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BLATNÁ – MĚSTO RŮŽÍ  
 
Kulturní Plantáž Blatná probouzí jedinečnou identitu města růží a připomíná 
odkaz významné osobnosti šlechtitele a pěstitele růží Jana Böhma. 

Již v roce 2012 jsme (tehdejší CKVB) uspořádali výstavu růží ve spolupráci 

s panem Miloslavem Šípem, která se těšila velkému ohlasu. Rok poté jsme 

realizovali výstavu věnovanou Janu Böhmovi. V rámci těchto aktivit se nám 

podařilo získat kontakty na potomky rodiny Jana Böhma, rozária, osobnosti z řad 

odborné i laické veřejnosti a získat jejich podporu pro tvorbu tohoto konceptu. 

To, že jsou růže ve vztahu k Blatné opravdu silným tématem, potvrdily výsledky 

ankety pořádné městem Blatná v roce 2020. Průřezovým tématem v rámci 

odpovědí všech respondentů (ve všech věkových kategoriích) byla touha místních 

obyvatel po obnovení tradice pěstování růží.  

 

Koncept Blatná – město růží 

Koncept má za cíl oživit a vyzdvihnout unikátní dědictví Jana Böhma. „Identita 

města růţí propojuje generace a naším záměrem je, aby v naší paměti zůstala 

nejen hluboce zakořeněna, ale zároveň rostla a rozvíjela se nadále.“ říká ředitelka 

Kulturní Plantáže Blatná, paní Broňa Winklerová. „Spolupracujeme s historiky, 

zahradními a krajinnými architekty, floristy, pěstiteli růţí, rozárii, odborníky z oblasti 

ţivotního prostředí, cestovního ruchu, strategického plánování, ale samozřejmě 

také s obyvateli města, pamětníky a těmi, kteří zaţili námahu i radost v záplavě 

květů a vůní na růţových plantáţích.“ 

Podstatnou úlohu a zároveň výjimečné místo v rámci konceptu zaujímá spolupráce 

s potomky rodiny Jana Böhma. „Velice si této spolupráce váţíme. S prasynovcem 

Jana Böhma, zahradním architektem Ing. Čestmírem Böhmem, pracujeme na 

projektech a realizaci růţových stezek, muzea pod širým nebem a vnuk Jana 

Böhma, pan MUDr. Zdeněk Lukeš, nám poutavě přibliţuje rodovou historii.“ uvádí 

Broňa Winklerová. 

Koncept Blatná – město růží zahrnuje kulturní a vzdělávací projekty, 

vědeckovýzkumnou činnost či inovativní edukační programy a spolupráci se 
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školami, ale podporuje také například aktivní zapojení obyvatel do péče o veřejný 

prostor. Jednou z hlavních linií konceptu je právě kultivace veřejného prostoru ve 

formě propojení města a jeho okolí růžovými stezkami. 

 

Růžové stezky – kvetoucí atlas muzea pod širým nebem 

„Cílem je navrátit růţe do veřejného prostoru města, uspořádat je v logických 

strukturách a učinit tak tuto blatenskou pamětihodnost opět ţivou a přitaţlivou 

pro občany města i turisty.“ vysvětluje Čestmír Böhm.  

Jedná se o tři stezky. Pěší stezky Blatenských královen, Jana Böhma a cyklotrasu 

s názvem Po růžových plantážích. Studie stezek pracuje s tematickou výsadbou 

růží – okolí kostela ozdobí například růže Ave Maria, rybářství zaplaví svými květy 

Böhmova Azurová a na záhonech kolem Böhmovy vily rozkvetou Máňa Böhmová, 

Böhm junior, Choť pěstitele a další růže spojené s jeho rodinou.  

