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- Kde se můžeme bavit?
- Všude.



Ukrajina - je země ležící ve východní Evropě; 
na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného 

Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s 
Běloruskem. Jižní hranice je tvořena Černým a Azovským mořem, přičemž mezi těmito 
dvěma moři se nachází poloostrov Krym. Hlavní město Kyjev leží na Dněpru, největší 

ukrajinské řece.

Počet obyvatel 44 033 874

Hustota zalidnění 73 ob. / km²

Klima
Téměř celá Ukrajina náleží do mírného klimatického pásu, převládá kontinentální 

podnebí; pouze na úzkém území mezi Krymskými horami a Černým mořem je podnebí 
subtropické. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi +6 °C  na severu a +12 °C na jihu 

země. 
Průměrné roční srážky na většině území činí okolo 600 mm; největší srážkový úhrn 

vykazují Karpaty (1200 mm), nejsuššími oblastmi jsou stepi Chersonské oblasti a 
severního Krymu (400 mm ročně).





Každý člověk je samostatný vesmír. 
Každý má svůj vkus, preference, návyky. 

Každý má svůj vlastní příběh a svou vlastní životní cestu. 
Každý z nás má právo prožívat různé emoce, pocity a potřeby. Každý člověk je 

sám zodpovědný za to, kolik se potřebuje bavit, kdy,  jak a kde to dělá. 

Není možné se bavit nuceně.  

Zábava - je dobrovolná aktivita.





 

Většinou Ukrajinci jsou  
jako národ velmi veselí, 

dobromyslní a společenští lidé. Od dávných 
dob, žije ukrajinský folklór a tradice, milujeme 

zpívat a tančit, vždy hlasitě oslavíme svatbu, s radostí 
se scházíme o víkendu k večeři s rodinou či přáteli 

u jednoho velkého stolu doma nebo v kavárně , pijeme, 
vypravíme různé příběhy, vtipy a nevyhnutelně říkáme 

přípitky když si dáme panáka za zdraví. Radujeme se, když na 
státní svátky máme dálší den volna, vždy slavíme Vánoce, 

Velikonoce, Nový rok, Mezinárodní den žen, Den nezávislosti 
ukrajiny, Den Ústavy Ukrajiny, Den města, Svátek práce, křtiny 

a narozeniny, stěhování či nákup nového auta. V chřipkové 
epidemii, kdy jsou na všech školách vyhlášeny karantény, 
vyběhnou šťastné děti do ulic hrát si a trávit čas společně. 

Rádi cestujeme, chodíme na výlety, jezdíme na exkurze. Rádi 
chodíme do kin, divadel, klubů, kaváren a restaurací, rádi 

se procházíme po ulici, jezdíme na kole, obdivujeme 
přírodu, rádi trávíme čas s blízkými lidmi. Mnoho 

z nás má oblíbené domácí mazlíčky se kterými 
také chodíme po okoli a ukazujeme jim 

v jakém nádherném světě žijeme.





Ale někdy se nechceme bavit, 
někdy nemáme čas se bavit, 

někdy nemáme možnost se bavit.
 

Kolem je tolik omezení a pravidel...



Někdy nám není vhodné v dopravní špičce jezdit 
na druhý konec města ke kamarádovi, někdy 

autobusy nechodí po 11 hodině večer a domů se 
musí jít pěšky, někdy pěšky jít není možné pokud 
není chodník a osvětlení, bojíme se že nás srazí 

auto, bojíme se že na nás někdo zaútočí a ukradne 
peněženku, chtěli bychom ráno vyrazit do práce 

na kole, ale jet do centra v obrovském toku 
automobilů po osmiproudé silnici vyvolává strach, 
chtěli bychom častěji jít na procházku do parku či 
u řeky s babičkou a dědečkem, ale pokud dědeček 

na vozíku, pak to bude udělat velmi obtížné bez 
rampy a sjezdy do vody, a babičce se bude těžce 
dostat dolů a hore po schodech, chtěli bychom, 

aby naše děti častěji bývali na ulici, volně hráli hry 
a pobíhali tam a zpět až do únavy. Ale my se 

bojíme je nechat samotné bez dozoru, proto jdeme 
domů vařit večeři a čekat na tátu z práce, pokud 
bude tata unavený, pak na procházku do parku 
nepůjdeme, je to daleko, zůstaneme se doma a 

počkáme na lepší den...



