
PROBLÉM ŘEŠENÍ

SOUČASNÁ KRAJINA
 Krajina v okolí Tří křížů je velice krásná, plná výhledů i skrytých zákoutí. 
Její malebnost je ale narušena lidskou činností, zejména intenzivním velko-
produkčním hospodářstvím.

IDEA
 Hlavní ideou návrhu je bájná arkadská krajina, která byla ideálem již 
pro nejslavnější anglické krajináře. Je to krajina mírně zvlněná, ve které 
se střídají louky, jednotlivé stromy a lesíky. Krajina, kterou protékají potoky 
a kde pastýři v klidu pasou své ovečky. Přesně takovou krajinu tato lokalita 
připomíná.

VELKÉ POLNÍ LÁNY
 Vlivem intenzivního zemědělství byly 
v minulosti zceleny drobné  zemědělsky 
obhospodařované celky, ze kterých 
vznikly polní lány obřích rozměrů. 
Z krajiny tak vymizely remízy, cestičky   
a řady stromů a s nimi ubylo i mnoho 
ptáků a divoké zvěře, kteří tak ztratili 
útočiště. I pro člověka je tato krajina 
nehostinná a neprostupná.

JEDNOTVÁRNOST
Krajina kolem tří křížů je převážně 
zemědělská. Kvůli rozlehlým polím 
se stává poněkud jednotvárnou. 
Člověk nemá možnost volného pohybu 
v ní a tím ztrácí pocit svobody, který 
by mu měla příroda dát.

NEKOMFORTNÍ PROPO-
JENÍ S NOVOU VSÍ

V současné době se do Nové Vsi člověk 
dostane cestou lemovanou poli, která 
je obvzlášť v horkých letních dnech 
vyprahlá a nenabízí žádný stín.

ALEJE A NOVÉ CESTY
V návrhu jsou vytvořeny nové 
travnaté cesty lemované různod-
ruhovým stromořadím. Ty navazu-
jí na okruh kolem rybníků a dovedou 
člověka až ke Třem křížům.
Již stávající cesty jsou nově osázeny 
stromy, které procházejícím lidem 
poskytnou stín, některé ovocné druhy 
v době plodu i chutné ovoce.

DOMINANTA TŘI KŘÍŽE
Ústředním bodem celého návrhu je vrcholek Tři kříže.
Jedná se o dominantu celého města a tak je s ním i zach-
ázeno. Změnou druhové skladby dřevin a prokácením 
okraje lesa je mnohem více vyzdvižena výjimečnost 
tohoto místa. 
Na jaře je pohled podtržen bíle kvetoucí třešňovou ale-
jí, vysázenou podél stávající cesty na Kaplisku.

VYTVOŘENÍ REMÍZŮ 
A POLNÍCH CEST

Rozčleněním polí remízky a novými 
polními cestami, lemovanými stro-
my, se zmenší jejich měřítko a stanou 
se tak mnohem přirozenější součástí 
krajiny. Zároveň se krajina stane pros-
tupnou pro člověka i pro zvěř

OŽIVENÍ
Pro větší pestrost krajiny je vybraná 
orná půda přeměněna na pastviny, 
rozlehlé louky protknuté skupinami 
stromů i mohutnými soliterami.
Nejen že je tak snížena eroze půdy, 
omezen splach hnojiv do rybníků 
a zvýšena schopnost krajiny zadržet 
vodu, ale krajina se otevírá člověku, 
který do ní může zcela volně vstoupit 
a procházet jí. 
Pastviny jsou obehnány dřevěnou 
ohradou, na cestách nahrazenou 
roštovými přechody, které jsou 
pro dobytek neprůchozí, ale člověka 
nijak neomezují.

NÁVRH
 Hlavní myšlenkou konceptu  je podtržení hodnot a krásy zdejší krajiny 
drobnými změnami, které na člověka nebudou působit uměle a strojeně. 
Cílem není vytvořit novou krajinu, ale oživit, ozdravit a zpestřit krajinu 
současnou a místním obyvatelům blízkou. Proto do ní nevnáší žádné cizí 
prvky, ale pracuje jen s těmi, které jsou pro zdejší kraj typické a přirozené.
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