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◦ místo
opalovací
(pro holky)
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◦

místo, odkud
◦ místo,
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2 Zadání 2 Zadání
V roce 2013
V proběhla
roce 20133 proběhla
setkání s3žáky
setkání
1. a s2.žáky
stupně
1. aa2.s stupně
učiteli ZŠ,
a s kteří
učitelidefinovali
ZŠ, kteřístávající
definovali
problémy
stávajícíaproblémy
hodnoty dílčích
a hodnoty dílčích
prostor, svéprostor,
potřebysvé
a nápady
potřebyna
a nápady
využití areálu
na využití
kolem
areálu
školy.
kolem
Tentoškoly.
výčetTento
požadovaných
výčet požadovaných
aktivit a nápadů
aktivitse
a nápadů
stal spolu
sesstal spolu s
Koncepcí zeleně
Koncepcí
obce
zeleně
Vranéobce
nad Vltavou
Vrané nad
podkladem
Vltavou podkladem
pro zadání pro
ideové
zadání
studie.
ideové studie.
Jako klíčové
Jako
problémy
klíčovéjsou
problémy
vnímány
jsou
následující:
vnímány následující:
•

rozrůstání
• akátů,
rozrůstání
svahy
akátů,
pod školou
svahy pod
zarostlé
školou
a zanedbané
zarostlé a zanedbané

•

u schodů
• uuhřbitova
schodů se
u hřbitova
schází středoškolská
se schází středoškolská
mládež, dělají
mládež,
hluk adělají
nepořádek,
hluk a nepořádek,
lidé se bojí lidé
procházet
se bojí procházet

•

chybějící
• bezbariérový
chybějící bezbariérový
přístup v místě
přístup
schodů
v místě
u hřbitova
schodů –u problematické
hřbitova – problematické
především především
pro maminky
pros maminky
kočárky s kočárky

•

nezodpovědní
• nezodpovědní
pejskaři pejskaři

•

nepořádek
• nepořádek
v borovém vlesíku,
borovém
u bikrosky
lesíku, u bikrosky

•

bikroska
• je bikroska
svou rozlohou
je svoumax.
rozlohou
pro 2 max.
lidi pro 2 lidi

•

u basketbalového
• u basketbalového
koše nerovný
koše
travnatý
nerovný
terén
travnatý
– míčterén
se špatně
– míčodráží
se špatně
a padá
odráží
do silnice
a padá do silnice

•

u ping-pongových
• u ping-pongových
stolů hodněstolů
fouká
hodně
a špatně
foukáseahraje,
špatněchodí
se hraje,
sem chodí
hlavněsem
většíhlavně
děti, menší
větší děti,
nepustí
menší nepustí

Klíčové nápady,
Klíčové
podněty
nápady,
a požadavky
podněty a požadavky
na využití areálu:
na využití areálu:

venkovní
• cvičební
venkovní
prvky,
cvičební
posilovací
prvky, stroje
posilovací stroje
sportovní
• hřiště
sportovní
pro všechny
hřiště pro všechny
◦

běžecká
◦ dráha
běžecká dráha

◦

basketbal,
◦ minifotbal,
basketbal, tenis,
minifotbal,
nohejbal,
tenis,volejbal
nohejbal, volejbal

◦

ping-pong
◦ ping-pong

◦

stolní hry,
◦ kuželky
stolní hry, kuželky

◦

zimní kluziště
◦ zimní kluziště

herní hřiště
• herní
pro všechny
hřiště pro všechny
◦

uzavíratelné
◦ uzavíratelné
pískoviště pískoviště

◦

více herních
◦ více
prvků
herních
v Akátku
prvků
+ vlepší
Akátku
oplocení
+ lepší oplocení

