhy. Bližší specifikace těchto 

propojovacích linií bude popsána v následující části návrhu. Výrazněji vyznačeným krajinným uzlovým bodem jsou 

Statky Víry, Naděje a Lásky, po kterých dnes zůstaly jen kamenné ruiny, a které budou předmětem podrobnějšího 

návrhu v rámci ideové studie. 

Vnitřní prstenec = sídlo lázní 

Vnitřní prstenec schématu náleží sídlu Lázní Jeseník. Světle zelenou barvou jsou zobrazeny významné plně 

funkční prostory neboli funkční uzlové body systému zeleně a obytného systému lázeňského sídla. Kruhy tmavě 

zelené barvy představují místa vhodná k rozvoji. O konkrétním návrhu těchto dvou uzlových bodů bude řeč v ná-

sledujících částech návrhové části. Návrh rozvojového uzlového bodu Ploch lázeňských domů bude popsán v rámci 

koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému lázeňského sídla a návrh bodu Promenády a Růžová 

vyhlídka bude rozveden v jedné ze dvou ideových studií. 

7.8.4. Návrh vnějšího prstence = krajina

1. Hlavní principy 

Přiložená mapa vysvětluje hlavní navrhované principy pro práci se systémem zeleně a obytným systémem v 

modelové lázeňské krajině. Třemi důležitými složkami jsou přístupové cesty do lázní ze všech směrů, uzlové body 

systému zeleně a obytného systému krajiny, a třetím principem jsou tematické lázeňské okruhy propojující tyto 

přístupové cesty a uzlové body v krajině. Čtvrtou složkou je poukázání na problém autobusové dopravy v návštěv-

nické sezóně lázní. 

Bližší návrh všech čtyř principů bude rozveden v následující části této kapitoly v rámci Celkového návrhu kon-

cepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny. Obecný návrh úprav v rámci prvních třech složek 

– přístupových cest, uzlových bodů a lázeňských okruhů bude zaznačen v mapě celkového návrhu a konkrétní způ-

soby dílčích úprav jsou rozvedeny v tabulkové příloze č. 36 na konci práce. Navržená řešení autobusové dopravy 

budou popsána pouze slovně.

Jižní svah
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Obr. 94 Koncepční schéma uzlových bodů systému zeleně 
a obytného systému celého území

Legenda:

hranice celého území

hranice vnitřního lázeňského území

hranice zastavěného území lázní

1. přístupové cesty

2. uzlové body

3a. rekreační okruh

3b. rekreační okruh

4. trasa speciálního autobusu

Příloha 21 Hlavní principy vysvětlující návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému lázeňské 
krajiny a krajinné části sídla lázní (podklad: Ortofoto)
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2. Celkový návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny

přístupové cesty

tematické lázeňské okruhy

- hlavní výchozí bod

- lavička s výhledem do krajiny

uzlové body systému zeleně a obytného systému

Legenda:

stromořadí

hranice celého území

hranice vnitřního lázeňského území dle ÚP

hranice zastavěného území dle ÚP

přístupové cesty do lázní

sečený úsek přístupové cesty

obnova stávající linilové vegetace

významné přírodní či kulturně-historické hodnoty

1 - informace v Lázních Jeseník

2 - Masarykovo náměstí v Jeseníku

kratší 2. okruh - Lesem - nelesem za Vírou, Nadějí a Láskou

delší 1. okruh - Po stopách zapomenuté lázeňské krajiny

sečený úsek okruhu vedoucí po louce

plně funkční

k obnově funkce

navržená

současné - plně funkční

současné - k obnově

navržené

Přiložená mapa představuje celkový návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny, včetně krajinné části sídla, a 

postupně budou rozváděna řešení jednotlivých návrhových složek – přístupové cesty, uzlové body a tematické lázeňské okruhy.

Příloha 22 Celkový návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny (podklad: ZM 10)

přístupové cesty

tematické lázeňské okruhy

- hlavní výchozí bod

- lavička s výhledem do krajiny

uzlové body systému zeleně a obytného systému

Legenda:

stromořadí

hranice celého území

hranice vnitřního lázeňského území dle ÚP

hranice zastavěného území dle ÚP

přístupové cesty do lázní

sečený úsek přístupové cesty

obnova stávající linilové vegetace

významné přírodní či kulturně-historické hodnoty

1 - informace v Lázních Jeseník

2 - Masarykovo náměstí v Jeseníku

kratší 2. okruh - Lesem - nelesem za Vírou, Nadějí a Láskou

delší 1. okruh - Po stopách zapomenuté lázeňské krajiny

sečený úsek okruhu vedoucí po louce

plně funkční

k obnově funkce

navržená

současné - plně funkční

současné - k obnově

navržené
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A. Přístupové cesty do lázní ze všech směrů

Na základě rozborů bylo zjištěno, že důležitým aspektem pro obyvatele Jeseníku v rámci lázeňské krajiny je 

možnost dostat se do lázní pěšky z více směrů. Současnou nejdůležitější cestou propojující lázně s městem je Mu-

zikantská stezka, označená v mapě č. 1. Další významné trasy do lázní vedou z města, Pomezí či od České Vsi buď 

po loukách, ulicemi, po hlavní silnici či dalších jiných zpevněných cestách. Na základě těchto skutečností byla po-

zornost věnována úpravě přístupových cest do lázní, aby se pacientům, turistům či obyvatelům města tato spojení 

náročným terénem zpříjemnila. 

Obecně použitými způsoby navrhovaných úprav jsou:

•	 změny využití: obnova funkce plochy (funkčně-kompoziční jednotky zeleně)

•	 program: zpříjemnění průchodnosti a prostředí přístupových cest do lázní

•	 provoz: využití různě zpevněných cest vedoucích ze všech směrů do lázní, propojují město Jeseník 

s lázněmi na kopci

•	 kompozice: radiální směřování cest do sídla lázní z různých směrů, procházející lesními (stinnými) či 

lučními (otevřenými) partiemi

Specifikace úprav:

•	 Vegetační úpravy: návrh pěstebních opatření současných dřevin a návrh nové dřevinné vegetace

•	 Cestní síť: obnova či změna povrchů současných cest a návrh nové cestní sítě

•	 Mobiliář: obnova současného či návrh nového mobiliáře

•	 Informační systém: obnova současných nefunkčních naučných tabulí a návrh nových informačních ce-

dulí 

•	 Technické prvky: obnova současného či návrh nového osvětlení 

Dále bude popsán základ konkrétních úprav pro okolí každé přístupové cesty (každé FKJZ). Přehledná tabulka 

těchto úprav viz Příloha 36 na konci práce.

č. 1 Doprovodná zeleň Muzikantské stezky

Z důvodu největší důležitosti pro propojení lázní a města budou úpravy této stezky jedny z nejrozsáhlejších. Dře-

vinná vegetace podél cesty potřebuje celkový průklest v místech nekrásnějších výhledů z cesty na město a protější 

kopec se Zlatým Chlumem. Rovněž budou některé úseky doplněny o keřový porost, aby se docílilo většího účinku 

kontrastu světla a stínu, výhledů a zakrytých částí. Povrch stezky je v současnosti méně schůdný s velkým množ-

stvím větších kamenů a bude obnoven z mechanicky zpevněného kameniva (autorka podporuje současný návrh 

stezky městského projektu). Cesta bude doplněná o mobiliář k možnosti odpočinku při výstupu prudce stoupajícím 

terénem. Umístění tohoto mobiliáře je zvýrazněno v mapě v podobě navržené lavičky s výhledem. U této lavičky 

bude umístěna informační cedule upozorňující na navrhované tematické lázeňské okruhy, které budou popsány 

v další části návrhu. Celý úsek Muzikantské stezky bude doprovázen novým osvětlením.  

přístupové cesty

Legenda:

hranice celého území

hranice vnitřního lázeňského území dle ÚP

hranice zastavěného území dle ÚP

přístupové cesty do lázní

sečený úsek přístupové cesty

obnova stávající linilové vegetace

Příloha 23 Přístupové cesty - návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny 
(podklad: ZM 10)
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č. 2 Chodník podél hlavní silnice s lipovým stromořadím 

V současné době využívá hlavní cestu jako spojení města s lázněmi velké množství místních obyvatel i turistů. 

Velkým deficitem je zde nepřítomnost chodníku pro bezpečnější pěší chůzi do lázní. Město Jeseník zde navrhuje 

trasu chodníku. Autorka s tímto návrhem souhlasí a zařadila ho do svého návrhu doporučených komplexních změn 

v území. Městský projekt navrhuje pokácení části stromořadí starých lip podél cesty, kde bude procházet chodník, 

a podél něj budou vysázeny nové vysokokmenné výpěstky lípy (Tilia cordata), případně zde byly již v předstihu 

vysazeny za účelem plánované realizace nové pěší trasy. Dále projekt města navrhuje osvětlení po celé délce navr-

ženého chodníku. Autorka práce s návrhem města souhlasí a doplňuje ho o umístění decentních směrových cedulí.

č. 3 Kalvodova ulice 

Doprovodná zeleň ulice, kudy prochází červená turistická značka, je v současné době plně funkční. Podél cesty 

jsou navrhovány pouze místa s lavičkou pro odpočinek a informační cedule upozorňující na navrhované tematické 

lázeňské okruhy v místě, kde se ulice s těmito okruhy kříží. 

č. 4 Pěšina podél remízu 

Hlavní vyšlapaná pěšina podél remízu, označená v mapě č. 4, je již osvědčeným pěším spojením části města 

a lázní pro místní obyvatele, a je zde proto navrženo založení zpevněného pochozího trávníku. Důvodem tohoto 

zpevnění trávníku je lepší průchodnost louky i v době po dešti. 

č. 5 Stromořadí na trase pro cyklisty a pěší z Pomezí

Na přístupové trase s číslem 5 je navrhováno rozvolněné stromořadí, které propojuje lázeňské sídlo s volnou 

krajinou a uvozuje tak pocit vstupu do reprezentativnějšího prostoru lázní.

č. 6 Stromořadí na trase pro cyklisty a pěší z České Vsi

Na přístupové trase s číslem 6 je rovněž navrhováno rozvolněné stromořadí, které propojuje lázeňské sídlo 

s volnou krajinou a uvozuje tak pocit vstupu do reprezentativnějšího prostoru lázní.

B. Uzlové body systému zeleně a obytného systému krajiny, včetně krajinné části sídla lázní

Stejným způsobem jako u přístupových cest bylo postupováno u návrhu uzlových bodů systému zeleně a obyt-

ného systému lázeňské krajiny, včetně krajinné části sídla lázní.

uzlové body systému zeleně a obytného systému

významné přírodní či kulturně-historické hodnoty

Legenda:

hranice celého území

hranice vnitřního lázeňského území dle ÚP

hranice zastavěného území dle ÚP

Příloha 24 Uzlové body - návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny 
(podklad: ZM 10)
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Obecně použitými způsoby navrhovaných úprav jsou:

•	 změny využití: obnova či změna funkce plochy (funkčně-kompoziční jednotky zeleně)

•	 program: zatraktivnění přírodně či kulturně-historicky hodnotných prostorů 

•	 provoz: uzlové body využívají provázání cestní sítí dle individuálních potřeb, často upozorňují na výhle-

dová místa, cestní síť bude zpevněná maximálně štěrkovým trávníkem či pouze vyčištěna od náletů a 

ponechána v lesních partiích k vyšlapání – zpevnění bude záležet na atraktivnosti individuálního uzlo-

vého bodu pro návštěvníky

•	 kompozice: uzlové body se vždy nachází v zalesněných partiích jinak otevřené krajiny luk a remízů, mís-

ty jsou tyto body i na otevřených plochách nabízející výhledy do krajiny

Specifikace úprav:

a) Stejné jako u přístupových cest

•	 Cestní sít, Mobiliář a Informační systém

b) úpravy navíc, které nebyly použity v případě přístupových cest

•	 Vegetační úpravy – u uzlových bodů se navíc využívá výsadeb domácích či přírodě blízkých trvalek u 

významných objektů jako jsou přírodní prameny či lázeňské altány v krajině 

•	 Prameny – obnova funkce současných přírodních pramenů a úprava vzhledu jejich okolí

c) úpravy, které jsou použity u přístupových cest, ale není jich potřeba u uzlových bodů

•	 Technické prvky – osvětlení v krajině není žádoucí

Dále bude popsán základ konkrétních úprav pro okolí každého uzlového bodu v krajině či krajinné části sídla 

lázní (každé FKJZ). Přehledná tabulka těchto úprav viz Příloha 36.

č. 1 Bývalé hospodářské statky Víra, Naděje a láska a jejich okolí

Návrh tohoto uzlového bodu bude součástí ideové studie v následujících částech návrhové části práce, proto 

mu v této kapitole nebude věnována větší pozornost.

č. 2 Okolí Meduňkového pramene

Tento pramen není široké veřejnosti znám, jeho přítomnost je pouze zaznačena v mapě. Dle Viktora Goliáše 

(2017), který existenci tohoto pramene zaznamenal ve svém článku na internetovém webu  (http://www.estudan-

ky.eu/11110-pramen-medunkovy), je tento pramen považován za velmi důležitý v rámci celé soustavy lázeňských 

pramenů. Jedná se o přítok z potůčku tekoucího přímo z Balneoparku a o obsahuje nejvíce rozpuštěných solí ze 

všech pramenů v lázních. Autorčiným cílem je na tento pramen poukázat a dovést sem návštěvníka po tematického 

lázeňského okruhu.  Hlavními úpravami bude zpřístupnění cesty k prameni a svedení pramene takovým způsobem, 

aby byl k nalezení. V současné době není poznat, že se zde vůbec nějaký pramen nachází. Dále dojde ke zviditel-

nění pomocí vytvoření kamenné desky s nápisem. V okolí pramene je navržen průklest náletů, drobná keřová a 

trvalková výsadba domácích druhů rostlin. Územím bude procházet nová cestní síť lázeňského okruhu a potok 

vytékajícího pramene bude překonán dřevěnou lávkou.  V blízkosti pramene se bude nacházet lavička směřovaná 

k výhledům na město Jeseník a vzdálené panorama jesenických hor. 

