VÝVOJ

KONCEPČNÍ TÉMATA

OBNOVA

FORMA
forma práce s prostorem je výsledkem kombinace dvou základních myšlenek
1. inspirace tvaru vychází z organických buněk – rostlinné buňky a jejich 			
mezibuněčný prostor tvoří kontinuum – systém – který je stály a stabilní
2. meandr řeky a její vnitřní proudy udávají její základní mřížku

Park čerstvě po dokončení výstavby. Základní kostrou je zachovalá zeleň v těchto místech, v jejichž stínu mohou růst nové vegetační prvky.

VYUŽITÍ
- obnova řiční nivy
- obnova biocentra (potenciální přirozená vegetace je zde jilmová doubrava)
- retence
- program (každý ostrov má určité zaměření)
- přístupná střešní krajina

SPOJENÍ
- můstky
- lávky
- terasy
- přístřešky
- vory
RESISTENCE
- záplavy
- klima

sukcese

jezero

les

zpevněný břeh

traviny

kopec ze sutě

polozaplavený

suť

louka

ROZVOJ

Ostrovy se po čase začnou v určité míře formovat samy. Zmizí ostré hrany a na ostrovech se díky stínu vzrostlých stromů začne navracet přirozená vegetace.

DOSPÍVÁNÍ

Vzrostlá vegetace přispívá k mnoha důležitým faktorům v území a dále podporuje přirozený růst v tomto území. Ostrovy jsou vlivem pokračující vodní eroze
a za pomoci člověka v některých místech roztrženy a vznikají další a další rozhraní mezi vodou a souší. Vzrostlý kořenový systém dále přispívá ke stabilizaci
přírodního území.

VÝVOJ ROZHRANÍ SOUŠE A VODNÍHO PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ ROHANSKÉHO OSTROVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ
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V roce 1842 byla celková délka břehů v těchto místech 22,5 km. Od
té doby je říční krajina pomalu zavážena zeminou a tato hranice se
zmenšuje.

V dnešních dnech dosahuje celková délka břehů v okolí Rohanského ostrova 19,9 km.
Za posledních 180 let jsme tak přišli o 2,6 km břehů jen v této oblasti.

Jedním s klíčových principů projektu je navrátit rozmanitý přechod
mezi souší a vodním prostředím. Celková délka hranice mezi vodou
a souší dosahuje 31 km, což je o 11,1 km více než dnes a o 8,5 km více
než v minulosti.

Ulmus minor/laevis

Populus nigra

Quercus robur

Fraxinus excelsior

Acer campestre

Prunus padus

Gleditsia triacanthos

tilia cordata

Stabilizace břehů díky rozmanitému přírodnímu prostředí

Rohanský ostrov
Petr Stojaník

Kořenový systém rostlin funguje jako přirozená čistička proudící vody

park Rozhraní

Ekoton - přechod mezi 2 prostředími/biotopy. Místo s největší rozmanitostí
druhů rostlin a živočichů.

atelier Sitta - Chmelová
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