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2 Zadání

V roce 2013 proběhla 3 setkání s žáky 1. a 2. stupně a s učiteli ZŠ, kteří definovali stávající problémy a hodnoty dílčích
prostor, své potřeby a nápady na využití areálu kolem školy. Tento výčet požadovaných aktivit a nápadů se stal spolu s
Koncepcí zeleně obce Vrané nad Vltavou podkladem pro zadání ideové studie.

Jako klíčové problémy jsou vnímány následující:

• rozrůstání akátů, svahy pod školou zarostlé a zanedbané

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

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

• nezodpovědní pejskaři

• nepořádek v borovém lesíku, u bikrosky

• bikroska je svou rozlohou max. pro 2 lidi

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

• u ping-pongových stolů hodně fouká a špatně se hraje, chodí sem hlavně větší děti, menší nepustí

 Klíčové nápady, podněty a požadavky na využití areálu:

• před  školou  vytvoření  prostoru  s  lavičkami  a   stromy pro  trávení  času  o  poledních  pauzách  a  o  letních
prázdninách (je to uprostřed obce)

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

• venkovní jídelna, letní kuchyň

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

• oplocená školní zahrada

• WC

• prostor (a aktivity) pro družinu pro trávení času venku

• prostor pro scházení dětí

◦ na očích i stranou

◦ sednout si „na deku“ (jako na Petříně)

◦ opalovací místo (pro holky)

◦ místo, odkud je výhled a přehled o dění

◦ u lampy – i pro večerní scházení

• venkovní cvičební prvky, posilovací stroje

• sportovní hřiště pro všechny 

◦ běžecká dráha

◦ basketbal, minifotbal, tenis, nohejbal, volejbal

◦ ping-pong

◦ stolní hry, kuželky

◦ zimní kluziště

• herní hřiště pro všechny 

◦ uzavíratelné pískoviště

◦ více herních prvků v Akátku + lepší oplocení

◦ přírodní hřiště

◦ bunkry pro malé děti

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

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

• vyhlídkové místo 

• ptačí pozorovatelna, pozorovatelna zvířat

• arboretum, naučná stezka o jehličnanech

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

• ovocný sad

• ovce či černé kozy spásající trávu pod svahem se zázemím

3 Analýzy

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

Přestože  se  jedná  o  poměrně  rozsáhlý  areál,  nachází  se  zde  několik  výrazných  subprostor  se  specifickým
charakterem:

• uzavřený hřbitov (není dále řešen)

• předprostor hřbitova pod korunami buků

• klid třešňového sadu

• akátová houština jihovýchodně od hřbitova

• prostor s basketbalovým košem u hřbitova

• okolí pomníku s duchem minulého režimu

• borový lesík s charakterem skládky či rumiště, divočiny

• prostor před vstupem do školy s charakterem náměstíčka
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA



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

Díky poměrně husté síti komunikací vznikají na jejich křížení uzlové body, kde se lidé zastavují, rozhlíží, setkávají. Tyto
uzlové body proto představují místa zvláštního zájmu. Mnohé z nich však svou funkci neplní (především křížení pěších
cest nad železničním přechodem, nástup na schody z ulice U Školy). 

V dílčích částech území se nachází hodnotná vzrostlá zeleň – dožívající třešňový sad, červenolisté buky na hřbitově,
torzo lipové aleje lemující příjezdovou cestu ke hřbitovu, šeříky u vstupu do školní budovy. Významná část stávající
zeleně je však problematická, tj. nachází se v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení, vytváří uzavřený
nepřehledný stísněný prostor vyvolávající pocit nebezpečí (jehličnaté dřeviny podél schodů na hřbitov), jsou nestabilní
(vyštíhlené borovice v borovém lesíku), expanzivní (akáty), či druhově neodpovídají stanovištním podmínkám místa a
specifickému krajinnému rázu (jehličnany při hranici odpadového dvora a u Akátku).

