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ÚSTECKÝ KRAJ
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTKA JITKA TREVISAN DOHLÍŽÍ NA SOUTĚŽ O MILADU

„Práci pro krajinu děláte
pro příští generace“
JAROSLAV BALVÍN

A
utorizovaná
krajinářská ar-
chitektka Jitka
Trevisan se na-
rodila v Tepli-

cích a vyrůstala v Ústí nad
Labem. Po 15 letech práce v
zahraničí se vrátila do České
republiky. Je jednou z porot-
cůmezinárodní krajinářsko-
urbanisticko-architektonické
soutěže o vzhled a charakter
okolí jezera Milada. Týmy
odborníkůmají navrhnout,
jak naložit se zatopeným bý-
valým lomem Chabařovice.
Díky rekultivaci v režii Pali-
vového kombinátu Ústí je
teď v Trmicích vodní plocha
skoro tak velká jako vyhlá-
šený „Mácháč“. Je ale ztrace-
ná v chaotické industriální
zóně a co by kamenem do-
hodil od sociálně vyloučené
lokality. V to, že klání exper-
tů dopadne pro budoucnost
Milady dobře, Trevisan věří.
„Budoucí generace si budou
si hrát na pláži Milady a bude
to pro ně úplně normální,“ je
přesvědčena krajinářská ar-
chitektka.

Co znamená krajinářská
soutěž o podobuMilady pro
Ústí?
Město se díky ní pomy-

slně dostává namapu
Evropy. V oboru kraji-
nářské architektury je
soutěž na tak velký
prostor a vodní
plochu naprosto
ojedinělá. Pro Ústí i
celý Ústecký kraj je
to jedinečná pří-
ležitost ukázat se
v úplně nové
tváři.

Jakou výzvu před-
stavuje „namalovat“
koncepci okolí Milady
pro soutěžící týmy? A co
jemůžemotivovat?
Zadání je velmi komplexní.

V porotě jsme o něm hodně
diskutovali. Vyžaduje to
zkušené odborníky z růz-
ných oborů. Kromě velké
odborné výzvy a fi-
nanční odměny za
návrhmůže soutěžící
lákat i vidina dlou-
hodobé spolupráce.

Znáte kontext, ve kterém
vznikalo toto jezero?
Ano, dění v severních Če-

chách sleduji celý svůj život.
Nedá se to nesledovat, pro-
tože to je jedinečná krajina.
Od revoluce bylo rok za
rokemmožné vnímat, jak
stačí málo, aby se začalo
zlepšovat životní prostředí.
Mnohem déle však trvá, aby
to lidé začali vnímat jako
hodnotu a vědomě se roz-
hodli tu žít.

Jak vidíte budoucnostMila-
dy a celého regionu?
Díky tomu, že se v sever-

ních Čechách přestává těžit
uhlí, budoumít nové ge-
nerace k této špinavé
éřemožná už ta-
kovýmatný vztah
jako naše gene-
race třeba
k událostem po
světové válce. Bu-
dou si hrát na plá-
ži Milady a bude to
pro ně úplně nor-
mální.

Čím je specifický váš obor,
krajinářská architektura?
Práce pro krajinu je

velmi dlouhodobá
věc, kterou děláte
pro příští gene-
race. Je to pro-
fese, která se
musí dělat od
srdce a s po-
korou. Ne s
vidinou, že
jednou díky ní
budete slavný či
bohatý. Největší
odměnou jsou tak jako
tak úsměvy lidí či fungující

prostor anebo zachráněná
odrůda.

Jak jste se dostala k
této práci?
I moji rodiče
se zabývali
krajinářskou
architekturou
v severních
Čechách, tedy
také rekulti-
vacemi. Díky
tomu jsem si už v

dětství uvědomila,
že v krajině jsou rány

po kulturní činnosti a je po-
třeba s tím pracovat. Je to
naše zodpovědnost.