Ano, můžeme nevěnovat pozornost nedostatkům, 
přizpůsobovat se současnému prostředí, dívat se na svět 

pozitivně.
Jsme zvyklí obcházet díry v asfaltu, skákat přes kaluže a 

přeběhavat přes cesty pokud v blízkosti není žádný přechod 
pro chodce. Jsme zvykli jezdit na dovolenou v jiné zemi, pokud 
je to jednodušší, než někam u sebe, jsme zvykli komunikovat v 
síti, pokud je to jednodušší, než se setkat s příteli venku, jsme 

zvykli koukat seriály, jestli v divadle nás nudí se dívat na 
představení dvě hodiny, 

jsme zvykli... 
Můžeme se bavit doma a můžeme jezdit v nákupní a zábavní 

centrum, kde nám budou nabízet zábavu ze všech stran, 
můžeme koupit vstupenky a jít do kina, můžeme rezervovat si 

stůl a jít do restaurace v centru, 
můžeme... 





Ale ne vždy chceme jen to to. 
Ne vždy chceme napřed vymýšlet kde a kdy se budeme konečně mit 

možnost pobavit a relaxovat, 
nechceme počítat čas na dopravu a předem rezervovat si nárok na 

veseli a zábavu. 
Někdy na to vůbec nechceme myslet, 

někdy prostě chceme méně bojovat s potížemi, méně zse nepokojovat, 
méně předvídat a plánovat, 
někdy chceme prostě žít...

ted´ 
a tady...



Město



Kyjev

Kyjev je hlavní a největší město Ukrajiny, správní středisko Kyjevské 
oblasti. Město leží na řece Dněpr v severní části země. Zaujímá 

rozlohu 847 km² a žije zde přes 2,9 milionu obyvatel, včetně 
aglomerace pak přes 3,6 miliony obyvatel. Kyjev je kulturní a 
hospodářské centrum země, dopravní křižovatka a centrum 

elektrotechnického průmyslu. Historické centrum Kyjeva se rozkládá 
na pahorcích nad pravým (západním) břehem Dněpru; 

ve 20. století vyrostly nové čtvrti také na levém břehu (jako například 
Darnytsja) a byly připojeny také vzdálenější pravobřežní čtvrti (např. 

Oboloň, Podol). 
Reliéf města je dosti členitý, lesnaté pahorky jsou od sebe odděleny 

zaříznutými údolíčky, sbíhajícími se k řece. Do Dněpru u Kyjeva zleva 
ústí řeka Desna, severně od města Dněpr zadržuje velká Kyjevská 

přehrada.
Kyjev je rozdělen na 10 správních obvodů (rajónů).



Počet pracovních místPočet obyvatel





Plán moderního využití území

Legenda

-Vilová zástavba
-Blokovaná zástavba
-Střední a nízkopodlažní zástavba
-Smíšená a vícepodlažní zástavba
-Vícepodlažní zástavba
-Bytová zástavba
-Veřejná zástavba
-Průmyslové a vědecko-výrobní stavby
-Komunální sklady a inženýrské zařízení
-Zelené veřejné plochy
-Speciální ochranné zelené plantáže
-Lesy a lesoparky
-Louky
-Zahradní zástavba
-Rekreační zařízení
-Pláž
-Hřbitovy, krematoria
-Teritorium zvláštního určení
-Území zemědělských podniků
-Vodní plochy 
-Hranice města Kyjeva
-Železniční doprava