4 Koncepce řešení

Návrh hledá nové využití  rozsáhlého areálu, které by vycházelo z potřeb potenciálních uživatelů. Zohledněny jsou
místní jedinečné hodnoty, specifické problémy a omezené možnosti údržby. Vzniklo tak několik dílčích celků s odlišným
způsobem využití, nabídkou aktivit a charakterem prostoru. Rozmístění těchto dílčích kompozičních celků viz výkres
kompozičních celků. Jednotícím prvkem celého areálu se stal především mobiliář (tj. pobytové paluby, lavičky, stoly s
lavicemi), který je řešen v jednotném kvalitním designu s použitím přírodních materiálu (dřevo, kov). 

4.1 Školní náměstí 

Prostor před hlavním vstupem do budovy školy získal charakter náměstíčka. Je zde soustředěna doprava v pohybu, a
to hromadná (zastávky dvou autobusových linek) i osobní (automobilová – především rodiče vozící a vyzvedající děti
ze školy),  a doprava v klidu (nová parkovací místa vzniklá při  rekonstrukci vozovky U Školy).  Prostor je vymezen
budovou školy na severozápadní straně a nově navrženou linií stromů nad parkovacími stáními při jihovýchodní straně
(stromy zároveň plní funkci částečného přistínění zaparkovaných aut).

Školní náměstí je využíváno především k setkávání před a po vyučování, ale i během polední přestávky. O letních
prázdninách se zde děti rády schází vzhledem k centrální poloze místa v obci. Je zde navržena pestrá škála mobiliáře
ve stínu i na slunci, na očích i mírně schovaného (lavičky, dřevěné paluby, dřevěné terasy ve svahu)  umožňující využití
dílčím skupinkám dětí, ale třeba i návštěvníkům v době konání volejbalových slavností.  V prostoru jsou ostraněny
dřeviny zasahující do ochranného pásma nadzemního elektrického vedení či nevhodně umístěné (např. smrk v těsné
blízkosti hodnotnější lípy u školního vstupu).

4.2 Venkovní tělocvična

Stávající ohrazené školní sportovní hřiště získává nové oplocení, které umožní veřejný průchod podél boku školní
budovy a které prostor opticky rozšíří  (zvláště v  prostoru běžecké dráhy nebude působit  jako „klec“).  Rozšířením
oploceného areálu na horní hranu svahu se udržované plochy spojily do logičtějších celků. Vznikl tak i prostor pro
umístění  venkovních  cvičících  prvků,  čímž  se  obohatila  nabídka  sportů  pro  venkovní  výuku  tělesné  výchovy.  V
ohrazeném prostoru na hraně svahu je navržena dřevěná paluba, která nabízí možnost odpočinku mezi cvičením s
velmi atraktivním výhledem do vltavského údolí a na protější skalnaté břehy s dominantou Cukráku.

4.3 Schody

Schodiště spojující ulici U školy s ulicí U Elektrárny je využíváno jako zkratka na hřbitov, do Akátku a především na
vlak. Výrazný liniový charakter schodiště vytváří kompoziční osu a směřuje výhledy do vltavského údolí.  Stávající
výsadba stálezelených jehličnatých keřů podél schodiště však vytváří uzavřený stísněný prostor,  kde se lidé necítí v
bezpečí. Tato skutečnost je podpořena scházením se mladistvých v prostoru kolem studny, kteří si tento prostor vybrali
z důvodu „schovanosti“. 

Návrh se proto zaměřuje na vytvoření bezpečného příjemného prostoru. Odstraňuje stálezelené keřové výsadby a
nahrazuje je ovocnými stromy (jabloně), které svými kmeny vytváří rytmus a zároveň umožňují výhled do okolí, kde
vznikají  nové  aktivity.  Prostor  se  tak  otevírá  a  dostává  pod  sociální  kontrolu  (tj.  je  na  očích),  čímž  se  stává
bezpečnějším.  Kvetoucí  a  plodící  jabloně  („alej  života“)  vytváří  symbolický protipól  k  sousednímu hřbitovu.  Podél
schodiště je navržen štěrkový trávník umožňující např. pojezd kočárků bez rizika rozbahnění.