č. 3 Část lesa s bývalou lesní restaurací Waldfrieden

Jak již bylo popsáno v rozborech, v úseku mezi Slovanským a Pražským pramenem se nacházela lesní restaura-

ce s vyhlídkou zvaná Waldfrieden. Do dnešní doby z ní zbyly jen pozůstatky kamenné zídky. Autorčiným úmyslem 

s touto plochou je alespoň poukázat na tento historický objekt formou zavedení cestní sítě navrhovaného tema-

tického lázeňského okruhu a umístit u plochy původní lázeňské vyhlídky menší ceduli s fotografiemi a informací o 

této historické vyhlídce. Pokud by došlo k vykácení celého smrkového lesa kvůli současnému kůrovci, což je hodně 

pravděpodobné, může zde vzniknout prostor pro skutečnou lesní vyhlídku do kraje. Porost lesa by se opět vysadil, 

ale už do rozvolněného sponu a s dřevinami, které jsou potenciální přírodní vegetací pro toto stanoviště. Tyto dru-

hy jsou vypsané v kapitole rozborů o přírodních podmínkách území. Šlo by tedy o vyhlídku zpevněnou drobným 

kamenivem, doplněnou o mobiliář a keřovou výsadbu z domácích druhů rostlin. 

č. 4 Vyhlídka na cyklostezce Za výhledy

Tato vyhlídka je velmi dobře umístěna s nádherným výhledem do kraje. Úsek této cesty by však mohl být do-

plněn ještě o další lavičky, protože jsou tyto plochy ještě snadno dostupné z lázní a prostor by mohlo navštěvovat 

více lázeňských pacientů.
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č. 5 Lesní plocha s pramenem u Železné hory

Toto území není specifické svou historií, ale přítomností pramene v severozápadní okrajové části lesního poros-

tu poblíž současné cesty. Potenciálem tohoto území je zviditelnění tohoto pramene jeho obnovou a zpřístupnění 

lidem. Není nijak významný, proto zde není nutné umístění kamenných desek s nápisem. Tento prostor má také 

velký potenciál kvůli úzké návaznosti na Železnou horu s bývalým lázeňským altánem. Mohou se zde odehrávat lan-

d-artové aktivity a je zde prostor pro tvorbu místních umělců, které mohou skutečný význam tohoto místa objevit. 

č. 6 Železná hora s bývalým lázeňským altánem

Již v rozborech bylo zmíněno, že se v tomto případě jednalo o sluneční lázně s altánem pro odpočinek lázeň-

ských hostů. Krajinářská architekta v Jeseníku Nikola Krůtská v současné době vypracovává studii na tento prostor. 

Z možných úprav tohoto území se nabízí znovu umístění lázeňského altánu, obnova historické cestní sítě, doplnění 

mobiliáře v oblasti současného ohniště a drobná keřová a trvalková výsadba domácích rostlin u altánu a současně 

nefunkčního pramene. Obnova funkčnosti tohoto pramene dle odborníků již nemá smysl.  

č. 7 Okolí památníku obětem Čarodějnických procesů

Na základě terénních rozborů je možné říci, že okolí tohoto pietního prostoru je v současné době velmi zaned-

bané. Místo vyžaduje odstranění současného mobiliáře, který je pro funkci místa nevhodný, založit novou výsadbu 

stromů a keřů pro vytvoření atmosféry lesoparku. Volba sortimentu rostlin pro tento prostor může být i z přírodě 

blízkých, případně introdukovaných rostlin, protože se jedná o místo lokalizované v blízkosti městské zástavby. 

č. 8 Okolí Krizového kříže

Na základě rozborů vyplynulo, že hlavním problémem tohoto prostoru je nedostatečná údržba současného mo-

biliáře. Volba některého mobiliáře je nevhodně zvolená a část potřebuje obnovit svou funkčnost. Z dalších úprav 

je vhodná nová keřová výsadba a průklest případně kácení lesního porostu, který zamezuje výhledu na panorama 

s Pradědem. 

č. 9 Růžová vyhlídka

Návrh tohoto uzlového bodu bude součástí ideové studie v následujících částech návrhové části práce, proto 

mu v této kapitole nebude věnována větší pozornost.

Inspirační fotografie vhodného mobiliáře do krajiny

Vhodný sortiment rostlin k výsadbě do zdejší krajiny 

Zde bude vypsán doporučený přehled rostlin vhodných do podhorského prostředí Jeseníku. Při volbě taxonu 

ze seznamu však musí být vždy brány v úvahu požadavky na konkrétní stanovištní podmínky a nadmořskou výšku.

Stromy: přehled stromů viz rozborová část v kapitole přírodních charakteristik, o potenciální přirozené vegetaci.  

Keře: přehled keřů rovněž viz rozborová část jako u stromů, a navíc možnost použít Prunus padus, Rosa canina  

či Corylus avellana.

Trvalky: Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas, Dryopteris dilatata.

Obr. 100 Inspirační fotografie – design lavičky 
na vyhlídkových místech v krajině

Obr. 101 Inspirační fotografie – design Informační 
tabule popisující historii významných míst v krajině 

zábavně-naučnou formou
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C. Tematické lázeňské okruhy

V rámci mapovaného území autorka navrhuje dva tematické lázeňské okruhy, které prochází lázeňským sídlem 

a okolní lázeňskou krajinou. Tyto okruhy propojují významné krajinné hodnoty, nazývané v této práci jako uzlové 

body systému zeleně a obytného systému krajiny. Rovněž tyto okruhy propojují přístupové cesty do lázní mezi se-

bou a dávají tak návštěvníkům možnost se kdykoliv vrátit zpět do sídla lázní či do města, případně dojít jen k cílům, 

které člověka zajímají. Okruhy vedou střídavě stinnými a slunnými partiemi, vhodně navrženými pro lázeňské účely. 

Každý ze dvou okruhů je popsán parametry klasických lázeňských okruhů pro Priessnitzovy léčebné lázně. 

Obecně použitými způsoby navrhovaných úprav jsou:

•	 program: okruhy propojují uzlové body s přírodní či kulturně-historickou hodnotou a nabízí výhledy do 

krajiny z otevřených lučních prostor  

•	 provoz: cestní síť lázeňských okruhů vychází převážně z návaznosti na současnou či historickou cestní 

síť, části cest jsou navrhovány s co nejmírnějším sklonem pro chůzi, cesty vedou buď po pouze sečených 

cestách či štěrkových trávnících skrze louku a vyšlapaných či štěrkových cestách skrze lesní partie

•	 kompozice: okruhy vedou návštěvníky skrze louky, lesy a významná současná či navržená stromořadí v 

krajině

Specifikace úprav:

Stejné viz přístupové cesty

•	 Cestní sít, Mobiliář a Informační systém

Legenda:

hranice celého území

hranice vnitřního lázeňského území dle ÚP

hranice zastavěného území dle ÚP

tematické lázeňské okruhy

- hlavní výchozí bod

- lavička s výhledem do krajiny

stromořadí

1 - informace v Lázních Jeseník

2 - Masarykovo náměstí v Jeseníku

kratší 2. okruh - Lesem - nelesem za Vírou, Nadějí a Láskou

delší 1. okruh - Po stopách zapomenuté lázeňské krajiny

sečený úsek okruhu vedoucí po louce

plně funkční

k obnově funkce

navržená

současné - plně funkční

současné - k obnově

navržené

Příloha 25 Tematické lázeňské okruhy - návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny 
(podklad: ZM 10)
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1. Okruh – „Po stopách zapomenuté lázeňské krajiny“

Větší navržený okruh prochází skrze celé sídlo lázní a propojuje celou síť rozborem vytipovaných hodnotných 

míst v krajině luk a dochovaných remízů. Okruh není vhodný pouze pro lázeňské hosty, ale pro jakékoli návštěvníky 

lázní a okolí, kteří rádi poznají zdejší kraj z jiného úhlu. 

Základní parametry okruhu:

•	 délka: 7,5 km

•	 čas: 180 min

•	 náročnost: převýšení 125 m

•	 motivační body: bývalý lázeňský altán na Železné hoře, vyhlídka pod Krizovým křížem, statky 

Víry-Naděje-Lásky a obecní sad, Meduňkový pramen, lesní restaurace s vyhlídkou Waldfrieden

Program 

Trasa nabízí několik zastavení s posezením pro vychutnání výhledů do krajiny. Další programovou náplní je na-

vázání na právě vznikající Questing pro lázeňské sídlo a rozšířit tento program do krajiny. Jedná se o sestavu úkolů, 

která vede návštěvníka po zajímavých místech a přiměje ho plnit různé úlohy za poznáním zdejších hodnot území. 

V tomto případě by byl každý uzlový bod v krajině opatřen symbolem, který by si návštěvník na daném místě musel 

najít a zakreslit jej do připravené mapky, jež obdrží v informačním centru lázní či na informacích v Jeseníku. K hle-

dání symbolů by sloužily vhodně vymyšlené indicie. Autorka nastínila princip fungování tohoto krajinného Ques-

tingu na následujících obrázcích. Vlastní podobu symbolům a jejich ztvárnění by však dali místní jeseničtí umělci. 

Jedná se o atraktivní formu programu, která návštěvníky naláká na daný okruh. Za účast a vyplněnou mapku pak 

člověk může získat nějakou malou pozornost na informacích v lázních či ve městě. U každého zastavení bude také 

naučná cedule podaná atraktivní formou, takže se lidé mohou dozvědět něco ojedinělého o „zapomenuté lázeňské 

krajině“.  
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Obr. 97 Výškový profil trasy 1. okruhu - „Po stopách zapomenuté lázeňské krajiny“

Questing v krajině
symboly 

hledané návštěvníky v krajině

Questing v krajině
“Po stopách zapomenuté

lázeňské krajiny”

Obr. 95 Mapa, kterou dostanou návštěvníci k vyplnění v informačním centru v lázních nebo 
na informacích na náměstí (podklad: ZM 10)

 Obr. 96 Symboly vyjadřující charakter místa, které jsou hledané návštěvníky v krajině
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2. Okruh – „Lesem – nelesem za Vírou, Nadějí a Láskou“

Kratší navržený okruh prochází hlavním centrem lázní okolo sanatoria Priessnitz, směrem do krajinné části síd-

la – lesní promenády a opět je napojen na nejzajímavější, rozborem vytipovaná hodnotná místa v krajině. Tento 

okruh vede více stinnými partiemi než okruh předchozí. Léčebně by tak mohl být využitelný pro jiný typ pacientů 

než u okruhu velkého. 

Základní parametry okruhu:

•	 délka: 4 km

•	 čas: 90 min

•	 náročnost: převýšení 120 m

•	 motivační body: Vyhlídka na lesní promenádě, Krizový kříž, Statky Víry-Naděje-Lásky s obec-

ním sadem

Specifika cestní sítě okruhů

Struktura cest a jejich založení

Úseky lesními partiemi cest budou vyčištěny od náletů či jiných překážek v šířce 1 m a hranice méně jasných 

úseků budou lemovány kameny. V případě potřeby v prudším svahu mohou být okraje cest zpevněny vsazením 

kamenů do terénu. 

Úseky okruhů po louce budou založeny vysekáním pásu opět v šířce 1 m. Člověku vysekávajícímu cesty bude 

oznámeno, odkud kam se má dostat, přesná cestní síť není nutná. Zatíženost cest bude monitorována a při zjiš-

tění velké návštěvnosti okruhů budou luční cesty zpevněny štěrkovým trávníkem. V prvních letech však autorka 

navrhuje pouze pravidelné sečení lučního úseku, aby se navržená cestní síť v krajině ověřila. Pokud by si většina 

lidí vyšlapávala cestu jinudy, bude síť cest v dalších letech přehodnocena. V případě, že by byl hned v prvním roce 

založen štěrkový trávník ve volné krajině, přehodnocení trasování cest by již nebylo možné. 

V případě založení štěrkového trávníku by se jednalo o princip podle SZÚZ (2017) s nejnižším stupněm zatížení 

1, o jedné vrstvě, s doporučenou mocností vegetační nosné vrstvy 15–20 cm. Ze stran bude vegetační nosná vrstva 

ohraničena dřevěnými deskami zakotvenými po okrajích dřevěným kůlem. 

 

Orientační a informační systém

Okruhy budou opatřeny vlastní barvou značky, které jsou typické pro ostatní fungující okruhy Lázní Jeseník. Na 

křížení přístupových cest s lázeňskými okruhy budou umístěny informační tabule upozorňující na trasy okruhů a je-

jich program, aby se o nově vzniklých okruzích mohli dozvědět i místní obyvatelé a další návštěvníci jdoucí z jiného 

místa než z lázní. 

Propagace okruhů

Informace o lázeňských okruzích a jejich programu budou součástí tabulí na křížení přístupových cest s těmito 

okruhy a dále budou k dostání v rámci letáčku na informačním centru lázní. Součástí těchto letáčků bude i mapka 

k symbolovému Questingu, jehož princip byl popsán v kapitole o programu 1. okruhu – „Po stopách zapomenuté 

lázeňské krajiny“.

Údržba

Údržba okruhů bude nutná především v případě lučních úseků. Bude se jednat o pravidelné sečení lučního 

pásu v šířce 1 m, jak již bylo popsáno v kapitole Struktura cest a jejich založení, a to minimálně 1 x měsíčně, aby 

byl luční úsek stále schůdný. Lesní úseky budou vyžadovat přibližně 1 x roční údržbu cest od případných náletů či 

jiných překážek. 
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 Obr. 98 Výškový profil trasy 2. okruhu  - „Lesem – nelesem za Vírou, Nadějí a Láskou“
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Obr. 99 Řez cestou ze štěrkového trávníku - princip založení pro všechny
 ostatní šířky cest ze stejného materiálu (podklad: SZÚZ, 2017)
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Inspirační fotografie vhodného mobiliáře do krajiny

D. Autobusová doprava

Čtvrtým bodem k řešení v koncepčním návrhu krajiny je nedostatečnost veřejné hromadné dopravy směřující 

do lázní v letní lázeňské sezóně. Územní plán nabízel vyřešení této situace vznikem lanovky z města do lázní. Tuto 

možnost autorka zavrhuje už kvůli finanční nákladnosti projektu, ale hlavně by taková lanová dráha naprosto zničila 

ráz zdejší volné lázeňské krajiny. 

Řešení autorka nabízí dvě. Prvním a obecně prospěšnějším pro lidský organismus a životní prostředí je jít pěšky 

z města, na což se autorka ve svém předchozím návrhu zaměřuje především. Další možností by bylo zvýšit frekvenci 

autobusů jedoucích do lázní místo 1x za hodinu na 1x za půl hodiny či 15 minut. Pokud by bylo řešení relevantní 

a využívané, dalo by se začít uvažovat o speciálních lázeňských mikrobusech, které by používaly palivo šetrnější 

k životnímu prostředí. Zároveň by nebylo nutné projíždět s tímto autobusem celým městem, ale trasa by vedla 

z autobusového nádraží bez zastávek až do centra lázní.  

