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Tradiční venkovská zahrada Hrušov 
 

- Žadatel: Balónek z.s., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava, IČ: 05374146 

Informace o žadateli 

Spolek Balónek z.s. provozuje dětský internetový časopis www.balonek.cz, jehož záměrem je 

oslovit co nejvíce školáků, učitelů a rodičů. Chceme zaujmout, poučit i pobavit. Vyhlašujeme 

témata, připravujeme soutěže a kvízy, poskytujeme kulturní servis a informace o pořádaných 

akcích pro děti. 

Dále organizujeme vlastní kulturně zábavné akce pro děti (Poklady Landeku, Den dětí na 

Landeku, Strašidelná party) nebo se podílíme na doprovodném programu pro děti na 

zajímavých akcích na Ostravsku. 

V rámci našich tvůrčích dílen pak co by naši doprovodnou činnost realizujeme projekt 

Sáčkovka (www.sackovka.cz) – ekologickou alternativu pro nákup bez igelitových sáčků. 

Cíl projektu 

Vybudování veřejně přístupné zahrady ve stylu tradiční venkovské zahrady z přelomu 19. - 

20. století umístěné vedle fary a kostela v Ostravě-Hrušově (Kostel svatého Františka a 

Viktora postavený v novogotickém stylu na konci 19. století) a následné dlouhodobé využití 

zahrady pro ekologické a kulturně-vzdělávací aktivity spolku Balónek, setkávání místní 

občanské komunity a pasivní i aktivní odpočinek návštěvníků a obyvatel Hrušova a přilehlých 

městských částí města Ostravy. 

Lokalita 

Zahrada bude umístěna na pozemcích číslo 5/1, 19/2 a částečně na pozemcích 4, 6, 7 na 
katastrálním území Ostrava - Hrušov viz Příloha číslo 1 – vyznačení na katastrální mapě. 
Pozemky jsou v majetku Římskokatolické farnosti Ostrava – Hrušov. 

Vlastník pozemku a budoucí provozovatel zahrady 

Tato žádost je podávána s vědomím a souhlasem vlastníka pozemku – Římskokatolické 
farnosti Ostrava – Hrušov. Aktuálně má náš Balónek z.s. předjednán dlouhodobý pronájem 
těchto pozemků za účelem kontinuálního provozu takto vybudované zahrady. Pro účely 
oficiálního podání žádosti projektu již bude mít náš spolek k dispozici příslušnou nájemní 
smlouvu a písemný souhlas vlastníka s realizací projektu. 

  

http://www.balonek.cz/
http://www.sackovka.cz/
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Popis projektu 

Tradiční venkovská zahrada vznikne na místě původní farní zahrady, která momentálně není 

v optimálním stavu a není vůbec využívaná. Koncept venkovské zahrady z přelomu 19. -20. 

století jsme zvolili proto, aby zahrada odpovídala době výstavby sousedního kostela a fary. 

Dalším důvodem je pak oživení doby dávno minulé zejména dětem, pro které pak plánujeme 

připravit mnoho různých praktických i teoretických workshopů (témata např.: tradiční 

plodiny, byliny, tvůrčí dílny – krmítka pro ptáčky, landecké pověsti a mýty, místní historie, 

křesťanské svátky a jejich původ apod.), na které se budou moci se svou třídou přihlásit.  

Budeme chtít zahradu maximálně využít, z našeho pohledu by měla plnit následující 

základní funkce: 

- Být místem pro realizaci ekologických a kulturně vzdělávacích programů pro děti 

ostravských základních a středních škol 

- Být místem pro uskuteční různých přednášek pro studenty vysokých škol i širokou 

veřejnost (historie Hrušova a Ostravy, teologická témata) 

- Být místem pro organizování akcí pro veřejnost (Vánoce, Velikonoce, Svatojakubská 

noc apod.) 

- Být místem pro setkávání místních občanských komunit a sdružení 

- Být místem odpočinku pro návštěvníky a místní obyvatele 

V rámci projektu chceme vybudovat či inovovat následující hlavní prvky zahrady: 

- Zeleninová zahrada 

Ukázka pěstování tradičních plodin, workshopy pro děti 

- Bylinková zahrádka 

Bylinky léčí, dodávají chuť k jídlu, ale pojí se s nimi také mnoho pověstí a povídaček 

- Jedlý les 

Nejenom jablka a hrušky je možné jíst, klasické i netradiční ovocné stromy a keře 

- Ohniště 

Skvělé místo pro opečení něčeho dobrého a vyprávění příběhů 

- Přístřešek 

Ochrání před deštěm či sluncem, stoly a lavice pro praktické dílny, školní hodinu 

v přírodě nebo posezení přátel 

- Zahradní toaleta 

V duchu klasické „kadibudky“ - dle možností buď klasické nebo chemické WC. 

