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FRANTI!KOVA ALEJ – OBNOVA JEDNÉ CESTY 
V KRAJIN"

JITKA TREVISAN

JAK TO V!ECHNO ZA"ALO

Na za!átku byla smutná událost, p"ed rokem ze zahradnic-
kého sv#ta ne!ekan# ode$el Franti$ek Sm%kal, kter% jej po cel% 
sv&j 'ivot v mnoha rovinách spoluvytvá"el a byl jeho samoz"ej-
m%m aktérem. Pro mnohé byl více ne' kolegou, stovky 'ák& pro-
vázel po dvacet $kolních let na M#lníku a nejen tam. Sestra Jana 
a já jsme navíc ztratili milovaného otce. Út#chou nám m#ly b%t 
stovky lidí, kte"í jej p"ijeli doprovodit na poslední cest#.

Jeho studenti tehdy pocítili pot"ebu svému „profesorovi“ vzdát 
hold, pod#kovat za v$e, co jim p"edal. Vysadit jeden strom, to se 
zdálo málo, vznikla tak idea aleje. Franti$kovy aleje. Okam'it# za-
!alo hledání vhodného místa a p"ízniv%ch okolností. 

FRANTI!KOVA ALEJ VE M!EN#

Ve M$en# je Franti$ek se svou 'enou pochován, jezdil sem s ro-
dinou za prarodi!i, léta pracovali spole!n# v sadu, trávili zde velkou 
!ást 'ivota. V dom# po prarodi!ích, kde se v$e odehrávalo, dnes 
bydlím a spolu s man'elem máme !est se o sad te( starat my.

Ortofoto Franti!kovy aleje, obloukovit" pr#b$h zvoleného místa pro obno-
vu cesty a v"sadbu aleje, západn$ od M!ena

Ozna%ení pr#b$hu Franti!kovy aleje na turistické map$ CHKO Koko&ínsko
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Stávající stav, zima 2010

M#sto M#lník na v%zvu student& nereagovalo, rozhodli se tedy 
oslovit starostu M$ena Martina Macha. Tehdy se práv# diskuto-
valo o obnovování cest v krajin#, a tak starosta nápad student& 
okam'it# podpo"il. V ten moment oslovili mne, abych pomohla 
hledat vhodné lokality. Ve Franti$kov# duchu by bylo sna'it se ob-
novit cestu v krajin#, cestu pod stromy, kudy zase mohou chodit 
lidé, ur!it# nem&'e jít o n#jakou tuctovou v%sadbu kolem silnice. 
Komplexní pozemkové úpravy na sebe ve M$en# je$t# asi nechají 
dlouho !ekat, pro pohrani!ní sudetskou minulost jsou nejasnosti 
ve vlastnictví p"íli$ velké. Na$t#stí má m#sto ji' p"ehled o pozem-
cích, jich' je vlastníkem.

HLEDÁNÍ TOHO PRAVÉHO MÍSTA

Franti$ek ani jeho rodina za sv%ch pobyt& ve M$en# p"íli$ 
!asu na procházky nem#li, ovoce ze sadu je zásobovalo na cel% 
rok a prodej do v%kupu p"ispíval do hubené kasy. Studovali jsme 
staré mapy, hledali v terénu, zva'ovali. Brzy jsme vycítili, 'e pra-
v%m místem jsou zbytky cesty po západním horizontu, poskytu-
jící neuv#"itelné v%hledy. V$e do sebe zapadalo: cesta se vine 
po vrstevnici, na pomezí humen je$t# pln%ch ovocn%ch strom&, 
polí a nádhern%ch listnat%ch les& Koko"ínska, zabo"uje se do hlu-
bok%ch hvozdnat%ch úvoz&, kde poskytuje stín i úkryt zví"at&m, 
a op#t se vyno"uje jako cesta s malou "adou strom& a nabízí pro-
m#nlivé pohledy na dominanty m#sta i okolní krajiny, Bezd#zy 
i )íp. Místní v%mluvné názvy jsou nadále 'ivé, 1,5 km dlouhá 
trasa nás vede od Roviny kolem Mí!ovky, Za horou, Na Bílkách 
a' k b%valému k"í'ku u sedlecké silnice. A co navíc? Nabízí to, co 
pro procházky trochu chybí. V$echny trasy vedou z obce sm#rem 
na západ, pouze jedním sm#rem, do Koko"ínského dolu. Mo'-
nost procházek po okruhu a navíc pohodln# po vrstevnici je mi-
nimální. Cesta je v$ak na dvou místech p"e*atá rozoran%mi me-
zemi, lány pohltily návaznost, úvozy zarostly, proto'e ji' nikam 
nevedou. Staré vojenské mapy jsou v$ak jasn%mi sv#dky, ta 
cesta tu byla snad odv'dy. 

