
KOLÍN
OVOCNÝ SAD BORKY



O MĚSTĚ KOLÍNĚ

Počet obyvatel:   31 690 

Kraj:    Středočeský

Okres:    Kolín

Nadmořská výška:  220 m n. m.

Rozloha:   34,97 km2



V roce 1989 byl Kolín vyhlášen městskou památkovou 

rezervací, není proto divu, že je v Kolíně k nalezení 

mnoho významných památek.

V úrodné Polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá  
město Kolín. V tomto okresním městě ve Středočeském kra-
ji žije přibližně 32 tisíc obyvatel, má rozlohu téměř 35 km2 
s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů. Vlastní kata-
strální území města Kolín má rozlohu 23,47 km2. Kolín je 
důležitým železničním uzlem. Svou historii zde má průmysl 
chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský, poly-
grafický a v neposlední řadě také hutnický.

První zmínka o Kolíně je datována do roku 1261, kdy byl  
Kolín zmíněn v listině od Přemysla Otakara II. Je tak jisté,  
že Kolín byl královským městem ještě před tímto rokem.

Název Kolín patrně pochází ze staročeského slova „koliti“,  
tj. „zatloukat kolíky, kůly“, a souvisí s polohou Starého 

Kolína v často zaplavované oblasti na soutoku Klejnárky  
a Labe, v jehož okolí se pomocí dřevěných kůlů zpevňovala 
půda. Později byla pro rozvíjející se trhovou osadu vybrá-
na výhodnější poloha na vyvýšeném místě 7 km západním 
směrem. Nová osada (a pozdější královské město) si pone-
chala jméno původní osady. 

V roce 1989 byl Kolín vyhlášen městskou památkovou re-
zervací, není proto divu, že je v Kolíně k nalezení mnoho 
významných památek. Dominantou tohoto města je chrám 
sv. Bartoloměje, který vznikl v druhé polovině 13. století. Za 
zmínku pak jistě stojí i židovské ghetto se synagogou, věž 
Práchovna, Podskalský mlýn či Bauerova vila. 



BILLA A SPOLUPRÁCE 
S MĚSTEM KOLÍN

V současné době se v Kolíně nacházejí 4 prodejny 

BILLA – v Seifertově ulici a dále v ulicích Polepská 

a Rorejcova a na náměstí Republiky. Všechny tyto 

prodejny, stejně jako ostatní supermarkety BILLA, 

nabízejí zákazníkům široký sortiment kvalitních  

a čerstvých produktů, křupavé pečivo, tuzemské 

potraviny nebo regionální speciality s označením 

BILLA Regionálně. 

V Kolíně zákazníci naleznou také jednu prodejnu na čerpací 
stanici Shell s unikátním konceptem BILLA Stop & Shop, 
díky které mohou pohodlně nakoupit své oblíbené produkty 
v krátkém čase při dočerpávání paliva nebo na cestě domů 
z práce.

První kolínská prodejna BILLA v Seifertově ulici byla otevře-
na již v roce 1998. Od té doby se počet prodejen ve Středo-
českém kraji výrazně zvýšil a společnost BILLA zde provo-
zuje již 39 prodejen.

Předností sítě prodejen BILLA v České republice je beze-
sporu nabídka rozmanité palety českých potravin. BILLA 
ČR je průkopníkem v podpoře českých regionálních do- 



davatelů a prvovýrobců. Místní zákazníci naleznou v kolín-
ských prodejnách BILLA širokou nabídku kvalitních a čers-
tvých produktů, křupavé pečivo a potraviny od tuzemských 
výrobců nebo regionální speciality s označením BILLA Re-
gionálně. Mimo jiné BILLA nabízí i produkty českých sada-
řů a zelinářů pod privátní značkou Česká farma z úrodné 
Polabské nížiny a dalších lokalit Čech a Moravy. Na rozdíl 
od dováženého zboží se zdejší plody nemusejí před cestou 
chemicky ošetřovat, jeden den jsou sklizeny a druhý den 
ráno už je zákazníci naleznou na pultech supermarketů 
BILLA po celé České republice. 

Ve svém portfoliu má BILLA celkem 11 privátních zna-
ček. Za zmínku určitě stojí BILLA Premium, jejíž špičko-
vá kvalita splní i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. 
Pro ušetření času a zjednodušení práce pak zákazníci 
mohou zvolit značku BILLA Easy, díky které mohou při-
pravit během chvilky chutný oběd, dobrou večeři či si 
dopřát rychlou svačinku. To nejlepší z přírody zaručuje 
řada biovýrobků, při jejichž zpracování byla dodržena 
přísná pravidla pro ekologické zemědělství. Tyto výrobky 
jsou vedeny pod značkou BILLA BIO. BILLA myslí ale i na 
zákazníky, kteří chtějí nakupovat chytře a ekonomicky. 
Proto nabízí kvalitní výrobky za diskontní ceny pod znač-
kou Clever již od roku 1999. Milovníci masa a masných 
produktů mohou v BILLE s důvěrou nakoupit produkty 
značky Vocílka. Jde o vlajkovou privátní značku společ-
nosti BILLA, pod kterou firma prodává maso výhradně  

z českých chovů a masné produkty, jejichž primární slož-
ka je rovněž výhradně z českého masa. Kvalitní kosmetic-
ké přípravky každodenní péče pro celou rodinu zákazníci 
zakoupí pod značkou Today.



