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Ing. Ondřej Semotán

ZAHRADNÍ A KRAJINNÝ ARCHITEKT
*23.06.1986 Boskovice, Česká republika

Vzdělání a praxe
- 2001 - 2005 Gymnázium Vítězslava Nováka
v Jindřichově Hradci
- 2005 - 2010 Mendelova univerzita v Brně
obor Zahradní a krajinná architektura
- od 2010 pracuje jako zahradní a krajinný
architekt v pražském Atelieru Schlitz
- současně se věnuje soukromým projektům

Některé účasti a činnosti
2004 výstava obrazů a perokreseb, evangelická kaple Strmilov
2005 veřejné promítání autorských krátkých filmů v kině „ART“ v Brně
2007 spolupráce na performance projektu s Lucií Králíkovou, veřejná projekce
2008 společná výstava ve Slévárně v Galerii Vaňkovka (účast video, společně s uměleckou skupinou PUNKVA a studenty MENDELU)
2008 účast na přeshraničním krajinářském workshopu v Libé (pod vedením ateliéru A69)
2009 účast na přeshraničním krajinářském workshopu v Libé (pod vedením ateliéru A69)
2009 účast na International Garden Festival v Ponte de Lima (Portugalsko), projekt The Garden of Silver Screen
(Zahrada stříbrného plátna, realizace 2009)
2009 účast na animačním workshopu v Kolíně, Sjezd (nejen) evangelické mládeže (jako přednášející)
2009 spoluautor publikace „Zastavte se ve Strmilově,“
2010 účast na přehlídce diplomových prací architektonických oborů v Kladně (součást bienále Industrální stopy)
2011 diplomní projekt na přehlídce v Galerii Jaroslava Fragnera
založen web Inventura krajiny s cílem propagovat hodnoty krajiny, zahrad a sídel
2012 komunitní plánování veřejné zahrady v Plavsku
přednáška “Inventura krajiny” na doprovodném semináři výstavy “Má Vlast” na Vyšehradě
veřejný seminář “Inventura krajiny” ve Strmilově
2013 přednáška na fóru architektů v Benešově na téma veřejná zeleň - přednášející, spolupráce na studii revitalizace parterů ulic v
Benešově
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DIDAKTICKÉ CENTRUM
GEOLOGIE
2014-2015 Říčany
Výukový areál, zahradní učebna,
Studie, PD, autorský dozor

Spolupráce Ing. Monika Semotánová (koncepce)
Ing. arch. Jiří Böhm, Ing. Martin Vokáč (úpravy
a konstrukční řešení zahradní dílny, interiér),
Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. (geologie), Mgr.
Kateřina Čiháková (geobotanika)
Areál geologické a geobotanické expozice
je vybaven výukovými modely simulujícími
reálná přírodní stanoviště jakými jsou
vápencový výchoz, suťové pole, čedičová skála,
vodní biotop ad., ukazuje množství českých
hornin i vegetace vázané na typické podklady.
Pro přímé experimenty jako je ukázka říční
sedimentace a rýžování těžkých minerálů
je zvláštně upravena část vodního prvku, na
stanovišti paleontologie lze simulovat odkryv
fosilií. Zahradní učebna pak nabízí možnost

v

KOUZELENÁ ZAHRADA PLAVSKO
2012-2013 Plavsko
Přírodní dětské hřiště, komunitní plánování
Studie, PD, autorský dozor

Spolupráce Ing. Monika Semotánová, Vespolek o.s.
Projekt malého přírovdního hřiště vznikal ve spolupráci s občanským
sdružením Vespolek formou komunitního plánování za příspěvku
nadace Partnerství. Hřiště zahrnuje terénní modelace, průlezy,
vrbový tunel, malý vodní biotop, malé vodní hřiště ad. V roce 2014
bylo certifikováno jako ukázková přírodní zahrada.
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ
STRMILOV
2013 Strmilov
Přírodní dětské hřiště
Studie, DSP

Studie zahrnovala postupně několik návrhů
úpravy zahrady. Bylo navrženo atypické
řešení venkovní třídy, malý amfiteátr, terénní
modelace, malé vodní hřiště, pokusné záhony
ad. Návrh počítal s využitím domácích druhů
rostlin a spontánní divoké vegetace. Nudná
přehledná unifikovaná zahrada se mění na
kus živé přírody, hřiště a prostor k poznávání
a vzdělávání. Zahradou se prolíná pohádkový
dračí motiv.

ZAHRADA ZŠ
PRACHATICE

2014
Přírodní dětské hřiště, výuková zahrada
Studie
Revitalizace neužívané části zahrady
pavilonové základní školy zahrnovala
vytvoření prostoru pro venkovní výuku
a společné akce, expozice rostlin, výukový
vodní biotop (užívání dešťové vody) ad.
Zahrada byla navržena jako extenzivní,
v přírodním stylu.
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PARK ČTYŘI DVORY
2012 České Budějovice
soutěžní návrh, ideová studie

společný projekt Atelieru Schlitz
(Jan Schlitz, Ondřej Semotán, Anna
Halušková)
Návrh multifunkčního vícegeneračního
parku na rozhraní intravilánu a extravilánu
v Českých Budějovicích. Lokalita nabízí
zajímavé propojení města s volnou krajinou
rybníků. Park navazuje na plánovanou
stavbu koncertního paláce architekta Jana
Kaplického.

