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Kateřina Krchňáková
jsem z ostravy, na což jsem taky patřičně, občas až přehnaně hrdá.
mám ráda kultůru, jídlo a bizárky všeho druhu

o mně

úvod
4

praha-vinoř
vinoř je historickou obcí, která byla roku 1974 připojena k praze a od roku 1990 je také její městskou
částí známou jako praha-vinoř. leží v severovýchodní části hlavního města, konkrétně spadá do obvodu
praha 9. má rozlohu necelých 600 ha a žije zde 4071 obyvatel (1.1.2019). vinoř sousedí s miškovicemi,
čakovicemi, kbely, satalicemi, radonicemi, jenštejnem, podolankou a přezleticemi.
v obci je velmi viditelný konflikt “vesnice versus město”. je to nepochybně dáno různými vlivy a
vrstvami, které vinoř má. na jednu stranu je obcí s bohatou historií (první zmínka z roku 1088) se dvěma
barokními zámky, na druhou stranu místem s vesnickými prvky, barokním kostelem, jež je chráněnou
kulturní památkou, zástavbou rodinných domů a v neposlední řadě součást hlavního města a tendence
připojovat se k němu, což se projevuje zástavbou panelových domů na sídlišti uherská a dalšími
plánovanými.
z demografického hlediska je populační tendence vinoře rostoucí, a tedy je třeba ve všech změnách s
tímto počítat. obecným problémem většiny veřejných prostor zde je, že fungují jako tzv. „průchoďák“
(když budu citovat jednoho z občanů). abych to vysvětlila, jde o to, že žádné z míst veřejného
prostranství nesplňuje takové kvality, aby zde bylo možné, nebo příjemné trávit volný čas. tento fakt
podporuje samotné umístění obce, kterou naneštěstí po celé její délce protíná frekventovaná silnice
mladoboleslavská, bohužel s nedostatečným množstvím bezpečných přechodů a chodníků podél ní.
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vodní systém
vinoř je obcí s největším počtem rybníků vůbec. můžeme jich zde najít celkem osm – biologický rybník,
velká obůrka, malá obůrka, rybník u pohanků, ctěnický, u kamenného stolu a cukrovarský rybník.
protékají zde také dva potoky – ctěnický a vinořský potok.
ve vinořském parku se potom z těchto rybníků nacházejí tři - biologický, u kamenného stolu a u
pohanků. protéká tudy vinořský potok, jehož jeden z přítoků zde i pramení.
historicky vinořský potok také na několika místech meandroval, ovšem na většině místech to není
zachováno.
na několika místech v parku (převážně v severní části od rybníku u kamenného stolu) je podmáčená,
téměř mokřadní půda, která podporuje rozvoj biodiverzity.
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ptactvo
vinořská potencionální škála ptactva je velmi široká. přirozeně by zde měli sídlit a hnízdit např. tyto
velmi známé druhy: labuť velká, konipas horský,kachna divoká, slípka zelenonohá, volavka popelavá,
nebo lyska černá.
těchto druhů zde ale v současnosti žije-zahnízdí mnohem méně, vzhledem k nevhodným/
nedostatečným podmínkám, většina sem spíše jen zalétne.
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historie
vinořský park je napojen na zámecký areál vinořského zámku , který pochází z počátku 18. století a
jedná se o barokní architekturu. také park byl vybudován společně se zámkem ve stejném období.
přibližný stav z této doby můžeme doložit na mapách 1. vojenského mapování (horní obrázek). na mapě
z 2. vojenského mapování (dolní obrázek) můžeme zase vidět zdůraznění již existujícího propojení alejí
se satalickou bažantnicí.
další velkou proměnou prošel park během 19. století, kdy se vlivem anglických parků byl přeformován
na přírodně-krajinářský park. v této době v něm byly vybudovány tři rybníky, které jsou na území
zachovány dodnes. krajinářské prvky z této doby jsou v parku stále viditelné. jsou to např. můstky,
romantický ostrůvek na rybníce v centru parku, nebo jeskyně. tato jeskyně byla pravděpodobně vodní
a splavná na člunu, takže skrze ni mohla šlechta podnikat romantické vyjížďky, jeskyně ovšem byla za
2. světové války zavalena, a tedy už se do ní dnes dostat nedá.
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hlavní situace a řezy

řez a-a´
biologický rybník

řez b-b´
schody u biologického rybníka
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řez c-c´
schody U kamenného stolu

1

biologický rybník

2

meandry a tůně, vinořský potok

3

centrum: rybník u kamenného stolu

4

jeskyně

5

obnovená louka

6

louka v severní části

5m

řez d-d´
u kamenného stolu

5m

lidem
první část návrhu - lidem má, jak už název napovídá, zpříjemnit pobyt v
parku návštěvníkům lidského druhu.
v parku je v současnosti velký nedostatek mobiliáře, ať už tím jsou myšleny
lavičky, odpadkové koše, nebo stojany na kola.
dalším prvkem, který má do parku nalákat, případně pobyt zde zpříjemňit je
systém stezek, který je doplněný na aktuální dobře funkční stav. je to spíše
obohacení, které zajistí lepší prostupnost místa.

