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visuté zahrady

Milano,
město zeleně na konstrukci
Miláno je všeobecně známo jako město módy. Každý, kdo přijede
do Milána je oslněn všudypřítomnými historickými památkami,
moderní architekturou a přítomnou atmosférou. Uličky města jsou
úzké a většinou zadlážděné, všude parkují auta a motorky,
i přesto je ve městě zeleně dostatek. Jak je to možné?
Obyvatelé města umí bravurně pracovat se zelení na konstrukci.

Z

e střechy Milánské nejznámější
památky, jíž je katedrála Duomo
di Milano, je překrásný výhled na
město. Na první pohled zaujme množstvím
kostelů, historických budov, kanálů, na
jejichž navržení se podílel i Leonardo da
Vinci, a moderních budov. Na druhý pohled už je možné si povšimnout, že velké
množství střech je ozeleněných. Kde není
zelená střecha, je alespoň terasa osázená
rostlinami. Není výjimkou, že na terase
nad vaší hlavou dozrávají citrusové plody.
Větší pozornosti se ve městě postupně
dostává i vertikálním zahradám. Nejmodernějším počinem v ozelenění města
Milána je Bosco Verticale, inovativní projekt, který spojuje prvky střešních i vertikálních zahrad na jedné budově.
Zeleň na konstrukci přispívá ke
zlepšování problémů s tepelnými ostrovy
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měst. Redukuje prašnost a znečištění ovzduší a zvlhčuje vzduch ve svém okolí.
V neposlední řadě zlepšuje hospodaření
s dešťovou vodou, hlavně kvůli zesílení
retenční schopnosti substrátu oproti
betonovým a dalším městským plochám,
kde se voda téměř nevsakuje a odchází
nevyužitá přímo do kanalizace. Další
stěžejní funkce této zeleně je i poskytnutí
přirozeného prostředí pro živočišná a rostlinná společenstva, jež výstavba také
zasahuje. U střešních zahrad není také
v takové míře, díky přítomnosti rostlin
a substrátu, střešní konstrukce vystavována škodlivému chemickému a fyzikálnímu působení okolí. Střešní zahrady si
v České republice teprve získávají své
místo a oblíbenost. V Miláně je však ozelenění střech častou a téměř přirozenou
záležitostí. Střecha s rostlinami je nejen

esteticky velmi příjemná a prospěšná
svému okolí, ale také své majitele vybízí,
pokud je k tomu uzpůsobena, k pobytu
v zeleni.

VERTIKÁLNÍ ZAHRADA
NA OBCHODNÍM CENTRU
FIORDALISO ROZZANO
Na okraji města se nachází jedna
z největších exteriérových zelených stěn
na světě, která byla v roce 2012 označována a dokonce zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako největší (roku
2017 ji svou rozlohou předčila zelená
stěna v Bogotě). Nachází se na obchodním
centru Rozzano a obsahuje přibližně
44000 kusů rostlin na ploše 1263 m2.
Systém navrhl architekt Francesco Bollani
a skládá se z kovových klecí vyplněných
minerální vatou. Rostliny byly v klecích
předpěstovány ve sklenících již rok před
instalací na budovu a složení jednotlivých
dílců dohromady trvalo 90 dní.
Kombinace byla v případě spodní části
stěny volena z těch, které snesou mírné
přistínění. Horní část je koncipována
z rostlin vhodných pro slunná stanoviště.
V průběhu let se ve stěně vyselektovaly
druhy rostlin, které nejlépe snesly místní
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podmínky. Nejčastěji zastoupenými druhy
v současné době jsou: zběhovec plazivý
(Ajuga reptans), zvonek poscharkův
(Campanula poscharskyana), rohovec
olověncovitý (Ceratostigma plumbaginoides), kostřava (Festuca sp.), kakost
kantabrijský (Geranium x cantabrigiense),
dlužicha (Heuchera sp.), bohyška (Hosta sp.), bika lesní (Luzula sylvatica), svatolína cypřišová (Santolina chamaecyparissus), barvínek menší (Vinca minor).
Obchodní centra bývají pouze budovami obklopenými obrovskými plochami
parkovišť, kde se zeleň nachází často jen
v omezeném množství. To, že je celá
přední část budovy pokryta zelení, zlepšuje mikroklima daného místa, které by jinak
bylo pouze holé a vyprahlé, ale také
pozitivně působí na psychiku návštěvníků
a snižuje energetickou náročnost budovy.

TRUSSARDI CAFÉ
A JEJÍ OZELENĚNÍ
I v Miláně zanechal svou stopu často
zmiňovaný botanik a propagátor vertikálních zahrad Patrick Blanc. Přímo v centru
města se nachází jedna z jeho vertikálních
zahrad, která je instalována na budově kavárny Trussardi Café. Tato vertikální zahrada byla zbudována v roce 2008 a je
svým uspořádáním ojedinělá. Je zde dokonale propojena exteriérová i interiérová
performance rostlin. Má velký estetický
efekt, i když nepatří mezi největší.
Exteriérová část instalace je tvořena
pruhem rostlin, které ozeleňují prosklenou část budovy ze tří stran ve výšce cca
3 metrů nad zemí. Jsou zde využity jak
dřeviny, tak trvalky. Z dřevin můžeme
najít: břečťan popínavý (Hedera helix),
jalovec čínský (Juniperus chinensis), tis

Celá přední část budovy je pokryta zelení. Ta nejenže zlepšuje
mikroklima daného místa, které by jinak bylo pouze holé
a vyprahlé, ale také pozitivně působí na psychiku návštěvníků
a snižuje energetickou náročnost budovy.

