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Michaela Kverková
Jmenuji se Míša Kverková a jsem nyní studentka druhého ročníku krajinářské architektury. Kde mě můžete zastihnout, je při sportu nebo
kreslení. Pocházím z malé vesnice z Orlických hor, kde si vážíme přírody a jejích darů, které rádi obdivujeme. Moje největší motivace pro
studium byla více přiblížit lidi k přírodě, tak aby pro ně byla stejně zajímavá jako moderní architektura. Vytvořením něčeho, co nás osloví
a může prospět i přírodě, je velká zodpovědnost nejen ze strany krajinářského architekta, ale i ostatních lidí, kteří se budou podílet na realizaci konečného návrhu. Při studiu mého projektu bych chtěla diváka
přivést na mylešnky, které budou říkat, ano to sem patří a - ano bude to
atraktivní.
Nyní se soustředím na studium ateliéru velkého měřítka, kde spolu s ostatními spolužáky tvoříme jakousi promenádu okolo celé městské části
Praha - Vinoř. Díky naší společné práci můžeme podpořit komplexní
obraz krajiny a nesoustředit se pouze na akcentaci několika málo míst
této lokality.
Cílem návrhů je vytvořit novou atraktivní trasu se zajímavými přírodními
místy, která budou provádět návštěvníka okolo celé městské části. Podaří li se novým zastavením vzbudit u diváků patřičný zájem, mohla by
se do budoucna postavit na roveň historicky starším, již existujícím.

O mně

Úvod

Praha Vinoř je městskou částí ležící na severovýchodě hlavního města Prahy. K Praze se
tehdejší vesnice připojila roku 1974 a městskou částí se poté stala v roce 1990. Dodnes
jsou zde zachována čtyři poutní místa na cestě z Prahy do Staré Boleslavy, které jsou nyní
chráněny jako kulturní památky České Republiky. V současnosti je lokalita atraktivní pro
řadu zájemců o bydlení mimo rušné hlavní město, a tak zde vyrůstají nové výstavby. V
jižní části se může pyšnit velkým Vinořským parkem. Samotným středem města prochází
hlavní komunikace, která spojuje hlavní město a středočeský kraj. V centru můžeme najít například prodejnu potravin, poštu nebočerpací stanice. Je zde zastoupení zdravotní i
občanské vybavenosti.
Na základě mojí analýzy a průzkumů přímo v terénu, vnímám nynější stav vybrané lokality
v Ctěnickém háji ve velmi špatném stavu. Většina stávajícího mobiliáře podléhá destrukcím nebo vandalismu, společně se zanikáním přírodních cest skrz háj. Kromě stávajícího
mobiliáře, zde nenajdeme žádné odpočívadlo či prostor pro zábavu dětí.
Cílem návrhu je celková revitalizace prostoru a vytvoření nového mobiliáře. Hlavní myšlenkou je najít zajímavé propojení pro aktivní procházku, jak pro místní obyvatele tak i turisty
spojené s vytvořením odpočinkového místa. Součástí návrhu je i společná trasa promenády
okolo města Vinoř, která prochází právě Ctěnickým hájem a její trasa je podrobněji popsaná
na následujících stranách.

Řešené území - Ctěnický háj
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současný stav řešeného území
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Analýza vegetace na řešeném území - Ctěnický háj



hranice města Vinoř
autobusová zastávka
hlavní turistická stezka
vedlejší cesty
rozcestník, vstup od silnice
vodní tok
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jasan ztepilý
javor klen
habr obecný
jilm vaz
dub zimní

Javor Klen
Acer pseudoplatanus

Dub letní
Quercus robur

Tento druh javoru zde můžeme najít ve formě
stromořadí podél hlavní stezky nebo volně rostoucí na celém území Ctěnického háje. Dále zde
můžeme pozorovat i javor babyku, který je hojně
zastoupen na okrajích háje.

Dub letní je historicky nejstarší druh, kterému se
ve stinném Ctěnickém háji daří už přes 250 let.
Jelikož zde neroste jako solitér, je náchylnější na
ztrátu spodních větví a pokud bude mít vhodné
prostředí, může se dožít až dvou tisíců let.

Jilm vaz
Ulmus leavis

Habr obecný
Carpinus betulus

Tento statný strom s širokou korunou můžeme
najít růst po celém hájy, zejména v zamokřenějších místech se mu velice dobře daří. Jilmu nevadí vlhké půdy a můžeme ho najít nejen v blízkosti zaplaveného mokřadu.

Habr obecný je typický strom, který můžeme najít v každém háji v nižších polohách nadmořské
výšky. Je to velice statný a mohutný strom s nepravidelnou korunou a můžeme ho zde vidět volně rostoucí v prostoru háje.

Analýzy prostoru pro výchozí koncept jednotlivých míst na území stezky Ctěnického háje

1.

2.



hlavní trasa promenády
vedlejší stezky na území Ctěnického háje
rozcestník, přístup od hlavní komunikace
vodní tok

1.

navrhované odpočinkové molo

2.

navrhované dětské hřiště u hlavní cesty

1.

analýza funkcí řešeného místa u mokřadu

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 velice poškozené, nebo podléhají kolizím
a proto by z hlediska bezpečnosti bylo dobré je
zkrátit nebo odstranit. Cestička, která vede okolo
hladiny je nezpevněná a v podzimním období se
zde tvoří bahnité louže, které tvoří hrozbu skluzu
v okolí převýšení u lávky.