systém stezek

doplněný mobiliář

základní plán
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stezky
návrh sítě stezek a cyklostezek vychází z již existujících. jsou zde akorát doplněny různé návaznosti,
některé jsou např. prodlouženy, propojeny s dalšími místy apod.
celá síť by se dala zokruhovat na hlavní okruh, který vychází z hlavní turistické cesty
nejfrekventovanější částí vinořského parku. cyklostezku, která je nyní prodloužena tak, aby vedla
podél celé délky biologického rybníka a vytvářela tak případné napojení podél vinořského potoka až
do sousedních Kbel. jako třetí okruh je zde nově vytvořená bezbariérová stezka, vhodná pro všechny
občany s omezením pohybu. cesta v části kopíruje hlavní okruh, ale dá se zároveň hezky projít okolo
centrálního rybníku u kamenného stolu. také nové spojení s centrem vinoře je bezbariérové, tedy
odpovídá maximálnímu možnému sklonu.
dalším prvkem je doplnění dvou schodišť v místech, kde je terén až příliš svažitý, takže obyčejná chůze
už není příliš pohodlná - u biologického rybníku se díky nim lze napojit na delší stezku směrem do kbel a
u rybníku u kamenného stolu, kde se napojuje na tutéž cestu.
všechny cesty jsou zamýšleny přírodně, tedy ponechány na čistou, neupravenou zeminu, pouze lze
vysypat štěrkem tak, aby nedocházelo k promáčení a následné neprůstupnosti.

celý systém

cyklostezky

bezbariérové stezky
navržená cyklostezka okolo biologického rybníku
délka 1km, maximální sklon 10%

navržená bezbariérová cesta v centru parku
délka 1km, maximální sklon 3%

současná infrastruktura

navrhované schodiště v centru parku
původní sklon:7,5%, délka stupně:150Omm, výška stupně:160mm, počet:19 stupňů

základní plán
navrhované schodiště u biologického rybníku
původní sklon:12%, délka stupně:850mm, výška stupně:167mm, počet:17 stupňů
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mobiliář
mobiliář je úzce spjatý s landartovými sochami. tyto dva prvky mají volně přecházet mezi sebou, tedy
stírat vzájemné hranice a podněcovat návštěvníkovu/divákovu představivost.
další mobiliář jako odpadkové koše, či stojany na kola jsou materiálově zamýšleny z černého kovu, aby
doplňovaly, ale nerušily dřevěné sochy, či sedátka.
okolí mobiliáře k sezení doporučuji vysypat štětem, který zabrání zničení okolní zeminy, která bude
častějším užívání náchylnější k sešlapu a následnému zabahnění.

lavičky vybízející svým tvarem k
odpočinutí, ke hře, nebo k zamyšlení.
svým vzhledem mají působit co nejvíce
přirozeně, ideálně tak, aby ji méně
pozorný návštěvník zaměnil se spadlou
větví.

tzv “otočná vajíčka” - dřevěná křesílka,
svým tvarem připomínající spíše
vajíčko. jsou napojeny na kovovou tyč,
díky které se na nich dá otáčet o 360 °

jako materiál jsem volila různě upravené dřevo - přírodní masiv, mořené, nebo opalované (např. japonskou technikou Shou-sugi-ban. tyto techniky dřevo ochrání a “zakonzervují” a zároveň svým jedinečným vzhledem upoutají pozornost.
ostatní mobiliář jako odpadkové koše, či stojany na kola jsou z černého kovu, aby doplňovaly, ale
nerušily dřevěné sochy, či sedátka.
příklad použití lavičky na severní louce spolu se sochařskou instalací
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sochařské intervence
na čtyři místa do parku navrhuji umístění soch, jako prvek dotvoření atmosféry místa.
sochy jsou myšleny spíše jako landartové prvky dočasného rázu, tedy po čase se můžou
rozpadat, přeměňovat v zem, až dojde na řadu třeba nějaká úplně nová. materiálově jsou
zamýšleny převážně ze dřeva, ale není to pravidlo.
u rybníku kamenného stolu a na severní louce je zamýšlena intervence trvalá. v biologickém
rybníce istalace bude umístěna přímo do vody a v místě u jeskyně se sochy budou střídat
častěji na základě soutěže, čímž vznikne z vinořského parku prostor unikátní galerie.

příklady možných instalací.
centrální socha u rybníku u
kamenného stolu má tvarově
připomínat kříž, který je v
současnosti umístěn ve skále
vedle rybníku.

