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STÁVAJÍCÍ STAV

PARK

ŘEŠENÁ PLOCHA

KONCEPT
HERNÍ PRVKY
- oddělení od hlavní ulice divokým květinovým záhonem
- rozšířit věkové spektrum uživatelů hřišť - volná mlatová plocha (petangue, ohniště, herní stolky, příležitostné akce, stánky?)
- vytvoření podnětného herního prostředí
- kontakt s přírodou, přirozená zkušenost se světem včetně přiměřeného rizika
- herní prvky přírodního typu - dřevo, černý kov, lana
- optimalizace údržby - přirozeně stárnoucí přírodní povrchy (nenatírat dřevo, omezení travnatých ploch)
- zázemí pro rodiče, teenagery
- v první fázi lze ponechat stávající herní prvky - začlenit do navrhované koncepce

PARK
- pohodlný průchod hlavním i cestami (dlážděné Y)
- návaznost na okolní město
- vycházkový okruh (mlatová cesta) propojující jednotlivé aktivity a vstupy do parku
- posezení
- pobytové trávníky
- lemy z keřů a trvalek - podrosty, trvalky
- pítko (žulový sud) jako střed, pozastavení na cestě
PROPOJENÍ K
HORSKÉ SLUŽBĚ
CENTRUM
S PÍTKEM

NÁVAZNOST NA
PROTĚJŠÍ CHODNÍK,
DOPLNĚNÍ PŘECHODU
PRO CHODCE

VSTUPY Z CHODNÍKU
DODLÁŽDĚNÍ LEMOVÉHO
CHODNÍKU
PŘED INFOTABULEMI

DO NÁSLEDUJÍCÍCH FÁZÍ PROJEKTU
- bude třeba nechat zaměřit polohu stromů a zhodnotit jejich perspektivu arboristou
- zaměřit stávající herní prvky, u některých bude pravděpodobně nutnost přesunu kvůli vedení mlatových cest nebo
přizpůsobení trasování cest na základě zaměření
- zpracovat podrobný výškopis v dgn/dwg
- úprava ploch pod stromy - zamezení zhutnění kořenového prostoru sešlapem

HARRACHOV

PŮDORYS
506/1

581/1
KVĚTINOVÝ ZÁHON

506/2

200 m²

506/8 LEMOVÝ

POROST
podrost

506/20
506/21

125 m²

MLAT:
plocha pro petanque,
506/9
obruba z žul. kostek

1342
650 m²

pruh z dlažby
pod lavicemi 332 m²

32 m²

POBYTOVÝ
TRÁVNÍK

vedlejší cesty
mlatové

150 m²

170 m²

dopad. plocha písek celoplošně,
zatím stávající herní prvky

32 m²

lavice podél
hlavní cesty

217 m²

506/22

hutněný
štěrk
traviny

KRUHOVÁ
LAVICE
165 m²

st. 561

BLUDIŠTĚ Z TRAVIN
kolem stávajících
herních prvků, později
hmyz na pružinách

860 m²

280 m²

PÍTKO
žulové koryto,
bronz. kohout

LEMOVÝ POROST
Legenda_Návrh
506/14

obloukové lavice
kolem pítka

Trávník pobytový
Keře s podsadbou trvalek na okraji
Květinové záhony - extenzivní
Záhon okrasných travin
st.
890
Mlatový
povrch

Štěrk hutněný
Písek na dětském hřišti

Strom - listnatý
stávající
Strom - jehličnatý
stávající
STROM NAVRŽENÝ

470 m²

584/1

vedlejší cesty
mlatové

POBYTOVÝ
TRÁVNÍK

68 m²

184 m²

POBYTOVÝ
TRÁVNÍK

270 m²

LEMOVÝ POROST
728 m²

st. 178

617/18

Dřevěné prvky
Vodní plocha - mělká zóna
Betonové dlaždice - čtverec, hladké
Dodláždění chodníku - žulové odseky