NÁVRH EXPOZICE
ČR FLORIADE
HOLANDSKO

studie a prováděcí projekt
spolupráce: Klára Dědová, Monika
Semotánová
2011-2012 Holandsko
Návrh vznikl na základě oslovení asociací
Entente Florale - Souznění. Cílem návrhu
bylo vytvořit reprezentativní prostor s
charakteristickými symbolickými prvky,
typickými pro náš národ. Pavilon “V
mlhách” založený na poznávání smysly
odkazuje na Komenského principy Školy
hrou. Bohatě členěný malý prostor
dává vzniknout sérii mikroprostorů,
Labyrintu světa, s množstvím tajemství
a překvapení.

5th Festival International
de Jardins Ponte de Lima

Návrh pro zahradní festival, realizace
Spolupráce: M.Semotánová
2008-2009
Zahrada stříbrného plátna

Téma „Umění v zahradě.“ Námět se opírá o relativně
nejmladší uměleckou disciplínu-film. Film je zároveň ideální
prostředí, plné pohybu a zahradu pojímá jako scénu. Zahrada
stříbrného plátna si půjčuje motiv z filmu Slaměný vdovec s
Marilyn Monroe. Moment plný vzrušení byl transformován
do nové, odlišné podoby. Výraz vlající látky byl vybrán jako
základní memento zahrady. Stříbrné plátno se rozvinulo v
podobě divokého záhonu stříbrnolistých rostlin.
Vzduch v zahradě rozechvívají tři zapuštěné ventilátory,
jeden pod figurínou s šaty, druhý v záhonu mezi rostlinami,
třetí v pochozí ploše určený pro hru návštěvníků.

11th International Garden
Festival, Montreal
Paradise
Soutěžní návrh pro zahradní festival
2009

Téměř zapomenutý ráj (Almost Forgotten Paradise)
(280 přihlášených, návrh vybrán mezi 30 nejlepších)
Tato zahrada představuje jadernou explozi, destrukci ráje,
hrozbu. Ničení těmi, kdo žijí v ráji a nevidí ho kolem sebe. Koncept
oslavuje i tvořivou sílu přírody, která má sílu po nás stále uklízet.
Centrálním motivem je kráter (s vyvíječi mlhy) a mrtvý les. V kráteru
je radiální struktura z ohořelých kmenů, les tvoří rovněž ohořelé
kmeny. Skrz tento mrtvý les se příroda vrací zase nazpět (v podobě
linií živé vegetace) Kde se dotýká mrtvých plotů, jsou tyto znovu
oživlé (vrbové proutí). Je zde instalována zeď s obrysy-stíny obětí
atomového výbuchu. Jeden z těchto stínů je prázdný-tvoří dveře.
Jsou zde dále dvě polopropustná zrcadla v otočných rámech. V určité
situaci je možné vidět skrze všechno: skrze oběti, mrtvý les,… skrze
sebe snad i do ráje.

11th International
Garden Festival
Montreal
Secret Garden

Soutěžní návrh pro zahradní festival
2010
hradní festival
Below the Level - pod hladinou
Návrh předkládá metaforu největší tajné
zahrady - podmořského světa. Řasy, které
jsou podstatou produkce atmosferického
kyslíku, tvoří v mořích a oceánech
překrásné zahrady plné života.
Zahrada je komponována jako průchod
do hloubek pod hladinu: rámy s
poloprůsvitnými membránami představují
masu vody, která rovněž s hloubkou tlumí
a láme světlo. Série disků nad hlavami
návštěvníků je volně zavěšena tak, aby se
ve větru mohla otáčet, vznikají mihotavé
stíny, odrazy vlnící se hladiny. Expozice
vrcholí dvěma akvárii s chaluhami.

19th International Festival of
Gardens at Chaumont
Zahrada těla a duše

Soutěžní návrh pro zahradní festival
2010

spolupráce: M. Semotánová, K. Dědová
Zahrada je členěna na několik komnat, z nichž
každá reprezentuje určitý pohled na složitou
lidskou bytost, průběh lidského života a na
podstatu těla, duše a jejich vztah.
Komnata těla upozorňuje na pomíjivost
tělesné schránky. To odráží povrch z
lastur slávek, které se mají v průběhu
festivalu pod nohami návětěvníků změnit
v perleťovou drť. Komnata duše je
zasvěcena čisté dětské duši, poukazuje,
že duše se také vyvíjí, podobně jako tělo.
Další komnaty pojednávají o prolínájí
duše i těla, hmoty a imaginace a o jejich
propojení. Vše propojuje zrcadlová věž,
střed labyrintu.
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Návrh řešení okolí řeky
Moravy v Hodoníně

Ideová studie, školní ateliérový projekt
Spolupráce: J.Makovička
2008

Řešená lokalita se nachází v těsné blízkosti centra
města, zároveň navazuje na obytnou čtvrť. Je zde proto
navrženo nábřeží s městským parkem s intenzivními
i extenzivními prvky, které využívají přítomnosti řeky.
Promenáda s cyklostezkou, háje, tematické zahrady,
dětské vodní hřiště. Celkový design parku je střídmý,
nechává vyniknout přítomnost řeky, využívá jejího
fenoménu.

