Zelené a přívětivé
Nedvědovo náměstí

Návrh úpravy
veřejného
prostranství

Z

„Nedvědovo náměstí je významným zeleným prostranstvím Podolí, k němuž
mají místní obyvatelé velmi silný vztah. Je to zároveň místo, které zdobí dvě
krásné historické dominanty: Podolská vodárna a budova základní školy.

Zadáním byla proměna parkově upravené části veřejného prostranství Nedvědova náměstí. Vhodná
náplň prostranství jako podklad pro výsledné urbanisticko-architektonické řešení byla deﬁnována ve
spolupráci s místními obyvateli a žáky ZŠ Nedvědovo náměstí. Návrh předpokládá realizaci ve třech
etapách odpovídajícím jednotlivým funkčním částem: předškolí, klidový park a herní park.

Myslím si, že až se uskuteční tento projekt, jehož realizace se brzy spustí, naskytne se nejen žákům a učitelům z místní školy, ale také lidem z Podolí více příjemných
možností a důvodů, proč na tomto krásném místě trávit svůj volný čas.“

Předškolí
Navrhujeme nový předprostor školy, zpevněnou plochu, která se prolíná s parkem a který by podpořil v současnosti poněkud zanikající působení historizující budovy školy. Plocha prostranství je doplněna protilehlými lehkými ocelovými pergolami, jejichž rytmus volně navazuje
na neoklasicistní pojednání vodárny.

Alžběta Rejchrtová
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Prostranství má sloužit různým aktivitám:
- výuka pod širým nebem
- pořádání školních akcí pro veřejnost
(výstavy, koncerty, divadlo, promítání)
- vyhlašování soutěží, medailové ceremoniály
- konání sezónních trhů (Vánoce, Velikonoce, atd.)
- pravidelné trhy potravin, květin
Klidový park
Jedná se o jihozápadní čtvrtinu náměstí se vzrostlými stromy. Do této
části navrhujeme přemístit pomník. Pomník bude v trávě v ostrovní
pozici bez zpevněného přístupu. Vedle pomníku je symbolicky zasazen keř šeříku. Mezi vzrostlé stromy jsou napnuty dvě hamaky, kde
je možné si lehnout a odpočinout si ve stínu. Lavičky po obvodě této
části, které jsou nyní otočeny zády k parku nahrazujeme novým mobiliářem na vhodnějších pozicích.

HERNÍ PARK

Herní park
Jihovýchodní část náměstí již nyní slouží jako herní prostor. Štěrkový
povrch je ale prorostlý trávou a hřiště slouží jen pro nejmenší děti.
Rozšiřujeme mlatový povrch do maximální plochy se zachováním zatravněného lemu po obvodu. Po obvodu je nově založená květnatá
louka, která vytváří přirozenou bariéru mezi vnitřním prostorem parku
a přilehlou komunikací. Jednotlivé herní prvky nenavrhujeme, předpokládáme ale rozšíření atrakcí i pro větší děti.

NÁMĚSTÍ JV POHLED, PROSTOR PŘED ŠKOLOU S PERGOLAMI

Povrchy:

Situace:

ŽULOVÁ DLAŽBA
- PRAŽSKÁ MOZAIKA

BROUŠENÉ BETONOVÉ DLAŽDICE

HERNÍ PARK - MLAT,
NOVÝ MATERIÁL, NOVÝ POVRCH

NOVÉ SEZENÍ NA LAVIČKÁCH S OPĚRADLY

ROZHRANÍ MEZI ZATRAVNĚNÝMI
A DLÁŽDĚNÝMI PLOCHAMI
cortenové zaražené plechy
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE

MLAT
KOPRETINOVÁ
LOUKA

etapa I

DLAŽBA

KLIDOVÝ PARK

TRÁVNÍK

etapa II
UMÍSTĚNÍ PAMĚTNÍ DESKY MUDR.
MILOŠE NEDVĚDA NA FASÁDU ŠKOLY

PRAŽSKÁ MOZAIKA

PROSTRANSTVÍ - NÁMĚSTÍ PŘED ŠKOLOU
PERGOLA OTEVŘENÁ
NOVĚ NAVRŽENÝ VODNÍ PRVEK - PÍTKO

ZATRAVŇOVACÍ
DLAŽBA

PERGOLA S PEVNÝM ZASTŘEŠNÍM
(SOLÁRNÍ ČLÁNEK PROPOJENÝ S
DOBÍJECÍ STANICÍ EL. PŘÍSTROJŮ)

TRÁVNÍK

KOPRETINOVÁ LOUKA

KLIDOVÝ PARK - HAMAKY NAPNUTÉ
MEZI VZROSTLÉ STROMY

TRÁVNÍK

NOVÁ POZICE POMNÍKU

etapa III
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

MLAT
ETAPIZACE:

ASFALT

s

ETAPA I - přesun pomníku, úprava prostranství před ZŠ, umístění
pamětní desky na fasádu školy, konstrukce pergol, vodního prvku pítko, revitalizace parku, napnutí hamak do klidové zóny parku, nové
povrchy cest, nový mobiliář
ETAPA II - vytvoření herního parku s mlatovým povrchem, umístění
sezení, osázení zelených částí parku, nové povrchy cest
ETAPA III - úprava chodníku po obvodu Nedvědova náměstí (mimo
vymezené území)

JIHOZÁPADNÍ ROH KLIDOVÉHO PARKU S POMNÍKEM V NOVÉ POZICI

Schéma různorodého využití prostoru před školou:

KAŽDODENNÍ UŽÍVÁNÍ NÁMĚSTÍ

LETNÍ KINO, PROMÍTÁNÍ
VÝUKA POD ŠIRÝM NEBEM
PŘEDNÁŠKY, KONCERTY, DIVADLO

POD PERGOLAMI - POHLED NA CENTRÁLNÍ PROSTOR NÁMĚSTÍ S KAŠNOU

LOKÁLNÍ TRHY, SEZÓNNÍ TRHY
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