ANALÝZA ŘEŠENÉHO PROSTORU

Hlavní řešené místo se nachází v severní části Ctěnického
háje. Není součástí hlavní stezky skrz háj a jeho dominanta je přechod přes mokřad. Nynější stav přechodu lávky je ve velice špatném stavu a hladina vody je nyní
na úrovni lávky, proto musí dát člověk velký pozor při
přecházení. Celé místo vypadá v podzimním čase velice
atraktivně a působí velice přirozeně. Určitou atmosféru
nyní kazí popadané stromy, které leží volně na hladině
a v okolí místa. Tyto kmeny stromů by se následně daly
využít pro vytvoření nového mobiláře. Některé kosterní
větve stromů jsou nyní velice poškozené, nebo podléhají
přirozným kolizím. Proto by z hlediska bezpečnosti bylo
vhodné je zkrátit nebo odstranit. Cestička, která vede
okolo hladiny je nezpevněná a v podzimním dešťovém
období se zde tvoří bahnité louže, které tvoří hrozbu
skluzu zejména v okolí převýšení u lávky.

Druhé řešené místo se nachází přímo na hlavní stezce
skrz Ctěnický háj, které je charakteristický hlavně pěti
pařezy, které můžeme vidět vedle cesty. Na území háje
není žádné dětské hřiště a děti v doprovodu svých rodičů
hledají zajímavá místa na skrýše a hraní. Cílem návrhu je
vytvořit atraktivní místo pro děti, které by bylo v blízkosti hlavní cesty s mobiliářem. Cesta je opět nezpevněná
a terén podléhá minimálnímu převýšení ve vodorovném
směru s cestou. Celková atmosféra místa působí otevřeně
a je zde prostor naproti pařezům, který by se dal využít
pro umístění mobiliáře.

KONCEPT TVORBY
řešené stezky a místa Ctěnického háje

situace M 1 : 125
Cílem konceptu je vytvořit atraktivní zpestření stezky
Ctěnickým hájem. Nynější moderní svět a celková urbanizace
má za následek větší životní nároky, které pouze přispívají
každodennímu ruchu a stresu všedního dne. Cílem vytvoření
odpočívadla je najít místo, kde by si člověk mohl odpočinou,
relaxovat nebo si užívat výhled.
Hlavní myšlenka návrhu stezky byla mimo jiné vytvořit prostor pro děti, který by byl blízko v dohledu pro rodiče a nijak přitom nezasahoval do přírodní struktury háje. Dřevěná
rampa pro děti by měla kopírovat terén, který je charakteristický pěti pařezy. Při procházce můžete tuto zábavnou rampu
využít pro šlapadla, kola nebo pro procházku po zvlněném
terénu. Dřevěná konstrukce by byla odnímatelná a nebylo by
potřeba těžké techniky nebo složitého upevnění, díky svému
jednoduchému tvaru.
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ŘEŠENÍ DETAILU
Cílem designu je využití přírodních materiálů, jak ke
konstrukci mola, tak i pro vytvoření mobiliáře. Inspirace
tvaru jsou samotné inicály Vinoře spolu s dominantním
vodním prvkem, který provází pozorovatele na zajímavých místech vinořské promenády, kterým je právě
samotné odpočívadlo na hladině mokřadu.

přícný řez molem M 1 : 45
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Pohled na hlavní stezku, kde se nachází dětská rampa.

Michaela Kverková

krajina Vinoře - Na vlnách

Použití navrhovaného mobiliáře v prostoru Ctěnického háje
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