červený (Taxus baccata), zerav západní
(Thuja occidentalis) nebo barvínek menší
(Vinca minor). Trvalky jsou zastoupeny:
chřest hustokvětý (Asparagus sprengeri),
bergénie tučnolistá (Bergenia cordifolia),
zelenec chocholatý (Chlorophytum comosum), dlužicha (Heuchera sp.).
Interiérová část tvoří pozadí k té exteriérové a dotváří efekt zelené oázy
uprostřed města. Proto je tato kavárna
často navštěvována a přináší velký este-
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tický zážitek pro její návštěvníky. Interiér pak ozeleňuje například eschyantus
(Aeschynanthus sp.), chřest hustokvětý
(Asparagus sprengeri), fíkus malolistý
(Ficus benjamina), rhipsalis (Rhipsalis
sp.) nebo šeflera dlanitolistá (Schefflera
arbicola).

BOSCO VERTICALE
Bosco verticale je projekt, který nemá ve
své úrovni konkurenci. Jedná se o 2 výškové budovy, jejichž stěny byly již při
výstavbě přizpůsobeny výsadbě vzrostlých
dřevin. Je využíváno malých střešních
zahrad, které jsou součástí nebo úplně
vyplňují balkony obklopující ze všech
stran budovu. Rostliny použité v projektu
byly vybírány botaniky především na
základě schopnosti snášet extrémní podmínky. Vedle estetického dojmu byly
použity rostliny, které vytváří co nejvíce
přírodě podobný les, který obklopuje
budovu.
Použité rostliny se liší ve vztahu
k výšce umístění a orientaci ke světovým
stranám. Jelikož každá světová strana
představuje pro rostliny prostor se specifickými podmínkami, byly na jihu, severu,
východě a západě zvoleny jiné rostlinné
druhy. Je zde použito 800 stromů, 4 500

keřů a 15 000 trvalek. Výška stromů se
pohybuje od 3 do 9 metrů. Zajímavostí je,

že na každého obyvatele žijícího v budově
připadají 2 stromy, 8 keřů a 40 bylin.
Balkony, na kterých rostou rostliny,
jsou vyrobeny ze železobetonu silného
28 cm a přesahují budovu o 3,3 m. Každý
prostor pro výsadbu je zde samostatně zavlažován a je chráněn hydroizolací a protikořenovovu bariérou. Substrát pro výsadbu byl speciálně připravený pro tento
účel a skládá se z vulkanického substrátu
smíchaného s kompostem a ornicí.
Na celém projektu bylo vysazeno
celkem 23 druhů stromů, mezi které například patří: akácie (Acacia), javor babyka (Acer campestre), líska turecká (Corylus colurna), buk (Fagus), jasan (Fraxinus), třešeň sakura (Prunus sp.), dub
(Quercus). Z keřů můžeme jmenovat:
abélie mosanská (Abelia mosanensis),
temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa), hroznovec hroznatý (Exochorda
racemosa) hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla), lespedézie (Lespedeza),
vrba (Salix), kalina obecná (Viburnum
opulus). Nejvyužívanější popínavou rostlinou je v tomto případě břečťan popínavý
(Hedera helix). Největší rozmanitost je
mezi trvalkami, použity byly kupříkladu:
krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata), kakost (Geranium), bohyška
(Hosta), kapradiny a mnohé další.

zeleně do města. Tohoto cíle dosahuje
návrhy ozeleněných bytových domů.
Výstavba prvního takového projektu, jímž
bylo právě Bosco Verticale, začala v roce
2009 a byla dokončena v roce 2014.
a závěr je možno říci, že je Miláno
díky svému příznivému klimatu
před-určeno nejen pro pěstování
rostlin kon-venční metodou, ale také pro
zeleň
na
konstrukci. Pokud se do této pulzující
metropole vydáte, zaměřte svou pozornost
nejen na architektonické skvosty a příjemnou atmosféru místa, ale také na
všudypřítomnou zeleň. Díky rostlinám se
ve městě budete lépe cítit i v horkých letních dnech, protože zlepšují mikroklima
daného místa.
Literatura je k dispozici u autorek.

N
Pohled na dvojici budov Bosco verticale je velmi
nevšední a dechberoucí.
Na výsadbu bylo použito 800 stromů, 4 500 keřů
a 15 000 trvalek. Použité rostliny se liší ve
vztahu k výšce umístění a orientaci ke světovým
stranám. Celý systém rostlin má schopnost
absorpce 30 tun oxidu uhličitého za rok a produkuje 52 kg kyslíku ročně.
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Autorem projektu je Stefano Boeri,
který vystudoval architekturu v Benátkách
a Miláně, v němž nakonec zůstal a stal se
profesorem urbanismu na tamní univerzitě.
Jeho hlavním vědním oborem je urbanismus a jeho spojení se zelení. Založil svou
architektonickou kancelář, která se zabývá
klasickou architekturou a bytovým designem. Jeho hlavním cílem je ale přinesení
http://home.czu.cz/cechovak/, http://home.czu.cz/kolarikovad/, http://katedry.czu.cz/kzka/
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