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Místo
Zahrada leží v oblasti bývalých zahrádkářských kolonií na parc. 571 a 584 v k.ú. Libeň v Praze.  
Z horní části je krásný výhlede na Prahu. Rozloha území řešeného v první fázi je 3260m2.

Zadání
Základem zadání je dokument„Plánování zahrady - pracovní texty“, který obsahuje prostorové  
a funkční požadavky. Ideový rámce, atmosféru i praktické okolnosti realizace nám představil Honza 
Valeška při společné návštěvě místa v úterý 19.11.2013. Jednotlivé body zadání se zpřesňovali  
a doplňovali i v průběhu společných setkání 18.12.2013, 19.1., 16.2. a 26.3.2014. 

Základními okruhy požadavků bylo:
návrh terénních úprav pozemku
„Východní část pozemku by mohla do budoucna být spíše relaxační. V její dolní části je krásný základ 
pro jedlý les. Západní část bychom mohli rozčlenit většími terasami (šíře cca 10 m) a mít jí hlavně jako 
produkční plochu.
Stávající „cestu“ zaklikatíme pozemkem po terasách vpravo, aby se omezila eroze. Není nutné, aby 
byla tak široká jako teď, postačí na průjezd vozíku. Cesta povede až k pravému dolnímu rohu, aby bylo 
možné případně využít spodní vjezd do zahrady.
Hlavní vchod a vjezd na zahradu bude od shora. Vstupy přes dolní bránu a branku budou zachovány.
Vodu ze studny na pozemek přivedeme do barelů u zázemí, pak uděláme spíš jen rozvody hadicemi.“

návrh drobných stavbiček a míst
Venkovní kuchyně, jako společenské zázemí zahrady; klubovna pro chladnější či deštivé dny i jako 
bezpečné, uzamykatelné útočiště; sklad na zahradní nářadí a převlékárna do pracovního oblečení; vy-
hlídka, stožár na vlajku a prostor pro hraní. Na pozemku by mělo být několik míst pro lavičky a sezení, 
některé také trochu dál od zázemí, aby si člověk mohl odpočinout od společnosti...

Zahrada
terénní úpravy
Přicházíme shora, pod námi Pragerovy koleje Matfyzu, brejle v předpolí mostu Barikádníků, Vltava a v 
dálce Holešovické střechy i věže kostelů Starého města. Výhled na město i přehled o dění na zahradě. 
Vlevo pod námi je Základna, středobod všech aktivit na zahradě: zázemí pro odložení věcí, prostor pro 
setkání i hru. Hned pod ní jsou malé záhonky na zachovalých plošinách původní kolonie. Ještě o kou-
sek níže, přibližně uprostřed svahu, je v terénní hraně nenápadně zastrčená bouda na pracovní nářadí. 
Od ní dolů už se zvedají vyšší stromy jedlého lesa. Dole mezi kmeny probleskují paprsky odražené v 
malém mokřadu.  Napravo pod námi jsou nové terasy s políčky. Klikatá cesta je vykrajuje do trojúhel-
níků a když se po ní vydáme dolů, najdeme několik tematizovaných zastavení s lavičkou. 