7.8.5. Návrh vnitřního prstence = sídlo lázní 

Dle zadání práce bylo potřeba vyjádřit názor i na zeleň sídla a vytipovat plochy, které potřebují změnu. Zadání 

doporučovalo zaměření pozornosti v práci především na rozvoj sídelní lázeňské zeleně, případně vytvoření ideové 

studie vybrané části systému zeleně sídla. Jak již bylo řečeno v úvodu návrhové části práce, návrh sídla je nakonec 

po dohodě s vedoucím práce řešen pouze v rámci koncepce uspořádání systému zeleně bez další návaznosti na 

ideovou studii v centru lázní. Důvodem pro toto přesměrování pozornosti ze sídelní lázeňské zeleně na krajinnou 

byly rozbory, které ukázaly na velký potenciál kulturně-historických lázeňských hodnot v krajině. Zároveň dle rozbo-

rů se sídelní zelení v lázních již zabývalo mnoho významných krajinářských ateliérů a celkový současný stav systému 

zeleně sídla je poměrně funkční. 

Z rozborů vyplývá, že většina systému zeleně lázní je plně funkční, a to z hlediska logicky propojené cestní sítě, 

dostatku pobytových ploch v podobě posezení k odpočinku a vychutnání si výhledů do krajiny a současně veškerá 

doprovodná zeleň těchto prostorů plní dobře svou reprezentativní, psychologickou či další funkci lázeňské zeleně. 

Rozvojovými plochami sídelního systému zeleně lázeňského sídla jsou areál minigolfu a plochy kolem lázeň-

ských domů při vjezdu po hlavní silnici do sídla lázní. Protože patří areál minigolfu soukromému majiteli, další návrh 

sídla se zaměřuje pouze na prostory okolo lázeňských domů. Konkrétně se jedná o plochy s uvítacím Francouzským 

pramenem, ochrannou vegetací pod veřejným parkovištěm, a dále prostory pod lázeňskými domy Mír, staré Ba-

lneo, Jan Ripper, Bezruč, Maryčka a Adelhaid. Na základě rozborů je současný stav těchto ploch je obstojný, ale 

zasloužil by si více pobytových ploch k posezení pro hosty v blízkosti lázeňských domů a přehodnocení napojení na 

ostatní plochy systému zeleně sídla. 

Obr. 102 Inspirační fotografie – design informačních cedulí na křížení 
přístupových cest s lázeňskými okruhy 
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Návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému sídla lázní 

Přiložená mapa zobrazuje veškeré plně fungující plochy systému zeleně a obytného systému sídla lázní zobraze-

né zeleně a dále oranžově či červeně plochy k obnově či změně funkce FKJZ. Jak je z mapy viditelné, hlavní návrh 

se odehrává v jižní části sídla, kde jsou aplikovány výše popsané navrhované principy. 

A. Uzlové body systému zeleně a obytného systému sídla lázní

Obecně použitými způsoby navrhovaných úprav jsou:

•	 změny využití: obnova či změna funkce plochy (funkčně-kompoziční jednotky zeleně)

•	 program: vymezení vhodně umístěných pobytových ploch k posezení pro lázeňské hosty

•	 provoz: doplnění cestní sítě propojující současné a navrhované plochy systému zeleně sídla

•	 kompozice: obnova či návrh vegetace reprezentující vhodnou formu funkce lázeňské zeleně – psycho-

logická (stromořadí, izolační clona od dopravy) a reprezentativní (doplnění vstupního pramene trvalko-

vou výsadbou a další výsadby trvalek u navrhovaných pobytových ploch)  

  Specifikace úprav:

•	 Vegetační úpravy: vymezení prostorů pro reprezentativní trvalkové výsadby a důležitou vegetaci plnící 

psychologickou popsanou viz výše

•	 Cestní síť: není specifikována do detailu, pouze navrženy směry doporučených propojení, reprezenta-

tivnost by však měla být vyšší než v krajině, použití zpevněných povrchů je žádoucí

•	 Mobiliář: obnova současného či návrh nového mobiliáře

•	 Informační systém: snížení počtu informačních cedulí shrnutím velmi podobných informací

•	 Prameny – obnova funkce současných přírodních pramenů a úprava vzhledu jejich okolí

Legenda:

hranice zastavěného území

soukromý lázeňský areál

uzlové body systému zeleně a obytného systému sídla

pobytová plocha

plně funkční FKJZ 
(funkčně-kompoziční jednotka zeleně)
obnova funkce FKJZ 

změna FKJZ 

plně funkční

k obnově

nově navržená

ke zrušení

provoz

současné pěší trasy

navržená pěší propojení - cestní síť

současná parkovací plocha

současné stromořadí - plně funkční

současné stromořadí - k obnově

navržené stromořadí

izolační vegetační clona

výhledy do krajiny

elektrické vedení VN

zabudované elektrické dráty do země

Příloha 25 Návrh koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému sídla lázní (podklad: ZM 10)
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Návrh obecných úprav v rámci každé očíslované plochy 1–8 je k nalezení v přehledné tabulkové příloze č. 37 na 

konci práce. Zde v textu budou tyto úpravy postupně rozepsány na koncepční úrovni. Podrobnějšímu zpracování 

prostorů by se musela věnovat speciální ideová studie, která již není cílem této práce.  

č. 1 Plocha pod domem Maryčka

Na ploše pod Maryčkou je navržená nová funkčně-kompoziční jednotka zeleně – parkově upravená plocha. 

V rámci této plochy byla vytipována oblast pro pobytové místo s posezením, především pro lázeňské hosty, které 

bude sloužit k výhledům do krajiny. Ve svahu nad touto plochou se může nacházet trvalková výsadba, která bude 

dodávat prostoru lázeňských domů reprezentativnější charakter. Pobytová plocha bude navázána logickou cestní 

sítí na okolní plochy zeleně. Protože není předpokládáno, že by tato plocha byla nadměrně zatěžována jako hlav-

ní centrum lázní výše ve svahu, cesty mohou být vytvořeny na principu štěrkového trávníku, který lépe splyne 

s volným zaobleným terénem. Od provozu na silnici bude tato plocha izolována keřovou vegetační clonou, plnící 

psychologickou funkci lázeňské zeleně. Podél hlavního chodníku vedoucího do lázní na červené turistické značce je 

navrženo stromořadí z kvetoucích Prunus cerasifera ‘Nigra’, které mají být připomínkou na ovocný sad, jež se zde 

dříve nacházel na vedlejší ploše dnešních nájemních zahrádek. Důvody pro volbu tohoto taxonu jsou popsány v ná-

sledující kapitole o stromořadí. Proto, aby zde toto stromořadí mohlo vzniknout, a i z důvodu volnějších výhledů do 

krajiny, je navrženo na této ploše zabudování drátů vysokého napětí do země. Jedná se o ideální představu, která 

je však reálně velmi finančně nákladná.  

č. 2 Plocha pod domem Jan Ripper

Jedná se o další významnou navrhovanou plochu, jejíž část by mohla sloužit k pobytu a posezení pacientů ve 

stinnější části u lázeňských domů. Součástí této plochy bude nová cestní síť využívající směry vyšlapaných pěšin a 

která bude logičtěji navazovat na ostatní plochy zeleně v sídle. Parkoviště u lázeňského domu bude odděleno keřo-

vou vegetační clonou, která bude plnit psychologickou funkci lázeňské zeleně.  

č. 3 Plocha předprostoru Mír

Tato plocha vyžaduje propojení cestní sítí z veřejného parkoviště směrem k lázeňskému domu. Navržená cesta 

opět vychází ze směru současné vyšlapané pěšiny. U lázeňského domu bude obnoveno současně nefunkční pose-

zení. 

č. 4 Vstupní prostor s Francouzským pramenem

Plocha okolí pramene bude doplněna o trvalkovou výsadbu, která dodá prostoru více reprezentativní charakter. 

Dále bude obnovena funkce současného pramene. 

č. 5 Izolační zeleň od parkoviště

Veřejné parkoviště bude opticky odděleno od kolemjdoucích návštěvníků pomocí keřové a stromové vegetační 

clony, která plní psychologickou funkci lázeňské zeleně.

č. 6 Svah oddělující lázeňské domy a inhalatorium

Touto plochou dnes prochází více vyšlapaných pěšin. V rámci návrhu budou směry těchto pěšin přiznány a vy-

tvoří se zde cesty propojující důležité plochy systému zeleně sídla. 

č. 7 Plocha kolem vily Adelheid

Hlavní úpravou této plochy bude odstranění současného mobiliáře s pískovištěm, které zde neplní požadavky na 

charakter místa. Místo tohoto mobiliáře zde vznikne jen volná plocha s trávníkem a současnými vzrostlými stromy. 

č. 8 Areál minigolfu

Současný stav tohoto areálu je již poměrně zanedbaný. Hlavní navrhovanou úpravou je obnova současných 

povrchů cest a vznik nového mobiliáře. 

Inspirační fotografie mobiliáře pro pobytové plochy

 Obr. 103 Použití stejného designu laviček jako na 
promenádě pod sanatoriem Priessnitz 

(Foto: Autorka 2018)

Obr. 104 Inspirační fotografie – 
litinový subtilnější rám houpací lavičky

Obr. 105 Inspirační fotografie – design litinové
 konstrukce houpací lavičky s dřevěnými 

sedacími laťkami

Obr. 106 Inspirační fotografie – odpadkový koš
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B. Stromořadí

Obnova současných stromořadí je navrhována v podobě základních pěstebních opatření, případně dosadby ne-

úplných historických stromořadí v místech, kde je dostatek světla a prostoru pro výsadbu nového stromu. Dosadba 

stromů je navržena tak, aby doplnila stejné taxony určitého stromořadí. Ze současně zastoupených druhů stromů 

se v území nachází druhy potenciální přirozené vegetace jako Acer pseudoplatanus a Tilia cordata. Přirozenost 

těchto druhů dodává území na stabilitě a má smysl tato stromořadí obnovovat. 

Pro nově navržená stromořadí v místech s omezenějším prostorem, v mapě 5-ST u Priessnitzova domku,  jsou 

vhodné kultivary lípy srdčité jako Tilia cordata ‘Rancho’ nebo ‘Greenspire’. Oba kultivary jsou mrazuvzdorné.

 

V případě nového stromořadí 1-ST pod Maryčkou jsou zvoleny kultivary slivoně myrobalánu Prunus cerasifera 

‘Nigra’ jako připomenutí ovocného sadu místo vedlejších současných nájemních zahrádek.  Tento konkrétní taxon 

byl zvolen i z důvodu, že se na území lázní již nalézá u jiných reprezentativních výsadeb.

Obr. 107 Navrhovaný kultivar lípy srdčité ‘Greenspire’

Obr. 108 Zvolený kultivar Prunus cerasifera ‘Nigra’ 

Obr. 109 Ovocný sad v roce 1964 
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C. Zákresy navrhovaných principů v sídle lázní

Obr. 110 Současný stav – pohled na lázeňské domy

Obr. 111 Navrhovaný stav – pohled na lázeňské domy s novým stromořadím a vegetační clonou od soukromého 
lázeňského objektu po levé straně

Obr. 113 Navrhovaný stav – vymezení pobytových ploch, doplněné napojení na stávající plochy systému zeleně 
a zabudování drátů vysokého napětí do země

Obr. 112 Současný stav – přiblížený pohled s názvy lázeňských domů
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Obr. 114 Současný stav – pohled na plochy u domů Ripper, Balneo a Mír a veřejné parkoviště

Obr. 115 Navrhovaný stav – vymezení pobytové plochy, nových pěších propojení a izolační vegetace od parkovišť Obr. 117 Navrhovaný stav – navržené stromořadí a pěší napojení na důležitou plochu systému zeleně 

Obr. 116 Současný stav – pohled na domy zespodu Ripper, nad ním historický Priessnitzův domek
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7.8.6. Ideová studie: Vyhlídka na lesní promenádě

Odůvodnění výběru prostoru

Důvodem k výběru tohoto prostoru s vyhlídkou byla především možnost ukázat kontrast rozdílných úprav v kra-

jinné části sídla lázní (vyhlídka na lesní promenádě lázeňského parku) a ve volné krajině v okolí lázní (statky Víra, 

Naděje a Láska). Další důležitou roli pro výběr hrála dominující hodnota území, kterou jsou výhledy do krajiny.   

Návrhová vize 

Hlavním návrhovým cílem je obnova prostoru vrchní vyhlídky, odkud není výhled tolik omezen elektrickými 

dráty, a znovuobnovit propojení dvou promenád a vyhlídek v jihovýchodní části parku. Dalším cílem je připome-

nout historický odkaz růží v této slunné části. Prostor by se měl držet charakteru lesního lázeňského parku, který 

postupně přechází do krajiny, a zároveň by měla být zachována hodnota současného otevřeného volného prostoru 

svahu mezi vyhlídkami. Proto po velkých úvahách není cílem obnovit hlavní přímou historickou osu schodiště, která 

vedla od spodní k vrchní vyhlídce. Jako důležitější autorka považuje výhled z vrchní vyhlídky do krajiny po volném, 

ničím nenarušeném svahu, rámovaný statnými jedinci stromů Tsuga canadensis. 

Program

Návrh nabízí návštěvníkům parku výhled do krajiny z obnoveného prostoru vrchní vyhlídky na lesní pro-

menádě, odkud je možné si vychutnat pohledy bez omezení elektrickými dráty. Dalším programem je pohodlné 

pěší spojení dvou vyhlídek a zároveň promenád po okraji slunného svahu. Vrchní vyhlídka je zároveň jedním ze 

zastavení kratšího navrhovaného tematického lázeňského okruhu, který je popsán v kapitole Koncepce uspořádání 

systému zeleně a obytného systému krajiny – Tematické lázeňské okruhy.  

Provoz

Návrh reaguje na současnou cestní síť a obnovuje nynější nefunkční cestu spojující zmíněné dvě promenády a 

vyhlídky po mírnějším svahu. 

Kompozice

Obnovená cesta vede od spodní promenády skrze stinnou část až na vrchní lesní promenádu a pod korunami 

stromů dojde návštěvník po lesní promenádě až na vrchní vyhlídku. Při příchodu k vyhlídce ze západu je prostor 

otevřený, aby si člověk stojící na vyhlídce mohl vychutnat výhledů až směrem na Praděd. Při vstupu k vyhlídce 

z druhé strany po promenádě je vyhlídkový prostor zakrytý výsadbou růží, které vyhlídku zakrývají do poslední 

chvíle. Návrh růží v sobě nese historický odkaz na tehdejší schody s růžemi a navíc dodají prostoru jemnost, intimi-

tu a vůni. Celému volnému prostoru svahu mezi vyhlídkami dominují skupiny stromů, které rámují pohled z vrchní 

vyhlídky směrem na město Jeseník a protější kopec s Křížovým vrchem a Zlatým Chlumem. 