BORKY V NOVÉM KABÁTKU

Ve své misi navracení stromů do naší krajiny BILLA 

pokračovala i v roce 2019, tentokrát ve středočeském 

Kolíně. Naučná stezka Borky nedaleko Kolína je již dvě 

desetiletí často vyhledávanou lokalitou, a protože její 

stav již nevyhovoval současným potřebám, na počátku 

roku 2019 padlo rozhodnutí o její modernizaci.

Zde BILLA mimo výsadbu ovocných sadů revitalizovala na-
učnou turistickou stezku Borky. Tato zhruba čtyřkilometrová 
stezka je nyní kromě nových informačních tabulí obohacena 
o interaktivní vzdělávací tabule o zvířatech a rostlinách, které 
mohou posloužit například školám a školkám jako učební ma-
teriál v rámci hodin prvouky či přírodovědy. 

Současně BILLA rozšířila stezku o novou zastávku s dřevěným 
altánem se stolem a lavicemi, kde si pedagogové s dětmi nebo 
jiní návštěvníci mohou shrnout nabyté poznatky ze stezky ane-
bo nabrat síly před cestou zpět do svých domovů.



Stezka se rozrostla o celkem 36 ovocných stromů. Pro nový 
ovocný sad byla zvolena koncepce uzavřeného smíšeného 
sadu. Na okraj sadu byly vysazeny dřeviny vzrostlejší, jako 
jsou ořešáky, třešně či morušovníky. Stromy méně náročné 
na prostor, jako jsou slivoně, švestky a renklódy, jsou umístěny 
kolem altánu.



Při procházce po naučné stezce krásnou kolínskou přírodou se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých informací

ze světa flóry i fauny a na interaktivních tabulích si mohou také vyzkoušet své znalosti.



Nový altán se stal dominantou ovocného sadu

a je z něj krásný výhled na celé okolí. 



SLAVNOSTNÍ 
PŘEDÁNÍ 

Slavnostní předání nového ovocného sadu proběhlo 

za účasti dětí a pedagogů z kolínských základních 

a mateřských škol a generálního ředitele BILLY ČR 

pana Jarosława Szczypky a starosty města Kolín 

pana Michaela Kašpara v úterý 9. června 2020.





Slavnostního otevření se zúčastnily děti z kolínských škol,

kterým je nová stezka také určena jak pro volný čas, tak pro studium.





ZÁVĚREM Vysazení ovocných stromů obecně pozitivně 

ovlivňuje krajinnou strukturu, zvyšuje přirozenou 

retenční schopnost krajiny a diverzitu fauny  

a flóry. Zároveň přispívá ekologické stabilitě  

území a pozitivně zlepšuje mikroklima. 

stromořadím. Toto zastavení naučné stezky zpracovala 
Ing. Jarmila Hrůzová, vedlejší zastavení věnované psímu 
útulku potom paní Alice Vlková. Devět zastavení věnova-
ných přírodě v Borkách zpracoval Ing. Ivo Rus. Grafickou 
podobu naučných panelů ztvárnil pan Jan Líbal z Ateliéru  
Longin. U každého zastavení naučné stezky je umístěn 
vždy jeden interaktivní prvek od společnosti Awocado 
s.r.o., známé spíše jako „Lesní svět“. Těšit se můžete na 
tabulky poznání, edukační dendrofon, hlasy lesa, věž po-
znání, totem, potravní labyrint a podobně. Cestou potkáte  
i další vzdělávací prvky z Lesního světa jako divoké prase 
nebo srnce, a můžete si vyzkoušet, jak jednotlivým částem 
těla těchto živočichů říkají myslivci.

Očekáváme, že vybudování sadu posílí lokální biodiver-
zitu a také zvýší ekosystémovou diverzitu v širším měřít-
ku. Extenzivní výsadba z hlediska krajinářského naplňuje  
i další nezanedbatelné úlohy: kulturní, naučnou, vzděláva-
cí, estetickou a v neposlední řadě i rekreační.

Do vybudování naučné stezky se sadem a jeho následné 
pětileté údržby BILLA investovala bezmála 1,5 milionu Kč. 

V rámci aktualizace naučné stezky došlo k obsahovému  
i grafickému přepracování všech stávajících naučných pa-
nelů a k doplnění zcela nové zastávky, která vznikla u nově 
založeného ovocného sadu mezi psím útulkem a lipovým 