Ozelenění

Veřejná zástavba

Rezidenční zástavba

Infrastruktura



Dopravní spojení 

Schéma plánovaných cyklostezek

Schéma MHD

Obvod řešené lokality a oblast centra města



Obvod Darnytsja

Průměrné roční srážky v Kyjevě činí okolo 650 mm;
Průměrná roční teplota se pohybuje mezi +8 °C

Nejteplejším měsícem roku je červenec z průměrnou měsíční teplotou +22,4 C. nejchladnější 
měsíce jsou leden a únor, s průměrnou měsíční teplotou -2 C.

Převládající směr větru v létě je západní, v zimě severozápadní.

Celková rozloha obvodu činí 134 km2; 
ulic a uliček — 204; 

plocha zeleně — 1 303,62 ha; 
vodní bazény — 556 ha 

(jezer — 47; umělých rybníků — 12; rybníků — 8).

Hustota zalidnění: 2480 osob / km2
Obyvatel v produktivním věku -196,2 tisíc osob.

Počet důchodců -46,6 tisíc lidí,
43,4 tisíc žáků školního věku a 17 tisíc dětí předškolního věku

117 vzdělávacích institucí
995 bytových domů

V obvodě žije 343 384  lidí

obyvatelstvo

V produktivním věku Důchodce Děti



Legenda

- Vícepodlažní obytná zástavba
- Střední obytná zástavba
- Nízkopodlažní obytná zástavba
- Veřejné stavby
- Vzdělávací ústavy
- Průmyslová a vědeckotechnická zástavba
- Komunální a skladová zástavba
- Stavby zvláštního určení
- Vodní plochy 



Legenda

-Silniční komunikace
-Pěší cesty
-Železniční doprava
-Vodní plochy 
-Zástavba





Součástí obvodu jsou městské čásťi :
Nová Darnitsa, Poznyaki, Osokorki, Charkivská, 

obec Ševčenko, Rembaza, Červený Khutir, Bortnichi.

Poznyaki Charkivská Nová Darnitsa



Městská čásť Poznyaki

Poznyaki je moderní rezidenční městská čásťna levém břehu řeky Dnipro v Kyjevě. 
Poznyakovská průmyslová zóna začala vznikat v padesátých letech. V roce 1967 na ulici 

Zdoldunivska byla postavena továrna Burevestnik, a pro zajištění bydlení svých zaměstnanců 
— malá obytná čtvrt´, která se stala prvním katastrálním území moderní městské části 

Poznyaky.
Koncem osmdesátých let zde zbourali téměř celou jednopatrovou zástavbu bývalé obce a 

začali stavět nové vícepodlažní budovy. Zůstaly se tam ojedinělé soukromé domy, jeden z nich 
dokonce stal místní pozoruhodnost. Jeho obyvatelé nadále udržují zahradu a chovají skot na 

území obklopeném výškovými budovami. 
Obvod se mezitím staví a zároveň se rozvíjí i infrastruktura.

Prostornou kancelář si lze zde pronajmout výrazně levněji než v centru města. A proto je 
vídět oživení podnikatelské aktivity.V novostavbách kupují své první byty mladí lidé z Kyjeva, 

kteří chtějí žít v upraveném obvodě s novou infrastrukturou. V panelových výškových 
budovách sovětské éry často pronajmají byty nové obyvate hlavního města.

Zde je soustředěno velké množství prodejen: supermarkety, velké outlety, obchody, trhy, 
hypermarkety Metro a Epicentrum, malé butiky s dovážené produkty, nákupní a zábavní 

centra Arcadia, Aladin, River mall a Pyramida, všude jsou obrovské parkovácí plochy.

Na třídě Bažana je malý, ale upravený park Poznyaki s fontánou ve tvaru hrušky a pouličním 
klavírem. Poznyaki je jediný park v oblasti, takže je tu vždy plno, spousta cyklistů, běžců, 

teenagerů na skateboardu a kolečkových bruslích. Podél Bažanové ulice se protáhla i 
cyklostezka.

