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PO ZELENÉ DRÁŽĎANY 
 

„Božská přirozenost nám dala polnosti, lidské umění vystavělo města.“ 

   Marcus Terentius Varro Reatinus 

 

Vydejme se na výlet do města, které máme z Prahy téměř na dosah ruky.  Do města, 

které leží v sousedství překrásné krajiny Českosaského Švýcarska.  

Pojďme se tedy společně podívat, jaká krajina se nachází ve městě, které bylo 

v důsledku válečného bombardování prakticky celé znovu vystavěno.   

http://citaty.net/autori/marcus-terentius-varro-reatinus/
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OD PŘÍJEZDU PO  PARKOVÁNÍ V  CENTRU 

 

Náš výlet začíná už při příjezdu do města. Po poměrně dlouhé spojnici mezi dálnicí a 

městem se konečně dostáváme na okraj drážďanského intravilánu. Cedule jasně 

ukazující směr do centra jsou na každé křižovatce, ale pokud bychom přeci jen váhali 

po jaké silnici se vydat, sledujme městskou zeleň. V okamžiku, kdy přijedeme na 

hlavní křižovatku a vidíme před sebou několik silnic a menších ulic, naší pozornost si 

získá právě široká silnice lemovaná vzrostlými stromy, uprostřed rozdělena bujně 

rostoucím travnatým tramvajovým pásem.  

A právě tato cesta nás dovede přímo k hlavnímu nádraží, tedy Dresden 

Hauptbahnhof. Zde stačí odbočit do některé z postranních ulic, kde můžeme 

pohodlně a bezplatně zaparkovat. Dál už půjdeme pěšky…   
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NA SKOK K TECHNICKÉ UNIVERSITĚ   

 

Po zdárném zaparkování se vydejme stejnou cestou, kterou jsme přijížděli do centra, 

k Technické universitě Drážďany – Technische Universität Dresden.  

Po chodníku, který plně respektuje velké množství cyklistů ve městě => je rozdělen na 

pěší a cyklistickou část (Pozor! Zdejší cyklisté jsou zvyklí na dodržování tohoto 

rozdělení a jezdí velmi rychle). Celou dobu nám nad hlavou šumí statné duby a habry 

a na případný pomník či jiné zvláštní místo nás upozorní majestátné platany.  

Konečně nás tato zelená třída dovedla k pro Čecha až nepředstavitelně rozlehlému 

kampusu univerzity. Celým areálem nás opět provádí jedno či více řadé aleje platanů. 

Vedlejší cesty jsou lemovány vzrostlými keři, takže ihned víme, jestli jsme odbočili 

z naší hlavní trasy.  
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Venkovní veřejné prostory kampusu žijí studentským životem i za nepříznivého 

počasí, což svědčí o jejich zdárném navržení i realizaci.  

Prohlídku univerzitního kampusu zakončujeme návštěvou místní knihovny – 

nesmírně vydařeného architektonického díla, které zaručeně stojí za návštěvu. 

Zvenku malá budova nás zavede do několika podzemních podlaží, které jsou plné 

nejrůznějších studijních koutů a hlavně obrovského množství regálů s knihami snad 

všech témat, které si jen dovedeme představit. O denní světlo se starají obrovská 

okna, která jsou zabudována do terénu v prostoru před knihovou. Běžný člověk si zde 

rázem připadá jako malá muška, kterou bohatě převyšuje prostor knihovny. Jak 

symbolické… 
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Z UNIVERSITY DO CENTRA 

 

Z knihovny se opět vydáváme podél hlavního tahu do centra města směrem 

k hlavnímu nádraží. Tentokrát už ovšem nezůstaneme jen u železnice, ale vydáme se 

hlavní třídou do historického centra Drážďan. Jak jinak než po naší oblíbené „zelené“ 

trase. Hned před východem z nádraží nás totiž mohutné platany hlavní třídy Prager 

Straße pozvou na prohlídku centra. Ačkoliv bylo město během 2. sv. války prakticky 

srovnáno se zemí, zástavba středu města nepůsobí nepřirozeně moderně. 

Architektura domů sice přiznává svou novodobost, je ovšem zvolena tak, aby 

respektovala případné pozůstatky původní zástavby, a nehýří prvky modernismu.  

Celou cestu nás kromě stromů provází i řada vodních prvků. Voda v nich je buď 

klidná, lehce bublající a na místech křižovatek s jinou pěší zónou tryskající.   

Po obou stranách pěší zóny nás laskavě zvou na návštěvu obchody všeho druhu.  
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Velkolepý prostor tvořený několika málo původními budovami před dostavěným 

Frauenkirche na první pohled připomíná staroměstské náměstí, avšak co ho od něj 

odlišuje, je podstatně menší množství turistů, což je víc než sympatické. 