JÁDROVÁ SKUPINA INICIATIVY FRANTI!KOVA ALEJ

Na za!átku jsme byli !ty"i – !lenové organiza!ní skupiny, part-
ne"i v iniciativ# Franti$kova alej. Ka'd% odjinud a v jiné fázi 'i-
vota, s r&zn%mi zku$enostmi. Za!ali jsme vypracovávat harmo-
nogram, d#lit si kompetence. Navzájem jsme se skoro neznali, 
ale byli jsme odhodlaní. V$ichni !lenové jádrové skupiny, Klára 
D#dová, Jitka Trevisan, Josef +míd, Slávek Da$ek (pozd#ji se p"i-
dávají Josef a B#la Grábnerovi), jasn# deklarují p"ipravenost po 
celou dobu projektu pracovat dobrovoln#. Nem#li jsme tu$ení, 
jak rychle to p&jde, co nás v$echno !eká a jaká budou "e$ení. 
První, co bylo jasné – je t"eba, aby se o akci co nejd"íve dozv#-
d#lo co nejvíce lidí, které by to mohlo oslovit. V$e $lo ráz na ráz. 
Vzniklo logo, zalo'ila se webová stránka a ú!et pro dárce. Prvn# 
jsme se p"edstavili na konferenci v Luha!ovicích 2009. Napsali 
jsme !lánky do M$ensk%ch novin, !asopisu Zahrada – park – kra-
jina, Inspirace, M#lnického deníku. Dokonce o aleji vydala zprávu 
,TK! Ale jak takovou cestu za!ít konkrétn# obnovovat? Pot"ebu-
jeme plán. A dobré partnery.
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KONCEPCE OBNOVY STARÉ CESTY A DRUHOVÉ 
SLO$ENÍ V%SADEB

Z d&kladn%ch terénních a mapov%ch pr&zkum& a diskusí vze$la 
koncepce celé obnovy. Jejím cílem je zachovat a akcentovat krás-
nou prom#nlivost pr&b#hu cesty, p"echod mezi m#stem a krajinou. 
Zachované smí$ené, p&vodn# asi ovocné úvozy jsou dopln#ny stej-
n%m sortimentem ve stromovém i ke"ovém patru, centrální stávající 
"ada mlad%ch javor& a lip je dopln#na o druhou "adu, zcela obno-
vené úseky chyb#jící cesty dosázeny dvou"adou tradi!ních t"e$ní. 
P"echody jsou zformovány nenásiln#, p"irozen#, plynule. Druhové 
slo'ení i staré ovocné odr&dy jsou zvoleny tak, aby vy'adovaly mini-
mální pé!i a poskytovaly kolemjdoucím ovoce a v!elám i zv#"i po-
travu b#hem celé sezóny. Srdce architekta si dovolilo neopome-
nout ani podzimní efekt. Za!átky a k"i'ovatku signalizují vzrostlé 
lípy. Cestou nás potom provázejí b"ízky, duby, pta!ky, divoké hru$n# 
a jablon#, ovocné jablon#, hru$n#, $vestky a t"e$n#, lípy a javory, 
$pendlíky, trnky, lísky, hlohy, d"íny, brsleny, kaliny a $ípky.