Základna
koncept 
Jednotlivé zadané stavbičky (venkovní kuchyně, klubovna, vyhlídka, dětský prostor) nenavrhujeme 
odděleně, ale v logické vazbě je spojujeme do jedné. Kromě zjednodušení provozních vazeb a zlevnění 
pořizovacích nákladů toto spojení vytvoří více než jen součet jednotlivých funkcí. Znásobí totiž mož-
nosti jejich využití. Ideálnímu propojení jednotlivých požadavků předcházel popis jejich vlastností a 
významu. Vše začalo od společného stolu. orientace stolu Stůl je středem komunitního dění. Orientu-
jeme ho tak, aby každý z dvaceti lidí měl podobný výhled. 
orientace stolu
Stůl je středem komunitního dění. Orientujeme ho tak, aby každý z dvaceti lidí měl podobný výhled.
klubovna
Pro chladná jara, deštivé letní dny , sychravé podzimy i jako bezpečné zázemí navrhujeme klubovnu o 
stejné ploše jako venkovní sezení.
propojení a stínění
Pro vytvoření stínu nad venkovním sezením navrhujeme vyklápěcí dílce fasády. Vyklopením se záro-
veň oba prostory propojí a umožní více variant využití.
kuchyň
Kuchyň má dvě části: venkovní, zastřešenou a vnitřní, která je součástí prostoru klubovny.
amfiteátr
Pro propojení výškových úrovní navrhujeme široké obytné schodiště, které může sloužit i jako  
amfiteátr. Součástí schodiště je i skluzavka pro děti.
vyhlídka
Spojením všech přání do jednoho objektu, umožníme snadné využití střechy klubovny jako vyhlídky a 
kapitánského můstku.
vlajka
Do středu společné paluby navrhujeme stožár s vlajkou.
návrh
Základna je navržena tak, aby srůstala i vyrůstala se zahradou. Široké schody s výhledem splýají se 
svahem, výhlídka na střeše klubovny z něho plynule vyrůstá a uprostřed, bezpečně chráněný je spo-
lečný stůl.   
konstrukce
Do prostoru vytvořeného opěrnou zdí je vložena lehká dřevostavba. Plášť klubovny je navržen z 
komůrkových polykarbonátových desek, překrytých dřevěným laťováním, po kterém se bude pnout 
popínavá zeleň. Laťování je přetažené přes okraj střechy a spoluvytváří zábradlí pro vyhlídku. 

Bouda
Bouda je navržena tak, aby byla co nejlevnější a bylo možné ji postavit vlastními silami v nejbližší 
době. Pro její konstrukci proto budou použity staré, odpadní cihly, kterých je na pozemku značné 
množství. Jednoduchý zděný objekt bude zastřešen pultovou střechou s mírným sklonem.



ortofotosituace - širší vztahy, 1:3000



vyhlídka Venkovní kuchyně

prostor pro hraní

stožár na vlajku 

sklad na 
zahradní nářadí 

kompostovací 
záchod

klubovna

program
Přání a požadavky na vybudování objektů a míst. 



sklad na zahradní nářadí 
+ kompostovací záchod 

= BOUDA

Venkovní kuchyně 
+ klubovna + prostor pro hraní 

+ vyhlídka + stožár na vlajku
= ZÁKLADNA

objekty
Jednotlivé požadované funkce spojujeme do logických celků. Tím násobíme jejich možnosti využití.



terén
Terénní úpravy navrhujeme tak, aby na sebe jednotlivá políčka plynule navazovala.



zastavení
s lavičkou

zastavení
s lavičkou

zastavení
s lavičkou

cesty
Soustava cest má svou hierarchii. Širší cesta procházející celým pozemkem je na dvoukolák, ostatní jsou pěšiny.
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divočina

zahrada
Organizace výsadby vyplývá ze zadání. Rozvod vody je přizpůsoben návrhu políček.



návrh terénních úprav - foto modelu 
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situace - současný stav, 1:300

torzo chatky

torzo chatky

torzo chatky



situace - návrh, 1:300
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orientace stolu
Stůl je středem komunitního dění. 

Orientujeme ho tak, aby každý z dvaceti lidí měl podobný výhled.



klubovna
Pro chladná jara, deštivé letní dny , sychravé podzimy i jako bezpečné zázemí 

navrhujeme klubovnu o stejné ploše jako venkovní sezení.



propojení a stínění
Pro vytvoření stínu nad venkovním sezením navrhujeme vyklápěcí dílce fasády.

Vyklopením se zároveň oba prostory propojí a umožní více variant využití.



kuchyň
Kuchyň má dvě části: venkovní, zastřešenou a vnitřní, která je součástí prostoru klubovny.



amfiteátr
Pro propojení výškových úrovní navrhujeme široké obytné schodiště, které může sloužit i jako amfiteátr.