◦

přírodní◦hřiště
přírodní hřiště

◦

bunkry ◦
pro bunkry
malé děti
pro malé děti

◦

klouzačka
◦ ze
klouzačka
svahu, prolézačky,
ze svahu, prolézačky,
prolézací roura,
prolézací
houpačky,
roura, kolotoč
houpačky, kolotoč

◦

lanová ◦
klouzačka
lanová na
klouzačka
sedáku na
(lanovka),
sedáku šplhací
(lanovka),
lano,
šplhací
lanová
lano,
dráha,
lanová
houpací
dráha,
sítě
houpací sítě

•

vyhlídkové
• vyhlídkové
místo
místo

•

ptačí pozorovatelna,
• ptačí pozorovatelna,
pozorovatelna
pozorovatelna
zvířat
zvířat

•

arboretum,
• arboretum,
naučná stezka
naučná
o jehličnanech
stezka o jehličnanech

•

divočina,
• „prales“
divočina,
- výuka
„prales“
lesního
- výuka
ekosystému,
lesního ekosystému,
prostor proprostor
zvířata pro zvířata

•

ovocný• sadovocný sad

•

ovce či•černé
ovce
kozy
či černé
spásající
kozytrávu
spásající
pod svahem
trávu pod
sesvahem
zázemím
se zázemím

3 Analýzy 3 Analýzy
Řešené území
Řešené
je výrazně
území je
svažité
výrazně
směrem
svažité
k řece
směrem
Vltavě
k řece
s převýšením
Vltavě s převýšením
cca 25 m. cca
Z vyšších
25 m. partií
Z vyšších
se takpartií
otevírají
se tak
velmi
otevírají velmi
atraktivní výhledy
atraktivní
na výhledy
vltavskéna
údolí
vltavské
a skalní
údolí
výchozy
a skalní
navýchozy
protějším
nabřehu.
protějším břehu.

•

před školou
• před
vytvoření
školou prostoru
vytvořenís prostoru
lavičkamis alavičkami
stromy aprostromy
trávenípro
času
trávení
o poledních
času o pauzách
poledníchapauzách
o letnícha o letních
Přestože se
Přestože
jedná se
o poměrně
jedná o rozsáhlý
poměrně areál,
rozsáhlý
nachází
areál, senachází
zde několik
se zdevýrazných
několik výrazných
subprostor subprostor
se specifickým
se specifickým
prázdninách
prázdninách
(je to uprostřed
(je toobce)
uprostřed obce)
charakterem:
charakterem:

•

amfiteátr
• a amfiteátr
hlediště na
a hlediště
vystoupení,
na vystoupení,
zelená aula,
zelená
venkovní
aula,přednášková
venkovní přednášková
síň ve svahu
síň ve svahu

•

uzavřený
• hřbitov
uzavřený
(není
hřbitov
dále řešen)
(není dále řešen)

•

venkovní
• jídelna,
venkovní
letní
jídelna,
kuchyňletní kuchyň

•

předprostor
• předprostor
hřbitova pod
hřbitova
korunami
podbuků
korunami buků

•

multifunkční
• multifunkční
venkovní učebna
venkovní
ve učebna
stínu použitelná
ve stínu pro
použitelná
výuku všech
pro výuku
předmětů,
všech hudebna
předmětů, hudebna

•

klid třešňového
• klid třešňového
sadu
sadu

•

oplocená
• školní
oplocená
zahrada
školní zahrada

•

akátová• houština
akátová
jihovýchodně
houština jihovýchodně
od hřbitovaod hřbitova

•

WC

•

prostor•s basketbalovým
prostor s basketbalovým
košem u hřbitova
košem u hřbitova

•

prostor•(a aktivity)
prostor pro
(a aktivity)
družinupro
prodružinu
trávení pro
času
trávení
venkučasu venku

