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Keřové formace tavolníků a sakuru navrhujeme z prostoru parčíku odstranit. V tomto prostoru vysoká
zeleň jírovců bude doplněná výsadbou sezónních květin do připravených květináčů integrovaných do
konstrukce laviček. Letničky (pelargónie, petúnie, begonie, macešky) jsou velmi nenáročné – budou
odvislé o dodávek místních květinářství/zahradnictví. Stanou se nejvíc integračním prvkem na náměstí
pro svou nenucenou a křehkou krásu.

Vrby u dětského hřiště mají mimořádnou pocitovou hodnotu – určitě ponechat s výjimkou jednoho v
kolizi u navrhovaného obratiště autobusů (křižovatka Jižní – Komenského).

Hranice prostoru náměstí Staré vsi s přilehlým dětským hřištěm budou jasně definovány pomocí vysoké
solitérové zeleně. Stávajíce jírovce navrhujeme (kromě jednoho uprostřed náměstí) ponechat a doplnit
výsadbou nových pakaštanů, ale jinou odrůdou – Jírovcem pleťovým – výrazně červeno-růžový květ
–odolný vůči klíněnce.

+3,800
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ZELEŇ

PTAČÍ PERSPEKTIVA

ŘEZOPOHLED

sjednotit plochy jednou texturou - jednou dlažbou
nechat vyznít plasticitu terénu řešeného území
dostat kostel do centra dění, více do náměstí
jasně definovat hranice náměstí – staré vsi
obratiště autobusové linky umístit mimo náměstí
zvětšit shromažďovací prostor před kostelem odkloněním Komenského ulice dále od kostela
sjednotit mlatové plochy a vytvořit proti kostelu mlatový “lesík” s pomníkem a dětským hřištěm
zaktivizovat mlatovou plochu a lavičkami s integrovaným osvětlením a květináči
osvěžit hlavní dynamickou křivku náměstí – terénní schody – osvětlovacími prvky
přenést intimitu interiéru do exteriéru veřejného prostoru
vytlačit parkování návštěvníků kostela mimo hlavní osu návsi
hledat míru intimity pobytu a teatrálnosti společenského setkávání a s tím související charakteristiky prostoru a povrchů. I tak aby na místě šli pořádat trhy a poutě.

Veřejný prostor je polyfunkční, transferová doprava zbavená koryta svého toku musí se podřídit
chodcům. Jenom vystupující mlatový lesík se vymaňuje z náměstí a stává se pódiem i hledištěm zároveň.
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DESATERO ZVELEBENÍ PROSTORU 1.
STARÉ NÁVSI: 2.

Jediná veřejná budova na “náměstí” - kostel - nestačí zabydlet tento zpustlý prostor. Proto je nutná
celková přestavba prostoru Staré návsi.

Dnes je tento prostor zanedbaný a napadený přestavbou okolních objektů, expandujících do tohoto
prostoru. Veřejný prostor je neviditelný, a proto lehce přehlížený. O to více je jeho absence pro město
alarmující.

Stará náves (velmi příhodný název) je důležité místo přibližně uprostřed Komenského ulice, kterou každé ráno v pracovní den proudí školáci do školy na horním konci ulice. V místě křižovatky Jansové šplhající na Horku a Komenského ulice byla kdysi náves. Významnost tohoto prostoru dokresluje barokový
kostelík Nanebevzetí Panny Marie a rybníček přes ulici.

ale také pražské bohémy, která zde za poměrně krátký čas postavila svá letní sídla. Podržet tuto kouzelnou romantickou atmosféru, vetkat ji do ducha nového veřejného prostoru, by znamenalo podržet
kontinuitu genia loci tohoto místa.

ROMANTIKA OSPALÉHO ZÁKOUTÍ Černošice vznikly původně jako letovisko (lenošisko) buržoázní třídy – skupiny úspěšných podnikatelů,

SCHÉMA FÁZOVANÍ PROJEKTU
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DETAIL ŘEŠENÍ KONTEJNEROVÉHO DEPA

DETAIL VÝŠKOVÉHO ČLENĚNÍ PŘED KOSTELEM
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dlažba Best Archia - přírodní