 S ohledem na to že Poznyaki je dost mládá čtvrt´ - vypadá urbanisticky: téměř neexistují 
žádné zelené plochy a nízké mladé stromy se ztrácejí na pozadí výškových budov co 

připominají obrovské hory oproti malému člověkovi. V blízkostise nachází Bortnická 
provzdušňovací stanice, takže si čas od času místní obyvatelé stěžují na nepříjemný zápach. A 

velký počet osobních aut vádí hlukem a zahazováním vzduchu.





Městská čásť Charkivská

Charkivská dostala své jméno od silnice vedoucí do města Charkova. Jedná se o relativně 
mladou čtvrt´, která se zastavovala od poloviny roku 1980 až do začátku roku 2000. V 

posledních letech, nové domy už nestaví, místo toho se zde budují infrastruktury: nákupní a 
obchodní centra a zábavní komplexy.

Mezi obyvateli městské části je mnoho studentů a mladých lidí - jak nových obyvatel 
hlavního města, tak i kyjevan, kteří se přestěhovali z jiných obvodu. Většina je přitahováná 
nízkými cenami nájemného, nákupu bydlení a více-meně rozvinutou infrastrukturou. Ve 
starých domech je mnoho starších lidí,kteří zde dostali byty v důsledku výměny bydlení v 

komunálech na pravém břehu.

Charkivská vyniká na pozadí sousedních oblastí přítomností malých ale zelených ploch. Na 
Revutskogo je malé náměstí s lavičkami a fontánou, a na Architekta Verbytskogo je park 

vojáků-internacionalistů s dětským hřištěm a mini-atrakce, díky kterým je oblíbený u 
obyvatel s dětmi.

Supermarkety, školy a školky jsou téměř v každé čtvrti. V blízkosti stanice metra Charkovská 
se nachází věcní a a stavební trh, v blízkosti najdete obchody se spotřebiči a elektronikou. 

Několík dálších potravinových stálých a sezonních trhů přispěvají soializace obyvatel čtvrti, 
kteří chodívají tam spíš i pro komunikace něž jen pro potraviny.  Pro celoroční nakupování 
jsou tu nákupní centra - New Way na Verbitskoho, slevové centrum Adidas, New Balance, 

Puma a take hipermarkety Silpo, Billa, Novus, Aushan, Velyka Kyshenia a menší 
supermarkety v prvních patrech vícepodlažních budov. 

Prevažná výška býtovych budov : 9 -, 16-a 28-podlaži. Byty v nich jsou výrazně prostornější 
než ve starších stavbách pravého břehu a jsou mnohem levnější. Pro vytvoření přátelštější 

atmosféry a pro podporu místních umělců stěny některých domů jsou v poslední době 
zdobeny muralami místních malířů.





Městská čásť Nová Darnytsja 

Nová Darnytsja byla známa od roku 1896 jako vesnice, poté byla vytvořena síť ulic mezi 
železnicí a moderním ulicích Sentiabrska, Jurija Nekvapilová  a Simferopolska. V průběhu 
let 1908-1909 byl v obci postaven kostel svatého Feodosia Černigovského. Od roku 1923 je 
v rámci území Kyjeva. Od dvacátých let fungovala jako dělnická osada. Ale během Druhé 
světové války byla vesnice téměř zcela zničena. Poválečná zástavba rozdělen na 2 druhy – 

dvou -, tří-patrový domy konce roku 1940 a architektonické soubory čtyři-patrových budov 
ta pěti-patrové domy poloviny padesátých let. V letech 1960-80 ve východní a částečně 

západní části oblasti byla postavena nová 9-podlažní zastavba.