- Studna 

Každá studna potřebuje tu správnou pumpu 

- Kříž 

Pietní místo s původním křížem z věže kostela 

Pro zahradu pak také zřídíme vlastní internetové stránky, kde kromě popisu průběhu celého 

projektu pak po otevření zahrady budou k dispozici veškeré informace o akcích a 

programech na zahradě. 
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Přístup pro veřejnost 

V současném stavu je zahrada celá oplocená. Stávající vnější oplocení chceme ponechat a 

pletiva nechat zarůst popínavými rostlinami pro dokreslení koloritu zahrady. Vedle vstupu do 

budovy fary u Divišovy ulice chceme vybudovat vstupní branku. Areál zahrady plánujeme 

nechat přístupný pro veřejnost v režimu podobném jako tomu je např. u dětských hřišť, tj.  

přes noc bude vždy areál uzamčen. Toto opatření plánujeme zejména s ohledem na 

skutečnost, že fara slouží také jako obydlí faráře. Každý návštěvník pak také bude nucen 

respektovat návštěvní řád zahrady (zejména zákazy kouření, požívání alkoholu apod.), který 

bude vyvěšen u vstupu.  

Realizace prací 

V rámci realizace jednotlivých prací se budeme snažit o maximální dobrovolnické zapojení 
členů a přátel našeho spolku a místní komunity sdružující se v místní farnosti. 

Pro náročnější práce vyžadující strojní mechanizaci, odborné znalosti nebo velkou fyzickou 
náročnost oslovíme příslušné odborníky – profesionálního zahradníka, stavební firmy apod. I 
v rámci jejich práce se však budeme snažit zapojit alespoň co by pomocná pracovní síla. 

Některé části zahrady plánujeme vybudovat zcela samostatně – zeleninovou zahradu, 
bylinkovou zahrádku a kamenné chodníky a zpevněné plochy. Pro radu nebo vyjádření nad 
plánovaným postupem se ale vždy obrátíme na příslušné profesionály. 

Dokončení a otevření zahrady pro veřejnost 

Velmi rádi bychom realizaci zahrady dokončili na konci léta 2020 a od začátku podzimu 2020 
ji již plně zpřístupnili pro veřejnost a také naplánovali první workshopy pro žáky základních 
škol a další aktivity. 

Udržitelnost projektu 

Našim záměrem je dlouhodobý a kontinuální provoz zahrady, za tímto účelem také počítáme 
s vytvořením funkce správce zahrady z řad místní občanské komunity, který bude mít na 
starosti kontrolu a základní údržbu zahrady. 
V neposlední řadě se pak také budeme snažit celý prostor zahrady dále vylepšovat, nápadů a 
podnětů máme opravdu mnoho . 

 

Za Balónek z.s.  

doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D., předsedkyně spolku 

  



 

Balónek z.s., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava 
Tel.: +420 739 785 334, E-mail: balonek@balonek.cz 

Příloha číslo 1: Vyznačení plochy zahrady na katastrální mapě 
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Příloha číslo 2: Aktuální stav zahrady 
 

Foto č. 1 – Vpravo kůlna, čelní pohled na sousední „lehký průmysl“, vedle kůlny bude 

umístěn nový přístřešek, kůlna dostane „historickou“ patinu 

 

Foto č. 2 – Otočka o 180 °- vlevo fara, vpravo za postavami studna, která bude zrenovována 
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Foto č. 3 – pietní místo s původním křížem z věže kostela bude přesunuto do zadní části 

zahrady, na jeho místě bude zasazen „vánoční“ strom pro každoroční vyzdobení v období 

Vánoc 

 

Foto č. 4 – v zadní rohové části zahrady bude vytvořena zeleninová zahrada olemována 

dřevěných plůtkem 
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Foto č. 5 – pletivový plot bude odstraněn, v části směrem k hranici pozemku bude vytvořen 

„Jedlý les“ orientován tak, aby stromy odstínil protější budovu přes ulici 

 

Foto č. 6 – plocha zahrady bude odstíněna od dalších částí fary pomocí dřevěného plotu 

(typologicky podobný palisádovému ohradnímu plotu) a keřů zasazených podél plotu, vstup 

na zahradu z fary bude prostřednictvím dřevěné branky 
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Foto č. 7 – odstínění pomocí dřevěného plotu bude až k hraně budovy fary, přebytečná 

betonová plocha bude odstraněna, v tomto prostoru bude také vytvořena zahradní toaleta 

(ve variantě suchého záchodu, nebo pokud to bude technicky možné s napojení do septiku 

fary, který je vzdálen pouze několik metrů) 

 

Foto č. 8 – zde bude vstup do zahrady pro veřejnost, jeden plotový díl bude nahrazen vstupní 

brankou 
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Příloha číslo 3: Vizualizace nové zahrady 
 

Skica č. 1: Celkový pohled 

 