A teď k Labi a podél něj ke známé galerii Zwinger. Kudy? Sledujte zeleň.   
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OD ZWINGERU K NEUNSTADTU 

 

Srdce zahradníka zaplesá při pohledu na travnatý parter nacházející se na nádvoří 

Zwingeru. Zelená plocha dává vyniknout architektuře stavby i tryskajícím vodním 

prvkům. Od Zwingeru vycházíme severním východem a rázem e ocitáme v parku. 

Původní padací most přes vodní příkop už dnes sice neslouží ke svému původnímu 

účelu, avšak jeho vzhled přirozeně zapadá do kontextu okolí.  

Při procházce parkem si všímáme vydařenému naplnění jeho funkce – totiž vytvoření 

zeleného přechodu mezi historickou budovou galerie a okolní, již modernější 

architekturou obytných domů. Ve vodním kanálu se zrcadlí kvetoucí jírovce i 

rododendrony společně s barokní zdí galerie. Hluku z okolních komunikací si 

nevšímáme. V podstatě k nám ani nedoléhá. Zato všude kolem nás zpívají ptáci. 

Z parku pokračujeme k Labi, podél kterého jdeme k nejbližšímu mostu. Ačkoliv se na 

druhé straně řeky nachází modernější zástavba, běžný návštěvník města si jí díky 

cloně ze stromů a keřů téměř nevšimne.  
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NEUNSTADT – MÍSTO MNOHA TVÁŘÍ  

 

Přechodem přes historický most se dostáváme do modernější části města. 

Procházíme pěší zónou s platany a barevnými dvouletkovými záhony. Veřejného 

osvětlení si běžný chodec stěží všimne. I přes jeho rafinované umístění je ovšem na 

místě mírně pokárat architekta, který pro tento účel vybral lampy, které svítí hlavně 

do stran (tím pádem i do korun stromů) místo na zem.  

Po celou dobu procházky si máme kam sednout a kochat se okolím, kde se občerstvit 

i na co se dívat. A i když mají okolní domy zcela jednoduchý vzhled, architekt do 

fasády kolem balkónů důvtipně umístil nenápadné prostory pro umístění nádob 

s rostlinami. Pohled vzhůru tak budí dojem, že se příroda z ulice rozrůstá po okolních 

domech. A díky preciznosti obyvatel je tento dojem dokonalý.  
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Celá pěší zóna tvoří přechod mezi historickou zástavbou a novou čtvrtí Drážďan. 

Perfektně opečovávaný park nás zve do modernější části města – Neunstadt.  

 

Zde se na chvíli loučíme s naší zelenou trasou a pouštíme se do úzkých uliček dříve 

nebezpečné živelné čtvrti. Pokud si ovšem představujete oprýskané nevoňavé domy 

a ulice, dovolím si Vás vyvést z omylu. Ačkoliv ulice Neunstadtu zrovna nehýří 

čistotou, nebezpečně se v nich rozhodně necítíme. O zábavu či oživení, které okolním 

čtvrtím dodává vegetace, se zde starají různé formy street art. A to ať už 

plánovaného (nabarvené parkovací automaty, grafity znázorňující druhy obchodů či 

podniků) nebo spontánního. Neustále potkáváme kavárny, kluby či obchody 

nejrůznějších charakterů. Díky malému pouličnímu prostoru je život místních 

obyvatel přesunut do dvorů a pavlačí. Mezi nejznámější objekt svého druhu patří 

Kunsthofpassage – průchod mezi ulicemi tvořený mnoha tématicky vyvedenýmy 

dvorky. Toto místo rozhodně nemůžeme při naší procházce vynechat. Navzdory 

malému prostoru se zde necítíme stísněně. Na každém dvorku je kavárna či malý 

obchod a tak místo neustále žije svým vlastním životem.  

Úzkými uličkami Neunstadtu se proplétáme zpět k Labi. Cestou se setkáváme nejen 

s různými typy pouličního umění, ale také s nejrůznějšími lidmi, kteří si často inhmed 

získají naší pozornost. A čím více se přibližujeme k řece, tím více se prostor kolem nás 

začíná opět zelenat.  
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PODÉL ŘEKY ZPĚT K  ALTSTADTU  

 

Zastavujeme v malém parku s výhledem na Labe a druhý břeh města. Naší pozornost 

si získávají záhony s tulipány nejrůznějších barev. Na základě jejich perfektní údržby a 

kompletnosti ornamentů lze usoudit, že jsou místní obyvatelé zvyklí na zcela odlišné 

chování k veřejné zeleni.  