Obr. 58b Současný stav prostoru pro srovnání s navrhovaným

Obr. 118 Hlavní návrhové principy soustavy vyhlídek a slunného svahu 
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Konkrétní úpravy
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Příloha 26 Návrhová situace – Vyhlídka na lesní promenádě
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Vegetační úpravy

V území vyhlídek není třeba velkých zásahů a pěstebních opatření, protože je o nové i starší jedince velmi dobře 

pečováno. K odstranění jsou navrženy keřové a trvalkové výsadby v části nad vyhlídkou a v těsné blízkosti vyhlídky, 

aby mohl vyniknout volný prostor a navržená výsadba růží u vyhlídky. Dále je navržena k odstranění skupina keřů 

pod vrchní vyhlídkou, která narušuje výhled do krajiny. Kolem vyhlídky od cesty promenády a z východní části bu-

dou vysazeny opakovaně kvetoucí (moderní) keřové růže, dle prof. Pejchala (2016) by se jednalo konkrétně v této 

kategorii o růže anglické. Konkrétně byly vybrány taxony Rosa ‘Desdemona’ a Rosa ‘Glamis castle’. Oba tyto druhy 

kvetou bíle v období léta, kdy je návštěvnost promenád nejvyšší, vyžadují slunce, voní a dorůstají se výšky 0,8 až 1 

m, takže vytvoří příjemné intimní prostředí u posezení. 

Cestní síť a povrchy

Obnovená cesta vedoucí od spodní Ripperovy promenády na vrchní lesní bude zhotovena ze štěrkového tráv-

níku o šířce 2,5 m, lemovaného dřevěnými deskami a ukotvených dřevěným kůlem. Štěrkový trávník bude rovněž 

obnoven v celé délce cesty lesní promenády, která již není v celé délce součástí vymezeného území studie. Princip 

výstavby štěrkového trávníku je popsán v kapitole Koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému kraji-

ny – Tematické lázeňské okruhy – Specifikace cestní sítě. 

Povrch podlahy vrchní vyhlídky bude obnoven z tryskaných žulových desek rozměrů 20 x 40 x 3 cm a položeny 

se spárou 1 cm, aby zde mohla prorůstat tráva. Konkrétně se bude jednat o exteriérovou světlou slezskou žulu ze 

Slezských kamenolomů v Jeseníku. 

Opěrné prvky v terénu

U vstupu ze spodní promenády na cestu ze štěrkového trávníku je navržena zídka, která má za účel uvést pro-

stor, že se po této cestě může nacházet něco významného. Zídka bude mít výšku 50 cm a bude zpevněna betonem 

jako přilehlá zídka u spodní vyhlídky. 

Na vrchní vyhlídce bude obnovena zídka a schodiště, které budou vystavěny na principu suché zídky bez použití 

zpevňujícího betonu. Jedná se o lesní, odlehlejší část promenád, která by měla již působit více krajinným dojmem. 

Výška zídky bude činit 1,2 m.

Mobiliář

K odstranění jsou navrženy dvě lavičky u vstupu na cestu od Ripperovy promenády a dvě lavičky podél cesty 

směrem k promenádě, které jsou nevhodně umístěné a bez jakékoli pohledové vazby. Na vrchní vyhlídce je navrže-

no odstranění současného nepohodlného a rozpadajícího se mobiliáře, zrušen bude i odpadkový koš. Lepší je, aby 

si z této části parku lidé svůj odpad odnášeli. Na vrchní vyhlídku jsou navrženy čtyři lavičky stejného designu jako 

jsou použité u nového mobiliáře podél spodní Ripperovy promenády. 

Údržba

Pravidelná údržba bude nutná u navrženého štěrkového trávníku, který bude třeba přibližně jedenkrát měsíčně 

sekat. Volný prostor louky bude stačit sekat pouze 3x ročně. Vybrané taxony anglických růží budou vyžadovat kaž-

doroční jarní řez na 3 až 5 oček. Zazimování těchto keřových růží není nutné. 

Tsuga canadensis
Tsuga canadensis

Betula pendula

Abies concolor

Acer pseudoplatanus

Symphoricarpos orbiculatus

Picea abies
Symphoricarpos

albus

Juniperus media +

Calystegia sepium

Syringa x prestoniae

Tsuga canadensis
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Symphoricarpos orbiculatus
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Syringa x prestoniae

Obr. 119 Odstranění nevhodných dřevin z kompozičních důvodů zvýrazněných červeně 
(podklad: foto autorka 2018)

Obr. 120 Vybraný taxon k vyhlídce 
Rosa ‘Desdemona’

Obr. 121 Vybraný taxon k vyhlídce 
s větším počtem květních plátků

 Rosa ‘Glamis castle’

Obr. 122 Použití laviček jako jsou na spodní 
Ripperově promenádě
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Vizualizace

Obr. 123 Současný stav vstupu na ze spodní promenády na cestu k vrchní vyhlídce (Foto: Autorka 2018)

Obr. 124 Vizualizace navržené cesty od spodní promenády k vrchní vyhlídce Obr. 126 Vizualizace horní vyhlídky na lesní promenádě s výsadbou keřových růží a obnoveným mobiliářem

Obr. 125 Současný stav horní vyhlídky na lesní promenádě s rozpadajícím se mobiliářem
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7.8.7. Ideová studie: Statky Víra, Naděje a Láska

Odůvodnění výběru prostoru

Stejným důvodem k výběru tohoto prostoru statků jako u předchozí vyhlídky byla možnost ukázat kontrast roz-

dílných úprav jak v krajinné části sídla lázní, tak ve volné krajině. I zde byly pro výběr důležité výhledy do krajiny, 

které jsou pro území specifické. Za další, na základě rozborů autorka považuje tento prostor za nejvýznamnější 

kulturně-historickou hodnotu v lázeňské krajině.  

 

Návrhová vize 

Hlavním cílem návrhu v tomto území je vytvořit obytný prostor v lázeňské krajině, kde se budou potkávat místní 

obyvatelé s návštěvníky lázeňských okruhů. Bude se jednat o charakter lesního krajinného parku, jehož specifikace 

je blíže rozepsána v rešeršní části práce. Snahou návrhu je zachovat nejvíce současných fragmentů historických 

stop jako jsou kamenné ruiny statků a staré ovocné stromy. Návrh využívá významného potenciálu výhledů do kra-

jiny. Cílem je navázat na současnou cestní síť a doplnit ji o novou tak, aby procházela okolo všech tří statků a propo-

jovala všechna obnovovaná a navrhovaná místa tohoto prostoru. Dalšími návrhovými cíli jsou využití přítomnosti 

starých ovocných stromů, obnovit funkci a prostředí zdejších pramenů a dát zaniklým statkům opět svá jména.   

Program

Prostor statků je jedním z důležitých uzlových bodů v krajině a je součástí obou navržených lázeňských okruhů, 

které jsou podrobně popsané v návrhové kapitole o koncepci uspořádání krajiny a krajinné části sídla.  Hlavním 

programovým atraktorem jsou posezení s orientovanými výhledy na protější kopce se Zlatým Chlumem či Pradě-

dem.  Tyto vyhlídky jsou na obrázku č. 128 vyznačeny žlutě a nachází se jak na osluněných, tak stinných partiích. 

Dalším lákadlem je nově navržený obecní jabloňový sad, který navazuje na řadu starých jabloní při statku Víra. 

Tímto sadem se vine cestička propojující nová posezení. V okrajové lesní části na území statku Láska je obnoven 

prostor se současným ohništěm, které může sloužit jak místním obyvatelům, tak lázeňským hostům. Dále budou 

mít návštěvníci možnost ochutnat vodu z dvou obnovených zdejších pramenů pod statkem Víra a u Lásky. Dopro-

vodným programem, spojujícím celou lázeňskou krajinu pod lázněmi, je Questing v krajině, kdy budou návštěvníci 

hledat více či méně ukryté symboly u každého ze statků. Princip Questingu je blíže popsán v kapitole o Koncepci 

uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny, v části Tematické lázeňské okruhy. 

Dalším vedlejším programem spíše pro místní obyvatele by bylo samotné založení a následná údržba sadu. Pro-

tože se jedná o návrh obecního sadu, obyvatelé by k němu měli získat vztah. Společně s odborníky by sad vysadili a 

poté by se během několika následujících let pořádala ukázka správného výchovného řezu ovocných stromů. 

Provoz

Navržená cestní síť vychází se směrů současných vyšlapaných pěšin. V případě příliš prudkých výšlapů jsou cesty 

navrženy s mírnějším sklonem. Celá cestní síť je vymyšlena tak, aby propojila všechna navrhovaná či obnovovaná 

místa v okolí statků.  

Kompozice

Prostor je pomyslně vymezen na slunnou část s obecním jabloňovým sadem a stinnou se třemi statky pod 

korunami stromů. Cesty propojují tyto prostory tak, aby mohl návštěvník střídavé procházet jak velmi otevřenými 

slunnými partiemi ve svahu pod jabloňovým sadem, tak polostinným úsekem pod korunami jabloní v sadu a stínem 

v oblasti statků. 

Obr. 127 Současný stav prostoru statků pro srovnání 
s navrhovaným stavem (podklad: 3D mapy)

Obr. 128 Hlavní návrhové principy v území statků (podklad: 3D mapy)
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Konkrétní úpravy
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BZ

SOD

SOD

VP

VP

K

K

Příloha 27 Návrhová situace – Statky Víra, Naděje a Láska
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Vegetační úpravy

Celkovým záměrem vegetačních úprav je zachovat současný charakter místa s dožívajícími ovocnými dřevinami, 

navázat na ně a doplnit důležité prostory v tomto území o drobné výsadby z domácích druhů rostlin. 

Ke kácení je navržena pouze jedna dřevina mrtvého ovocného stromu, který stojí v prostoru nově navržené 

cestní sítě. Potřebný bude také průklest lesních partií statků, aby se odstranily nežádoucí nálety v území a prostor 

byl přehlednější. 

Pěstební opatření jsou navrhována pouze formou bezpečnostního řezu dřevin v blízkosti navržených či součas-

ných cest a zdravotního řezu významných stromů v prostoru, které tento řez ještě přežijí. Princip těchto řezů je 

použit dle metodiky Bulíře (2013). 

Nová výsadba dřevin je navržena v oblasti nového ovocného sadu s počtem 15 kusů vysokokmenných jabloní 

odrůdy ‘Strýmka’ a stromořadí stejné odrůdy o 6 kusech, které volně přechází v sad. Toto stromořadí doprovází 

důležitou cestu vedoucí ke statkům od Muzikantské stezky propojující město s lázněmi. Zmíněná odrůda jabloně 

‘Strýmka’ je zde zvolena proto, že je pro Jeseníky typická, mrazuvzdorná a může dosahovat větších rozměrů.  

Dále jsou navrženy výsadby domácích trvalek do polostínu a stínu v oblasti vstupu do prostoru u statku Víra, 

dále u ohniště v prostoru statku Láska a v okolí dvou pramenů. 

Cestní síť a povrchy

V místech současné cesty vedoucí od Muzikantské stezky podél navrženého jabloňového stromořadí a dále 

všechny navržené cesty v území budou založeny ze štěrkového trávníku. Bude využito stejného principu založení, 

který je již popsán v kapitole Koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému krajiny – Tematické lázeň-

ské okruhy – Specifikace cestní sítě. Štěrkového trávníku bude využito i u cestní sítě v lesní části se statky, kde bude 

štěrkem prorůstat tráva pouze ve více osluněných částech, jinde zůstane pouze štěrk. 

Povrch obytné plochy ohniště bude zhotoven z žulových tryskaných desek nepravidelných tvarů o přibližných 

rozměrech 30 x 30 x 3 cm. Veškerý kámen bude zajištěn jesenickou firmou Slezské kamenolomy. 

Opěrné prvky a jiné technické prvky v terénu

U vstupu ke statku Víra a kolem ohniště u statku Láska budou vystavěny žulové suché zídky zpevňující terén o 

přibližné výšce 100 cm. 

Pod jabloňovým sadem budou vybodované dřevěné schody s jednostranným opěradlem pro překonání příkré-

ho terénu od vyhlídky k sadu. 

Mobiliář a informační systém

Na území statků budou použity dva typy dřevěných masivních laviček, jedna s opěrátkem pro posezení na výhle-

dových místech a druhý typ lavičky stejného designu bez opěrátka je navržen u ohniště u statku Láska. 

Údržba

Údržba tohoto území bude nutná v případě jednou měsíčně sečeného štěrkového trávníku, výchovného a ná-

sledně udržovacího řezu ovocných stromů. V případě nechtěného rozrůstání rozšiřujících se navržených kapradin 

do pobytových míst bude nutné jejich omezení zastřižením či vytrháním nadbytečných rostlin. V krajině však mívá 

vegetace divočejší charakter, proto pravděpodobně tato údržba trvalek nebude nutná a spíše bude využito princi-

pu samovolné sukcese rostlinných společenstev. Další bude nutný každoroční průklest lesních partií statků, aby se 

odstranily nežádoucí nálety.

 Obr. 129 Použité jabloně odrůdy ‘Strýmka’

Obr. 130 Použitý taxon kapradiny 
Dryopteris filix-mas 

Obr. 131 Použitý taxon ostřice 
Carex sylvatica

 Obr. 100b Inspirační fotografie – design lavičky na vyhlídkových
 místech a použití stejného designu bez opěrátka k ohništi
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Vizualizace

Obr. 132 Fotografie současného stavu v místě navrhované vyhlídky pod jabloňovým sadem (Foto: Autorka 2019)

Obr. 133 Vizualizace navržené vyhlídky pod jabloňovým sadem (Foto: Autorka 2019) Obr. 135 Vizualizace navržené vyhlídky pod jabloňovým sadem (Foto: Autorka 2019)

Obr. 134 Fotografie současného stavu v místě navrhovaného jabloňového sadu s vyhlídkovým posezením 
(Foto: Autorka 2019)
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Obr. 136 Fotografie současného stavu vstupu do lesního prostoru statků ze strany od statku Víra 
(Foto: Autorka 2019)

Obr. 137 Vizualizace navrženého vstupu do lesního prostoru statků ze strany od statku Víra, 
se symbolem Víry na masivním dřevěném sloupku (Foto: Autorka 2019)

Obr. 139 Vizualizace navrženého pobytového prostoru ve statku Láska s ohništěm 
a kamenným srdcem v zídce jako symbol lásky (Foto: Autorka 2019)

Obr. 138 Fotografie současného stavu statku Láska s rozpadlým ohništěm a chátrající zídkou 
(Foto: Autorka 2019)
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7.8.8. Shrnutí hlavních reakcí návrhem na problémy a hodnoty v území 8. DISKUSE

Prvním bodem k diskusi je ověřovací průzkum lázeňské zeleně vybraných podhorských měst, který byl zařazen 

do rešeršní části. Ač se jedná o vlastní autorčin rozbor, byl zařazen do části literárního přehledu proto, že se jedná 

o reakci na studovanou literaturu a zároveň protože jsou předmětem zkoumání jiná města či obce, než je samotné 

modelové území. Rovněž by mohly být diskutabilní samotné výsledky ověřovacího průzkumu, které by mohly pů-

sobit neúplně. Autorčiným cílem tohoto průzkumu však nebyl kvantitativní výčet všech forem lázeňské zeleně ve 

všech mapovaných lázních, ale spíše pochopit, jak je vůbec s lázeňskou zelení v podhorském prostředí pracováno. 