4.4 Ovocný sad

Stávající třešňový sad při jihozápadní straně hřbitova je rozšířen o švestkový sad při jihovýchodní straně hřbitova (v
místě dnešní akátové houštiny), dochází tak k propojení jabloňové aleje a třešňovky a vytvoření kvetoucího prstence
kolem hřbitova. Sad je navržen postupným založením (resp. v případě třešňovky postupnou obnovou) v pravidelném
rastrovém sponu, který umožní průhledy do vltavského údolí. Podrost sadu je řešen jako extenzivní květnatá louka
sečená  2x  do  roka  (popř.  spásaná  např.  ovcemi)  s  travnatými  pravidelně  sečenými  cestami.  Pod  stromy  jsou
uvažovány dřevěné paluby, houpací sítě a houpačky vybízející k zastavení, klidnému odpočinku a rozjímání.

4.5 Parkoviště pro návštěvníky hřbitova

Podél severozápadní strany hřbitova v místě dožívajících bříz je navrženo cca 14 kolmých parkovacích míst, která
nahradí stávající parkování před hřbitovní branou (vzhledem ke svažitosti tohoto prostoru a blízkosti památných st romů
se jeví jako méně vhodné). Vzhledem k omezené intenzitě využití je povrch parkovacích stání řešen jako pojezdový
štěrkový trávník. Na protější straně silnice podél plotu odpadového dvora je nahrazena stávající výsadba jehličnatých
dřevin místně původními listnatými, které respektují zdejší krajinný ráz a zapadají tak do celkového charakteru areálu.

4.6 Hřiště před hřbitovem

Jihovýchodně od hřbitova v parčíku mezi pomníkem a hřbitovní bránou je navrženo streetballové hřiště se zpevněným
povrchem,  navazující  rovná  travnatá  plocha  je  navržena  pro  badminton  či  rekreační  fotbal,  je  zde  umístěno
petanqueové hřiště. Zpevněnou streetbalovou plochu je možné využít v zimě pro zbudování dočasného kluziště. V
prostoru jsou umístěny lavičky pro sledování hry či  odpočinek.   Od silnice (ulice Skochovická)  je hřiště odděleno
stříhaným živým plotem z listnatých keřů domácí provenience. Stávající jehličnaté dřeviny jsou odstraněny, postupně je
nahrazováno  dožívající  stromové  patro  domácími  listnatými  stromy,  které  svými  nároky  odpovídají  místním
stanovištním podmínkám. 

4.7 Akátek

Dětské hřiště Akátek je doplněno o další typizované herní prvky a pískoviště s posuvným dřevěným krytem, který
zároveň slouží jako dřevěná paluba na sezení či hru. U herních prvků je nově vytvořena bezpečná dopadová plocha ze
štěrku či kačírku splňující bezpečností normy (na rozdíl od travnaté dopadové plochy nedochází k rozbahnění, vymletí
a  obnažení  betonových  základů  herních  prvků,  které  mohou zapříčinit  úraz  dětí).  Pro  (nejen)  rodiče  dětí  je  zde
navržena dřevěná paluba umístěná ve stínu pod stromem a lavičky. Stávající pletivové oplocení je doplněno o stříhané
živé ploty  z listnatých keřů domácí provenience obdobně jako živé ploty u hřiště před hřbitovem. Směrem do údolí je
ponechán otevřený výhled, dřeviny ve svahu pod Akátkem clonící výhled jsou odstraněny. 

4.8  Sportovní hřiště

V místě stávající bikrosky je navrženo veřejně přístupné sportovní hřiště (fotbal, popř. nohebal, volejbal, apod.), které
nabídne vyžití většímu počtu návštěvníků než bikroska (kapacitně pouze pro 2 bikrosaře). Naplní tak velmi klíčový
požadavek veřejně přístupného sportovního vyžití ve Vraném nad Vltavou. V převažujícím svažitém území Vraného n.
V. nabízí vzácný rovný prostor v centru obce, vymezený stávající vzrostlou zelení.  Hřiště je navrženo jako travnaté, je
doplněno po obvodu lavičkami pro diváky či pro odpočinek hráčů.

4.9 Borový lesík

Do borového lesíku jsou umístěny aktivity především pro starší děti. Díky stávající husté vzrostlé stromové zeleni jsou
zde navrženy nízké lanové prvky na lezení a lanová dráha pro herní hřiště. Les je v místě lanového hřiště vyčištěn od
podrostu  a  prosvětlen,  aby  byl  přehlednější  a  nesváděl  k  černým  skládkám.  Skrz  les  je  nově  navržena  pěší
polozpevněná cesta (zkratka na vlak), která umožní sociální kontrolu nad prostorem.