Okrasné kameny

POBYTOVÝ
TRÁVNÍK

28 m²

208 m²

579/6

POBYTOVÝ
TRÁVNÍK

PODROSTOVÝ ZÁHON

23 m²HŘIŠTĚ

stříhané živé
ploty v.120cm

st. 281

581/2

HORSKÁ SLUŽBA

st. 1247

583/1
0

směr Mumlava
a sjezdovky
Pozn.: Výkres neslouží jako výrobní dokumentace, ale jako podklad
pro realizaci ve smyslu finální podoby, rozvržení, volby materiálů a
místo stavby: Harrachov
designu navrhovaných prvků drobné architektury.Všechny
p.č. 584/1, 506/9
technologické a výrobní postupy budou navrhnuty realizační firmou
tak, aby byla připravena a ochotna za vykonané dílo nést
zodpovědnost a poskytnout standartní záruky. Výrobní
investor: OÚ Harrachov
dokumentace bude předložena architektovi k odsouhlasení a
adresa:
všechny změny oproti návrhu budo konzultovány s projektantem.
Všechny rozměry musí být ověřeny na stavbě před započetím
výroby. Tento výkres je dílem podle autorského zákona. Žádná jeho dokumentace: KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
část nesmí být šířena, rozmnožována, nebo ponechána třetí osobě
výkres:
NÁVRHOVÁ_SITUACE
bez písemného souhlasu autorů.
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AXONOMETRIE
květinový
záhon

hlavní cesta
s lavicemi

herní prvky v
písku / štěrku

dlažba pod
lavicemi

pobytový
trávník
multifunkční
mlatová plocha

petanque

pružinové
herní prvky:
hmyz a
klády

mlatová cesta
mezi pobytovými
trávníky

bludiště
z travin
strom s
kruhovou
lavicí

CENTRUM: žulové
pítko s kruhovými
lavicemi

HARRACHOV

PARKOVÁ ČÁST

cesty
- hlavní Y - žulové odseky (nebo větší nepravidelný formát kamene)
- vedlejší - mlatové - obruba pásovina, oblouk u hřiště žulová kostka
- lavice podél cest
- záhony podél cest

stromy
- ošetření perspektivních dřevin, dosadby nové generace
- dosadby pro stínění hřiště

pobyt
- pobytové trávníky

HLAVNÍ VSTUPNÍ CESTA

HARRACHOV

POBYTOVÉ TRÁVNÍKY

A

A
B

CENTRUM PARKU S PÍTKEM

B

HARRACHOV

HŘIŠTĚ

bludiště v travinách

- uvnitř herní prvky - hmyz a klády, kameny
- štěrkový povrch (případně mlat)

herní prvky Kompan
- dřevo - přirozeně šednoucí, lze i mírný barevný akcent
- dopadové plochy ze sypkých materiálů - štěpka / písek / kačírek

přírodní hra Robinia
- kontakt s přírodními materiály
- rozvoj kreativity
- rozvoj základních pohybových dovedností
- ručkování, síťové prolézačky, hra s pískem

HARRACHOV

BLUDIŠTĚ V TRAVINÁCH

A
B
květinový záhon
- odděluje dětské hřiště od ulice
- celoroční efekt, nízká potřeba údržby

A

HERNÍ SESTAVY

B
HARRACHOV

TRVALKY

květinový záhon
- inspirace domácí a tradiční květenou
- druhy nenáročné na údržbu
- celoroční efekt - použití cibulovin a travin
- použití podrostových trvalek na okrajích
porostů podél cest

MLATOVÁ PLOCHA

víceúčelová volná plocha

- oddělení stříhanými živými ploty od hřiště
- hřiště na petangue
- ješždění na odrážedlech pro děti
- pořádání menších kulturních akcí - stánky
- možnost rozmístění stolků
- ohniště - v mlatu

HARRACHOV

LEMOVÉ POROSTY

vegetace
- průhlednost, přehlednost
- vzrostlé stromy
- keře vyvětvené
- podrostové trvalky jako
náhrada trávníku
- modelace záhonů ve svahu tak,
aby zachytávaly dešťovou vodu

zákoutí
- možnost využití stávajících
zákoutí k posezení

mobiliář: mmcité
- lavice - Preva urbana
- obloukové lavice - Landscape compact
- provedení dřevo
- alternativa - kov

AXONOMETRIE

HARRACHOV