Hledání řeky Svratky v Brně

Intenzivní workshop pod vedením Vladimíra Sitty, vize – ideová studie
spolupráce: M.Semotánová
2009
Cílem workshopu bylo upozornit na neexistující začlenění fenoménu řeky Svratky v městě Brně a ukázat příklady,
možné budoucí vize, které tento stav mění. Řeka je zde, na místo současného koridoru stoky, sevřeného v profilovaném
korytě, chápána jako tepna života společenského, kulturního, přírodně-ekologického, psychologicko-hygienického atd.,
jak je tomu v mnoha světových městech.

v

Duchcovské výsypky – koncept
zobytnění narušené krajiny

Ideová studie, školní ateliérový projekt
2008

Příměstská krajina na SZ okraji Duchcova, kterou tvoří výsypky
hnědouhelných dolů, je již rekultivována. Chybí zde však humánní
struktury, body a cíle, ke kterým by se upíral pohled návštěvníků
krajiny, není zde cestní síť, která by mohla logicky provázet. Celé
místo je ukotveno v mysli místních jako nepoužitelné, kde není dobré
trávit svůj volný čas. Přesto má krajina silný náboj, spíše tíživý, v
dnešní době podněcuje a vybízí. Situace je zvláštní tím více, že tato
krajina tvoří závěr většiny pohledů a hlavní osy zámeckého parku a
je s ním nejen opticky, ale i fyzicky a duchovně a historicky spojena.
Smyslem návrhu bylo v krajině pouze akcentovat zajímavá místa a
jednotlivé složky tvořící krajinu, aby tak již dost svázaná krajina měla
prostor spíše pro přirozený vývoj. Prostředníkem pro tuto náplň jsou
humanizovaná zastavení v krajině-tzv. Rondely. Uzavřené útvary
mají v otevřené krajině přinést záchytné body s pocitem bezpečí.
Jednotlivé rondely pak mají svou tématickou, zábavnou či edukační
náplň, na celé trase postupem krajiny jsou pouze zastaveními, která
není nutné, ale možné navštívit. Tento koncept lze v krajině dle
potřeby dále rozšiřovat.
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Revitalizace postindustriálních prostor
modelový objekt Kladno-bývalá Vojtěšská huť
Diplomová práce
teorie, studie postindustriálního parku a širší urbanistická strategie
2010

Práce se zabývá obnovou postindustriálních ploch, brownfields. Ve své teoretické části popisuje charakteristické vlastnosti těchto
prostorů, zabývá se jejich hodnotami, vysvětluje pojem průmyslové dědictví a zamýšlí se nad jeho významem ve vztahu k společnosti.
Zvláště jsou pak studovány možnosti regenerace ploch brownfields v kontextu zahradní a krajinné tvorby a práce se sukcesní vegetací.
Je představena a popsána současná urbanistická teorie a ideologie Landscape urbanism, její praktickou aplikaci dokumentuje výběr z
realizovaných projektů. Praktická část je pak aplikací teorie Landscape urbanism na modelové území, kterým je bývalá Vojtěšská huť v
Kladně, jedna z nejvíce diskutovaných ploch brownfields v Čechách. Ideová studie se snaží ukázat alternativní cestu v přístupu k regeneraci
brownfields a pomocí vegetačních prvků navrhuje flexibilní urbanistickou strukturu, otevřenou k různým formám, v současnosti ještě
neznámého budoucího využití. Důraz koncepce je kladen na práci s časovými rovinami místa. Jednoduše je nastíněn návrh systému
zeleně města a jeho vztah k průmyslovým památkám. Detailněji je pak v rámci studie řešen lineární park, formou konverze kolejiště
bývalé železniční vlečky. Návrh se snaží ukázat citlivý přístup k postindustriální přírodě a atmosféře místa a je zaměřen na využití budov,
objektů a zbytků průmyslových konstrukcí. Celá studie je uvažována jako návrh iniciální struktury a počítá s její dočasností.
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SOUKROMÉ ZAHRADY
- VÝBĚR Z TVORBY

od 2010
různé stupně zpracování - studie až prováděcí dokumentace
Od roku 2010 působím v pražském atelieru Schlitz, ve kterém
jsme kolektivně navrhli desítky soukromých zahrad, z nihž
byly některé realizovány. Současně se věnuji i tvorbě projektů
soukromých zahrad pod vlastním jménem, z nichž se některé
dočkaly také realizace. Projekty zahrnují návrhy atypických
zahradních staveb, náročných vodních prvků, konstrukcí,
terénních úprav ad. Cílem je vždy vytvořit individuální
originální návrh, který vždy vychází z jedinečné situace místa
a požadavku klienta

v

© Ondřej Semotán 2014