Z pohledu autorky byl tedy tento cíl průzkumu naplněn. 

Dalším diskutabilním bodem práce může být přeorientování pozornosti oproti zadání práce ze sídelní zeleně 

lázní na zeleň krajinou. Zároveň že návrh sídla byl vypracován pouze v koncepci oproti zadání. Autorka již důvody 

naznačila v úvodu návrhové části, zde bude vysvětleno doplnění. Jak již bylo řečeno, rozbory území poukázaly na 

velmi významné a dosud málo objevené kulturně-historické hodnoty v krajině lázní. Zároveň úpravami v sídle lázní 

se již zabývalo mnoho ateliérů zahradní a krajinářské architektury. Po dohodě s vedoucím práce byl tedy větší detail 

práce koncentrován do krajiny a krajinné části sídla. Pokud by se autorka pokoušela navrhnout do stejného detailu, 

jak zeleň krajiny v okolí lázní, tak samotného sídla, práce by mohla působit příliš roztříštěně. Už takto, jak byl návrh 

vypracován, práce může působit velmi rozsáhle už kvůli snaze splnění požadavků zadání. Vytvoření detailního ná-

vrhu zároveň v lázeňském centru u léčebných domů by vyžadovalo hlubší urbanistickou analýzu sídla lázní, historie 

každého domu apod. Tyto rozbory již nejsou cílem této práce a zbytečně by celkový obsah rozšiřovaly. Zároveň 

by podrobným návrhem sídla zaniklo zvýraznění rozvojového potenciálu lázeňské krajiny. Za další díky terénnímu 

průzkumu a pozorování chodu lázní bylo zjištěno, že oblast lázeňských domů, teď navržena v koncepci, funguje jako 

jeden organismus o velkém počtu spolu souvisejících ploch a jakýkoli návrh pouze jedné plochy vytržený z kontextu 

by tuto práci znehodnotil. Naopak mohou být tyto plochy lázeňských domů tématem pro další samostatnou závě-

rečnou práci. 

Třetí bod k diskusi se nachází v koncepční části týkající se lázeňské krajiny. Autorka navrhuje v některých pří-

padech cestní síť lázeňských okruhů skrze louky. Založení a údržba těchto cest je navržena v prvních letech pouze 

pravidelným sečením. Autor návrhů v krajině si nemůže být vždy jist, zdali se trefí do všech vhodných propojovacích 

směrů, kudy budou návštěvníci chodit. Bylo by zbytečné vytvářet drahé zpevněné štěrkové trávníky skrze volnou 

krajinu dříve, než se cestní síť v prvních letech ověří. Autorka tudíž navrhuje pravidelný monitoring zatíženosti 

a návštěvnosti lázeňských okruhů, a podle užívání jednotlivých okruhů by byly luční úseky zpevněny štěrkovým 

trávníkem. Výrazněji zpevněné cesty mají smysl v sídle lázní, ale se zpevňováním povrchů v krajině by se mělo 

postupovat obezřetně. Nehledě na to, že realizace těchto zpevněných trávníků by byla značně finančně nákladná. 

Dalším aspektem, který by bylo nutné při realizaci návrhu zvážit, je celková finanční nákladnost návrhu. V úze-

mí jsou navrhované jak speciálně udržovaná cestní síť, tak úpravy jednotlivých hodnotných míst v mapovaném 

území. Pro lepší představu o finanční náročnosti a k realizaci záměrů v sídle lázní by bylo třeba rozpracovat nyní 

Problémy Reakce na problémy v návrhu

provozní 

nedostatečná frekvence autobusových linek 
v letních měsících zvýšení frekvence linek v sezóně

nedostatek parkovací míst pro lázně podpora autobusové a pěší dopravy do 
lázní

nedostatečná údržba a náročná schůdnost 
pěších cest v krajině 

obnova neudržovaných úseků a návrh na 
doplnění cestní sítě s mírnějším sklonem

chybějící osvětlení na Muzikantské stezce - 
hlavní pěší cestě propojující město s lázněmi celková revitalizace Muzikantské stezky

nedostatečná prostupnost některých 
lázeňských ploch v sídle lázní

nová cestní síť inspirující se současnými 
trasami vyšlapaných pěšin

programové nedostatek pobytových míst kolem 
lázeňských domů vytipování míst k posezení

kulturně- historické
zaniklá lázeňská místa v krajině rozvoj a obnova některých zaniklých míst 

v krajině

zhoršený stav stromořadí v sídle a krajině pěstební opatření či dosadba historických 
stromořadí

estetické narušení výhledů elektrickými dráty zabudování části drátů vysokého napětí v 
sídle

návrhy z ÚP

návrh lanovky z města do lázní nerealizovat

návrh sjezdovky z lázní nerealizovat

návrh zástavby v území vymezené hranicí 
vnitřního lázeňského území

spíše nerealizovat, realizace jen ve velmi 
nutném případě

Hodnoty Reakce na hodnoty v návrhu

provozní pěší dostupnost lázní zlepšení stavu pěších cest do lázní

přírodní přírodní prameny dotvoření prostoru pomocí atraktivní 
vegetace

kulturně-historické 

historické pěší cesty navázání na historickou cestní síť

dochované informace o zaniklých místech v 
krajině

rozvoj a obnova některých zaniklých míst 
v krajině

dochovaná historická stromořadí v sídle a 
krajině

pěstební opatření či dosadba historických 
stromořadí

estetické výhledy z lázeňského kopce do krajiny podpora výhledů vytvořením nových po-
bytových míst s posezením

Tab. 8 Shrnutí hlavních reakcí návrhem na problémy a hodnoty v území
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navrženou koncepční část minimálně do ideové studie jednotlivých ploch zeleně. Naopak návrh krajiny se týká jak 

programu pro Lázně Jeseník, tak pro město. To by v realitě mohlo vyvolat problém, kdo by se měl chopit realizace 

a koho se vlastně návrh týká. Záleželo by však na konkrétních vizích daných institucí, která by se v návrhu zhlédla. 

Z větších navrhovaných změn v krajině stojí jistě za realizaci obnova prostoru zaniklých statků Víra, Naděje a Láska 

a informační systém popisující významná, málo známá místa. Autorka v krajině navrhuje drobné, poměrně snadno 

realizovatelné úpravy. Nákladnější by již byla výstavba lázeňských okruhů a vybudování celého informačního systé-

mu souvisejícího s tímto projektem. Pro místní obyvatele nejsou lázeňské okruhy z pohledu autorky tak důležité, 

protože si často hledají cesty ke svým cílům sami. Lázeňští hosté by však do těchto končin bez nějakých bližších 

informací pravděpodobně nezavítali. Vhodným postupem k realizaci by tedy byla pravděpodobně nejdříve obnova 

nejzajímavějších z vytipovaných krajinných míst a postupně vytváření propojovací cestní sítě k těmto místům dle 

navržené koncepce. 

9. ZÁVĚR

Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem lázeňské zeleně v území Lázní Jeseník a jeho okolí. Zadání práce 

doporučuje zaměřit pozornost na zeleň sídla lázní. Na základě rozborů a po domluvě s vedoucím práce byla však 

větší pozornost přesměrována na rozvoj zeleně okolní lázeňské krajiny. Důvody k tomuto rozhodnutí jsou podrobně 

popsány v úvodu návrhové části práce a rozvedeny v diskusi.

Rešeršní část práce se soustředí kromě vývoje lázeňství především na specifika utváření lázeňské zeleně. Au-

torka provedla ověřovací průzkum informací sepsaných v literárním přehledu, aby lépe pochopila, co to vlastně 

lázeňská zeleň je, a čím se vyznačuje. Průzkum byl proveden ve čtyřech vybraných podhorských lázních. Zkoumány 

byly dva aspekty, charakteristiky uspořádání zeleně v oblasti lázní a funkce lázeňské zeleně. Výsledky byly podrob-

ně porovnány s informacemi sepsanými v literární části. Závěr průzkumu ukázal, že skutečně v okolí každého lázeň-

ského centra vybraných lázní se nachází nějaký lázeňský park a les. Rozložení sice neodpovídá ve všech případech 

dokonalému ideálu: lázeňské centrum – obklopené lázeňským parkem – vnější obal tvoří lázeňský les, ale všechny 

mapované lázně se tomuto ideálu minimálně blíží. Zároveň pro dosažení maximálního lázeňského dojmu a pocitu 

klidu není vždy zmíněný ideál rozmístění lázeňské zeleně podmínkou. Výsledky druhého zkoumaného aspektu uká-

zaly, že nejlépe identifikovatelnými a nejvíce zastoupenými funkcemi lázeňské zeleně jsou funkce psychologická a 

reprezentativní/estetická. Nejčastější formou psychologické funkce byly stromořadí a izolační vegetační clony od 

dopravy či lidského chaosu. Reprezentativní a estetická funkce vegetace se koncentrovala v blízkosti lázeňských 

domů formou trvalkových záhonů či vegetace doplňující umělecké dílo. Podrobné shrnutí průzkumu je popsáno 

v závěru rešeršní části. Na poznatky z této ověřovací analýzy bylo reagováno v návrhové části.  

Rozbory vlastního modelového území byly provedeny ve třech úrovních, a tudíž i různém detailu. Nejdříve byla 

soustředěna pozornost na krajinu v okolí Lázní Jeseník a návaznosti na přilehlé město Jeseník. Dále byla provedena 

relevantní analýza sídla lázní, a nakonec byly rozbory doplněny o podstatné informace týkající se konkrétních vy-

braných prostorů pro ideovou studii. V těchto úrovních bylo postupováno i při návrhu. 

Na základě rozborů by se dalo území lázní a jeho okolí shrnout jako velmi harmonické prostředí, bohaté na pří-

rodní prameny, úžasné výhledy do krajiny a s neobyčejnými kulturně-historickými hodnotami. Důležitým faktem 

je, že Lázně Jeseník neslouží jen lázeňským pacientům, ale prostor lázní a okolní krajinu často navštěvují i místní 

obyvatelé města Jeseník. Nehledě na skutečnost, že Lázně Jeseník spadají pod katastrální území Jeseníku, propo-

jení těchto dvou sídel skrze krajinu bylo pro práci se zdejším územím klíčové. Důležitým autorčiným poznáním, 

které z práce vyplynulo na základě rozborů, je samotný význam lázeňství v podhorském prostředí. Nejlépe by se 

dalo dle autorky lázeňství chápat jako rehabilitace a relaxace člověka v přírodním prostředí za účelem znovuoživení 

a dočerpání lidských sil. Tato myšlenka orientace na člověka a jeho pohodlí v sídle lázní či okolní krajině byla pro 

návrhovou část velmi podstatná. 

Samotný návrh území, jak již bylo řečeno, je vypracován ve třech úrovních přiblížení. Pro nejširší území lázeň-

ské krajiny s přesahem do sídla města Jeseník byly navrženy: 1. doporučené změny využití lázeňského území a za 

2. koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému lázeňské krajiny. Návrh na této úrovni přináší rozší-

ření prostoru rekreace lázeňských hostů i místních obyvatel do krajiny mezi lázněmi a městem Jeseník. Dále pak 

upozorňuje a zkvalitňuje prostředí významných přírodních a kulturně-historických hodnot této krajiny. Do těchto 

hodnotných míst v krajině návštěvníky dovedou jak obnovované přístupové cesty do lázní, tak nově navržené te-

matické lázeňské okruhy. 

Druhá úroveň přiblížení návrhu se věnuje sídlu lázní. Na základě rozborů byly vytipovány plochy zeleně vhodné 

pro rozvoj a byla zde navržena koncepce uspořádání systému zeleně a obytného systému lázeňského sídla. Důvo-

dy k tvorbě se zelení v centru sídla lázní pouze v koncepčním měřítku, bez bližšího rozpracovaného detailu, byly 

popsány v návrhové části týkající se návrhu sídla. Prvním přínosem tohoto koncepčního návrhu bylo lokalizování 

ploch ke změně či obnově svého funkčního využití. Dále byly navrženy plochy v nejvíce rozvojové oblasti lázeňské-

ho centra, které by sloužily k pobytu a posezení lázeňských hostů. V současné době je velký důraz kladen na rozvoj 

prostředí v okolí nejvýše položeného sanatoria Priessnitz, ale naopak prostory lázeňských domů při vjezdu do lázní 

si žádají zvýšenou pozornost. U těchto domů v jižní části sídla se v současné době nenachází příjemná místa, kde 

by se mohl pacient posadit. Pokud už se zde nějaké lavičky nachází, pohled z nich je často směřován do zdi. Z toho 

důvodu byly navrženy plochy, kde by se pacienti mohli koncentrovat a odpočívat v blízkosti svých lázeňských domů. 

Zároveň autorka navrhuje možná propojení těchto nově navržených pobytových ploch s dalšími důležitými prosto-

ry lázeňského systému zeleně. Posledním návrhovým aspektem v sídle lázní je aplikace poznatků tvorby s lázeň-

skou zelení, kterých bylo nabyto vlastním průzkumem vybraných podhorských lázní. Bylo využito jak psychologické 

funkce vegetace (formou obnovy či návrhu stromořadí a izolační clony od dopravy), tak reprezentativní/estetické 

funkce (navržením ploch pro trvalkového výsadby u reprezentativních a více navštěvovaných prostorů. 
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Třetí úroveň návrhu se věnuje dvěma konkrétním prostorům, rozborem vytipovaných jako významné rozvojové 

kulturně-historické hodnoty zdejších lázní a krajiny. Prvním objektem je lesní vyhlídka nad Ripperovou promená-

dou a druhým územím je oblast zaniklých hospodářských statků v krajině pod lázněmi. V prvním případě se jedná 

spíše o krajinnou část sídla, lesní lázeňský park, a v druhém případě o volnou krajinu. Oba tyto prostory byly vybrá-

ny z důvodu možnosti porovnání tvorby v odlehlejší části sídla lázní a ve volné krajině. Návrhy obou prostorů rea-

gují na dominantní hodnoty zdejší krajiny, kterými jsou výhledy do krajiny a jejich historická paměť místa. Hlavními 

rozdíly v přístupu k tvorbě těchto míst byly rozdílná reprezentativnost použití mobiliáře a povrchů. Mobiliář v par-

kové části sídla lázní byl zvolen spíše reprezentativnějšího charakteru s kovovými prvky. Sedací prvky v krajině byly 

voleny pouze dřevěné a masivnějšího vzhledu. Kamenné povrchy v lázních byly loženy ve více pravidelném rastru, 

kdežto v krajině bylo možné kameny skládat více nahodile a s rozvolněným okrajem dlažby. Dalším aspektem bylo 

použití rostlin s rozlišnou původností vůči potenciální přirozené vegetaci. V sídle lázní byly navrženy výsadby keřo-

vých anglických růží, které jsou člověkem vyšlechtěné. Ač byly navrženy keřové růže, přesto se jedná o nepůvodní 

druhy spíše reprezentativního charakteru, jejichž použití je i na okraj lázeňského sídla vhodné. Naopak do volné 

krajiny byly voleny pouze domácí druhy rostlin. 