DETAIL ŘEŠENÍ LAVIČEK S OSVĚTLENÍM

1.FÁZE

2.FÁZE

lv

7

lv

lv

8

SITUACE

3

2

lv

m1:250

lv

8 PARK.STÁNÍ

dlažba Best Archia - přírodní

8

balustráda

boží muka

balustráda

1

lv

11

12

9

10

veřejné osvětlení

štěpy

lv

POMNÍK

lv

asfalt

retardér

lv

mlat

HŘIŠTĚ

1

veřejné osvětlení

9
mlat

1

2
3

dlažba Best Archia - colormix červená
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dlažba Best Archia - přírodní
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betonové palisády
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zahrádky s přilehlým dětským hříštěm. Parčík má představovat platformu pro nechtěné interakce procházejících lidí, ale také sloužit jako pobytová plocha pro návštěvníky kostela. V čase tradičních poutí se
parčík stává přirozeným hledištěm programu probíhajícím na podiu vedle kostela. Jeho celá plocha je
vyplněna přírodním dobře oddrenovaným mlatem. Terasa parčíku je od okolních ploch oddělena pohodlnými schody. Prostor je zaplněný funkčními prvky –solitéry zeleně, lavičkami, pomníkem a dětským
hřištěm.

PARČÍK Centrem nového spojeného náměstí Staré Návsi je parčík, který vznikl spojením stávající oplocené

Cesta k železniční trati: bude přírodní mlátová překládaná betonovými prefabrikovanými schody ukončující vždy krátké rampy – vysvahované rovné úseky. Mlátová cestička bude opřena do betonové palisády umožňující osazení krycí vegetací. Cestička by stále měla umožňovat zimní sáňkování.

Nová dlažba před kostelem nahradí poškozenou starou. Bude složena z velkoplošných betonových tvarovek. Tato dlažba bude pokračovat směrem ke hřbitovu, kde vytvoří malé náměstíčko před vstupem na
hřbitov. Vyvýšená platforma náměstí bude oddělena od přírodní cestě k trati betonovými schody.

Přechod z asfaltu do náměstí budou zvýrazňovat trojstupňové retardéry složené z betonových prefabrikátů. Úroveň náměstí bude tímto vyvýšena nad bezprostřední navazující ulice.
Parkoviště: stání návštěvníků kostela bylo přeloženo z centra před kostelem víc na jižní stranu náměstí.
V místě parkovacích stání byly vytvořený malé kaskády, které výškově oddělují jednotlivé stání a zároveň v čase poutí dovolují postavit stánky na rovnou plochu. Betonová dlažba je ukončená na hraně
kaskády betonovým prefabrikátem.

je při organizování jednotlivých funkčních skupin.
Bude to převážně betonová zámková dlažba složená ze dvou odstínů v kvalitě Best Archia s povrchovou
úpravou standard na cesty pro dopravu – Standard, barva Colormix Vulkán, pro chodníky povrchová
úprava Standard, barva Přírodní. Chodníky jsou navýšené o 2 cm nad vozovkou, oddělené žulovou kostkou 20x20cm. Vozovka i chodníky jsou intarzované vloženým pásy s žulovými štěpy (60x180cm).

DLAŽBA Návrh nové dlažby sleduje sjednocení prostoru Staré návsi v celém jeho rozsahu, zároveň však navigu-

13

14

modřínu. (vzor METALCO - Harris). Lavičky budou smysluplně (stín- slunce) rozmístěny po náměstí s
tendencí vytvořit klastr v prostoru „hlediště“ – jižní část parčíku. Lavičky mají zabudované do své konstrukce plechový květináč pro letničky i stožár obložený dřevem s ocelovým výložníkem pro ledkové
svítidlo.

MOBILIÁR Lavičky jsou navrženy z ocelové pozinkované konstrukce s dřevěným obkladem z neupraveného

POMNÍK Pomník padlým vojákům navrhujeme přeložit do severní častí parčíku mezi lavičky a dětské hříště.
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Uliční osvětlení – ledkové – INDAL – Stela Square, 4m dřevěný stožár
Lavičkové komorní – ledkové – INDAL – Element, výložník Alu, dřevěný stožár
Zabudované do zdi – bodové – LIGMAN – Legend 4, kompakt. zářivka, Alu schránka

ší (3m), osvětlení integrované do konstrukce laviček umístěných v centrálním parčíku. Tato jsou ještě
doplněna bodovým orientačním osvětlením zabudovaným do zdí (50cm) rámujících parčík a boží muka.
Hlavní úlohou osvětlení bude podržet návštěvníky i pasanty v tomto prostoru co nejdéle. Mají prostor
zútulnit do formy městského interiéru.

OSVĚTLENÍ Osvětlení v našem návrhu je rozdělené na uliční –vyšší (4m), stožárové osvětlení a komornější niž-
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