Na rozdíl od Poznyakiv a Charkivskoé tato městská čast vypadá více souměřitelné velikosti 
člověka, je zde více zeleně, stromy starší a vyšší. Ale nový Darnitsa potřebuje rozsáhlou 

rekonstrukci nebo minimalnou kosmetickou upravu skoro všech i domů, i silnic, i dětských 
hřišť.

Na území této městské části se nachází hlavní a největší park celého Darnytského obvodu - 
Park partyzánské slávy. Zde rádi tráví čas obyvatelé všech okolních oblasti. Pořádají 
pikniky v parku, jezdí na kolečkových bruslích a kolech, odpočívají u jezer, venčí psy, 

běhají, chodí na prochazky, setkavají se na rande. K dispozici jsou přirodní pláž u jezera, 
upravené skoro všechny chodníky, jsou poněkud lavičky na posezení, stoly pro stolní tenis, 
lanové dráhy a pojízdné kavárny.  Park plynule přechází do Nikolského lesa-oblíbené místo 

mezi běžci a cyklisty i milovníky dlouhé pěší turistiky.





Jezero



Hory, hory, hory... hory vysokých domů... 46 metrů...59 
metrů...120 metrů nad hlavou...

Procházím podél jednoho...50 metrů... procházím 
druhý...100 metrů...prošel bych skrz, ale nemůžu ...

hory...
A hned vedle poušť.

Rovná rovinatá plocha pisku nebo asfaltu...a nemám se kam 
schovat...není kam utéct před horkem nebo zimou, kolem 

jsou jen auta, cizí garáže a nic živého...
poušť...

Ale já vím, kam jdu, ještě trochu a budu u cíle, na mě již 
čekájí , tam je místo, kam se můžu schovavat, vždy mě 

přijme,  jemně obejme korunou svých stromů, přivítá svou 
zelenou trávou a osvěží mě, znaveného od hluku a shonu, 

svou chladnou vodou...
Jezero

Moje mílé jezero...





Jezero Sluneční 
Na hranici mezi městské části Poznyaki a Charkivská je jezero 

Sluneční. 
Vodojem tu je jako skutečná oáza pro místní obyvatele, kteří nejsou 

zvyklí ve svém okolí vidět přírodu a zeleň. 
Sluneční jezero vzniklo v důsledku odběru písku pro stavbu 

Charkivské časti a časti Poznyaki v polovině osmdesátých let.
Mezi vysokými a masivními výškovými bytovými domy má toto 

jezero poměrně velkou a širokou veřejnou písečnou pláž o rozloze 
1,44 ha.

Rozloha celého území Jezera je 6,2 hektaru.
Rekreační oblast je na seznamu území kontrolovaných státním 
obecním podnikem Pleso, který se zabývá údržbou a provozem 

vodních ploch v Kyjevě.
Vloni Národní inspekce životního prostředí, veřejná rada při Státní 

inspekce životního prostředí a také Státní agentura rybolovných 
zdrojů přijala rozhodnutí o zahájení spolupráce s radou Kyjeva pro 

čištění jezera Sluneční. 
Již byly provedeny první odhady stavu vody a vypracován plán pro 

provádění všech potřebných činností.
Ale i v podmínkách, kdy koupání nebylo doporučeno, místní 
obyvatelé se vždy přicházeli sem vykoupat i v horkém létě, i v 

mrazivou zimu. Pro zábavu zde se často chodí na ryby, jezdí se na 
lodích a katamaránech, pořádavají se pikniky, chodí se na prochazky 

s dětmi a potkava se na rande společně obdivovavat západ slunce.
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 Jezero slouží hlavně k rekreaci obyvatel v okolí. 
Jednou ze zvláštností spací čtvrti je to, že značná část její obyvatel odjíždí do práce do jiných 
čtvrtí ráno a vracejí se domů jen večer, žáci chodí do školy ve stejné době, studenti jezdí do 

univerzit v centru města.