Popsaný návrh zasahuje jak na území sídla Lázní Jeseník, tak majetky města Jeseník. Jak již bylo řečeno, všechny 

části návrhu mají sloužit jak lázeňským hostům, tak místním obyvatelům. V základu se nejedná o návrh, který by 

měl nalákat do lázeňského území více turistů, ale měl by spíše poodhalit dosud méně známé hodnoty zdejšího 

lázeňského území. Nejde tedy o návrh, jehož realizátor by měl přímou vidinu ekonomického zisku, ale jde spíše o 

zkvalitnění života a pobytu všech lidí v blízkosti lázní.  Reálně by tento návrh mohl zaujmout jak společnost Prie-

ssnitzovy léčebné lázně, která se snaží tvořit prostor s odkazem Vincenze Priessnitze, tak zároveň i město Jeseník, 

které se snaží rozvíjet a vyzdvihovat jedinečnost zdejšího kraje. 

10.  SHRNUTÍ OBECNÝCH DOPORUČENÍ PRO TVORBU S LÁZEŇSKOU ZELENÍ

Při tvorbě lázeňské zeleně je v první řadě vhodné se inspirovat dostupnými literárními prameny zabývající se 

problematikou rozvoje lázeňské zeleně. Tato literatura uvádí, jaké rozdílné typy zeleně v lázních a jeho okolí existují 

a jakým způsobem je doporučováno s těmito prostory nakládat.

Na základě informací z dostupné literatury a vlastních poznatků z této bakalářské práce je možno shrnout ná-

sledující.

 Zeleň lázeňského centra by měla působit více reprezentativním dojmem, kde se bude vyskytovat větší množství 

dekorativních prvků a reprezentativní vegetace jako jsou trvalkové záhony. Cestní síť těchto prostorů je ve většině 

případů vhodné zpevnit více vrstvami, protože území v okolí lázeňských domů bývá intenzivněji zatěžováno. Mobi-

liář do těchto prostorů by měl být volen více dekorativní a noblesnější než v jiných typech lázeňské zeleně. Protože 

se jedná o více urbanizované prostředí s náročnou údržbou, rostliny je možné volit náročnější na péči, a i introdu-

kované rostliny tak, aby se dosáhlo v prostoru různých nálad a reprezentativnějšího charakteru.  

Lázeňský park by měl působit více zklidňujícím dojmem, bez nadměrného dekoru. Použití rostlin v parku by se 

mělo týkat spíše keřových skupin atraktivně kvetoucích a vzrostlých stromů. Zároveň nepůvodních taxonů by mělo 

od centra směrem do krajiny ubývat. 

Lázeňská krajina by měla mít charakter spíše divočejší s použitím výhradně původních druhů rostlin. Směrem 

od lázeňského centra by mělo ubývat jak lázeňské dekorativnosti, tak použití kovových či jiných nepřírodních prvků. 

Rovněž je možné s přechodem do krajiny volit cesty s méně náročným zhutněním a počtem vrstev, protože nejsou 

tak silně zatěžovány pěšími jako v centru lázní. 

Podhorské lázně jsou ještě specifičtější. Často se zde vyskytuje méně trvalkových a jiných na údržbu náročných 

záhonů a plochy pokrývají půdopokryvné dřeviny či keřového vzrůstu. Tyto dřeviny přebírají reprezentativní cha-

rakter svou atraktivností v době květu.

Při každé práci s lázeňskou zelení by však nemělo být zapomínáno na charakter daného místa, historii jednotli-

vých prostor a současné požadavky daného prostoru v rámci většího celku lázní.
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11.  SOUHRN A KLÍČOVÁ SLOVA/ RESUME AND KEY WORDS

Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje zeleně na území sídla Lázní Jeseník a v jeho přilehlé krajině. 

Významnými aspekty utvářející daný ráz krajiny jsou především lokalizace lázní ve svahu, přítomnost přírodních 

pramenů, dosud méně známá část historie lázeňské krajiny a v neposlední řadě neopakovatelné výhledy do hor 

Hrubého Jeseníku. 

Literární rešerše se zabývá vývojem lázeňství obecně jak ve světě, tak v České republice. Dále popisuje specifika 

utváření lázeňské zeleně na základě literárních pramenů a následně ověřuje získané poznatky z literatury vlastním 

průzkumem na území čtyř podhorských lázní. 

Praktická část se věnuje relevantní krajinářské analýze modelového území sídla lázní a jeho přilehlé krajiny. De-

finuje hodnoty a problémy v území vyplývající ze současného stavu a plánovaných změn územním plánem. 

Hlavní myšlenkou návrhové části je poukázat na dosud méně známé kulturně-historické hodnoty lázeňského 

území, rozvíjet potenciál hodnot současných a reagovat na problémy jak současné, tak vyplývající z územně plá-

novací dokumentace. Návrh se soustředí na rozvoj lázeňské zeleně jak v sídle lázní, tak okolní krajině.  Společným 

motivem pro návrh lázeňského sídla a města Jeseník je jejich vzájemné propojení skrze přilehlou krajinu a zpříjem-

nění pobytu lidí ve zdejším lázeňském kraji.

Klíčová slova: Lázně Jeseník, podhorské lázně, územní studie, systém zeleně, obytný systém krajiny

The bachelor thesis deals with the development of greenery in the area of   the Jeseník Spa and its adjacent 

landscape. Important aspects that shape the landscape are the localization of the Spa in the steep terrain, the 

presence of natural springs, the less known part of the history of the spa landscape and, finally, the unique views 

of the Hrubý Jeseník Mountains.

Literary research deals with the development of balneology in general both in the world and in the Czech Re-

public. Additionally, it describes the specifics of the creation of spa greenery on the basis of literary sources and 

then verifies the acquired knowledge from literature by its own research in the area of   four spas in the foothills.

The practical part is devoted to the relevant landscape analysis of the model area of   the spa seat and its 

adjacent landscape. It defines the values   and problems in the area resulting from the current state and planned 

changes in the spatial plan of Jeseník. 

The main idea of   the design part is to point out the less well-known cultural-historical values   of the spa area, to 

develop the potential of the present values   and to respond to the both present problems and others resulting from 

spatial plan of Jeseník. The design focuses on the development of spa greenery in both the spa and the surround-

ing countryside. The common motive for the design of the spa seat and the town of Jeseník is their interconnection 

through the adjacent landscape and the pleasant stay of the people in the local spa region.

Key words: Jeseník Spa, spa in the foothills, territorial study, greenery system, residential system of the land-

scape
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Obr. 31 Ortofoto z 50. let s vyznačenou hranicí území (Zdroj: Anonymous 50. léta 20. stol. in Mikšíček a kol. 

2006) 
Obr. 32 Ortofoto současnost s vyznačenou hranicí území (Zdroj: https://kontaminace.cenia.cz/) 
Obr. 33 Lesní zátiší (Waldfrieden) 1912 Peters (sb. L. Abta)
Obr. 34 Pozůstatky zídky z Lesního zátiší (Waldfrieden)  (Foto: Lukáš Abt, rok neznámý)
Obr. 35 Eisenberg cca 1860 (sb. SOkA Jeseník)
Obr. 36 Pohled směrem na zaniklý lázeňský altán (Foto: Autorka 2018)
Obr. 37 Prostor u památníku obětem čarodějnických procesů (Foto: Autorka 2018)

Obr. 38 Krizový kříž 1940 (Foto: autor neznámý, sb. B. Kubánka)
Obr. 39 Obr. 39 Krizový kříž (Foto: Autorka 2018)
Obr. 40 Výhled z Muzikantské stezky na Jeseník (Foto: Autorka 2018)
Obr. 41 Často zarostlé výhledy z Muzikantské stezky na Jeseník (Foto: Autorka 2018)
Obr. 42 Elektrické vedení narušující výhled do krajiny (Foto: Autorka 2018)
Obr. 43 Chybějící vegetační izolace mezi dopravou v klidu a pohledem z chodníku od spodní silnice (Foto: 

Autorka 2018)
Obr. 44 Vyšlapaná pěšina ukazující na nedostatek propojenosti ploch systému zeleně v sídle (Foto: Autorka 

2018)
Obr. 45 Nevhodně umístěný mobiliář (Foto: Autorka 2018)
Obr. 46 Nedostatečná reprezentativnost vstupního prostoru a nadměrné množství informačních cedulí 

s podobným obsahem (Foto: Autorka 2018)
Obr. 47 Balneopark - pohled na vrchní bazén pro čapí pochod (Foto: Autorka 2018)
Obr. 48 Cesta života na Jižním svahu (Foto: Autorka 2018)
Obr. 49 Bylinková zahrádka v Parku V. Priessnitze (Foto: Autorka 2018)
Obr. 50 Pohled do parku V. Priessnitze (Foto: Autorka 2018)
Obr. 51 Spodní Ripperova promenáda (Foto: autorka 2018)
Obr. 52 Vrchní lesní promenáda (Foto: autorka 2018)
Obr. 53 Historické struktury na leteckém snímku z 50. let (podklad: Ortofoto z 50. let 20. stol, zdroj: https://

kontaminace.cenia.cz/) 
Obr. 54 Pozvolná cesta kolem schodiště na leteckém snímku z 1964 (sb. projektů Priessnitzových léčebných 

lázní)
Obr. 55 Bývalý Hatschekův altán/Řůžový sad 1939 (Foto: autor neznámý, sb. L. Abta)
Obr. 56 Pohled na bývalou pergolu zespodu (Foto: autor a rok neznámý, sb. Priessnitzových léčebných lázní)
Obr. 57 Pohled z vyhlídky na bývalé schodiště s růžemi (Foto: autor a rok neznámý, sb. Priessnitzových léčeb-

ných lázní)
Obr. 58a Současný stav prostoru soustavy vyhlídek se slunným svahem v širších souvislostech (podklad: 3D 

mapy, zdroj: www.mapy.cz
58b Současný stav prostoru pro srovnání s navrhovaným (podklad: 3D mapy, zdroj: www.mapy.cz)

Obr. 59 Lavičky zamezující vstupu na postupně se ztrácející cestu (Foto: Autorka 2019)
Obr. 60 Chátrající a nevhodně umístěný mobiliář (Foto: Autorka 2019)
Obr. 61 Nevzhledná keřová skupina před vrchní vyhlídkou (Foto: Autorka 2019)
Obr. 62 Vizuální vazby ve prospěch vyhlídky na lesní promenádě (podklad: Ortofoto)
Obr. 63 Výhled z vrchní vyhlídky od lesní promenády (Foto: autorka 2019)
Obr. 64 Výhled přes el. dráty ze spodní vyhlídky od spodní Ripperovy promenády (Foto: autorka 2018)
Obr. 65 Hlavní druhy dřevin kompozičně ovlivňující prostor vrchní vyhlídky (podklad: foto autorka 2018)
Obr. 66 Tři zahrady s ovocnými stromy vyznačených tm. zeleně ve stabilním katastru (Zdroj: https://archivni-

mapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html) 
Obr. 67 Stále ještě stojící domy třech statků v roce 1946 (sb. projektů Priessnitzových léčebných lázní)
Obr. 68 Již ruiny statků v 50. letech 20. stol.
Obr. 69 diapozitiv Statky 1880 (Fietz) (sb. SOkA Jeseník)
Obr. 70 Statky 1938 (Foto: autor neznámý) 
Obr. 71 Současný stav prostoru statků v širších souvislostech (podklad: 3D mapy, zdroj: www.mapy.cz)
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Obr. 72 Ruiny statku Víra (Foto: Autorka 2018)
Obr. 73 Ruiny statku Naděje (Foto: Autorka 2018)
Obr. 74 Ruiny statku Láska (Foto: Autorka 2018)
Obr. 75 Výhled z místa pod statkem Láska na město Jeseník (Foto: Autorka 2018)
Obr. 76 Vizuální vazby v území (podklad: Ortofoto)
Obr. 77 Výhled na Zlatý Chlum (Foto: Autorka 2018)
Obr. 78 Výhled na Praděd (Foto: Autorka 2018)
Obr. 79 Kritické posouzení navrhovaných změn v územním plánu Jeseníku (podklad ÚP)
Obr. 80 Památný strom na Ripperově promenádě (Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/jesenik-lipa-na-kolon-

ade/detail) 
Obr. 81 Slovanský pramen v lázních (Foto: Autorka 2016)
Obr. 82  Editin pramen v krajině na území zaniklých statků Víra, Naděje a Láska (Foto: Autorka 2018)
Obr. 83 Adéliny skály ve smrkovém lese (Foto: Autorka 2016)
Obr. 84 Zachovalé historické krajinné struktury – remízy (Foto: Autorka 2016)
Obr. 85 Historické stromořadí podél hlavní silnice do lázní (Foto: Autorka 2018)
Obr. 86 Historické stromořadí ke Krizovému kříži (Foto: Autorka 2018)
Obr. 87 Extenzivní starý sad u zaniklých statků Víra, naděje a Láska (Foto: Autorka 2018)
Obr. 88 Hlavní sanatorium Priessnitz z roku 1910 (Foto: Autorka 2016)
Obr. 89 Nalevo rodný dům V. Priessnitze, v pozadí první vodoléčebný dům Hrad (Foto: Autorka 2018)
Obr. 90 Maďarský pomník v lázních jako poděkování V. Priessnitzi za vyléčení (Zdroj: https://iva-63.rajce.idnes.

cz/2018.08.17._-_Lazne_Jesenik/)
Obr. 91 Schéma důležitých vizuálních vazeb (podklad: 3D mapy, zdroj: www.mapy.cz)
Obr. 92 Výhled z louky mezi lázeňskou promenádou a Krizovým křížem na město Jeseník (Foto: Autorka 2018)
Obr. 93 Celým územím prochází elektrické vedení narušující pohledy do krajiny (Foto: Autorka 2016)
Obr. 94 Koncepční schéma uzlových bodů systému zeleně a obytného systému celého území
Obr. 95 Mapa, kterou dostanou návštěvníci k vyplnění v informačním centru v lázních nebo na informacích na 

náměstí (podklad: ZM 10)
Obr. 96 Symboly vyjadřující charakter místa, které jsou hledané návštěvníky v krajině
Obr. 97 Výškový profil trasy 1. okruhu - „Po stopách zapomenuté lázeňské krajiny“
Obr. 98 Výškový profil trasy 2. okruhu  - „Lesem – nelesem za Vírou, Nadějí a Láskou“
Obr. 99 Řez cestou ze štěrkového trávníku - princip založení pro všechny ostatní šířky cest ze stejného materiá-

lu
Obr. 100a Inspirační fotografie – design lavičky na vyhlídkových místech v krajině (Zdroj: https://cz.pinterest.