POSTUP PRÁCE

V listopadu 2009 vzniklo logo a webová stránka, byla vybrána 
a radou m#sta schválena lokalita, v$e bylo konzultováno s CHKO Ko-
ko"ínsko a byli osloveni první partne"i. V únoru 2010 za!aly terénní 
a mapové pr&zkumy a anal%zy, dendrologické vyhodnocení 1,6 km 
dlouhé, místy nepr&chodné trasy, byly vypracovány 'ádosti o kácení, 
v!etn# vyzna!ení v terénu. V b"eznu 2010 jsme za'ádali o dotaci 
z Nadace Partnerství a získali ji, následovaly konzultace se zem#-
d#lci o mo'nostech a podmínkách obnovení zoran%ch úsek& cest, 
a poté první víkendová brigáda na kácení, jí' se zú!astnilo 25 dob-
rovolník& a která umo'nila neuv#"itelné – zpr&chodn#ní celé trasy. 
Materiál se na míst# rovnou $t#pkuje. Otevíráme cílené pr&hledy do 
krajiny, objevujeme základy starého k"í'e. Geometr vyty!uje základní 
body. V dubnu arboristé o$et"ili stávající stromy, op#t se kácí a od-
stra-ují porosty. V$e se z"etelem na co mo'ná nejmen$í poru$ení ke-
"ového postranního plá$t# v úvozech, v%znamného pro migraci zví"at, 
ale i p"íjemn% stín a bezv#t"í pro p#$ího. V !ervenci buldozer strhává 
terénní rozdíly vzniklé letit%m p"ioráváním. V srpnu dal$í brigáda od-
stranila mno'ství divok%ch skládek. V zá"í se zaji$toval pot"ebn% v%-
sadbov% materiál, dubové lavi!ky, p"ipravovaly se informa!ní tabule 
a obnova k"í'e. V "íjnu kone!n# vyty!ení a v%sadba. Ve t"ech hlavních 
dnech se se$lo pravideln# na 30 nad$enc&, po!así p"álo, krásné v%-
hledy, dobrá nálada, ji' tradi!ní ohn#, !as setkávání se.

PARTNE&I A SPONZO&I

Základem v$eho úsp#chu je v&le, jasn% cíl, dobrá parta lidí. Ale 
hlavn# komunikace se v$emi, koho se to t%ká. Koho se vlastn# kon-
krétn# t%ká zaniklá cesta v krajin#? A kdo jsou klí!oví partne"i? Po-
stupn# jsme je nacházeli a v$ude se setkávali s pozitivní reakcí:
!"M!sto M"eno. Vlastníkem v$ech pozemk& je na$t#stí m#sto. 

Stalo se samoz"ejm# hlavním partnerem a podporovatelem 
celé akce. Zvlá$tní díky pat"í starostovi Martinu Machovi za 
vst"ícn% p"ístup a zam#stnanc&m údr'by m#sta za víkendy, je' 
nám v#novali.

!"CHKO Koko#ínsko. Celá alej se nachází na území CHKO v bez-

prost"ední blízkosti p"írodní rezervace Koko"ínsk% d&l. Správa 
CHKO akci okam'it# podpo"ila, stala se partnerem, byly s ní kon-
zultovány v$echny kroky, poskytla finance na informa!ní tabule.

!"Multimedia studio Graphique. Za partnerskou cenu ztvárnilo 
logo, zpracovalo strukturu webu a poskytlo dal$í podporu.

!"1. zem!d!lská a. s. Choru"ice. Je t"eba vyzdvihnout p"ekva-
piv# pozitivní p"ístup zem#d#lc&, kte"í okolní pole obhospo-
da"ují. Souhlasili se zm#nou obslu'nosti, p"eru$ením hon& 
v místech obnovovan%ch zanikl%ch úsek& cest, dokonce na-
bídli zap&j!ení t#'ké mechanizace, kterou jsme vyu'ili p"i str-
'ení v%$kov%ch rozdíl& po dlouholeté orb#.

!"Arboeko. K v%sadb# je zapot"ebí rostlin. Koncepce obnovy a do-
pln#ní v%sadeb ve Franti$kov# aleji pojala $iroké spektrum do-
mácích d"evin. +kolka Arboeka za$títila jejich obstarání a spon-
zorovala transport a navíc darovala t"i vzrostlé solitérní lípy.

!"Spole$nost pro zahradní a krajiná#skou tvorbu. Spole!nost 
poskytla projektu hlavn# informa!ní platformu, umístila na 
své webové stránce logo aleje a informace o v$ech brigádách, 
publikovala !lánek v !asopise Zahrada – park – krajina a je p"í-
stupna diskusi o dal$ích mo'nostech spole!né propagace pro-
jektu, kter% by mohl b%t inspirací pro dal$í obce !i aktivisty.

