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Nebylo by lepší situovat pavilon u Smetanova domu obráceně 
z hlediska eliminace hluku směrem do města?

Tato možnost byla projednávána s městem i s vedením Smetanova domu, vhodný způsob při zachování 
dalších potřebných parametrů se nalézt nepodařilo. Hlavní důvody: ekonomické hledisko, ochrana 
zeleně. Snaha co nejvíce zachovat stávající terénní profil, opěrnou zeď, neporušit kořenový systém 
okolních stromů, snaha navázat na původní schodiště z 20. let na louku. Stávající řešení navíc nabízí 
propojení a zkrácení cesty k přechodu přes nedalekou rychlostní komunikaci, z čehož plyne i uspořádání 
prostoru. Pavilon je zamýšlen jako spíše subtilní přístřešek, studie je zaměřena na řešení parku, ne 
staveb. V prostoru kolem pavilonu vznikne variabilní zpevněná plocha, která umožní vytvoření 
provizorního pódia.

Bude možné pojmout vodní prvek jako pítko s možností umytí 
rukou nejmenších dětí?

S vodním prvkem se počítá tak, aby byl obslužný a cenově dostupný. Je v řešení a bude předmětem 
dalšího jednání s příslušnými orgány. Přesné polohy sítí jsou zmapovány. Minimálně s jedním prvkem 
s pitnou vodou se v dotčeném území počítá. 

Prvky určené k sezení jsou v prostoru umísťovány vedle sebe. 
Uvažuje se také o sezení v uspořádání proti sobě? Počítá se i s 
komfortem při sezení?

Je snaha umísťovat lavičky proti zídkám nebo v blízkosti plošin, což umožní variabilní sezení, tedy i proti 
sobě. Rozmístění laviček v prostoru není v tuto chvíli finální, počítá se s různými druhy sezení – dřevěné 
(lavičky, plato), na zídkách, volně v trávě. Umístění laviček proti zídkám nebo v blízkosti plošin umožní i 
sezení proti sobě. Částečně bude vycházeno z mobiliáře, který již město má - výhoda z hlediska údržby.

Zídka kolem vody bude nepřerušená nebo s propusťmi? Pokud 
by se voda dostala přes zídku, hrozí bazénový efekt, protože 
terén u silnice je řešen protipovodňově. 

Počítá se s odvodněním, takže voda odteče gravitačně sama.

Budou nějaké možnosti zakrytí pískoviště jako ochrana proti 
psům a kočkám?

Po technické stránce není problém navrhnout zakrytí. Bude záviset hlavně na způsobu údržby. Otázka 
spíše na provozovatele. Standardně se pískoviště nezakrývají.
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Budou zachovány pozorovatelny ryb? Nejsou spíše nadbytečné a 
nedalo by se na nich ušetřit?

Konstrukce nazvané pozorovatelny ryb budou jednoduchým roštem, který především umožní 
požadovaný přístup k vodě. Vychází ze zadání architektonické soutěže, jejímž základem byl sociologický 
průzkum, kde lidé přístup k vodě a možnost pozorování vody požadovali. Jde o to, že konstrukce umožní 
přístup k vodě, aniž by se narušovaly břehy. 

Hrany polygonu navrženého pískoviště se jeví jako ostré, 
nemohlo by být lépe přístupné?

Hrany nebudou ostré. Jde o model. Skutečný polygon bude jednodušší než maketa, bude mít méně 
ploch. Východiskem je doporučení certifikátora, že hrany nemají mít úhel větší než 60 stupňů. Model se 
bude dále zpřesňovat. Jedna strana pískoviště by měla mít běžný horizontální rantl, další část bude 
dynamičtější. Skluzná rampa bude orientována z pískoviště ven.  Propojování materiálu bude 
konzultováno s dalšími odborníky. Materiálově se uvažuje o kvalitním exotickém dřevě s ocelovou 
konstrukcí. 

O jakém věkovém rozmezí se uvažuje pro hřiště určené větším 
dětem? Jak nejlépe zajistit, aby bylo přiměřené jejich potřebám 
a nedocházelo k využívání prvků pro nejmenší většími dětmi? 
Zaměřit se na dostatečné fyzické vyžití větších dětí a ošetřit 
dostatečnou bytelnost prvků, aby nedocházelo k poškození a k 
vandalismu. 

Pro větší děti je zamýšlena lanovka, roura, houpačky. Čistě pro nejmenší je míněno pískoviště. Z hlediska 
zátěže by měly vydržet všechny prvky. Prostor pro největší je nejblíž křížení cest, zároveň setkávací 
místo. Proporčně je pro největší určen především zvukovod (dá se na něm sedět, houpat), ucho. Širší 
využití může mít kolotoč (zároveň společenskou funkci). Starším dětem bude sloužit i louka za 
Smetanovým domem.

S původním sportovním hřištěm na nábřeží se v návrhu 
nepočítá. Bude možné počítat s prostorem, kde by si děti mohly 
třeba zahrát s míčem, frisbee atp. a zároveň zařadit prvek (např. 
síť), aby přitom nemusely neustále lovit balón z vody?

Dnešní klecové hřiště i podle průzkumu moc nefunguje, je využíváno spíše hřiště na Komenského 
náměstí a plocha nábřeží je na pobytovou louku malá. Slibujeme si, že tuto funkci nově naplní prostor za 
Smetanovým domem. 

Je možné uvažovat o využití třeba i sériových posilovacích prvků 
pro starší a pro vybití náctiletých v prostoru pobytové louky? 
Zaměřit se ještě více na tuto skupinu v prostoru za Smetanovým 
domem?

Umělci původně uvažovali např. o technickém hřišti, nakonec zavrhli, protože nefunguje dlouhodobě, 
ale jen do odhalení určité skryté funkce. Naopak se snažili být při navrhování prvků v rámci nábřeží co 
nejabstraktnější, aby dali prostor co největší kreativitě uživatelů. Smyslem je, aby hřiště mohlo fungovat 
dlouhodobě a variabilně. V rámci louky se určitě počítá se zákoutími pro náctileté, kde jsou 
představitelné další věci typu hrazda, improvizovaná činka atp. Dnešní setkání bereme jako podnět 
k dalším zpřesněním. 

Počítáte s lavičkami v rámci pobytové louky?
Ano. Dnes jsme se podrobně zaměřili na hřiště v prostoru nábřeží, ale řešíme samozřejmě celý prostor 
včetně parku za Smetanovým domem. Uvažujeme také např. o piknikovém stole atp. 



Nestálo by za to, louku za Smetanovým domem částečně 
srovnat, řešit prostor pro náctileté důkladněji, i když je to 
finančně náročnější? 

Je možné uvažovat o 
vyhrazení dalších prostředků 
ze strany města na potřebné 
doúpravy.
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