NÁVRH ŘEŠENÍ ČÁST FARSKÁ

NÁVRH ŘEŠENÍ ČÁST ZÁMECKÝ PŘÍKOP, ORLOVNA

NÁVRH ŘEŠENÍ DÍLČÍ – VÝCHODNÍ POBYTOVÁ ČÁST
Dílčí úprava této části parku spočívá především v jejím zpřístupnění,
stabilizaci a zvýšení užitné, estetické i ekologické hodnoty.
Především budou realizována tato opatření :
• Zpřístupnění plochy mlatovou pěšínou, respektující hlavní provozní
směry a navazující na související zpevněné plochy a trasy vně parku
– chodníky a přechody pro pěší
• Stávající podélná osa parku, tvořená málo využívanou písčitou
pěšinou bude opticky i funkčně zvýrazněna zřízením šlapákové
cesty, tvořené velkoformátovými kamennými prvky, ukládanými do
trávníku
• Pro zvýšení pobytového potenciálu této části budou upraveny a
doplněny vegetační i abiotické prvky
Vegetační prvky :
-

Obnova trávníku pomocí zátěžové travní směsi, umožňující jeho
využívání návštěvníky
Ošetření stávajících cenných dřevin
Dosadba soliterních stromů a keřových tvarů stromů
Obvodová podsadba stávajících vzrostlých dřevin trvalkovými a
keřovými záhony
Zřízení závlahového systému vegetačních ploch

Abiotické prvky :
-

-

Umístění jednotlivých stabilních dřevěných palub k posezení a
relaxaci
Instalace funkčních artefaktů – různých typů herních a
skákacích „panáků“ instalovaných do úrovně terénu nebo
dřevěných palub
Instalace jednoduchého aktivního prvku – zemní trampolíny
Doplnění mobiliáře – především informační tabule k artefaktům,
popisky cenných stromů, odpadkové koše a pítko
Přemístění stávající meteostanice z centrální části parku
Instalace ptačích budek v návaznosti na vybavenost a
požadavky plochy
Slavnostní osvětlení cenných soliterních stromů

NÁVRH ŘEŠENÍ DÍLČÍ – REMINISCENCE JAPONSKÉ ZAHRÁDKY

Dílčí úprava této části parku spočívá v reminiscenci zaniklé japonské
zahrádky, která v této části plochy byla zřízena na přelomu 30. a 40.let
minulého století. Cílem není přesná obnova původního řešení, ale pouze
náznaková rekonstrukce, zohledňující současné požadavky na provoz
městského parku i vytvoření atraktivního intimnějšího vnitřního prostoru
Zásadní prvky obnovy :
• Respektování stávajících terénních dispozic, jako pozůstatku po
původním prostorovém řešení
• Využití veškerých původních
původních svahů a zídek

kamenů,

tvořících

pozůstatky

• Využití a ošetření všech stávajících vzrostlých cenných stromů
v řešeném území
• Vodní prvek v původním rozsahu ani v rozsahu po úpravě
v 70.letech nebude z důvodů technologických i hygienických
obnovován
• Jako jeho reminiscence může být do plochy umístěna kamenná
miska - pítko pro ptáky
• Pro posílení autenticity a specifičnosti této části budou upraveny a
doplněny vegetační i abiotické prvky
Vegetační prvky :
-

-

Trávník nebo jeho náhrada snášející sešlap (sagina, sedum,
thymus) ve spárách pochozích ploch
Ošetření stávajících cenných dřevin
Dosadba kultivarově vhodných stromů a soliterních tvarovaných
keřových tvarů stromů
Výsadba stálezelených i opadavých vzrůstných a středních keřů,
vhodných pro tento typ zahrad, doplněných trvalkami a
okrasnými travami (případně i keře vhodné ke tvarování a
zaštipování)
Zřízení závlahového systému vegetačních ploch

Abiotické prvky :
-

-

-

Přístup i vlastní prostor centra japonské zahrádky bude tvořen
velkoformátovýmí nepravidelnými kamennými šlapáky se
širokou zatravněnou spárou
Svahy budou stabilizovány na sucho vyskládanými zídkami ze
stávajících a totožných kamenů a průběh svahů bude kopírovat
stávající terénní dispozice v měkkých křivkách
Jako autentický prvek může být umístěna kamenná lampa a
přírodní pítko pro ptáky
Doplnění mobiliáře – instalace stabilních laviček

