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Poloha zahrady v měřítku 1:500
satelitní snímek a katastrální mapa

Prvotní skica k návrhu:
navržené prvky umožňují interakce mezi sebou.
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Situace zahrady v měřítku 1:100

Ozvláštňující prvek: variace na trampolínu,
která však není nad terénem, nýbrž je nenápadně
skrytá v úrovni povrchu. V návaznosti na okolí tak
bude podněcovat ke spontánním hrám dětí.
Textilní střecha snímatelná
(zpevněné vyztužené rohy s kroužky,
na dřevěných kůlech upínací karabiny)
Dřevěné kůly průměru 200mm nesou
textilní střechu a spolu s dalšími objekty
vymezují prostor učebny

trampolína má dřevěný smrk. rám a pod sebou má otvor,
který umožňuje skákat.
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Vstup do vrbového tunelu
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“zahrada jako zmenšený výsek krajiny:”
zatravněné hliněné kopečky spojené mostkem z dubového
hranolu, podporují představivost a situační hry

Dřevěná terasa
(smrková terasová prkna s pochozí
úpravou na dřevěném roštu)
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Zahradu budou obklopovat dvě skupinky
vybraných kamenů s oblými tvary, spolu se
třemi navrženými stromy vytvoří přírodní
rámec zahrady
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Prvky naší přírodní zahrady jsou
interaktivní nejen samy o sobě,
ale také ve spojeních a
návaznostech, které mezi nimi
budou přirozeně vznikat díky
jejich umístění v zahradě.
Pro udržení pozornosti dětí
kombinujeme zábavné,
imaginativní a naučné prvky.
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Prvky zahrady v měřítku 1:100

Provazové schody, variace na stoupání do svahu
senzomotorický rozvoj
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Děkovná tabule
Pamětní nápis bude vyražen
na prvním nástupním stupni schodů

Dubové kůly, různé výšky, postupně
se zvedají souběžně se svahem
Zásyp mezi kůly (písek, piliny)

0

V dřevěném rámu budou uchycena
konopná /jutová lana, propletená
budou tvořit pochozí síť
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Rozehrané schody, stupně na terasu
z dřevěných hranolů (300-500mmXcca300mm),
co noha to jiná výška hranolu, senzomotorický rozvoj

Dubové hranoly, různé výšky,
postupně se zvedají souběžně se
svahem a hravě nahrazují schody
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6
Provazové schody, propletená lana uchycená
ve stranách rámu vytvářejí pochozí síť, umožňují
výstup na horní úroveň zahrady nebo sezení

2
Vrbový tunel spojuje přírodní zahradu
s dalšími školními pozemky atraktivní formou

1 380

Jeho vysazení a propletení může být realizováno
společně s rodiči a žáky formou atraktivního
workshopu s odbornou ﬁrmou.

1 500

Přírodní lavička v podobě
k tomuto účelu vybraného
kusu kmene stromu

Dvě výškové úrovně svažitého
terénu není nutné brát jako
bariéru - lze z nich učinit výhodu.
Proto jsme v návrhu artikulovali
různými způsoby propojení dvou
světů zahrady - horní úrovně
pozemků s terasou dole (vrbový
tunel, variace na hravé schody,
kladka, …)
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Prvky zahrady v měřítku 1:100

Jednoduchá kladka
pro zvedání kyblíčků
Naše zahrada nese název "Přístav klidu a
poznání". Není sice obklopena mořem, je z
ní však podobný rozhled do krajiny jako ze
středomořských přístavních měst. Tento
koncept podtrhujeme svébytným prvkem
loďky, která zde na hraně svahu kotví.
Nápad inspirovala přítomnost rušivých
kanalizačních rour, které v místě zahrady
ční ze svahu.
Ty hodláme s humorem přiznat jako
komíny lodě. Okolo komínů vznikne
dřevěná konstrukce pobitá latěmi, čelem
lodě bude možno prolézt.
Prvek má podporovat imaginaci a
přirozený sklon předškolních dětí vytvářet
spontánní situační hry.

Nízká opěrná stěna z dřevěných kůlú
odděluje dvě úrovně zahrady ve svažitém terénu
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kladka jako didaktický herní prvek
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Průlez
3 zóny povrchů v dřevěném rámu k sezení
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Stávající kanalizační roury
čnící z povrchu
slouží jako komíny lodě
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3 zóny povrchů: písek, hlína a jílovitá směs
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Jednoduchá dřevěná dubová lavice
ohraničuje prostor pozorovatelny
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Nízké půdopokryvné keře ohraničují terasu
pozorovatelny ve svažitém terénu zahrady

12

250

p

Ústředním motivem zahrady je
dřevěná terasa, která propojuje
prvky zahrady umístěné po
obvodu, část učebny s částí
pozorovatelny, je útulným
sjednocujícím elementem.
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Prvky zahrady v měřítku 1:100

12_půdopokryvné keře
Lavandula angustifolia, levandule lékařská

14a_ Prunus mahaleb, třešeň mahalebka

13_Acer pseudoplatanus brilliantissimum, javor klen

12_půdopokryvné keře
Vinca minor, Barvínek menší

14b_Prunus subhirtella pendula, převísavá třešeň
sakura

stožár

DS

DS
DS

13
14a
16

3

Tajemný vstup do
vrbového tunelu
horní úroveň zahrady

15a

14b
17

+- 0.00

11

5

4

6

2

8zóna povrchů
15b
10

- 0.90m

7

1a učebna

pozorovatelna

1b

9

Učebna krytá textilní střechou a ohraničená
atraktivními prvky

12

nízké půdopokryvné keře

12
loďka

Strom stávající:
výroční lípa
v kruhovém otvoru terasy odděluje dvě její
části

Strom stávající ovocný

0

1

2.5

5

GSEducationalVersion

Inspirace referenčními prvky a situace v měřítku 1:200