Čemu jste se věnovala
ve Švýcarsku, odkud jste se
nedávno vrátila?
Švýcarsko stejně jako celá

Evropa je každým centimet-
rem kulturní krajina. To
znamená člověkem přemě-
něná a staletí neustále pře-
tvářená. Zabývala jsem se
tam spolu s celým týmem
všemi zadáními, kterým se
naše profese věnuje. Posled-
ní roky jsem vyučovala na
vysoké škole v Curychu.

Potkala jste se při tom
i s podobnými výzvami, ja-
kým teď budou čelit týmy
v klání o charakter trmické
vodní plochy?
Jedním z velkých témat

jako všude v průmyslových
zemích je i ve Švýcarsku
takzvaná postindustriální
krajina. Tedy zachování je-
jích hodnot a přeměny
prostor po různých výrob-
nách, továrnách v nejrůz-
nější nové funkce, i v
obytné či rekreační pro-
story.

„Práce
prokrajinu je

dlouhodobávěc, kte-
roudělátepropříští ge-
nerace.Největší odmě-
nou jsouúsměvy lidí či
fungující prostor ane-

bozachráněná
odrůda.“

Jitka Trevisan

Vystudovala zahradní a kra-
jinářskou architekturu na Fa-
kultě zahradnické Vysoké
školy zemědělské v Brně,
postgraduálně studovala
ve Švýcarsku. V Prazemá kan-
celář svého studia a učí tu
v Ústavu krajinářské architek-
tury na Fakultě architektury
Českého vysokého učení
technického. Do Ústí nad La-
bem jezdí za rodinou.

Foto: Deník/J.Balvín

Ledvice zazelenaly. Díky turbínám
JAROSLAV BALVÍN

Ústecký kraj – Nejen z uhlí,
ale i z vody teď vyrábějí
v Ledvicích na Teplicku
elektrickou energii. Zatímco
v prvním případě jde vyro-
bená elektřina hlavně do
přenosové soustavy, v tom
druhém slouží k potřebě sa-
motné elektrárny. Energii
pro potřeby nasvícení areálu
zdejší čistírny odpadních vod
produkují 4 bezlopatkové
miniturbíny značky PRO-
TUR. Jak nastínil mluvčí ČEZ
Ota Schnepp, časem by se

mohly objevit i v dalších za-
řízeních energetického gi-
gantu.
Hlavní výhodou turbíny je

schopnost pracovat nami-
mořádně nízkých spádech od
0,4 do 1,5 metru s různými
průtoky vody. Mají ji už třeba
ve výstupním kanálu čistírny
odpadních vod ve Žďáru nad
Sázavou. „Může ovšem fun-
govat i na okruhu chladicích
věží či u výpustí sloužících
ke stabilizaci hladin rybníků
a sádek. Využití je opravdu
různorodé, třeba na potoce
protékajícím zahradou u ro-

dinného domu,“ řekl Petr
Frydrych ze společnosti
PROTUR Turbine.
Turbíny v Ledvicích fun-

gují bez problému od února.

„Spád odtékající vody z re-
tenčních nádrží je 80 centi-
metrů, tedy pro odvalovací
turbíny tohoto typu téměř
ideální,“ popsal ředitel elek-
trárnyMiroslav Svoboda. Se-
známit se s novinkou sem
nedávno přijel i náměstek
ministra průmyslu a obcho-
duMarian Piecha. „Je to jed-
na z cest k decentralizaci vý-
roby elektrické energie, byť
je využitelná jen vmenším
měřítku, například u rodin-
ných domů postavených
v blízkosti menších vodních
toků,“ konstatoval Piecha.

TURBÍNA. Foto: ČEZ
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OBSAH

MASA

HLUBOCE ZMRAZENO

ALJAŠSKÁ 

TRESKA
filé v blocích, 
1 kg = 149,75 Kč

BURG 

SCHÖNECK SEKT
šumivé bílé víno, suché, 

1 l = 93,20 Kč

LOSOS OBECNÝ
filet s kůží, chlazený, 
pochází z chovu v Norsku, 
vakuově baleno

CAMEMBERT 

NA GRIL
s pomerančovou 
omáčkou, 
1 kg = 155,33 Kč

Nabídka zboží platí do 21. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob.

OD ČTVRTKA 18. ČERVNA
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