Zbývající část lesa je ponechána jako „divočina“, tj. jako přirozený porost nabízející vhodné stanoviště pro zvířata a
umožňující  tak jejich  pozorování či  výuku.  Vzhledem k dožívajícímu stavu borovic,  které  díky svému vyštíhlení  v
hustém porostu jsou méně stabilní,  je  navržena postupná obnova lesa se selektivním využitím kvalitních cílových
dřevin v podrostu. Les tak bude přirozenou sukcesí převeden na cílový stabilní porost (viz obr.1). 

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

Díky poměrně husté síti komunikací vznikají na jejich křížení uzlové body, kde se lidé zastavují, rozhlíží, setkávají. Tyto
uzlové body proto představují místa zvláštního zájmu. Mnohé z nich však svou funkci neplní (především křížení pěších
cest nad železničním přechodem, nástup na schody z ulice U Školy). 

V dílčích částech území se nachází hodnotná vzrostlá zeleň – dožívající třešňový sad, červenolisté buky na hřbitově,
torzo lipové aleje lemující příjezdovou cestu ke hřbitovu, šeříky u vstupu do školní budovy. Významná část stávající
zeleně je však problematická, tj. nachází se v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení, vytváří uzavřený
nepřehledný stísněný prostor vyvolávající pocit nebezpečí (jehličnaté dřeviny podél schodů na hřbitov), jsou nestabilní
(vyštíhlené borovice v borovém lesíku), expanzivní (akáty), či druhově neodpovídají stanovištním podmínkám místa a
specifickému krajinnému rázu (jehličnany při hranici odpadového dvora a u Akátku).

4 Koncepce řešení

Návrh hledá nové využití  rozsáhlého areálu, které by vycházelo z potřeb potenciálních uživatelů. Zohledněny jsou
místní jedinečné hodnoty, specifické problémy a omezené možnosti údržby. Vzniklo tak několik dílčích celků s odlišným
způsobem využití, nabídkou aktivit a charakterem prostoru. Rozmístění těchto dílčích kompozičních celků viz výkres
kompozičních celků. Jednotícím prvkem celého areálu se stal především mobiliář (tj. pobytové paluby, lavičky, stoly s
lavicemi), který je řešen v jednotném kvalitním designu s použitím přírodních materiálu (dřevo, kov). 

4.1 Školní náměstí 

Prostor před hlavním vstupem do budovy školy získal charakter náměstíčka. Je zde soustředěna doprava v pohybu, a
to hromadná (zastávky dvou autobusových linek) i osobní (automobilová – především rodiče vozící a vyzvedající děti
ze školy),  a doprava v klidu (nová parkovací místa vzniklá při  rekonstrukci vozovky U Školy).  Prostor je vymezen
budovou školy na severozápadní straně a nově navrženou linií stromů nad parkovacími stáními při jihovýchodní straně
(stromy zároveň plní funkci částečného přistínění zaparkovaných aut).

Školní náměstí je využíváno především k setkávání před a po vyučování, ale i během polední přestávky. O letních
prázdninách se zde děti rády schází vzhledem k centrální poloze místa v obci. Je zde navržena pestrá škála mobiliáře
ve stínu i na slunci, na očích i mírně schovaného (lavičky, dřevěné paluby, dřevěné terasy ve svahu)  umožňující využití
dílčím skupinkám dětí, ale třeba i návštěvníkům v době konání volejbalových slavností.  V prostoru jsou ostraněny
dřeviny zasahující do ochranného pásma nadzemního elektrického vedení či nevhodně umístěné (např. smrk v těsné
blízkosti hodnotnější lípy u školního vstupu).

