
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE: VODNÍ NÁDRŽ 
MASARYKOVA, MODŘICE
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MÍSTA POHLEDŮ I.

SITUACE

ŠIRŠÍ VZTAHY

KONCEPT

I. POHLED NA PSÍ VÝBĚH

II. POHLED NA LOUKU S HERNÍM PRVKEM

III. POHLED NA GRILOVACÍ KOUT S PŘÍSTŘEŠKĚM

I.
II.

III.

MĚSTO PŘÍRODA
 Řešené území se nachází v severní části katastrálního území Modřice. Jedná se o lokalitu, která je pro toto území výjimečná svým přírodě blízkým 
charakterem a to z důvodu, že samotné Modřice jsou sevřeny dálnicemi a železničním koridorem. Cílem studie je propojení této lokality pro pěší a cyklisty  
s dalšími místy, která jsou vhodná pro rekreaci.
 Cílem návrhu je zvýšení atraktivity lokality pro místní. Hlavní ideou je plynulý přechod od aktivního trávení volného času k pasivnímu a přechod         
z prostoru městského typu do prostoru typu přírodě blízkého. To je docíleno výběrem vhodných dřevin a vegetačních prvků; umístěním a množstvím použitého 
mobiliáře.
 Západní část řešeného území je určena pro venčení psů ve výběhu. Střed území je uzpůsoben k aktivnímu trávení volného času - pohybovým hrám, 
grilování. Avšak za Moravanským potokem u vodních nádrží a tůní je prostor určen pouze pro odpočinek, pozorování fauny, flóry a hladiny vody.
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alej z druhu Quercus robur je vysázena do trojsponu 
v řadách po 8m, vzdálenost řad od sebe je 5m

hranice řešeného území

dálkový optický kabel

elektrické vedení včetně ochranného pásma

triangulační bod

stromořadí podél pěšiny z druhu Prunus ‘Accolade’ 
ve sponu 8m

izolační pás - kombinace vyšších a nižších dřevin

tvarované porosty vrb hlavatých - ze stávajících 
porostních skupin vrb budou zapěstovány řezem 
tříletých výhonů tvarované hlavaté vrby

stromové kytice vždy z pěti kusů jednoho druhu 
druhu (Quercus robur nebo Fraxinus angustifolia), 
výsadba na obvod kružnice s průměrem 1,5m, cílem 
je vytvoření dojmu jedné koruny

solitéra druhu Salix alba

nově navržený jedinec

solitéra druhu Quercus robur

solitéra druhu Ulmus minor

stávající výsadba druhu Quercus robur

stávající výsadba druhu Prunus cerasifera

stávající výsadba druhu Juglans regia

solitéra druhu Prunus avium ‘Plena’

solitéra druhu Tilia cordata

směrem ke středu louky postupně se rozvolňující 
skupina stromů s podrostem keřů

přesadba stávající výsadby (oblouk v ose budoucí 
dubové aleje) - jedinci budou přesazeny k břehovým 
porostům Svrateckého náhonu; důvod: nevhodný 
školkařský materiál do aleje

IV. POHLED NA ODPOČÍVADLO

VI. POHLED NA DUBOVOU ALEJ

VII. POHLED NA HLAVATÉ VRBY

VIII. POHLED K ALEJI

V. POHLED NA SOLITÉRNÍ VRBU BÍLOU

ODPOČÍVADLO - VARIANTA A ODPOČÍVADLO - VARIANTA B ODPOČÍVADLA - 
VARIANTA A, B
Moderní a neotřelý 
prvek mobiliáře, který 
svou jednoduchostí 
přirozeně zapadne do 
prostředí. Je kon-
struován z trámků a 
sloupků, které jsou 
obloženy OSB deskami. 
Odpočívadla stojí na 
ocelových podnožích 
ve tvaru kvádru, 
které jsou kotveny do 
betonového základu. 
Vnitřní uspořádání 
odpočívadel je vel-
mi variabilní. Mohou 
sloužit k odpočinku, 
četbě, ale také jako 
herní prvek.

PŘÍKLADY MOBILIÁŘE
Řešené území může 
být doplněno dalšími 
prvky mobiliáře, které 
jsou ve stejném sty-
lu jako předchozí 
odpočívadla. Prvky 
jsou tvořeny podnoží 
z oceli, na které jsou 
připevněny OSB desky 
nebo dřevěné hranoly 
sloužící k posezení  
nebo jako deska sto-
lu.

POSEZENÍ U GRILU
Posezení je tvarově 
i konstrukčně řeše-
no stejně jako před-
chozí odpočívadla, 
je  však dimenzován 
pro větší počet osob. 
Dřevěná konstrukce 
je kotvena přímo do 
betonového základu. 
Do vnitřního prostoru 
kvádru jsou umístěny 
dvě lavice až pro osm 
osob a ze stropu je 
na ocelové pásovině 
zavěšen stůl. 

POSEZENÍ U GRILU

MAPA VEGETACE
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