•

okolí pomníku
• okolís pomníku
duchem minulého
s duchemrežimu
minulého režimu

•

prostor•proprostor
scházení
prodětí
scházení dětí

•

borový •lesíkborový
s charakterem
lesík s charakterem
skládky či rumiště,
skládky divočiny
či rumiště, divočiny

na očích
◦ i stranou
na očích i stranou

•

prostor•před
prostor
vstupem
před
dovstupem
školy s charakterem
do školy s charakterem
náměstíčkanáměstíčka

◦

•

WC

•

• trojúhelník
meziUulicemi
Školy
a Pod Sokolovnou
s charakterem
lesní
mýtiny /sháječku
s výhledem.
trojúhelník
mezi ulicemi
Školy aUPod
Sokolovnou
s charakterem
lesní mýtiny
/ háječku
výhledem.

4.4sad
Ovocný sad
4.4 Ovocný

sad při jihozápadní
straně je
hřbitova
je orozšířen
o švestkový
sad při jihovýchodní
straně (v
hřbitova (v
Díky poměrně
síti komunikací
vznikají
na jejich
křížení
uzlové
kde
se lidé zastavují,
rozhlíží, setkávají.
Tyto
Stávající Stávající
třešňový třešňový
sad při jihozápadní
straně hřbitova
rozšířen
švestkový
sad při jihovýchodní
straně hřbitova
Díky poměrně
husté síti husté
komunikací
vznikají na
jejich křížení
uzlové
body,
kdebody,
se lidé
zastavují,
rozhlíží, setkávají.
Tyto
místěakátové
dnešní houštiny),
akátové houštiny),
dochází
tak k propojení
aleje a třešňovky
a vytvoření
kvetoucího
uzlové
body
proto představují
místa zvláštního
zájmu.z Mnohé
z nich
svou
funkci
neplní (především
křížení pěších
místě dnešní
dochází tak
k propojení
jabloňovéjabloňové
aleje a třešňovky
a vytvoření
kvetoucího
prstence prstence
uzlové body
proto
představují
místa zvláštního
zájmu. Mnohé
nich však
svouvšak
funkci
neplní
(především
křížení pěších
kolem hřbitova.
Sad je postupným
navržen postupným
(resp. vtřešňovky
případě třešňovky
postupnou
v pravidelném
cest nad železničním
přechodem,
ulice U Školy).
kolem hřbitova.
Sad je navržen
založenímzaložením
(resp. v případě
postupnou
obnovou)obnovou)
v pravidelném
cest nad železničním
přechodem,
nástup nanástup
schodynaz schody
ulice U zŠkoly).
sponu,
kterýprůhledy
umožní průhledy
do vltavského
údolí. sadu
Podrost
sadu jako
je řešen
jako extenzivní
louka
rastrovémrastrovém
sponu, který
umožní
do vltavského
údolí. Podrost
je řešen
extenzivní
květnatá květnatá
louka
dílčích území
částech
se hodnotná
nachází hodnotná
vzrostlá
zeleň – dožívající
sad, červenolisté
buky na hřbitově,
V dílčích V
částech
seúzemí
nachází
vzrostlá zeleň
– dožívající
třešňový třešňový
sad, červenolisté
buky na hřbitově,
sečená
2x do
rokaspásaná
(popř. spásaná
např. sovcemi)
s travnatými
Pod jsou
stromy jsou
sečená 2x
do roka
(popř.
např. ovcemi)
travnatými
pravidelněpravidelně
sečenýmisečenými
cestami. cestami.
Pod stromy
torzo
lipové
aleje příjezdovou
lemující příjezdovou
ke hřbitovu,
šeříky udovstupu
školní Významná
budovy. Významná
část stávající
torzo lipové
aleje
lemující
cestu ke cestu
hřbitovu,
šeříky u vstupu
školnído
budovy.
část stávající
uvažovány
dřevěnéhoupací
paluby,sítě
houpací
sítě a houpačky
k zastavení,
a rozjímání.
uvažovány
dřevěné paluby,
a houpačky
vybízejícívybízející
k zastavení,
klidnému klidnému