Po nábřeží se vydáváme zpět k Altstadtu. Tentokrát už po naší známé zelené stezce, 

kterou tvoří soustava parků a zahrad. Rozvolněný prostor tvořený stromy a keřů 

střídá pečlivě upravené rosarium lemované trvalkovými záhony. V každé chvíli máme 

možnost vybrat si mezi širokou mlatovou cestou nebo kamennou stezkou vlnící se 

mezi keři. U zajímavých květin či keřů oceňujeme cedulky s popisem – ještě že je 

latina mezinárodní jazyk .  

V pravidelných úsecích máme možnost posedět v některé z mnoha kaváren či malých 

restaurací lákajících vyvedenými zahrádkami.  
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Pokud bychom městem projížděli na kole, mohli bychom využít cyklostezku, vedoucí 

z Prahy až do Hamburku. Stezka vede jen pár metrů od nás blíže k řece a možná díky 

naší návštěvě města mimo turistickou sezónu působí sympaticky nepřelidněně.  

Soustava parků a útulných zahrad nás dovádí až k historickému mostu, po kterém 

přicházíme zpět do historického centra, kde trávíme příjemný večer ve společnosti 

typických německých jídel a nápojů. Následně si užíváme večerní město, které 

rozhodně stojí za pár chvil času.   
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GROSSERGARTEN  

 

 

 

Následující den se vydáváme do Großergarten – velký park, který je místními 

obyvateli přezdíván jako drážďanský Central park (nutno podotknout, že zcela 

oprávněně). K parku se dostáváme jak jinak než následováním hlavních tříd 

lemovaných bujnou městskou zelení.  

Do parku vcházíme nenápadnou stezkou kousek od hlavního vchodu do městské ZOO 

– tu při naší návštěvě vynecháme, avšak po nějaké době zjišťujeme, že i bez platné 

vstupenky lze vidět mnoho zvířat.  

Großergarten je obrovský parkový objekt o rozloze téměř 210 hektarů a bohatě 

naplňuje všechny funkce, jaké jen může návštěvním městského parku požadovat. 

Jádro parku tvoří barokní zámeček, ke kterému nás dovádí široká cesta lemovaný 

vzrostlými jírovci.  
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Dojem velkoleposti je dotvořen rozlehlým vodním zrcadlem s tryskající vodou. 

Všímáme si, že po bocích zámku jsou vysazeny červenolisté stromy a kvetoucí šeříky, 

které tak tvoří kontrast k okolní živě zelené vegetaci. Celý pohled tak dokonale budí 

dolem, jako by kolem zámku blýskal ohňostroj oslavující jeho slávu. Po obhlídce 

zámku se dostáváme na reprezentativní parter. Z právě rozkvetlých, pečlivě 

upravených záhonů až přechází zrak.   

Se zámkem za zády se vydáváme po mlatových cestách dále. Zářivé květy azalek nás 

už z dálky zvou na prohlídku rozkvetlých rododendronů nejrůznějších barev. 

Rododendráriem se dostáváme do krajinářské části parku tvořené rozvolněnými 

skupinami stromů. Slunce dneska pěkně svítí a tak vítáme neustálý stín, avšak 

kdykoliv můžeme překročit hranici cesty a posvačit mezi lučními květinami. Co chvíli 

nás míjí běžci či cyklisté. Díky dostatečně širokým cestám nikdo z nás nemá problém 

s vyhýbáním.  

Celý park je protkán nesčetným množstvím různě širokých a různě frekventovaných 

cest, potůčků s malebnými lávkami i drobných rybníčků. Neustále se máme na co 

dívat a absolutně ztrácíme pojem o čase i o okolním městě. Hluk je za zelenou 

hradbou – tady je klid, zpěv ptáků a smích dětí dovádějících na dětském hřišti. Občas 

nás míjí místní vláček, který proveze své pasažéry po téměř celém parku.  

Odpočatí a nadšení opouštíme park.  
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ZÁVĚREM  

 

Když procházíme českými městy, často si ani neuvědomujeme, zda je kolem nás 

zeleno. A už vůbec by nás nenapadlo se zelení ve městě řídit. Často bychom ani 

nikam nedošli. 

Drážďany nám však ukázaly, že zeleň může ve městě fungovat jako „offline navigace“ 

a tak nemusíme složitě hledat, kudy se dostaneme na uzlové body centra. Stačí 

zkrátka následovat aleje či velké záhony. Občas není na škodu jen následovat 

stromořadí a nechat se překvapit, kam nás dovede.  

Pokud bych měla na závěr vyslovit své přání: abychom i v našich městech zavedli tuto 

zelenou, chladivou a ptáky rozezpívanou GPS.   
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http://www.dresden.citysam.de/dresden-stadtplan.htm 