com/pin/602145412651683158)
100bInspirační fotografie – design lavičky na vyhlídkových místech (Zdroj: https://cz.pinterest.com/

pin/602145412651683158)
Obr. 101 Inspirační fotografie – design Informační tabule popisující historii významných míst v krajině 

zábavně-naučnou formou (Zdroj:  https://cz.pinterest.com/pin/477029785505260109/)
Obr. 102 Inspirační fotografie – design informačních cedulí na křížení přístupových cest s lázeňskými okruhy 

(Zdroj: https://cellcode.us/quotes/falls-sioux-street-map.html)
Obr. 103 Použití stejného designu laviček jako na promenádě pod sanatoriem Priessnitz (Foto: Autorka 2018)
Obr. 104 Inspirační fotografie – litinový subtilnější rám houpací lavičky (Zdroj: https://www.alamy.com/

stock-photo/) 

Obr. 105 Inspirační fotografie – design litinové konstrukce houpací lavičky s dřevěnými sedacími laťkami (Zdroj: 
http://ramcet.com/blog/kitchen-remodeling-should-you-buy-new-appliances-excellent-tips/

Obr. 106 Inspirační fotografie – odpadkový koš (Zdroj: http://www.rexsro.cz/en/our-products/recycle-bin-rex1-
with-the-ornate-cast-iron-pillar)

Obr. 107 Navrhovaný kultivar lípy srdčité ‘Greenspire’ (Zdroj: https://thepinterest.eu/tilia-cordata-greenspire.
html

Obr. 108 Zvolený kultivar Prunus cerasifera ‘Nigra’ (Zdroj: https://www.waterland.news/digitaal/Editie%20
8%20Juni%202018.pdf)

Obr. 109 Ovocný sad v roce 1964 (sb. projektů Priessnitzových léčebných lázní)
Obr. 110 Současný stav – pohled na lázeňské domy (Foto: Autorka 2018)
Obr. 111 Navrhovaný stav – pohled na lázeňské domy s novým stromořadím a vegetační clonou od soukromého 

lázeňského objektu po levé straně (Foto: Autorka 2018)
Obr. 112 Současný stav – přiblížený pohled s názvy lázeňských domů (Foto: Autorka 2018)
Obr. 113 Navrhovaný stav – vymezení pobytových ploch, doplněné napojení na stávající plochy systému zeleně 

a zabudování drátů vysokého napětí do země (Foto: Autorka 2018)
Obr. 114 Současný stav – pohled na plochy u domů Ripper, Balneo a Mír a veřejné parkoviště (Foto: Autorka 

2018)
Obr. 115 Navrhovaný stav – vymezení pobytové plochy, nových pěších propojení a izolační vegetace od parkov-

išť (Foto: Autorka 2018)
Obr. 116 Současný stav – pohled na domy zespodu Ripper, nad ním historický Priessnitzův domek (Foto: Autor-

ka 2018)
Obr. 117 Navrhovaný stav – navržené stromořadí a pěší napojení na důležitou plochu systému zeleně (Foto: 

Autorka 2018)
Obr. 118 Hlavní návrhové principy soustavy vyhlídek a slunného svahu (podklad: 3D mapy, zdroj: www.mapy.cz)
Obr. 119 Odstranění nevhodných dřevin z kompozičních důvodů zvýrazněných červeně (podklad: foto autorka 

2018)
Obr. 120 Vybraný taxon k vyhlídce Rosa ‘Desdemona’ (Zdroj: http://www.willowbrooknurseryandgardencentre.

co.uk/rose-desdemona-auskindling-6ldp/p2709) 
Obr. 121 Vybraný taxon k vyhlídce s větším počtem květních plátků Rosa ‘Glamis castle’ (Zdroj: https://www.

stpaulsgarwood.com/glamis-castle-roses.html)
Obr. 122 Použití laviček jako jsou na spodní Ripperově promenádě
Obr. 123 Současný stav vstupu na ze spodní promenády na cestu k vrchní vyhlídce (Foto: Autorka 2018)
Obr. 124 Vizualizace navržené cesty od spodní promenády k vrchní vyhlídce
Obr. 125 Současný stav horní vyhlídky na lesní promenádě s rozpadajícím se mobiliářem
Obr. 126 Vizualizace horní vyhlídky na lesní promenádě s výsadbou keřových růží a obnoveným mobiliářem
Obr. 127 Současný stav prostoru statků pro srovnání s navrhovaným stavem (podklad: 3D mapy, zdroj: www.

mapy.cz)
Obr. 128 Hlavní návrhové principy v území statků (podklad: 3D mapy, zdroj: www.mapy.cz)
Obr. 129 Použité jabloně odrůdy ‘Strýmka’ (Zdroj: http://www.taxonweb.cz/t/100) 
Obr. 130 Použitý taxon kapradiny Dryopteris filix-mas (Zdroj: https://airfreshener.club/quotes/fish-new-species-

found-uk.html) 
Obr. 131 Použitý taxon ostřice Carex sylvatica (Zdroj: https://www.brc.ac.uk/plantatlas/plant/carex-sylvatica)
Obr. 132 Fotografie současného stavu v místě navrhované vyhlídky pod jabloňovým sadem (Foto: Autorka 

2019)
Obr. 133 Vizualizace navržené vyhlídky pod jabloňovým sadem (Foto: Autorka 2019)
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Obr. 134 Fotografie současného stavu v místě navrhovaného jabloňového sadu s vyhlídkovým posezením (Foto: 
Autorka 2019)

Obr. 135 Vizualizace navržené vyhlídky pod jabloňovým sadem (Foto: Autorka 2019)
Obr. 136 Fotografie současného stavu vstupu do lesního prostoru statků ze strany od statku Víra (Foto: Autorka 

2019)
Obr. 137 Vizualizace navrženého vstupu do lesního prostoru statků ze strany od statku Víra, se symbolem Víry 

na masivním dřevěném sloupku (Foto: Autorka 2019)
Obr. 138 Fotografie současného stavu statku Láska s rozpadlým ohništěm a chátrající zídkou (Foto: Autorka 

2019)
Obr. 139 Vizualizace navrženého pobytového prostoru ve statku Láska s ohništěm a kamenným srdcem v zídce 

jako symbol lásky (Foto: Autorka 2019)
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1 plochy bývalých statků KR 5 N 2 3 1 2 3 N
2 dožívající ovocný sad KS 10 O 3 3 1 2 3 N
3 navržený ovocný sad KS 10 N 3 3 3 3 3 N
4 plocha okolo Meduňkového pramene KZ 7 F 3 NN 1 1 1 S

5 plocha pod zaniklou lesní restaurací Waldfrieden KZ 1 O 2 NN 2 2 1 N les silně napaden kůrovcem
6 bývalá lesní restaurace Waldfrieden KR 1 N 2 3 2 2 3 N les silně napaden kůrovcem
7 plocha okolo vyhlídky u cyklostezky KY 3 F 1 1 1 1 1 S

8 lesní plocha s pramenem u Železné hory KR 1 N 3 3 1 2 1 N

9 Železná hora s bývalým lázeňským altánem KR 1 N 2 3 2 2 2 N smrky napadeny kůrovcem
10 vegetace u památníku Čarodějnických procesů UL 7 O 1 2 2 2 3 N smrky napadeny kůrovcem, špatný stav nové výsadby
11 lesní plocha kolem Krizového kříže KR 7 N 2 2 1 2 2 N
12 městská část Muzikantské stezky KZD 8 O 2 NN 1 2 2 N
13 lázeňská část Muzikantské stezky KZD 8 O 2 3 1 2 1 N
14 louky nad cyklostezkou KY 5 F NN NN 1 1 1 S
15 rekreační louka s vlekem KR 3 F NN NN 1 1 1 S
16 louka spojující Železnou horu a lesní plochu s pramenem KY 5 F 2 NN 1 1 1 S
17 louka pod kolonií KY 5 F 1 NN 1 1 1 S
18 louky nad vlakovým nádražím KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

19 louka pod ulicí V Aleji KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

20 louka nad ulicí V Aleji KY 5 F 2 NN 1 1 1 S
21 louka pod Slunným dvorem KY 5 F NN NN 1 1 1 S
22 louka u lázeňských bytovek KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

23 louky pod Krizovým křížem nad silnicí KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

24 louka pod Krizovým křížem u čarodějnic KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

25 louky mezi Muzikantskou stezkou a Krizovým křížem KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

26 úzká louka nad Muzikantskou KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

27 louka mezi promenádou a Muzikantskou stezkou KY 5 F NN NN 1 1 1 S

28 louky pod Muzikantskou stezkou KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

29 vstupní louka ke statkům KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

30 dlouhé lány luk pod sanatoriem KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

31 louky pod diagonálním lesem s pramenem KY 5 F 2 NN 1 1 1 S

32 louky u České Vsi nad zahrádkami KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

33 louka s posedem kousek od zelené značky KY 3 F NN NN 1 1 1 S

34 louka pod lesem KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

35 louka pod Hájem víly Ozdravy KY 3 F 2 NN 1 1 1 S

Příloha 28 Tabulka hodnocení stability ploch vybraných FKJZ v lázeňské krajině
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1 travnaté dětské hřiště RL 3 F 1 1 P 1 1 1 S
2 minigolf ZSL 5 O 1 2 O 2 2 2 N

3 plocha kolem tenisových kurtů ZSL 5 F NN 2 O 1 1 1 S

4 Balneopark PL 5 F 1 1 P 1 1 1 S

5 Jižní svah PL 3 F 2 NN P 1 1 1 S

6 Priessnitzův park PL 7 F 1 1 P 1 1 1 S

7 plochy kolem technického úseku UL 5 F 1 NN P 1 1 1 S

8 plochy zadního traktu sanatoria UL 3 F 1 NN P 1 1 1 S

9 plochy před sanatoriem Priessnitz UL 5 F 1 1 P 1 1 1 S

10 nová promenáda pod sanatoriem UL 4 F 1 1 P 1 1 1 S

11 plochy svahu nad inhalatoriem UL 3 F NN NN P 1 1 1 S

12 lesní Ripperova promenáda PL 7 F 1 1 P 1 1 1 S
13 zaniklá Růžová vyhlídka PL 5 O 3 2 P 2 2 2 N

14 svah mezi promenádou a lázeňskými domy UL 5 F 1 1 P 1 1 2 S

15 svah pod veřejným parkovištěm TL 5 O NN NN P 3 3 3 N

16 svah pod lázeňským domem Mír UL 5 O 2 3 P 2 2 2 N

17 plocha předprostoru Mír UL 5 O 2 NN P 2 2 2 N
18 svah oddělující lázeňské domy a inhalatorium UL 5 O 3 NN P 2 2 2 N
19 inhalatorium UL 3 F 1 1 P 1 1 1 S

20 plochy okolo akupresurního chodníku UL 5 F 1 1 P 1 1 1 S

21 zadní plochy technického úseku UL 5 F 1 NN P 1 1 1 S

22 meziprostor technického úseku UL 5 F 1 NN P 1 1 1 S

23 plocha před ergoterapií pro děti UL 5 F 1 NN P 1 1 1 S

24 plocha mezi Solnou jeskyní a domem Bezruč UL 5 F NN NN P 1 1 1 S

25 vegetace u parkoviště Bezruč UL 1 F NN NN P 1 1 1 S

26 ochranná vegetace pod parkovištěm Bezruč TL 5 F NN NN P 1 1 1 S
27 plocha pod domem Jan Ripper UL 5 O 2 3 P 2 2 2 N
28 plocha pod domem Maryčka UL 5 O 3 3 P 2 2 2 N
29 ochranná vegetace v zatáčce u Bezruče TL 1 F NN NN P 1 1 1 S

30 ochranná zeleň pod domem Wolker TL 2 F NN NN P 1 1 1 S

31 předprostor domu Wolker UL 5 F 1 1 P 1 1 1 S
32 plocha nad domem Wolker UL 5 F 1 NN P 1 1 1 S

33 plocha kolem vily Adelheid UL 5 O 1 3 P 2 2 2 N

34 plochy kolem lázeňských domů nad Myslbekovou ulicí UL 5 F 1 1 P 1 1 1 S
35 plochy areálu vojenské léčebny UL 5 F 1 1 V 1 1 1 S

Příloha 29 Tabulka hodnocení stability ploch vybraných FKJZ v sídle lázní
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7 ovocné stromořadí ke statkům ST ST N 1 1 4 4 4 N
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1 navržené stromořadí u pěšího vstupu do lázní po červené ST AT N 1 1 4 4 4 N

2 historické stromořadí v sídle podél hlavní cesty ST AT O 1 1 1 3 2 N
3 lipové stromořadí u Maryčky ST AT O 1 1 1 2 3 N

4 navržené stromořadí pod Maryčkou ST AT N 1 1 4 4 4 N

5 stromořadí mezi Bezručem a Ripperem ST AT O 1 1 1 2 3 N

6 navržené stromořadí u rodného domku Priessnitze ST AT N 1 1 4 4 4 N

7 vstupní stromořadí do centra lázní z Priessnitzova parku ST AT O 2 1 1 2 3 N
8 stromořadí nové promenády pod sanatoriem ST AT F 2 1 1 1 1 S

9 spodní stromořadí Ripperovy promenády ST AT F 2 1 1 1 1 S

10 mladé stromořadí vrchní lesní promenády ST AT F 1 1 1 1 1 S

11 staré stromořadí vrchní lesní promenády ST AT F 2 1 1 1 1 S

12 vstupní stromořadí podél cyklostezky a minigolfu ST AT O 2 1 1 2 3 N

Příloha 30 Tabulka hodnocení stromořadí v lázeňské krajině

Příloha 31 Tabulka hodnocení stromořadí v sídle lázní
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Poznámka
ST 1 1 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 2 Tilia cordata 3,5 2,5 2 13 V 2 1 1 3 1

ST 1 3 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 4 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 5 Tilia cordata 21 9 3,5 62 V 4 3 1 2 1 1 3 4 1 sekundární koruna

ST 1 6 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 7 Tilia cordata 3,5 2,5 2 13 V 2 1 1 3 1

ST 1 8 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 9 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 10 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 11 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 12 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 13 Tilia cordata 3,5 2,5 2 13 V 2 1 1 3 1