Skica č. 2: Vstup do zahrady, vpředu jedlý les 
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Skica č. 3: Pohled od kůlny a přístřešku na zahradu  

 

Skica č. 4: pohled od fary 
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Skica č. 5: Pohled ze zadní části – od zeleninové zahrady, vpravo dole kříž 

 

Skica č. 6: Jedlý les, orientován tak, aby odstínil budovu naproti, vlevo za rohem budovy 

vstup 
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Skica č. 7: Zeleninová zahrada vpravo, vlevo kříž 

 

Skica č. 8: Přístřešek, vpravo kůlna 

 

 

 

  



 

Balónek z.s., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava 
Tel.: +420 739 785 334, E-mail: balonek@balonek.cz 

Příloha číslo 4: Specifikace položek rozpočtu 
 

Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 

- Mobiliář 
Lavice, stoly, pumpa a další prvky a vybavení na zahradu v jednotkové ceně nad 3.000 
Kč. 

 

Doprava, přeprava materiálu 

- Doprava materiálu 

Doprava zejména sypkých hmot, stavebního materiálu a dalších 

- Odvoz odpadu 

Odvoz stavebního odpadu 

Jiné náklady 

- Projekt - vizualizace, vytyčovací a sázecí plán 
Příprava projektu vč. vytyčovacího a sázecího plánu, odborné poradenství 
profesionálního zahradníka 

- Likvidace/přesun původních dřevin 
Vyčištění zahrady od původních dřevin, vč. likvidace kořenů, plus přesazení některých 
původních dřevin na nová stanoviště 

- Celková úprava terénu vč. chemického odplevelení 
Modelace terénu pomocí strojní mechanizace (rotavátor, rotační brány) vč. dílčích 
ručních úprav, chemické ošetření plochy proti dvouděložním plevelům, celková 
plocha cca 2400 m2. 

- Výsev trávníku 
Výsev travního osiva cca 30 g/m2, včetně válcování, celková plocha cca 2400 m2 

- Výsadba stromů, keřů a rostlin 
Výsadba (hloubení jamek, přihnojení, substrát/rašelina/písek, ukotvení) vč. dopravy 
rostlin, plánované počty cca: 15 stromů, 40 dřevin/keřů, 100 trvalek. 

- Sazenice a semena 
Pro zeleninovou zahradu a bylinkovou zahrádku 

- Rašelina, substráty, mulčovací kůra, hnojiva 
Materiál pro vlastní výsadbu rostlin (mimo výsadbu od zahradníka) zejména pro 
zeleninou zahradu a bylinkovou zahrádku 

- Nářadí a pracovní pomůcky 
Pracovní nářadí, stavební kolečka, rukavice, nákoleníky a jiné pracovní a ochranné 
pomůcky 

- Ostatní vybavení a prvky na zahradu 
Vyvýšené záhony, plůtky, truhlíky, židle, lavice a další vybavení a prvky na zahradu 
v jednotkové ceně do 3.000 Kč. 
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- Materiál - štěrky, písky, kameny  
Materiál zejména pro úpravu podloží a tvorbu chodníků a zpevněných ploch 

- Textilie, juta, plachty 
Krycí materiál proti prorůstání plevelů a na zpevnění plochy, plachty pod dočasné 
umístění sypkých materiálů a zeminy na ploše 

- Stavební demoliční práce 
Očištění kůlny (viz foto aktuální stav číslo 1) od omítky na cihlu, demolice části 
betonové plochy (viz foto aktuální stav číslo 7), likvidace přidělovacího pletivového 
plotu vč. zabetonovaných sloupků (viz foto aktuální stav číslo 5) 

- Likvidace odpadu 
Likvidace stavebního odpadu – odvoz na skládku 

- Materiál – dřevo 
Dřevo pro výstavbu plotu/přirozené zástěny, konstrukci přístřešku a zahradní toalety 
a další prvky na zahradu 

- Stavební materiál na konstrukce 
Patky, výztuhy, krytina, rozvody-trubky, dveře, okno a další pro realizaci přístřešku a 
zahradní toalety a renovaci kůlny a studny  

- Stavební hmoty 
Betony, lepidla, malty a ostatní hmoty pro realizaci stavebních prací 

- Stavební práce 
Renovace studny a kůlny, výstavba plotu/přirozené zástěny, přístřešku a zahradní 
toalety a další drobné stavební práce 

- Barvy, laky, impregnace 
Materiál pro veškeré potřebné nátěry, konzervace dřevěných prvků 

- Paliva a maziva 
Benzín, nafta a oleje pro motorové stroje 

- Internetové stránky zahrady 
Speciální internetové stránky na vlastní doméně s informacemi o realizaci projektu a 
po otevření zahrady s přehledem programu akcí na zahradě, fotogalerií a celkovými 
informace pro návštěvníky 

- Informační cedule a navigace 
Informace pro návštěvníky, propagace partnerů projektu 
 