!"Svaz zakládání a údr%by zelen!. Ve svém !asopise Inspirace 
publikoval !lánek a podpo"il samotnou v%sadbu konáním 
praktického kurzu v rámci profesního vzd#lávání.

!"Treewalker. Arboristé o$et"ili stávající stromy.
!"Safe Trees. Firma digitalizovala a vyhodnotila stávající stav, 

zpracovala návrh na kácení, podklady pro povolení kácení pak 
zpracovali Josef a B#la Grábnerovi.

!"Staré odr&dy.org/Ovocná "kolka Bojkovice. Poskytli konzul-
tace a dodali staré krajové ovocné odr&dy.

!"VO' zahradnická M!lník. Byla odborn%m garantem následné 
pé!e v rámci praktické v%uky.

!"St#edo$eské vodárny. Poskytli cisternu s u'itkovou vodou p"i v%-
sadb#.

!"P#íroda-zahrada.cz. Poskytnou a nainstalují budky pro ptáky.

FINANCOVÁNÍ – DOTACE – SBÍRKA

Jen snaha a pracovitost by nesta!ily… M#sto M$eno úsp#$n# 
za'ádalo o dotaci Nadaci Partnerství v Programu Strom 'ivota za 
finan!ní podpory SF.P ,R a M.P. ,lenové jádrové skupiny Fran-
ti$kova alej vypracovali k 'ádosti pot"ebné projektové podklady. 
Z dotace tém#" 100 tisíc korun mohla b%t financována v#t$ina 
pot"ebného materiálu. Zbytek prost"edk& (30 tisíc korun) pochází 
z ve"ejné sbírky (v$em dárc&m srde!n# d#kujeme!) a z technické 
podpory m#sta. V$e ostatní poskytli velkorysí partne"i a spousta 
jednotliv%ch dobrovolník&, kte"í p"isp#li poskytnutím nejr&zn#j$í 
mechanizace, ale hlavn# neutuchající chutí do fyzické práce.
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Anal"za pohled# a dominant Osazovací plán

Anal"za vegetace v !ir!ím kontextu
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Stav na podzim 2009: chyb$jí úseky cesty, nová cesta se vytvo&ila soub$'n$ nad nepr#chodn"m úvozem, místy cestu lemuje &ada mlad"ch strom#

Dochované segmenty úvozové cesty bylo t&eba proklestit, aby se staly 
pr#chozími

Po prvním kácení

Pracovní víkend, b&ezen 2010 – kácení, zpr#chodn$ní úvoz#

Pracovní víkend, b&ezen 2010 – nález základního kamene v místech b"-
valého k&í'e na rozcestí
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Na ja&e zem$d$lci ji' neoseli %ásti pole na b"val"ch a op$t budoucích 
úsecích cesty

Geodetické vyty%ení cesty v poli, n$které úseky byly zcela zni%eny, rozo-
rány, %ekají na zcela nové zalo'ení

Po pr#klestu úvoz# se objevily poklady v podob$ krásn"ch star"ch strom# Po zpr#chodn$ní se na povrchu objevují divoké skládky

Nadm$rné terénní nerovnosti v podélném profilu cesty po letitém p&iorá-
vání srovnal partner projektu – 1. zem$d$lská a. s. Choru!ice
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V"sadba v &íjnu 2010, pohled od aleje k m$stu

V"sadba v &íjnu 2010, podhled od aleje k m$stu

P&íprava na v"sadbuProklest$ná cesta vede i nádhern"mi hlubok"mi úvozy ve stínu a bezv$t-
&í, pod star"mi ovocn"mi stromy s ke&ovou clonou
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ALEJ A LIDÉ

„Uvidíme se v aleji“ – místo p"íjemn%ch setkávání zahradník& 
i jejich kamarád& „nezahradník&“, krásné místo, p"átelská atmo-
sféra, dobr% pocit ze smysluplné a okam'it# viditelné práce. P"i 
oh%nku zazn#ly historky a vzpomínky na Franti$ka, p"i mnoh%ch 
pracích se 'iv# diskutovalo, jak by to asi d#lal on. Nakonec vyvstala 
otázka jak dál, kterou cestu budeme obnovovat jako dal$í? 