2. analýza funkcí řešeného místa u pařezů

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
8

společný koncept - Vinořská promenáda

Trasa promenády spolu se zastávkami na jednotlivých zajímavých místech, by byla označená jednoduchými dřevěnými kůly, které mohou být zpracovány z lokálních popadaných stromů. Jak je
vidět na spodní skice - ve spodní části se nachází celá mapa promenády a v horní části pouze
úsek, kde se nyní nacházíte a jaké zajimávosti nebo aktivity, zde můžete najít. Naříklad na území
Ctěnického háje můžeme po trase potkat odpočívadlo nad vodou, dětské hřiště nebo ctěnický rybník. Zároveň by tyto ukazatele mohly obsahovat QR kód pro vstup do mobilní aplikace spolu s
trasováním celé promenády, obsáhlejší historií míst nebo zajímavými hrami.

trasa promenády
zajímavá místa pro realizaci na trase

označení promenády - rozcestník
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Cílem konceptu je vytvořit atraktivní zpestření stezky Ctěnickým hájem. Například odpočinkové místo, kde by se člověk cítil příjemně a chodil by sem rád. Ctěnický háj je na strategické pozici mezi obcí
Přezletice a městskou částí Vinoř a proto tvoří něco jako přírodní hranici, kterou prochází nejen občani
městské části ale právě i středočeši. Nynější moderní svět a celková urbanizace má za následek větší
životní a sociální 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 užít 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. Místo návrhu se nachází v polovině
hlavní stezky Ctěnickým hájem. Dřevěná rampa pro děti by měla kopírovat terén, který je charakteristický pěti pařezy, přes které vede rampa a kopíruje jejich objem. 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 kompaktnímu
jednoduchému tvaru.
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Vytvoření místa, kde by si mohl
člověk posedět a chvíli odpočinou,
ať už jde na procházku do přírody nebo jen tak prochází. Místo by
mělo být klidnější povahy a spíše
skryto před hlavní turistickou trasou
skrz Ctěnický háj v městské části
Vinoř.
Společný koncept se zabývá vodními dominanty na území městské
části, proto je místo soustředěno k
mokřadu v severní části Ctěnického
háje. Voda ve spojení s přírodou vytváří psychologicky velice dobrý vliv
na lidskou mysl i tělo. Člověk by se
v tomto prostředí měl cítit uvolněný
a vyrovnaný, právě jako voda.

Odpočívadlo by mělo vytvářet multifunkční prostor využití. Nejen ve
formě posezení ale dále i možnosti
komfortního položení těla a výhledu
nad vodní hladinu. Dále i uchycenou
síťí v konstrukci mola pro posezení
by se podařilo vytvořit přímý kontakt
s vodní hladinou. Celkový koncept
návrhu místa pro odpočinek by měl
vycházet hlavně z propojení samotného místa s divákem.

+

=

Vytvoření místa pro děti, které by
zapadalo do přírodní atmosféry
háje. Modelace konstrukce pomocí
inspirace teréními vlnami a stávající
vegetací. Vycházet z přírodních materiálů bez těžké techniky a půdních
zásahů.
Toto místo by mělo mít rušnější
charakter, protože hlavními uživateli
by byly děti. Je důležité mít ho na
očích a zasadit ho přímo na hlavní
stezku. Celkový dojem by měl působit velkolepě a hravě. Zpestření vycházky zajímavým elementem spojeným s možností hry.

Hlavní myšlenka realizace spočívá
na propojení přírodních živlů a volnočasové aktivity. Jednoduchost a
hravost. Možnost vytvořit atraktivní
místo pro děti a odhalit i zajímavé
místo pro ostatní generace.

Návrh

situace molo M 1 : 120
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vodní hladina

nezpevněná původní cestička

původní stromy

masivní dřevěné trámy tvořící konstrukci mola a přechodu

příčný řez molem

M 1 : 120
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Pohled na molo od cesty z Přezletic směrem k hlavní stezce Ctěnického háje.
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Pohled na dětskou rampu u stezky v místě pařezů.

příčnýřez
řezdětskou
dětskourampou
rampou MM11: :120
50
příčný

0
CM
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Pohled na hlavní stezku s využitím mobiliáře
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mobiliář
Nynější podoba místního mobiliáře, který se zde nachází je vyroben z přírodních materiálů s využitím
místních pařezů a popadaných kmenů. Cílem návrhu bylo vytvoření mobiliáře, který bude také vyroben z lokálních stromů, které byly pokáceny nebo vlivem povětrnostních podmínek popadaly a nyní
leží volně na zemi nebo na hladině v mokřadu. Jedná se o stoličky z kmenů stromů ,které mají vyklenutý střed doplněný o propletenou lanovou sedací plochu, pro komfortnější sezení, než na hrubém
dřevě.Další možností využití by bylo vykotlané lavice z mohutnějších kmenů s kovovou podporou
pro dosažení požadovaného komfortního sedu.

stolička pro jednoho
Jedná se o verzy vykotlaného
kmene, kdy za pomocí proplétaní
pevných lan vznikne kompaktní
sedací plocha. Cílem návrhu bylo
ekologické zpracování lokálních
nevyužitých kmenů k obnově
chátrajícího mobiliáře.

alternativa stoličky
Alternativní řešení stoličky pro
jednu osobu, bez použití lanového sedátka a bez vykotlání
prostřední části kmene. Lze nakombinovat s první verzí a vytvořit například kruhové posezení
pro více osob nebo po dvojcích rozmístit po celém území
Ctěnického háje.

lavička pro více osob
Objemnější kmeny lze využít k
zpracování delších modelovaných
laviček pro více osob. Pro komfortnější výšku sedátka je nutno zvolit
pod dřevěný masiv i kovové nohy
pro stabilitu a navýšení. Tvar lavičky
je otevřený různým modelacím pro
estetický a pohodlný účel.

fotodokumentace modelu
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