odpočinkuodpočinku
a rozjímání.
je však problematická,
tj. se
nachází
se v ochranném
pásmu nadzemního
elektrického
vedení,uzavřený
vytváří uzavřený
zeleně jezeleně
však problematická,
tj. nachází
v ochranném
pásmu nadzemního
elektrického
vedení, vytváří
nepřehledný
stísněnývyvolávající
prostor vyvolávající
pocit nebezpečí
dřeviny
podélna
schodů
na jsou
hřbitov),
jsou nestabilní
nepřehledný
stísněný prostor
pocit nebezpečí
(jehličnaté(jehličnaté
dřeviny podél
schodů
hřbitov),
nestabilní
(vyštíhlené
v borovém
lesíku), expanzivní
či neodpovídají
druhově neodpovídají
stanovištním
podmínkám
(vyštíhlené
borovice borovice
v borovém
lesíku), expanzivní
(akáty), či(akáty),
druhově
stanovištním
podmínkám
místa a místa a
4.5 Parkoviště
pro návštěvníky
4.5 Parkoviště
pro návštěvníky
hřbitova hřbitova
specifickému
krajinnému
rázu (jehličnany
hranici odpadového
a u Akátku).
specifickému
krajinnému
rázu (jehličnany
při hranicipři
odpadového
dvora a udvora
Akátku).
Podél severozápadní
strany vhřbitova
v místě dožívajících
bříz je navrženo
cca 14 parkovacích
kolmých parkovacích
míst, která
Podél severozápadní
strany hřbitova
místě dožívajících
bříz je navrženo
cca 14 kolmých
míst, která
nahradí parkování
stávající parkování
před hřbitovní
branou (vzhledem
ke svažitosti
tohoto aprostoru
blízkosti památných
nahradí stávající
před hřbitovní
branou (vzhledem
ke svažitosti
tohoto prostoru
blízkostia památných
st romů st romů
se jeví
jako
méně vhodné).
k omezené
intenzitě
povrch parkovacích
stání
řešen
jako pojezdový
4 Koncepce
se jeví jako
méně
vhodné).
VzhledemVzhledem
k omezené
intenzitě využití
je využití
povrchjeparkovacích
stání řešen
jako
pojezdový
4 Koncepce
řešení řešení
štěrkovýNa
trávník.
Nastraně
protější
straně
silnice
podél
plotu odpadového
dvora je nahrazena
stávající jehličnatých
výsadba jehličnatých
štěrkový trávník.
protější
silnice
podél
plotu
odpadového
dvora je nahrazena
stávající výsadba
Návrh
hledá
novérozsáhlého
využití rozsáhlého
areálu,
by vycházelo
potřeb potenciálních
Zohledněny
jsou
Návrh hledá
nové
využití
areálu, které
by které
vycházelo
z potřeb zpotenciálních
uživatelů.uživatelů.
Zohledněny
jsou
dřevin
místně původními
které respektují
zdejšíráz
krajinný
ráz a tak
zapadají
tak do celkového
charakteru
dřevin místně
původními
listnatými,listnatými,
které respektují
zdejší krajinný
a zapadají
do celkového
charakteru
areálu. areálu.
místní jedinečné
hodnoty, specifické
a omezené
údržby.tak
Vzniklo
takdílčích
několik
dílčích
celků s odlišným
místní jedinečné
hodnoty, specifické
problémyproblémy
a omezené
možnosti možnosti
údržby. Vzniklo
několik
celků
s odlišným
způsobem
využití, nabídkou
aktivit a charakterem
Rozmístění
těchtokompozičních
dílčích kompozičních
způsobem
využití, nabídkou
aktivit a charakterem
prostoru. prostoru.
Rozmístění
těchto dílčích
celků viz celků
výkresviz výkres
kompozičních
celků. Jednotícím
prvkemareálu
celého
se stal především
mobiliář
(tj. pobytové
paluby,stoly
lavičky,
kompozičních
celků. Jednotícím
prvkem celého