Kdyby se nám je$t# poda"ilo motivovat a zapojit více míst-
ních… Není pro n# jednoduché pochopit, 'e i toto je pro obec 
„dobrá investice“… Na$t#stí pro alej i pro M$eno byl v t#chto ko-

munálních volbách znovu zvolen starostou Martin Mach. Ve ve-
"ejn%ch diskusích musel práce na aleji mnohdy hájit. Dovoluji si 
jej citovat:

„Franti$kova alej pro mne znamená druh projektu, spole!nou práci 
v komunit#, tak jak ji mám rád. Je to pé!e o rozvoj obecního majetku. 
Ale hlavn# se jedná o první projekt obnovy historick%ch krajinn%ch 
struktur $iroko daleko. Jakmile alej dokon!íme, doufám 'e se hned 
pustíme do obnovy dal$ích cest. A co mi jako první vytane na mysli, 
kdy' se "ekne Franti$kova alej? To je jednoduché. Procházka…“

První terénní pr#zkumy, leden 2010 – iniciáto&i Franti!kovy aleje Slávek 
Da!ek, Klára D$dová, Josef (míd

Dendrologick" pr#zkum, J. a B. Grábnerovi

První brigáda v b&eznu 2010, je nás 25! Franti!kovy dcery Jitka Trevisan a Jana Skalová

Pan starosta Martin Mach v'dy p&ilo'il ruku k dílu Materiál se p&ímo na míst$ !t$pkoval pro dal!í pou'ití v aleji
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Pracovní víkend, kv$ten 2010 – severní %ást aleje, zapojují se Franti!kovi studenti i M!en!tí, d$ti objevují tajemství pod korunami

Po zpr#chodn$ní cesty se objevují divoké skládky – úklidová brigáda v srpnu 2010 s 25 dobrovolníky
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Zam$stnanci m$sta vyrobili vyty%ovací kolíky P&es vzrostlou kuku&ici je marno hledat v"hledy, a to po n$kolik m$síc#!

V"sadba v &íjnu 2010, t&i dny a na t&icet dobrovolník#!

Rostlinn" materiál je t&eba &ádn$ ozna%it

Hloubení jam na kraji polní cesty je d&ina, Terezka dorazila na v!echny 
brigády a' z Olomouce, p&ivezla syre%ky i sladké...

St&edo%eské vodárny poskytly cisternu s u'itkovou vodou, odtud se ale 
musí nosit ru%n$
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KDE NASTALY PROBLÉMY

Pravda, hlavn# z po!átku spojovala lidi na projektu vzpomínka 
na Franti$ka Sm%kala, u' z tohoto d&vodu na mnoha místech cht#li 
zám#r podpo"it. Nemyslím si v$ak, 'e by to byl d&vod zásadní. Kdy' 
se toti' sejde n#kolik motivovan%ch lidí, je obnovování cest v krajin#, 
sázení strom&, nalézání a znovuvzty!ení k"í'& obohacujícím zá'it-
kem a procesem, kter% není zase tak t#'ké dostat do pohybu. Bylo 
a' k neuv#"ení, jak pozitivn# a rychle reagovaly v$echny oslovené 
instituce a osoby. Je pouze t"eba vyjít si vst"íc a sna'it se skloubit 
pot"eby a mo'nosti t#ch, kte"í se v krajin# pohybují. Mluvit nejen 
s ochraná"i, ale hlavn# s majiteli pozemk& a jejich správci, se ze-
m#d#lci. Mo'ná nebude jednoduché alej ubránit – byli jsme i vede-
ním partnerské zem#d#lské organizace upozorn#ni, 'e mnozí "idi!i 
stroj& – zvlá$t# ti, co p"ijí'd#jí na sklize- extern# – nemají pro takové 
zále'itosti pot"ebnou jemnost vnímání. Prozatím nejv#t$í „ne"íze-
nou st"elou“ v$ak byl ,EZ. Pokládka kabelu v severní t"etin# aleje se 

zprvu jevila jako $*astná shoda náhod. Z krajiny zmizí dráty, o práci 
na zpr&chodn#ní se pod#líme. Poda"ilo se nám s m#stem dokonce 
prosadit ru!ní v%kop a minimalizaci po'adovaného profilu. K prv-
nímu !ervnu byla alej p"ipravena – ale dodnes není v%kop zasypán. 
M&'eme jen doufat, 'e vegetace s odkryt%mi ko"eny p"e'ije !erven-
cová vedra, srpnovou vodu, "íjnové mrazíky… P"es ve$keré dohody 
a partnerské vztahy jsme na n#které správce sítí v$ichni krátcí…