  Ale přesto mnoho lidí v domácnosti, důchodci, freelanceři a děti v předškolním věku mají 
vždy svůj vlastní flexibilní rozvrh a často se zůstávají celý den na území kde žijí. 

Jezero má proto vždy hosty, neustále probíhá komunikace mezi ním a jeho návštěvníky.
 

Ve městě je to systém, který žije a potřebuje jeden druhého. 
Člověk ovlivňuje přírodu. Příroda ovlivňuje člověka.

Zůstavající ve spací čtvrtí (a mají možnost navštěvovat okoli)

Odjíždějící nebo jsou zaneprázdněni

Čas dne



Dostupnost k hlavním transplantačním uzlům



Území jezera je omezeno silnici z jedné straně po ulici 
Revutského a vícepodlažnou rezidenční zástavbou na 

druhé straně. V docházkové vzdálenosti se nachází školy a 
školky, několik obchodů,supermarketů, velké nákupní 
centrum Reeve Ghosh u kterého se staví největší v teto 

městské časti Nákupní a zábavní centrum, o víkendech se 
na ulici Revutskogo, v blízkosti metra Charkivska, blokuje 

část automobilové silnice a konají se tam potravinářské 
veletrhy které rádi navštěvují obyvatelé části. Podél 

východní části jezera na ulici Revutskogo jsou restaurace, 
kavárny, bary, noční kluby, karaoke, mezi nimi velké 

restauraci Chata Rybaka, RaYon (Night club & Karaoke), 
Masnoj udar, Rybnoje mesto, Štandart, Tichý Basejn. 
K dispozici jsou podél břehu jezera parkovací místa. 

V některých zařízeních jsou terasy s letní plochou, vlastní 
vybavená pláž a molo, mají tam sauny. Na severním břehu 

jezera na ulici Zdolbunovskaya se nachází Kostel Chrám 
zbožného knížete Olega Bryanského. Od nejbližší stanice 
zelené linky metra Charkivska lze dojet autobusem číslo 
18,17 za 10 minut nebo za 35 minut na autobuse číslo 45, 
445, 545 jestli je potřeba jet od červené linky ze stanice 

metra Livoberezhna.



Bohužel v dnešní době potenciál jezera rozkryt nedostatně.
 

- Budovy restaurací na břehu již několik let nemají legální 
prodloužení pronájmu území, přitom i nadále zabírájí místo a 
rozšiřují svou plochu, mají všude ploty a to obklopené území 
mohou využívat pouze návštěvníci tohoto zařízení, což vytváří 
překážky, čimž omezuje místo pohybu ostatních a rozměry 
veřejně dostupných zón 
- Chybí jednotné řešení územního rozvoje 
- Сhybí  infrastruktura pro veřejné služby 
- Rekreační a dětská hřiště ve špatném stavu a nedostatečně 
bohatá pro všechny skupiny uživatelů
 - Neexistuje žádný přístup k vodě vhodný pro malomobilní 
skupiny uživatelů 
- Stávající chodníky potřebují rekonstrukci a doplnění
- Není poskytována ochrana návštěvníků před srážkami a 
přímým slunečním zářením, chladem a teplem
- Nedostatek prvků informační a navigační infrastruktury
- Na části území chybí osvětlení
- Velká vzdálenost mezi vícepodlažními domy tvoří rozsáhlé, 
nepoměrně pro člověka měřítko otevřených prostorů, které jsou 
často vyplněné neuspořádanými terénními plochami

Všechny uvedené nevýhody svým způsobem ovlivňují základní 
potřeby člověka bezpečí a svobody. 