seareálu
stal především
mobiliář (tj.
pobytové
paluby, lavičky,
s stoly s
Hřiště
před hřbitovem
4.6 Hřiště4.6
před
hřbitovem
kterývjejednotném
řešen v jednotném
použitím přírodních
(dřevo, kov).
lavicemi),lavicemi),
který je řešen
kvalitním kvalitním
designu sdesignu
použitíms přírodních
materiálumateriálu
(dřevo, kov).
Jihovýchodně
od vhřbitova
parčíku
mezi pomníkem
a hřbitovní
je navrženo
streetballové
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Obr.1: Postupná obnova borovéhé lesíku s využitím přirozené sukcese.
Obr.1: Postupná obnova borovéhé lesíku s využitím přirozené sukcese.
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obřího ptačího hnízda (bunkr pro malé děti), domek v koruně stromu, balanční klády, prolézačka z padlého kmene,ve tvaru
obřího
ptačího
hnízda (bunkr
pro zmalé
děti),
domek mezi
v koruně
stromu,
balanční
klády, prolézačka
padlého kmene,
klouzačka
ve svahu
s průjezdem
tunelem
proutí,
houpačky
stromy.
V prostoru
jehličnatého
hájku jsouz umístěny
ve posezení
svahu s průjezdem
proutí,
houpačky mezi
stromy.
V prostoru
jehličnatého
hájku
jsou umístěny
stolky s klouzačka
lavicemi pro
dětí, ale i tunelem
rodičů aztřeba
využívaných
i v rámci
školní
výuky jako
neformální
venkovní
stolky
s
lavicemi
pro
posezení
dětí,
ale
i
rodičů
a
třeba
využívaných
i
v
rámci
školní
výuky
jako
neformální
venkovní
učebna. Na horní hraně svahu jehličnatého hájku je situována dřevěná paluba nabízející výhled od vltavského údolí a
učebna.
Na
horní
hraně
svahu
jehličnatého
hájku
je
situována
dřevěná
paluba
nabízející
výhled
od
vltavského
sloužící jako nástupní plocha nového schodiště a terénní skluzavky. Pěší polozpevněná cesta propojuje jednotlivé údolí a
sloužící jako
nástupní
nového zkratku
schodiště
a terénní hřiště.
skluzavky. Pěší polozpevněná cesta propojuje jednotlivé
prvky přírodního
dětského
hřištěplocha
a představuje
na sportovní
prvky přírodního dětského hřiště a představuje zkratku na sportovní hřiště.
Stávající dřeviny budou z velké části ponechány, celý prostor však bude pročištěn a prosvětlen.
Stávající dřeviny budou z velké části ponechány, celý prostor však bude pročištěn a prosvětlen.
4.12 Venkovní učebny
4.12 Venkovní učebny
Ve svahu pod školou jsou navrženy dvě venkovní učebny ve formě dřevěné paluby (popř. doplněné o pevně
Ve svahu
pod
školou
jsou navrženy
dvě venkovní
učebnyPrvní
ve je
formě
dřevěné
paluby (popř.
doplněné
zabudované
dřevěné
lavice)
kapacitně
dimenzované
pro jednu třídu.
situovaná
na vyvýšené
jímce nad
lipovouo pevně
zabudované
dřevěné
lavice)
kapacitně
dimenzované
pro
jednu
třídu.
První
je
situovaná
na
vyvýšené
jímce
nad lipovou
alejí, druhá pod stávající vzrostlou třešní ve střední části školy. Tato druhá je uvažována i jako pódium pro příležitostná
alejí,
druhá
pod
stávající
vzrostlou
třešní
ve
střední
části
školy.
Tato
druhá
je
uvažována
i
jako
pódium
pro
příležitostná
představení (jako hlediště je uvažována větší otevřená travnatá plocha navazující jihozápadním směrem). Bude
představení
(jako hlediště
