Obnova zeleně ve Tvrdonicích
Studie obnovy parku u mateřské
školy.
M 1:250

1. Návrh na úpravu cest s
doprovodem květinových a
keřových záhonů

Areál MŠ
Existující
pomník

2. Centrální travnatý prostor
Návrh na zrušení cest.

4. Keřová
clona

Prostor pro umístění
pomníku konzultován s
architektem Matrinem
Enevem - bude upřesněn
3. Návržené umístění
odpočivadla s vodním nebo
jiným prvkem

Popis celkové koncepce:
V území dojde k celkovému zklidnění
kompozice včetně úpravy cestní sítě.
Odpočinkové plochy budou osazeny lavičkami
a případně vodními prvky, popř. jednoduchými
plastikami. Cílem je i zvýšení atraktivity pro pobyt
cílových skupin jako jsou rodiče s malými dětmi a
senioři.
Výsadby stromů jsou zaměřeny především na
doplnění současného sortimentu s omezením
jehličnanů a plevelných dřevin.
Vysazovány budou především lípy, okrasné formy jabloní,
hrušní a třešní. Z keřů budou preferovány druhy do 1 metru,
dále pak trvalkové záhony tzv. "ke zplanění" - bez údržby.
Jejich rozmístění je nutno ještě zvážit.

5. Nové lavičky u
cesty

V území je navrženo několik změn
1. Vybudování dvojitého chodníku podél mateřské školy s možností posezení
mezi trvalkovými záhony - extenzivními a keřovými porosty s doprovodnou
trojřadou alejí.
2. Zrušení nevyužívaných cest a sjednocení travnaté plochy. Výsadba extenzivních
trvalkových záhonů podél cesty do centrální plochy.
3. Umístění centrálního odpočivadla s vodním prvkem, doprovod laviček a trvalkových sxtenzivních
záhonů.
4. Výsadba keřové clony pod alejí u silnice a doplnění výsadeb stromů.
5. Rozmístění nových laviček podél stávající komunikace.
6. Cesta k pomníku je málo využívaná, její další existence je na zváženou, popř. může existovat pouze
jako nezpevněná cesta.

6. Cesta ke zvážení další
existence

Vypracoval Ing. Jan Machovec

Legenda:
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Hlavní pohledové
osy
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Problémová místa
Vysvětlivky:
1. sáňkovací svah bude
zachován, v jeho okolí nová
výsadba keřů
2. obnova topolové clony - kácení
a dosadba dlouhověkých dřevin
3. výsadba clony keře - stromy
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4. probírka borovic a umístění
prvků dětského hřiště
5. úprava doprovodné vegetace
podél nově upravené cesty
6. probírky dřevin
v prostoru
posezení a
přístupu k tribuně
7. doplnění clony
podél hřiště probírky a
dosadby

Celková
kompozice
směřuje ke
sjednocení,
doplnění dřevin,
zejména keřového
patra a k výsadbě
dlouhověkých
dřevin. Dále pak
budou odcloněny
nežádoucí
pohledy na silnici
a na stavby v
okolí.
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Promenáda s květinovými výsadbami.

Centrální prostor.

Odstranění cest.

Pohled od mateřské školy.
V prostoru dojde k odstranění cest, úpravě cesty podél mateřské školy a k úpravě centrálního prostoru v křížení cest.
Uvažované vodní prvky mohou být nahrazeny jinými plastikami poměrně jednoduchými, popř. být úplně vynechány.
Nově sjednocený travnatý prostor po odstranění stávajících cest bude upraven jako pochozí, s možností rekreačního využití.
Okraje parku budou osázeny keřovou clonou, u „promenády“ nižšími do 1 metru. Nové výsadby stromů pouze u „promenády“ a směrem ke
kostelu.

Stromy nově vysazené podél cesty.

Keře.

Trvalkový záhon.

Detailní pohled na prostor promenády s možnými prvky (vodními – ke zvážení).

Lavičky.

Vodní nebo jiný prvek.

Vodní nebo jiný prvek.
Centrální křížení cest.

Lavičky.

Trvalkový záhon.

Pomník (stylizován)
Pohled od existujícího pomníku.

Nové stromy.

Lavička.

Nově vysázená clona keřů.

Keře nízké do 1 metru.
Pohled na „promenádní“ cestu.

Vodní nebo jiný prvek.

Trvalkový záhon.

Lavička.

Pobytový trávník.

Trvalky (ke zplanění).

Pohled na pobytové travnaté plochy.

Lavička.

Centrální prvek.

Pohled od existujícího pomníku.

Nově vysazené lemy keřů.

Nový strom.

Existující silnice.

Keřové výsadby.
Pohled ze silnice od mateřské školy.

Nové keře do 1 m výšky.

Nové stromy.