 

Idea růžových stezek a mnoho dalších inspirativních námětů je podpořeno 

náhledem blatenské rodačky, koncertní pěvkyně Denisy Neubarthové: „Po 27 

letech dobrovolného exilu ve Francii a Švýcarsku se dostanete do známé ţivotní 

fáze " Všude dobře, doma nejlépe". Jenţe já se narodila s neviditelným růţovým 

razítkem v rodném listě, s razítkem města růţí. Byla jsem na to vţdy  také  patřičně 

hrdá. Stezky jsou dokořeněny vzpomínkami z dětství, kdy Blatná, její rozkvetlé 

ulice a kaţdé zákoutí vnímáte dětskýma očima, kdy byla jedno velké hřiště plné 

dobrodruţství a kamarádů. Pak se Vám na mapě města a okolí rozsypou před 

očima  jako korálky místa, která uţ jen navlečete na nit.“ 

 

„Ve městě tak v rámci těchto tras budeme moci v horizontu nejbliţších let přivonět 

k růţím vyšlechtěným především Janem Böhmem, ale i jeho předchůdci a 

následovníky. Cyklotrasa nám zase poskytne vedle růţové tematiky i pohled 

do zdejší krajiny, protkané vodou a zelení a ozdobené architektonickými skvosty 

jako kostelem sv. Jana Křtitele v Paštikách či vodním zámkem Blatná.“ doplňuje 

Radek Řebřina, PR manažer Kulturní Plantáže Blatná. 

 

Výstava růží 

Zatímco na procházku po růžových stezkách si ještě budeme muset nějaký čas 

počkat, již v letošním roce je na první červencový víkend plánována výstava růží, 

která bude vždy určitým vrcholem celoročního „růžového“ programu. Prezentaci 

řezaných růží doplní také růžový trh s nabídkou růžových sazenic a produktů z růží 

či šípků. „Výstavu doprovodí tematický program v podobě tvůrčích dílen, 

divadelních představení pro děti, nebo večerního koncertu spojeného s draţbou 

květinových aranţí. Těšit se můţete také na přednášky zahradního architekta 

Ing. Čestmíra Böhma a předního českého odborníka a znalce růţí RNDr. Jiřího 

Ţlebčíka.“ uvádí Broňa Winklerová. 

Královnou letošní výstavy bude symbolicky růže Probuzení. Jan Böhm ji vyšlechtil 

v roce 1935 jako mutaci americké odrůdy New Dawn a tato růže může ozdobit 
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i váš domov, vstupenky na výstavu budou slosovatelné a pro deset návštěvníků 

výstavy je připravena právě růže Probuzení. 

Letošní výstava růží proběhne v sobotu 3. července a malebné jihočeské město 

Blatná je připravené vás v úvodu léta přivítat s otevřenou náručí plnou rozkvetlých 

růží 

 

Jan Böhm a jeho odkaz 

Město Blatná získalo přívlastek „město růží“ v období mezi dvěma světovými 

válkami. Poprvé se označení Blatná = město růží objevilo na jubilejním katalogu 

růží z roku 1928 a jeho původcem nebyl nikdo jiný nežli Jan Böhm. Postupem času 

povědomí sílilo, což dokazuje vzpomínka Jana Böhma z roku 1931: „Rok co rok 

přijde se k nám na růţe podívati tisíce – ba desetitisíce lidí. Začíná se uţ pomalu 

vţívat název Blatná – město růţí. Přicházejí lidé prostí i vysoce postavení 

a nejednou i ţurnalisté, aby o mých růţích psali do svých listů.“ 

Böhmovy růžové plantáže patřily ve 30. letech 20. století k největším v Evropě a na 

ploše 32 ha rozkvétalo až milion růžových květů současně. Jejich vůně 

zaplavovala od jara do podzimu Blatnou i blízké okolí a lákala již zmíněné 

desetitisíce návštěvníků.  

I po zestátnění růžařských podniků v roce 1950 povědomí o městě růží přetrvalo. 

Růžařství zaniklo s privatizací po roce 1989, od roku 1992 se o zachování růžařské 

tradice na Blatensku stará pan Miloslav Šíp v blízkých Skaličanech. Böhmovy růže 

můžeme dodnes najít v mnoha rozáriích světa a více než 100 let kvetou 

v zahradách nejen v Blatné a okolí, ale možná i v té vaší. 

. 
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