je uvažována
větší
travnatá
plocha navazující
jihozápadním
směrem).
prověřena
možnost využití
navazujících
prostor školy
prootevřená
zřízení veřejně
přístupného
(popř. omezeně
přístupného
– za Bude
možnost
navazujících
prostor
pro zřízení
veřejně
přístupného
omezeně
přístupného – za
úplatu, vprověřena
otevírací době)
WCvyužití
pro návštěvníky
areálu,
abyškoly
nedocházelo
v rámci
celého
parku k (popř.
znečištění
prostor.
úplatu, v otevírací době) WC pro návštěvníky areálu, aby nedocházelo v rámci celého parku k znečištění prostor.
4.13 Venkovní školní družina
4.13 Venkovní školní družina
Prostor pod školním hřištěm je uvažován jako (nejen) venkovní školní družina. Prostor je veřejně přístupný a může tak
Prostor
pod školním
hřištěm jenebo
uvažován
jako (nejen)
venkovní
školnívdružina.
Prostor
je veřejně
přístupný
a může
tak
být využíván
i ostatními
návštěvníky,
jako neformální
venkovní
učebna
rámci výuky.
Jsou
zde umístěny
stoly
a
být
využíván
i
ostatními
návštěvníky,
nebo
jako
neformální
venkovní
učebna
v
rámci
výuky.
Jsou
zde
umístěny
stoly
a
lavice přistíněné korunami stromů, několik drobných herních prvků využívající svažitý terén (terénní klouzačky, lanová
lavicevepřistíněné
korunamihodnotou
stromů, několik
drobných
prvkůsvyužívající
svažitý na
terén
(terénní
klouzačky, lanová
přitahovadla
svahu). Přidanou
prostoru
je výhledherních
na pastvinu
kozami a průhled
kapličku
u hřbitova.
přitahovadla ve svahu). Přidanou hodnotou prostoru je výhled na pastvinu s kozami a průhled na kapličku u hřbitova.
4.14 Pastvina
4.14 Pastvina
Mezi venkovní školní družinou a schody je navržena pastvina koz (popř. ovcí). Pastvina je pevně ohrazena dřevěnou
školní
družinou
a schody
je navrženazázemí
pastvina
kozzvířata
(popř. (přístřešek,
ovcí). Pastvina
je pevněkrmítko)
ohrazena
dřevěnou
ohradou,Mezi
ve venkovní
svahu pod
školním
hřištěm
je zabudováno
pro
napajedlo,
pod
ohradou,
ve
svahu
pod
školním
hřištěm
je
zabudováno
zázemí
pro
zvířata
(přístřešek,
napajedlo,
krmítko)
pod
stromem. Do areálu se tak vnáší zcela nový a velmi atraktivní prvek pasoucích se zvířat. Kozy zároveň spásají trávu,
stromem. Do areálu se tak vnáší zcela nový a velmi atraktivní prvek pasoucích se zvířat. Kozy zároveň spásají trávu,
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Legenda:
Herní, cvičební a relaxační prvky pro
děti všech věkových kategorií
1
ovocný sad – pobytová paluba v sadu
2
školní náměstí – sezení na pulubě pod
lípou a na terasách svažujících se k hřišti
3
venkovní učebna – paluba pod starou
třešní
4
Akátek – pobytová paluba pod stromem
5
přírodní dětské hřiště – domek v koruně
stromu
6
přírodní dětské hřiště – terénní
skluzavka
7
pastvina – výhled na kapličku u hřbitova
8
schody – výhled pod korunami ovocných
stromů na pastvinu
9
venkovní školní družina – herní prvky a
stoly s lavicemi pod stromy
přírodní dětské hřiště – hnízdo
10
borový lesík – lanové prvky
11
venkovní tělocvična – paluba s výhledem
12
do údolí
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