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tí smykové výztuže. Výhody speciální smykové výztuže ne-

lze využívat v rámci standardního návrhového postupu podle 

ČSN EN 1992-1-1 [1], protože by nebyla zajištěna dostateč-

ná spolehlivost návrhu oblasti namáhané na protlačení, což 

je i přímo uvedeno v textu normy. Pokud provedeme návrh 

smykových trnů podle standardního návrhového postupu 

podle ČSN EN 1992-1-1 [1], je nutné vždy dodržet všech-

na ustanovení normy a nevyužijeme tak všech výhod smy-

kové výztuže ve formě trnů s rozkovanými hlavami (tedy vyš-

ší únosnost, větší rozestupy a podobně).
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Obr. 12 Základová patka namáhaná na protlačení ❚ 

Fig. 12 Footing with punching 

Obr. 13 Výsekové posouzení excentricky namáhané základové 

patky ❚ Fig. 13 Cut-out verification of eccentrically loaded footing 

Obr. 14 Minimální ohybové momenty pro minimální vyztužení 

desky ❚ Fig. 14 Minimum bending moments for minimum 

reinforcement of a flat slab 

Obr. 15 Výztuž proti progresivní havárii stropní desky 

❚ Fig. 15 Reinforcement against progressive collapse of a flat slab 

Publikace Czech-

Scape představu-

je téma současné 

české krajinářské 

architektury. Kni ha 

byla vydána u příle-

žitosti stejnojmen-

né výstavy, která 

se konala v  Galerii 

Jaro slava Frágnera 

v  Praze 18. 6. až 

9. 9. 2014. Její vydá-

ní se odehrálo v šir-

ším kontextu rostou-

cího zájmu veřejnos-

ti o toto téma a v průběhu druhého ročníku Landscape Festivalu v Praze.

Czechscape představuje několik desítek realizací, které jsou tema-

ticky členěny do sedmi kapitol. Hlavních šest kapitol (krajina a venkov, 

soukromá zahrada, park a  veřejná zahrada, zeleň komerčních objek-

tů, veřejný prostor a veřejné intervence) je uvedeno sérií článků a esejí, 

v nichž autoři popisují vývoj krajinářské tvorby v Česku. Na ně navazu-

je první kapitola nazvaná iniciační projekty, představující některé z vý-

znamných počinů předchozí generace krajinářských architektů. 

Výběr projektů v  publikaci Czechscape poukazuje na  rozsah prá-

ce krajinářského architekta. Město, krajina a veřejný prostor mají mno-

ho poloh, ve  kterých se jim můžeme snažit porozumět a  pracovat 

s  nimi. Krajinářští architekti musí dnes pracovat v  hybridním prostře-

dí, ve  kterém jsou hranice jednotlivých oborů dynamické a  rozostře-

né. Dělají tak z  krajinářské architektury velmi komplexní a  zajímavou 

disciplínu.

Při práci s  krajinou, nebo veřejným prostorem je důležité dokona-

lé porozumění danému místu a uvědomění si existujících vztahů a va-

zeb. Krajinářská architektura není pouze o kráse. Krása je otázkou vku-

su a  ten se liší u každého z nás. „Dobrý veřejný prostor by měl být 

generátorem aktivit, které se v něm dějí. Smyslem je pochopit dané 

místo, jeho příběh a aktivity, které danou lokalitu utvářely a pokusit 

se na ně navázat. Takto nastolená kontinuita pak dokáže zachovat 

Genia loci, atmosféru a identitu daného místa.“ Říká Frans Boots, ni-

zozemský krajinářský architekt. 

CzechScape představuje množství velmi dobrých realizací různých 

měřítek a v  různých lokalitách. Kniha také reflektuje na měnící se po-

vahu veřejného prostoru a naší roli v ní. V poslední kapitole (veřejné in-

tervence) je představena skupina „neoficiálně“ organizovaných projek-

tů poukazujících na různé aspekty veřejného prostoru.

Nizozemský architekt Adriaan Geuze zavádí nový termín – veřejná 

krajina. Upouští v ní od jasného definování funkcí v navrhovaném pro-

storu a vytváří hybridní, flexibilní místa, která dovolují experimentovaní 

a sebevyjádření. Místa, která vybízejí obyvatele města k aktivnímu pří-

stupu a  pomáhají měnit anonymitu v  představení, diváka na  umělce. 

Taková místa mají schopnost navracet fantazii a  pomáhat znovu na-

lézt identitu.

CzechScape je rozhodně zajímavou publikací, mapující vývoj a sou-

časnost české krajinářské architektury. Je odrazem jejího stavu – sna-

hy o přibližování se k západu, ale zároveň o hledání osobitého vyjádře-

ní a svého místa v Evropě.
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CZECHSCAPE – PORTRÉT 

SOUČASNÉ KRAJINÁŘSKÉ 

ARCHITEKTURY
„Každý z nás je někde uvnitř architektem. První krok 

k tomu se jím stát by měla být cesta přírodou.“  Sverre Fehn