4.2 Venkovní tělocvična

Stávající ohrazené školní sportovní hřiště získává nové oplocení, které umožní veřejný průchod podél boku školní
budovy a které prostor opticky rozšíří  (zvláště v  prostoru běžecké dráhy nebude působit  jako „klec“).  Rozšířením
oploceného areálu na horní hranu svahu se udržované plochy spojily do logičtějších celků. Vznikl tak i prostor pro
umístění  venkovních  cvičících  prvků,  čímž  se  obohatila  nabídka  sportů  pro  venkovní  výuku  tělesné  výchovy.  V
ohrazeném prostoru na hraně svahu je navržena dřevěná paluba, která nabízí možnost odpočinku mezi cvičením s
velmi atraktivním výhledem do vltavského údolí a na protější skalnaté břehy s dominantou Cukráku.

4.3 Schody

Schodiště spojující ulici U školy s ulicí U Elektrárny je využíváno jako zkratka na hřbitov, do Akátku a především na
vlak. Výrazný liniový charakter schodiště vytváří kompoziční osu a směřuje výhledy do vltavského údolí.  Stávající
výsadba stálezelených jehličnatých keřů podél schodiště však vytváří uzavřený stísněný prostor,  kde se lidé necítí v
bezpečí. Tato skutečnost je podpořena scházením se mladistvých v prostoru kolem studny, kteří si tento prostor vybrali
z důvodu „schovanosti“. 

Návrh se proto zaměřuje na vytvoření bezpečného příjemného prostoru. Odstraňuje stálezelené keřové výsadby a
nahrazuje je ovocnými stromy (jabloně), které svými kmeny vytváří rytmus a zároveň umožňují výhled do okolí, kde
vznikají  nové  aktivity.  Prostor  se  tak  otevírá  a  dostává  pod  sociální  kontrolu  (tj.  je  na  očích),  čímž  se  stává
bezpečnějším.  Kvetoucí  a  plodící  jabloně  („alej  života“)  vytváří  symbolický protipól  k  sousednímu hřbitovu.  Podél
schodiště je navržen štěrkový trávník umožňující např. pojezd kočárků bez rizika rozbahnění.

4.4 Ovocný sad

Stávající třešňový sad při jihozápadní straně hřbitova je rozšířen o švestkový sad při jihovýchodní straně hřbitova (v
místě dnešní akátové houštiny), dochází tak k propojení jabloňové aleje a třešňovky a vytvoření kvetoucího prstence
kolem hřbitova. Sad je navržen postupným založením (resp. v případě třešňovky postupnou obnovou) v pravidelném
rastrovém sponu, který umožní průhledy do vltavského údolí. Podrost sadu je řešen jako extenzivní květnatá louka
sečená  2x  do  roka  (popř.  spásaná  např.  ovcemi)  s  travnatými  pravidelně  sečenými  cestami.  Pod  stromy  jsou
uvažovány dřevěné paluby, houpací sítě a houpačky vybízející k zastavení, klidnému odpočinku a rozjímání.

4.5 Parkoviště pro návštěvníky hřbitova

Podél severozápadní strany hřbitova v místě dožívajících bříz je navrženo cca 14 kolmých parkovacích míst, která
nahradí stávající parkování před hřbitovní branou (vzhledem ke svažitosti tohoto prostoru a blízkosti památných st romů
se jeví jako méně vhodné). Vzhledem k omezené intenzitě využití je povrch parkovacích stání řešen jako pojezdový
štěrkový trávník. Na protější straně silnice podél plotu odpadového dvora je nahrazena stávající výsadba jehličnatých
dřevin místně původními listnatými, které respektují zdejší krajinný ráz a zapadají tak do celkového charakteru areálu.

4.6 Hřiště před hřbitovem

Jihovýchodně od hřbitova v parčíku mezi pomníkem a hřbitovní bránou je navrženo streetballové hřiště se zpevněným
povrchem,  navazující  rovná  travnatá  plocha  je  navržena  pro  badminton  či  rekreační  fotbal,  je  zde  umístěno
petanqueové hřiště. Zpevněnou streetbalovou plochu je možné využít v zimě pro zbudování dočasného kluziště. V
prostoru jsou umístěny lavičky pro sledování hry či  odpočinek.   Od silnice (ulice Skochovická)  je hřiště odděleno
stříhaným živým plotem z listnatých keřů domácí provenience. Stávající jehličnaté dřeviny jsou odstraněny, postupně je
nahrazováno  dožívající  stromové  patro  domácími  listnatými  stromy,  které  svými  nároky  odpovídají  místním
stanovištním podmínkám. 