ST 1 14 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 15 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

ST 1 16 Tilia cordata 15 7 2 75 V 4 3 1 2 1 2 3 1 korní spála, sekundární koruna

SO 17 Picea abies 16 6 0,5 21 V 3 2 1 3

SO 18 Picea abies 19 12 0 42 V 4 2 1 1 2 3

SO 19 Tsuga canadensis 2,2 1,5 0,5 9 V 2 1 1 3

SO 20 Tilia cordata 19 9 3 48 V 3 3 2 2 3 3 tlaková vidlice, kmen u vidlice začíná praskat

SS 1 21 Picea abies 2 1,5 0 10 V 2 1 1 3 1 K kácení z kompozičních důvodů

SS 1 22 Acer pseudoplatanus 3 1,5 2 10 V 2 1 1 3 1 K kácení z kompozičních důvodů

SS 1 23 Acer pseudoplatanus 3 1,5 2 10 V 2 1 1 3 1

SS 1 24 Acer pseudoplatanus 3 1,5 2 10 V 2 1 1 3 1

SS 2 25 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

SS 2 26 Tilia cordata 3,5 2,5 2 12 V 2 1 1 3 1

SO 27 Picea abies 20 10 0,5 45 V 4 2 3 1 2 3

SS 3 28 Betula pendula 23 8 5 40 V 4 3 1 2 3 2

SS 3 29 Betula pendula 24 7 7 38 V 4 3 1 1 2 3 2

SS 3 30 Betula pendula 23 8 6 35 V 4 4 1 1 1 2 4 2

SS 4 31 Tsuga canadensis 14 11 0 45 V 4 2 1 3 2

SS 4 32 Tsuga canadensis 15 10 0 52 V 4 2 1 3 2 2-kmen (⌀ 50)

SS 4 33 Tsuga canadensis 15 8 0 38 V 4 2 1 3 2

SS 4 34 Abies concolor 28 9 1,8 110 V 4 3 1 2 2 3 2

SS 4 35 Betula pendula 22 8 5 40 V 4 4 1 1 1 1 3 4 2

Příloha 32 Tabulka inventarizace stromů v objektu Vyhlídka na lesní promenádě
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Poznámka
K 1 Taxus baccata 5 1
K 2 Taxus baccata 5 1
K 3 Swida sanguinea 3 2
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Poznámka
ZSK 1 Juniperus x media 23 50 1,7 3 3
ZSK 1 Calystegia spithamaea 23 50 1,8 3 3
ZSK 2 Syringa x prestoniae ‘Royalty’ 7,6 20 2 1 1
ZSK 2 Symphoricarpos x chenaultii 18,4 49 0,5 1 1
ZSK 2 Viburnum opulus 12 31 1,7 1 1
ZSK 3 Spiraea vanhouttei 25 100 1 1 1
RSK 4 Swida sanguinea 7,3 34 1,2 1 1
RSK 4 Philadelphus coronarium 7,1 33 1,2 1 1
RSK 4 Physocarpus opulifolius 7,1 33 1,3 1 1

Příloha 33 Tabulka inventarizace solitérních keřů v objektu Vyhlídka na lesní promenádě Příloha 34 Tabulka inventarizace skupin keřů v objektu Vyhlídka na lesní promenádě



Identifikační atributy Taxační atributy P.a. Kvalitativní atributy Doplňkové atributy
T/V 1–5 1–5 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–5 1–5 1–3
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Poznámka
SS 1 1 Acer pseudoplatanus 22 9 5 20 V 3 3 1 1 2 3 1
SS 1 2 Acer pseudoplatanus 23 10 5 25 V 3 3 1 1 3 1
SS 1 3 Quercus robur 22 8 4 20 V 3 4 1 1 2 4 1
SS 1 4 Acer pseudoplatanus 24 8 5 20 V 3 3 1 3 1
SS 1 5 Quercus robur 21 9 4 25 V 3 4 1 1 2 4 1
SS 1 6 Acer pseudoplatanus 23 7 5 20 V 3 3 1 3 1
SS 2 7 Fraxinus excelsior 21 8 5 40 V 4 3 1 1 2 2 3 2
SS 2 8 Fraxinus excelsior 22 7 5 40 V 4 4 2 2 2 3 4 2
SS 3 9 Tilia cordata 15 6 4 20 V 3 3 1 1 1 2 4 3
SS 3 10 Acer pseudoplatanus 20 6 3 15 V 3 3 1 1 2 4 3
SS 4 11 Malus sp. 4 6 2 20 V 4 4 1 2 2 3 4 3
SS 4 12 Malus sp. 5 7 1,5 16 V 4 4 1 1 2 3 4 3
SS 4 13 Malus sp. 4 6 1,5 18 V 4 4 1 1 2 3 4 3
SS 4 14 Malus sp. 5 7 2 20 V 4 4 1 2 2 3 4 3
SS 5 15 Acer pseudoplatanus 25 8 3 30 V 4 3 1 1 1 2 3 2
SS 5 16 Fagus sylvatica 20 9 2 25 V 4 3 1 2 1 2 3 2
SS 5 17 Acer pseudoplatanus 23 7 5 25 V 4 3 1 1 1 2 3 2
SS 5 18 Prunus avium 7 6 0,5 20 V 4 4 2 1 2 3 4 4 2 BZ 2-kmen
SS 5 19 Prunus avium 5 6 1,5 20 V 4 4 1 1 2 2 3 4 2
SS 5 20 Prunus avium 9 7 1 25 V 4 4 1 1 2 2 4 2
SS 5 21 Acer pseudoplatanus 25 12 2 40 V 4 3 1 1 2 1 4 4 2 BZ
SS 5 22 Tilia cordata 22 12 3 40 V 4 3 1 1 2 3 2
SS 5 23 Fraxinus excelsior 23 10 5 30 V 4 3 1 1 2 3 2
SS 5 24 Fraxinus excelsior 21 8 4 20 V 4 3 1 1 2 3 2
SS 5 25 Malus sp. 3 1,5 2 20 V 4 4 2 1 3 4 4 2
SS 5 26 Acer pseudoplatanus 22 6 3 25 V 4 3 1 1 1 2 3 2

SS 5 27 Acer pseudoplatanus 25 10 3 50 V 4 3 1 1 3 1 4 4 2 SOD SOD = sanace otevřených dutin

SO 28 Acer pseudoplatanus 26 12 2 50 V 4 3 1 1 1 1 3 3
SS 6 29 Fraxinus excelsior 24 12 3 30 V 4 3 1 1 1 2 3 1
SS 6 30 Fraxinus excelsior 22 11 3 25 V 4 3 1 1 1 2 3 1

Příloha 35 Tabulka inventarizace významných stromů v objektu Statky Víra, Naděje a Láska



SS 6 31 Fraxinus excelsior 23 12 2,5 25 V 4 3 1 1 3 1
SS 6 32 Alnus glutinosa 18 8 1,5 25 V 4 3 1 1 3 1
SS 6 33 Acer pseudoplatanus 23 8 1,5 30 V 4 3 1 1 1 2 3 1
SO 34 Acer platanoides 26 15 2 60 V 4 3 1 1 1 2 3
SO 35 Fraxinus excelsior 22 12 3 30 V 4 3 1 1 2 3
SS 7 36 Acer pseudoplatanus 23 10 2 30 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 37 Fraxinus excelsior 19 11 3 30 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 38 Fraxinus excelsior 20 10 4 25 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 39 Acer platanoides 24 10 2 25 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 40 Tilia cordata 22 7 2 25 V 3 3 1 1 1 2 4 1
SS 7 41 Tilia cordata 26 12 1 50 V 4 3 1 1 1 2 3 1
SS 7 42 Fraxinus excelsior 22 10 5 25 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 43 Fraxinus excelsior 23 12 4 28 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 44 Fraxinus excelsior 22 10 5,5 20 V 4 3 1 1 3 1
SS 7 45 Acer pseudoplatanus 24 15 0,5 70 V 4 3 1 1 2 3 1
SS 7 46 Fraxinus excelsior 18 10 4 15 V 3 3 1 1 3 1
SO 47 Fraxinus excelsior 23 16 2 70 V 4 4 1 1 2 4
SS 8 48 Pyrus communis 6 5 1,5 15 V 4 4 1 1 2 2 4 3
SS 9 49 Acer platanoides 24 9 3 35 V 4 3 1 1 2 3 2
SS 9 50 Tilia cordata 22 6 5 25 V 3 3 1 1 1 2 4 2
SS 9 51 Fraxinus excelsior 25 18 2,5 90 V 4 4 1 1 1 2 4 2
SS 9 52 Fraxinus excelsior 23 10 4 30 V 4 3 1 1 1 2 3 2
SS 10 53 Pyrus communis 10 8 2 40 V 4 4 1 2 1 2 2 4 4 2 VP VP = předepjatá vazba
SS 10 54 Prunus avium 6 6 2 15 V 4 3 1 1 2 2 3 2
SS 8 55 Prunus avium 3 4 1,5 12 V 3 3 1 2 2 4 3
SS 11 56 Acer pseudoplatanus 25 12 2 50 V 4 3 1 1 1 2 3 1
SS 11 57 Fraxinus excelsior 22 12 3 50 V 4 3 1 1 1 2 3 1
SS 8 58 Alnus glutinosa 3 3 0 25 V 4 3 1 3 2 3 4 4 3 sekundární koruna
SS 8 59 Prunus avium 3 3 1,5 12 V 3 3 1 1 2 3 3
SS 4 60 Malus sp. 2 1 1,5 12 V 5 5 1 3 3 5 5 3 K K = kácení

Identifikační atributy Taxační atributy P.a. Kvalitativní atributy Doplňkové atributy
T/V 1–5 1–5 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–5 1–5 1–3
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Poznámka

přístupové pěší cesty do lázní

1 KZD - doprovodná zeleň Muzikantské 
stezky - o  - - - o -  - - o - o o - o o - o - 3 3

2 ST - chodník podél hlavní silnice se stro-
mořadím o  -  - - o - -  - o - o - - - - o o - - 3 -

3 KZD - Kalvodova ulice  - - o - -  - -  -  -  -  -  - o o - o - - -  - -
4 KY - Pěšina podél remízu  -  - o - -  - - o  -  -  -  -  - - - - - - - 3 -

5 ST - stromořadí na trase pro cyklisty a pěší 
z Pomezí o  -  - - o  - -  -  - o  -  - - - - - - -  - 3  -

6 ST - stromořadí na trase pro cyklisty a pěší 
z České Vsi

-  - o - o  - -  -  - o  -  -  - - - - - -  - 3  -

uzlové body systému zeleně 
a obytného systému krajiny

1
KR - bývalé statky a jejich okolí

o  -  - - o o o o o o o o o - - o - - o 3 3 trvalková výsadba pouze v okolí 
pramene

2
KZ - okolí Meduňkového pramene

o  -  -  -  - o o  -  - o o  - o - - - - - o 3 3 trvalková výsadba pouze v okolí 
pramene

3 KR+KZ část lesa s bývalou lesní restaurací 
Waldfrieden o  -  -  -  - o -  - o o o  - o - - o - -  - 3 3

4 KY - vyhlídka na cyklostezce Za výhledy  -  - o - -  - -  -  -  -  -  - o - - - - - -  - 3

5 KR - lesní plocha s pramenem u Železné 
hory

o  -  - - - o o  - o o o  - o - - - - - o 3 3 trvalková výsadba pouze v okolí 
pramene

6 KR - Železná hora s bývalým lázeňským 
altánem

o  -  - - - o o - o o o o o - - o - - o 3 3 trvalková výsadba pouze v okolí 
pramene

7 U - okolí památníku obětem Čarodě-
jnických procesů  - o  - o o o o - o - - o - o - - - - - 3 3

8 KR - okolí Krizového kříže  - o  - - - o - - o o o o o o o - - - - 3 3

uzlové body systému zeleně 
a obytného systému krajinné 

části sídla lázní
9 P - Růžová vyhlídka o  -  - - - o - - - o o - o o - - - - - 2 2

Příloha 36 Tabulka Nově navržené plochy a revitalizované části krajiny a krajinářské časti sídla



úseky rekreačních lázeňských 
okruhů v krajině 1 až 9

KY - dlouhé lány luk pod sanatoriem 
KY - louky pod diagonálním lesem s pra-
menem 
KY - louka pod lesem 
KY - louka spojující Železnou horu a lesní 
plochu s pramenem 
KY - louky pod Krizovým křížem nad silnicí 
KY - louky mezi Muzikantskou stezkou a 
Krizovým křížem 
KY - úzká louka nad Muzikantskou 
KY - louka mezi promenádou a Muz-
ikantskou stezkou 
KY - vstupní louka ke statkům 
KY - louky pod Muzikantskou stezkou 

o  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 -

první rok pravidelné sečení 
lučního pásu a monitoring 
zatíženosti cest,  
v dalších letech dle míry za-
tíženosti založení zpevněného 
pochozího trávníku
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Poznámka

uzlové body systému zeleně a 
obytného systému sídla

1 U - plocha pod domem Maryčka o - - - o o o o - - o - o - - 2 2

2 U - plocha pod domem Jan Ripper o - - - - o - - - - o - o - - 2 2

3 U - plocha předprostoru Mír - - o - - o - - - - o o o 2 2

4 U - vstupní prostor s Francouzským prame-
nem - o - - - - o - - - - - - - o 2 3 nutná občasná údržba pramene

5 T - izolační zeleň od parkoviště o - - o o o - - - - - - - - - 3 -

6 U - svah oddělující lázeňské domy a inha-
latorium o - - - o - - - - - o - - - - 2 2

7 U - plocha kolem vily Adelheid - - o - - - - - - - - - - o - 2 2
8 ZS - minigolf - - o - - - - - - - - o o o - 2 2

stromořadí

1 ST - třešňové stromořadí pod Maryčkou o - - - o - - - - - - - - - - 2 -

2 ST - stromořadí podél silnice o - - - o - - - - - - - - - - 2 -

3 ST - stromořadí u Maryčky - - o - - - - - o o - - - - - 2 - stabilizace - předepjatá vazba 
udržovací PO - udržovací řez

4 ST - stromořadí pod Bezručem - - o - - - - - - o - - - - - 2 -
5 ST - Stromořadí u Priessnitzova domku o - - - o - - - - - - - - - - 2 -

6 ST - stromořadí z Priessnitzova parku - - o - - - - - o o - - - - - 2 - stabilizace - předepjatá vazba 
udržovací PO - udržovací řez

7 ST - stromořadí pod minigolfem - - o - - - - - o o - - - - - 2 - stabilizace - předepjatá vazba 
udržovací PO - udržovací řez



Příloha 38 Ukázka mentální mapy jednoho z obyvatelů Jeseníku