NÁVRH ŘEŠENÍ DÍLČÍ – PARTER S TVAROVANÝMI HABRY

Dílčí úprava této části parku spočívá v obnově původního řešení , které i
vlivem soudobých vlivů získává na důležitosti – jedná se o určitý optický
předěl mezi centrální historickou částí parku s kašnou a morovým
sloupem a prostorem autobusové zastávky s komerčními aktivitami.
Pozůstatkem původního řešení jsou stávající habry, na nichž je patrný
tvarovací řez, který byl ale následně zanedbán. Stav je obdobný jako u
všech vstupních habrových „bran“ po obvodu parku.
Obnova tohoto autentického prvku bude provedena zpětným
zapěstováním stávajících dřevin nebo jejich výměnou za předpěstované
mladé exempláře. A vytvořeno tak bude odpočinkové zákoutí
s otevřeným výhledem na historické centrum parku.
Především budou realizována tato opatření :
• Obnova mlatové cesty se zřízením zálivů pro lavičky
• Obnova a úprava ostatních vegetačních i abiotických prvků
Vegetační prvky :
-

-

-

Obnova trávníku jako reprezentační parterové travnaté plochy,
ve stinných vnějších částech pak pomocí stínomilných druhů
trav nebo stálezelenými rostlinami jako náhradou trávníku
(hedera)
Ošetření stávajících cenných dřevin
Dosadba cenných a sbírkových soliterních stromů pro zachování
části parku jako „arboreta“
Výměna nebo úprava stávajících tvarovaných habrů
Trvalkové vzrůstné výsadby okolo a za zády umísťovaných
laviček, případně doplněné sezónními květinovými výsadbami
podél druhé strany cesty
Zřízení závlahového systému vegetačních ploch

Abiotické prvky :
-

Umístění laviček a odpadkových košů do rozšířených zálivů
mlatové cesty mezi tvarované habry
Doplnění dalšího mobiliáře – především informační tabule,
popisky cenných stromů
Případné slavnostní nasvícení tvarovaných habrů pomocí
zemních svítidel

NÁVRH ŘEŠENÍ DÍLČÍ – CENTRÁLNÍ ČÁST A OBECNÉ PRVKY

Úprava centrální části parku spočívá především v logickém propojení
cenných historických stavebních objektů, optickém zvýraznění podélné
osy parku a vymístění nevhodných dodatečně umístěných prvků na
vhodnější místo (meteostanice).
Odstraněním rozptýlených nahodilých balastních keřových výsadeb
dojde k vyčištění, zjednodušení a zpřehlednění centrální plochy
Především budou realizována tato opatření :
• Změna rozsahu a tvaru centrální zpevněné plochy
• Obnova a úprava ostatních vegetačních i abiotických prvků
Vegetační prvky :
-

-

Obnova a rozšíření trávníku jako reprezentační parterové
travnaté plochy,
Ošetření stávajících cenných dřevin
Dosadba jednotlivých cenných a sbírkových soliterních stromů
jako náhrada odstraněných a pro zachování této části parku
jako „arboreta“
Zřízení historizujícího nízkého stálezeleného tvarovaného
živého plůtku, kopírujícího tvar kašny
Zřízení nízkého stálezeleného tvarovaného zdobného obrazce
v centrálním květinovém parteru
Zřízení závlahového systému vegetačních ploch

Abiotické prvky :
-

-

Rozšíření a propojení stávající historické centrální dlažby
z čedičových nepravidelných odseků
Úprava bezprostředního okolí morového sloupu výměnou a
doplněním schodišťových stupňů, sloužících i jako případný
sedací prvek
Úprava trasování a obnova ostatních zpevněných mlatových
ploch a cest
Doplnění mobiliáře – stabilních laviček a odpadkových košů,
případně informační tabule a popisky cenných stromů
Případné slavnostní nasvícení soliterních stromů nebo
centrálních prvků (sloup)

SORTIMENT POUŽITÝCH STROMŮ

Stromy a keřové tvary stromů

doporučená
velikost

Aesculus x carnea (jírovec červený)

12/14

Castanea sativa (kaštanovník setý)

12/14

Celtis occidentalis (břestovec západní)

12/14

Gleditsia triacanthos (dřezovec trotrnný)

12/14

Koelreuteria panniculata (svitel latnatý)

12/14

Liquidambar styraciflua (ambroň západní)

12/14

Magnolia x soulangeana (magnolie Soulangeova)

125/150

Morus alba (moruše bílá)

12/14

Paulownia tomentosa (pavlovnie plstnaná)

12/14

Phellodendron amurense (korkovník)

12/14

Prunus´Umineko´ (okrasná třešeň)

12/14

Quercus coccinea (dub šarlatový)

12/14

Celtis occidentalis

Gleditsia triacanthos

Stromy jehličnaté
Cupresocyparis leylandii

175/200

Larix kaempferi (modřín japonský)