4.7 Akátek

Dětské hřiště Akátek je doplněno o další typizované herní prvky a pískoviště s posuvným dřevěným krytem, který
zároveň slouží jako dřevěná paluba na sezení či hru. U herních prvků je nově vytvořena bezpečná dopadová plocha ze
štěrku či kačírku splňující bezpečností normy (na rozdíl od travnaté dopadové plochy nedochází k rozbahnění, vymletí
a  obnažení  betonových  základů  herních  prvků,  které  mohou zapříčinit  úraz  dětí).  Pro  (nejen)  rodiče  dětí  je  zde
navržena dřevěná paluba umístěná ve stínu pod stromem a lavičky. Stávající pletivové oplocení je doplněno o stříhané
živé ploty  z listnatých keřů domácí provenience obdobně jako živé ploty u hřiště před hřbitovem. Směrem do údolí je
ponechán otevřený výhled, dřeviny ve svahu pod Akátkem clonící výhled jsou odstraněny. 

4.8  Sportovní hřiště

V místě stávající bikrosky je navrženo veřejně přístupné sportovní hřiště (fotbal, popř. nohebal, volejbal, apod.), které
nabídne vyžití většímu počtu návštěvníků než bikroska (kapacitně pouze pro 2 bikrosaře). Naplní tak velmi klíčový
požadavek veřejně přístupného sportovního vyžití ve Vraném nad Vltavou. V převažujícím svažitém území Vraného n.
V. nabízí vzácný rovný prostor v centru obce, vymezený stávající vzrostlou zelení.  Hřiště je navrženo jako travnaté, je
doplněno po obvodu lavičkami pro diváky či pro odpočinek hráčů.

4.9 Borový lesík

Do borového lesíku jsou umístěny aktivity především pro starší děti. Díky stávající husté vzrostlé stromové zeleni jsou
zde navrženy nízké lanové prvky na lezení a lanová dráha pro herní hřiště. Les je v místě lanového hřiště vyčištěn od
podrostu  a  prosvětlen,  aby  byl  přehlednější  a  nesváděl  k  černým  skládkám.  Skrz  les  je  nově  navržena  pěší
polozpevněná cesta (zkratka na vlak), která umožní sociální kontrolu nad prostorem.

Zbývající část lesa je ponechána jako „divočina“, tj. jako přirozený porost nabízející vhodné stanoviště pro zvířata a
umožňující  tak jejich  pozorování či  výuku.  Vzhledem k dožívajícímu stavu borovic,  které  díky svému vyštíhlení  v
hustém porostu jsou méně stabilní,  je  navržena postupná obnova lesa se selektivním využitím kvalitních cílových
dřevin v podrostu. Les tak bude přirozenou sukcesí převeden na cílový stabilní porost (viz obr.1). 



Obr.1: Postupná obnova borovéhé lesíku s využitím přirozené sukcese. 

4.10 Lipová alej

Stávající lipová alej představuje významnou zeleň v rámci celé obce, a to především z ekologických a kompozičních
důvodů.  Velmi  vhodným a důstojným způsobem graduje  cestu  na hřbitov.  Stávající  stav jednotlivých dřevin  však
vyžaduje bližší arboristickou péči a alej jako celek doplnění. Dosadba lipové aleje může být realizována tradičními
výsadbovými  aktivitami  žáků  školy.  V  místě  křížení  aleje  s  nadzemním  vedením  elektrického  vedení  je  nutné
respektovat ochranné pásmo a v tomto prostoru stromy nevysazovat.

4.11 Přírodní dětské hřiště

V trojúhelníku mezi ulicemi U Školy a Skochovická, kde byla v minulosti realizována výsadba arboreta, je navrženo
přírodní dětské hřiště využívající terénní členitost a stávající dřeviny. Je zde umístěno „hnízdo“ - objekt z proutí ve tvaru
obřího ptačího hnízda (bunkr pro malé děti), domek v koruně stromu, balanční klády, prolézačka z padlého kmene,
klouzačka ve svahu s průjezdem tunelem z proutí, houpačky mezi stromy. V prostoru jehličnatého hájku jsou umístěny
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
sloužící jako nástupní plocha nového schodiště a terénní skluzavky. Pěší polozpevněná cesta propojuje jednotlivé
prvky přírodního dětského hřiště a představuje zkratku na sportovní hřiště. 