Ale najednou, když nemusíš ted´ bojovat s problémy, se objeví 
možnost chtít něco víc, otevírá se prostor pro vlastní rozvoj, pro 

zábavu a pro přemyšlení o budoucnosti.
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Legenda:

-Obchody
-Restaurace
-Školy a školky
-Rezidenční zástavba
-Silnice
-Pěší cesty
-Autobusové zastávky
-Jezero slunečné
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Restaurace

Mytí aut a servis 
automobilů

Restaurace

Obytný 18-patrový dům

Obytný 15-patrový dům

Restaurace

Tráva

Obytný 34-patrový dům

Teritorium pracovníků
jezera a skladování zásob

Veřejná pláž

Obytný 16-patrový dům

Restaurace

Obytný 20-patrový dům

Obchod na potraviny

Školka

Církev

Plot

Soukromé garáže
 a sklady

Jezero Slunečné

Obchody a víceúrovňové
 parkoviště

Školka

Obytný 22-patrový dům

Obytný 18-patrový dům

Obytný 22-patrový dům

Škola

Obytný 17-patrový dům

Obytný 10-patrový dům

Škola



Zónování Trasování Doplňování

Podpora PřístupnostIntegrita

Koncept



рrales 

louka

břeh

pláž

оkraj
 lesa

vodojem

poušť
hory

hory
Charakteristické zónování

Přiroda

Cesty

Infrastruktura 
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Charakter: 

Břeh
Nabřeží
Korzo
Živé a hlučné
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Administrativní budova
pro zaměstnance+

Skladiště
Pokladny a trafika

Čekárna
Toalety

Parkování na kola

Fontana

Hlavní vstup č. 1

Scéna

Komercia :
Kavárny

Restaurace
Bary

Obchody
Letní terasy

Náměstí
Půjčovny

Cyklostezka
a běžecká stezka

Hospodářská část+
toalety, sprchy,

převlékárny, půjčovny
parkování na kola
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Charakter: 

Pláž
Slunce
Písek
Koupání a opalování
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Hlavní vstup č. 2
Stínové konstrukce

Fontána
Sezónní pronajímající domky a převlékárny

Náměstí pro dočasné veletrhy a tematické akce
Plážový volejbal

Schody a amfiteátr s výhledem na západ slunce
Dětské hřiště
Veřejná pláž

Skluzavky v zimě
Tematické dětské hřiště

Skatepark a cyklopark
Sezónní pronajímající domky a převlékárny

Toalety, sprchy, převlékárny
Místa pro stolní hry

Lavičky na odpočinek
Chodník

Zmrzlina, káva, prodej občerstvení
Běžecká stezka a cyklostezka

Ostrůvky vodních květinovýc záhonů
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Charakter: 

Okraj lesa
Sport a hry
Pikniky a grilování
Komunikace a pohyb



Stínová konstrukce
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Druhořadý vstup s informační navigací

Chodník

Cyklostezka a Běžecká stezka

Sportovní trenažéry

Sportovní hřiště
 
Toalety, skladiště pro inventář 

Místo pro hry

Cvičiště pro psy

Místa pro táboráky a grilování

Badmintonové pole

Stínové konstrukce

Stolní tenis

Volejbalové hřiště

Místo pro aktivní hry

Fotbalové hřiště v teplé sezóně 
a ledové kluziště v zimě

Piknikové místo

Basketbalové hřiště v teplé sezóně a hokej v zimě

Zmrzlina, káva, prodej občerstvení

Druhořadý vstup s informační navigací
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Charakter: 

Prales
Hustý a soběstačný
Tajemný a oddělený
Kontakt a pozorování přírody
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Přístaviště

Stávající kostel

Dětské hřiště

Chodník a běžecká stezka

Cyklostezka

Místo pro rybaření

Můstek s místy pro 
odpočinek 
a pozorování přírody
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Konstrukce lávky



Charakter: 

Louka
Kopce
Pole bylin a květin
Samotnost a meditace
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Druhořadý vstup s informační navigací 

Kopce minimalizují hluk ze silnice

Kopce pro odpočinek

Pole s kopce s bylinkami a květinami

Chodník a běžecká stezka

Cyklostezka

Centrum jógy a meditace
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Konec
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