Součástí schodiště je i skluzavka pro děti.



vyhlídka
Spojením všech přání do jednoho objektu, vytváříme vyhlídku na střeše klubovny.



vlajka
Do středu společné paluby navrhujeme stožár s vlajkou.



foto modelu, pohled od jihu



foto modelu, pohled od jihozápadu



foto modelu, pohled od jihu



foto modelu, pohled od jihovýchodu



foto modelu, pohled od východu



foto modelu, pohled od severu



foto modelu, pohled shora



půdorys, 1:50
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společné venkovní sezení

klubovna

venkovní, krytá část kuchyně

vniřní část kuchyně

nádrž na dešťovou vodu obytné schodiště - „amfiteátr“

klouzačka



společné venkovní sezení

vyhlídka

zelená střecha

obytné schodiště - „amfiteátr“

klouzačka

půdorys střechy, 1:50



řez A, 1:50



řez B, 1:50



řez C, 1:50



řez D, 1:50



pohled západní, 1:50



pohled východní, 1:50



pohled jižní, 1:50
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KZK ‐ Návrh výsadby stromů
Číslo Dřevina Odrůda Dostupné Cena

1 Ořešák Bohumil Droždín 250

2 Jabloň Čistecké Bojkovice 250

3 Jabloň Borowinka Bojkovice 250

4 Jabloň Malinové podzimní Bojkovice 250

5 Meruňka Pincot Droždín 270

6 Meruňka Velkopavlovická Droždín 270

7 Mišpule Droždín 240

8 Dřín Elegantnyj Droždín 340

9 Moruše černá Rožnov Droždín 390

10 Rakytník Droždín 100

11 Rakytník Droždín 100

12 Líska Turecká Droždín 90

13 Líska Bacelonská Droždín/prodejstromku 160

14 Mandloň Vama http://www.zahradnictvi‐eshop.cz 165

15 Mandloň Sladkoplodá http://www.zahradnictvi‐eshop.cz 165

16 Broskvoň Cresthaven Droždín 200

17 Lískoviště 4 ks Droždín 360

18 Broskvoň Modřinka Droždín 200

19 Cicimek Li Droždín 290

20 Třešeň Karešova Droždín 190

21 Jeřáb Granátový stareodrudy/prodejstromku 450

22 Kaštan Droždín/prodejstromku 300

23 Kaštan Droždín/prodejstromku 300

24 Švestka Čačanská lepotica Droždín 190

25 Švestka Amers Droždín 190

26 Švestka Domácí Droždín 190

27 Višeň Sofijevská Prodejstromku.cz 170

6320



KZK ‐ Návrh výsadby keřů
Číslo Dřevina Cena

1 Svída krvavá 80

2 Čilimník purpurový 80

3 Hlošina mnohokvětá 80

4 Hloh velkoplodý 80

5 Kdouloň obecná 80

6 Kdoulovec lahvicovitý (2x) 160

7 Hloh jednosemenný 80

8 Dřín obecný 80

9 Muchovník 80

10 Rybíz 2x 160

11 Meruzalka srstka 80

12 Josta 80

13 Rakytník 80

14 Hloh velkoplodý 80

15 Muchovník 80

16 Hlošina okoličnatá 80

17 Meruzalka srstka 80

18 Dřín obecný 80

19 Kalina klikvová 80

20 Čimišník stromový 80

21 Mirabelka 80

22 Mirabelka 80

23 Aronie 2x 160

24 Rybíz 2x 160

25 Muchovník 80

26 Muchovník 80

27 Dřín obecný 80

28 Rybíz 2x 160

29 Meruzalka srstka 80

30 Meruzalka srstka 80

31 Josta 80

32 Muchovník 80

33 Rybíz 2x 160

34 Čimišník stromový 80

35 Kdoulovec lahvicovitý (2x) 160

36 Kdouloň obecná 80

37 Hloh obecný 80

38 Hloh velkoplodý 80

39 Dřišťál obecný 80

40 Muchovník 80

41 Dřín obecný 80

42 Rybíz 2x 160

43 Hlošina mnohokvětá 80

44 Rybíz 2x 160

45 Meruzalka srstka 80

46 Aronie  80

47 Aronie  80

Plot Ostružiny (5x), Maliny (5x) 500

Celkem 4980
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