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PERSPEKTIVA 1

PERSPEKTIVA 2
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Při hledání vhodné metodiky a koncepčního schématu obnovy „místa“ jsme kladli důraz zejména na lokální a současné souvislosti. Ty jsou samozřejmě 
výslednicí ne příliš koncepčního urbanismu a krajinářství z dob minulých. Tento jistý handicap prostoru se však snažíme srozumitelně definovat a navrhované 
řešení má být adekvátní odezvou na tento lidmi a časem tvořený prostor. Proto je náš návrh také rozdělen na fáze a chce být otevřený změnám. 

Návrh reaguje jak na širší vztahy v okolí, tak na potřeby místních obyvatel. Obnovujeme park na pláni, který vhodně propojuje okolní park santoška a hřbitov 
malvazinky a vytváří tak kompaktní pás zeleně přinášející hodnoty v širším kontextu okolí.  Park svým uspořádáním respektuje stávající trasy pěších propojení 
a je zachován jeho přírodní charakter. Doplňujeme o nové prvky mobiliáře a vkládáme do něj rozmanité druhy aktivit jako například multifunkční prostor pro 
setkávání, venkovní sportoviště, edukační stezku. Návrh postupně přechází ze západu od svého městského charakteru na východ přes rozvolněnou strukturu 
zástavby v zeleni až po park čistě přírodního charakteru. V části sousedící se hřbitovem malvazinky vytváříme náměstí, které je svým měřítkem adekvátní 
vstupu na hřbitov. Zároveň může sloužit jako zastavení pro cyklisty, využívající nově navrhovanou cyklostezku, která propojuje dvě stávající.
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OBJEKTY A PLOCHY STEZKY POVRCHY
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PERSPEKTIVA 4

PERSPEKTIVA 5

STROMY A KEŘE POROSTY

stromy stávající
(původní a invazivní druhy)

nová výsadba
(stromy, keře, popínavá zeleň)

1 - lípa (Tilia argentea, Tilia cordata)
2 - jírovec pleťový (Aesculus carnea)
3 - bříza bělokrká (Betula pendula)
4 - javor mléč (Acer platanoides)
5 - řešetlák (Rhamnus cathartica)

7 - pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)
     motýlí keř (Buddleia davidii)
     líska (Corylus aveilana)

6 - jabloň, hrušeň - staré odrůdy

louční travnatý porost 

sekaný travnatý porost 

štěrkový trvalkový záhon
květnaté louky

LEGENDA

8 - břečťan popínavý (Hedera helix)
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PĚŠINA

- omlazení a doplnění stromů
- popínavá zeleň u hřbitovní zdi

NÁMĚSTÍ

- památný strom
- omlazení a doplnění stromů

- štěrkové trvalkové záhony 

ŠKOLKA

- omlazení stromů
- očištění od náletů

PŘEDPROSTOR HŘBITOVA

- nová výsadba stromů

EDUKAČNÍ STEZKA

- postupná redukce invazivní zeleně
- náhrada původními druhy stromů

- vysutá pochozí lávka
- zpevnění svahu haťováním

VYHLÍDKA

- očištění od náletů
- louční travnatý porost

- mlatový povrch

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

- nová výsadba stromů
- nový trávnatý porost
- skluzavka ve svahu

ALEJ + PĚŠINA

- nová výsadba stromů

SCHODIŠTĚ

- postupná redukce
invazivní zeleně

- náhrada původními
druhy stromů

- napojení edukační stezky
- oprava schodiště

SVAH

- zpevnění svahu haťováním
- louční travnatý porost

- mlatový povrch terasy, sezení
- květnatý záhon podél chodníku

SAD

- omlazení stromů
- výsadba ovocných stromů

- postupná sklizeň (různé odrůdy)

PLÁCEK

- sekaný travnatý porost
- výsadba nízkých keřů u cesty

- zpevnění svahu haťováním

jírovec pleťový výška 10-15m
květ V - VI

javor mléč výška 20-30m
květ IV - V

bříza bělokrká výška 15m
květ IV - VI

břečťan popínavý květ IX - X

řešetlák počistivý výška 3-5m
květ V - VI

pustoryl věncový výška 2-4m
květ VI - VII

květnatá loukaštěrkový trvalkový 
záhon

jabloň výška 10m
květ IV - V

lípa srdčitá výška 25m
květ VI - VII
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STEZKA - PRAŽCE SCHODIŠTĚ V TERÉNU OHNIŠTĚ

KLUBOVNA KAŠNA EDUKAČNÍ STEZKA

veřejné osvětlení

výška 12 m

šedý pozink

veřejné osvětlení

výška 6 m
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zahrazovací sloupek
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