CO NÁS JE!T# "EKÁ

Do roka a do dne od vzniku nápadu je Franti$kova alej skoro 
hotova, sv#tlé k&ly u vysázen%ch strom& signalizují u' na dálku zá-
sah !lov#ka, ale i dobr% po!in. Ji' b#hem brigád a hlavn# ihned po 
v%sadb# za!ali v%letníci prozkoumávat novou trasu. Na ja"e, snad 
p"i kv#tu t"e$ní, kdy je Koko"ínsko nejmilej$í, bychom alej rádi slav-
nostn# otev"eli. Do té doby na nás je$t# !eká dost práce, op#tné 
!i$t#ní znovu a znovu se objevujícího odpadu z divok%ch skládek 
(lákajících místní divo!áky), p"íprava a osev nov%ch úsek& cest, 
p"ípadná dosadba, osazení informa!ních tabulí a lavi!ek, obnova 
k"í'e. P"es zimu se chceme spole!n# s vedením m#sta zamyslet 
nad zaji$t#ním pr&chodnosti a nepr&jezdnosti. Budeme s Klubem 
!esk%ch turist& konzultovat mo'né nové zna!ení cest, p"ípadn# za-
vedení cyklostezky a také zva'ovat mo'nost zákazu vjezdu. Hlavní 
ale bude, aby cestu pou'ívali místní obyvatelé a rekreanti. Pro jejich 
motivaci a informovanost chceme vytrvat v neutuchající propagaci. 
Od po!átku je také pr&b#h celé akce pe!liv# dokumentován, dva 
studenti z nedaleké filmové $koly ve Skalsku k ní dokonce jako svou 
záv#re!nou práci vytvo"í dokumentární film. Co víc: od za!átku jsme 
vnímali, 'e tato alej je symbolická, 'e zastupuje typické situace pro 
ka'di!k% katastr v na$í zemi. Je to téma, které Franti$ka bytostn# 
zajímalo, do n#ho' se sna'il uvád#t mladé. Téma, které se zatím 
bohu'el p"íli$ neobjevuje mezi prioritami ve volebních programech. 
V$ude kolem nás jsou b%valé cesty, p"eru$ené minul%m re'imem. 
Pam#tník je$t# pamatuje a citlivé oko odhalí stopy v krajin#. Dou-
fáme, 'e p"íb#h Franti$kovy aleje bude inspirací pro následovníky.

Dal$í zprávy o aktuálním d#ní kolem aleje !t#te na www.fran-
tiskovaalej.cz, kde se dozvíte i !íslo bankovního ú!tu – za ka'dou 
podporu budeme vd#!ni.

Pan Havel z odboru pro rozvoj m$sta MÚ M!eno a Jitka Trevisan konzultují vyty%en" pr#b$h v"kopu pro )EZ

V"kop pro pokládku kabel# )EZ, od %ervna dodnes nezasypán
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Ing. Jitka Trevisan absolvovala Zahradnickou fakultu MZLU v Lednici, 
pracovala v Curychu u Kienast-Vogt-zahradni architekti, pak vedla stu-
dijní obor pou'ívání rostlin na odd#lení 'ivotního prost"edí a p"írodních 
zdroj& na Vysoké $kole Wadenswil ve +v%carsku, vyu!ovala na kated"e 
zahradní a krajinné architektury na Fakult# agrobiologie, potravinov%ch 
a p"írodních zdroj& ,ZU v Praze. V r. 2009 zalo'ena kancelá" trevisan 
atelier+. Kontakt: atelier@trevisan.cz.

Snímky: archiv Franti$kova alej.cz, Klára D#dová, Monika Pa(ourová, Jit-
ka Trevisan, Tereza P#nkavová, Josef Grábner

Tento projekt byl vytvo"en za finan!ní podpory SF.P ,R a M.P.

Vítek, Franti!k#v vnuk, chodí jezdit na koni do vedlej!í Stránky, testuje „pr#jezdnost“ aleje

Od aleje se otevírá pohled na m$sto M!eno s dominantou kostela sv. Martina se h&bitovem, kde le'í Franti!ek. Od jeho hrobu je vid$t zp$t do krajiny a na alej