možné umístění sochy v parku spolu s doplněným mobiliářem

umístění soch v prostoru parku

26

27

fauně
druhá část návrhu - fauně má prostor parku zpříjemnit zvířecím
obyvatelům,.
prostor parku má obrovský potenciál poskytovat ochranu a domov mnoha
zvířecím druhům. dochází zde k velkým proměnám ve vegetaci i ve složení
půdy, což podporuje biodiverzitu území a tedy i množství druhů, které zde
vzájemně mohou žít dohromady. tyto prvky se ale rozhodně dají ještě více
podpořit.
hrozbou přirozené fauně je v současné době uměle vysazená želva
nádherná, která bude z parku odchycena.

meandry a tůně

plovoucí ostrovy

základní plán
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plovoucí ostrůvky
jak již bylo zmíněno v konceptu, v parku není dostatečný prostor pro zahnídění ptactva.
navrhuji proto celkem 8 uměle vytvořených ostrovů tzv. “artificial islands” a dosazuji je do dvou rybníků
- biologického a u kamenného stolu.
ostrovy sestávají z hlavního nosiče, který musí podporovat vztlak, aby ostrov plul po hladině, dále
betonových kotev a v neposlední řadě z rostlin, které jsou do nosiče vysázeny. rostliny, které zde budou
jsou vybrány citlově podle svých stanovišť - jsou to převážně mokřadní rostliny, kterým nevadí trvalý
ponor kořenového systému.
cílem jejich doplnění je vytvoření bezpečného zázemí fauně vinořského parku - primárně rybám v
kořenovém systému rostlin a také ptákům, kteří zde mají možnost klidně zahnízdit.

rostliny

hlavní nosič

kořenový
systém

vybrané příklady vhodných rostlin: Iris pseudacorus, myostis scorpioides, scirpus lacustris, phragmites
australis, mentha aquatica a hottonia palustris.
betonové
kotvy
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meandry a tůně
vytvoření meandrů a tůní na vinořském potoce má v této části parku vést ke klidnému
rozmnožování obojživelníků a ryb.
vytvoření meandrů na vinořském potoce má napomoci k opětovnému zasakování vody
do půdy. také zde mají historické opodstatnění, ovšem po narovnání potoka téměř žádné
přirozené meandrování koryta potoka nezůstalo.
vybudování pěti různě velkých tůněk umístěných blízko u sebe podpořit biodiverzitu místa.
společně s meandry budou tvořit jeden krajinotvorný celek. také v těsné blízkosti tohota místa
nevede žádná ze stezek, takže zde budou mít zvířata klid.

řez typickou tůňkou

30m
situace možného rozmístění tůněk
tůňky jsou postupně svažité a dno je nepravidelné. to vše proto, aby byl přístup obojživelníků snadnější
a vytvořilo se zde více různých prostředí (hlubší voda, mělčina,...)
větší počet zaručuje přirozenou druhovou obměnu, např. když v jedné dominantní druh vyhubí druhý,
stále může přesídlit do jiné tůňky.
umístění tůněk je ve svahu pod vinořským potokem proto, aby se zde voda dostávala přirozeně.
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flóře
třetí část návrhu pojemnovaná “flóře” si klade za cíl zlepšit podmínky
dřevinám a bylinám ve vinořském parku.
největší hrozbou stromům jsou poryvy větru, kvůli kterým velká část z nich
padá, což následně zhoršuje prostupnost parku a představuje nebezpečí
nejen návštěvníkům, ale i zvěři. další hrozbou jsou nepůvodní a invazivní
druhy jako např. kolotočník ozdobný, křídlatka japonská, nebo pámelník,
které zabírají místo původním, žádoucím druhům.

obnovená louka

izolační zeleň

základní plán

34

35

obnovená louka
nedávno byla louka obnovena tak, aby zde byl podpořen výskyt užovky obecné, místo tedy zůstává
slunné, sekané a udržované.
rozhodla jsem se zde po okraji vysadit více z keřového patra např. bez černý, meruzalku červenou,
brslen evropský či lísku obecnou k podpoře výskytu vzácného druhu otakárka ovocného, který zde má
potencionální výskyt, ovšem chybí mu ideální podmínky, jako jsou právě solitérní keře.

izolační zeleň
vzhledem k tomu, že park je celý obklopený monokulturními poli dochází ke dvou jevům. prvním je
stékání nečistot z nich do parku, kde dále znečišťuje čistou přírodu. druhým jsou poryvy větru, které
zde vyvrací stromy. to je dáno tím, že se vichr nemá kde zarazit, kvůli ploše širého pole.
z těchto důvodů budou po obvodu parku vysázeny pásy izolační zeleně. jsou vysázeny také s ohledem
na odtokové linie, tedy místa kudy nečistoty stékají do parku.

doporučení údržby vegetace
_odstraňování nepůvodních druhů, např. kolotočník ozdobný, křídlatka japonská, nebo pámelník
_rozvíjení bylinného patra, hodí se zde např. mochy, kosatce...
_odstraňování popadaných stromů a předcházení pádům kontrolou stavu dřevin
_pravidelně sekat louky
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