Stávající dřeviny budou z velké části ponechány, celý prostor však bude pročištěn a prosvětlen. 

4.12 Venkovní učebny

Ve  svahu  pod  školou  jsou  navrženy  dvě  venkovní  učebny  ve  formě  dřevěné  paluby  (popř.  doplněné  o  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
představení  (jako hlediště  je  uvažována větší  otevřená travnatá  plocha  navazující  jihozápadním směrem).   Bude
prověřena možnost využití navazujících prostor školy pro zřízení veřejně přístupného (popř. omezeně přístupného – za
úplatu, v otevírací době) WC pro návštěvníky areálu, aby nedocházelo v rámci celého parku k znečištění prostor.

4.13 Venkovní školní družina

Prostor pod školním hřištěm je uvažován jako (nejen) venkovní školní družina. Prostor je veřejně přístupný a může tak
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
přitahovadla ve svahu).  Přidanou hodnotou prostoru je výhled na pastvinu s kozami a průhled na kapličku u hřbitova.

4.14 Pastvina

Mezi venkovní školní družinou a schody je navržena pastvina koz (popř. ovcí). Pastvina je pevně ohrazena dřevěnou
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,

omezují tak nároky na pravidelné sečení v obtížném  terénu (prudký svah pod školním hřištěm), zamezují náletovým
dřevinám (a jejich následnému obtížnému vysekávání z důvodu ochranného pásma elektrického vedení) a expanzi
akátů. Na podzim se uvažuje s porážkou koz (resp. prodejem na maso) a na jaře s nákupem nových kůzlat  z důvodu
omezení nutné péče a dokrmování přes zimu. Díky prosvětlení a otevření tohoto prostoru se otevírají nové zajímavé
průhledy (např. průhled od sezení venkovní školní družiny na kapličku u hřbitova).
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představení  (jako hlediště  je  uvažována větší  otevřená travnatá  plocha  navazující  jihozápadním směrem).   Bude
prověřena možnost využití navazujících prostor školy pro zřízení veřejně přístupného (popř. omezeně přístupného – za
úplatu, v otevírací době) WC pro návštěvníky areálu, aby nedocházelo v rámci celého parku k znečištění prostor.

4.13 Venkovní školní družina

Prostor pod školním hřištěm je uvažován jako (nejen) venkovní školní družina. Prostor je veřejně přístupný a může tak
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
přitahovadla ve svahu).  Přidanou hodnotou prostoru je výhled na pastvinu s kozami a průhled na kapličku u hřbitova.

4.14 Pastvina

Mezi venkovní školní družinou a schody je navržena pastvina koz (popř. ovcí). Pastvina je pevně ohrazena dřevěnou
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,

omezují tak nároky na pravidelné sečení v obtížném  terénu (prudký svah pod školním hřištěm), zamezují náletovým
dřevinám (a jejich následnému obtížnému vysekávání z důvodu ochranného pásma elektrického vedení) a expanzi
akátů. Na podzim se uvažuje s porážkou koz (resp. prodejem na maso) a na jaře s nákupem nových kůzlat  z důvodu
omezení nutné péče a dokrmování přes zimu. Díky prosvětlení a otevření tohoto prostoru se otevírají nové zajímavé
průhledy (např. průhled od sezení venkovní školní družiny na kapličku u hřbitova).
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STÁVAJÍCÍ STAV 
Fotodokumentace

Legenda: 
1  Akátek
2  Bikroska  
3  Školní zahrada
4  Pomník padlým
5  Hlavní vstup do školy
6  Schody
7 Svahy pod školou
8 Třešňový sad
9  Borový lesík
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DETAILY NÁVRHU 
Výukové, herní a pobytové prvky- schéma
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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
10 přírodní dětské hřiště – hnízdo
11 borový lesík – lanové prvky
12  venkovní tělocvična – paluba s výhledem  
 do údolí
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