175/200

Metasequoia glyprostroboides (metasekvoje čínská)

175/200

Castanea sativa

Morus alba

Koelreuteria panniculata

Liquidambar styraciflua

Aesculus x carnea

Magnolia x soulangeana

Paulownia tomentosa

Phellodendron amurense

Quercus coccinea

Carpinus betulus – obnova původních tvarovaných objektů

STROMY JEHLIČNATÉ

Cupresocyparis leylandii

Larix kaempferi

Metasequioia glyptostroboides

SORTIMENT POUŽITÝCH KEŘŮ
Listnaté keře vzrůstné
Acer ginnala (javor ginala)

100/125

Amelanchier lamarckii (muchovník)

80/100

Azalea knap-hill (knap hill azalky)

60/80

Azalea luteum

60/80

Cornus florida (dřín květnatý)

80/100

Deutzia magnifica (trojpuk)

60/80

Euonymus alatus (brslen křídlatý)

80/100

Hamamelis x mollis (vilín měkký)

80/100

Kolkwitzia amabilis (kolkvície krásná)

60/80

Lonicera ledebouri (zimolez Ledebourův)

60/80

Philadelphus coronarius (pustoryl věncový)

80/100

Phyllostachys aureum

60/80

Pieris floribunda (pieris květnatý)

80/100

Pseudosasa japonica

60/80

Rhododendron catawbiense (pěnišník americký)

60/80

Rhododendron x hybridum (pěnišník)

60/80

Rosa hugonis (růže hugova)

80/100

Sasa plamata

60/80

Syringa chinensis (šeřík čínský)

80/100

Viburnum burkwoodi (kalina)

80/100

Viburnum pragense (kalina pražská)

80/100

Viburnum x bodnantense (kalina bodnanská)

80/100

Acer ginnala

Deuzia magnifica

Jehličnaté keře
Pinus mugo var pumilio

40/60

Taxus baccata (tis červený)

80/100

Alelanchier lamarcki

Azalea luteum

Cornus florida

Euonymus alatus

Hamamelis mollis

Kolkwitzia amabilis

Pieris floribunda

Pseudosasa japonica

Rhododendron hybridum

Listnaté keře střední a nízké
Hydrangea macrophylla (hortenzie velkolistá)

40/60

Hydrangea arborescens (hortenzie stromečkovitá)

40/60

Hydrangea aspera (hortenzie drsná)

40/60

Hedera helix (břečťan obecný)

20/30

Lonicera pileata (zimolez kloubkatý)

20/30

Prunus laurocerasus (vavřínovec obecný)

40/60

Paeonia sufruticosa (pivoňka dřevitá)

40/60

Listnaté keře pro tavrované živé ploty
Buxus sempervirens´Suffruticosa´ (buxus vždyzelený)

20/30

Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ (ptačí zob obecný)

40/60

Philadelphus coronarius

Rosa hugonis

Sasa palmata

Taxus baccata

Lonicera pileata

Syringa chinensis

Hydrangea arborescens

Paeonia sufruticosa

Prunus laurocerasus

Viburnum burkwoodii

Viburnum pragense

Hydrangea macrophylla

Buxus sempervirens

Hydrangea aspera

Pinus mugo

Hedera helix

Ligustrum vulgare´Atrovirens´

SORTIMENT TRVALEK A CIBULOVIN

Trvalky a traviny
Anemone japonica, růžová 100cm

ks

Aruncus dioicus

ks

Aster dumossus

ks

Astilbe Arendsii - hybrid

ks

Astrantia major

ks

Bergenia cordifolia

ks

Brunnera macrophylla

ks

Coreopsis grandiflora

ks

Dryopteris filix-mas

ks

Echinacea purpurea

ks

Epimedium grandiflorum

ks

Geranium endressii

ks

Geranium magnificum

ks

Geranium pratense

ks

Hemerocallis Hybride

ks

Hosta lancifolia

ks

Hosta sieboldiana´Frances Williams´

ks

Iris sibirica

ks

Leucanthemum hybridum

ks

Lysimachia clethroides

ks

Lysimachia punctata

ks

Miscanthus sinensis´Gracillimus´

ks

Molinia caerulae

ks

Physalis alkekangi

ks

Phytolacca americana

ks

Polygonum amplexicaule´Atropurpureum´

ks

Pulmonaria saccharata

ks

Rodgersia aesculifolia

ks

Rudbeckia fulgida

ks

Symphytum azureum

ks

Tiarella cordifolia

ks

Cibuloviny
Crocus L.

ks

Lilia (asijský hybrid Muscadet)

ks

Narcisus poeticus

ks

Scilla sibirica

ks

