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VOLNOČASOVÝ PARK TEHOV
Území:
Řešená lokalita se nachází v obci Tehov na jejím jihozápadním okraji. Území je vymezeno z východní strany
přístupovou asfaltovou komunikací, z jihu koncovou zástavbou dále pokračující mezí se vzrostlou zelení. Severní
hrana je lemována Říčanským potokem a volně přechází na západ do otevřené hospodářské krajiny s Panským
rybníkem. Pozemek má výraznou orientaci východ západ, klesá k severní hraně a je kompletně zatravněn bez
vzrostlé zeleně. V jihovýchodním cípu je násep tvořící rovinu, násep se zvedá do maximální výšky 1,5m.
V současné době je vytyčena nová cyklostezka spojující Světice s Tehovem procházející skrz území při jeho jižní
hraně.
Zadání:
Nové využití volných ploch se odehrává v několika funkčních rovinách.
Se zástupci obce a volnočasových spolků se definovala základní náplň a prostorové nároky.
Jde směsici ploch pro setkávání a aktivity obyvatel obce, pořádání malých kulturních akcí jako jsou čarodějnice,
Den dětí, masopust, apod. Dále by měly být zastoupeny elementy jako běžecká dráha a zázemí pro trénink hasičů,
prostor pro neformální fotbalová klání, venkovní cvičební prvky, odpočinkové plochy s lavičkami, zpevněné plochy
pro piknik a hygienické zázemí. Součástí by měly být i plochy pro sportovní vyžití se zaměřením na cykloaktivity.
Trialové sekce různých obtížností a charakterů, pumptrack, malý okruh pro horská kola s překážkami
a technickou sekcí, skill centrum pro trénink dovedností.
Koncept:
Při úvahách o charakteru a konceptu území jsme se zabývali několika zásadními okruhy, které formovaly řešení
- poloha jednotlivých funkcí a aktivit v návaznosti na obec a okolí
- vytvoření volnočasového parku poskytujícího celodenní vyžití
- začlenění do okolí
Pracujeme s principem „zálivů a pevných bodů“, který umožňuje prolínání jednotlivých aktivit, přirozené
vymezování ploch, koncentraci, přehlednost, vtažení kolemjdoucích a uživatelů cyklostezky, vrstvení aktivit.
Hlavní páteří je nově budovaná cyklostezka - koridor, korso, komunikace. V její blízkosti jsou soustředěny
odpočinkové plochy, volnočasové aktivity, cvičení pro všechny věkové skupiny a „zálivy“ prorůstající do
specializovanějších ploch parku.
Do území se vstupuje ze strany Tehova přes rovinatou plochu, která je zakončena na zlomové Hraně uvnitř
parku pevným bodem, altánem, který tvoří základní orientační bod, identifikační znak. Poskytuje ochranu před
větrem, deštěm a obsahuje utilitární skladovací a hygienické zázemí. Rovinatá plocha bude využívána k obecním
aktivitám, slavnostem a je doplněna o tréninkovou dráhu pro hasiče, demontovatelné branky na malý fotbal,
prostor pro ohniště.
Ve středové části je vytvořena Homole s přístřeškem jako dalším pevným bodem v území. Na východě přiléhá
pumptrack. V jižní části u cyklostezky je dětský okruh, který navazuje na hlavní dráhu a na severu proline
sekce. V severní a západní části jsou umístěny trialové sekce z kamenů, klád a betonových bloků s technickými
dřevěnými prvky.
Západní část parku je pak uzavřena posledním pevným bodem Platformou umístěnou na jih od cyklostezky. Ta je
zasazena do stávající zeleně, se kterou prorůstá a vytváří pobytovou plochu s nezaměnitelným charakterem.
Důležitou součástí celého území je práce se vzrostlou a nově vysazovanou zelení. Pro vytvoření intimnějších
částí, usazení do okolí a zakotvení nově vkládaných funkcí, uvažujeme s umístěním vzrostlých stromů, které
budou doplněny o mladé sazenice a v průběhu let budou měnit charakter a vizuální podobu parku.
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KOORDINAČNÍ SITUACE
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-rozlišujeme tři základní části - dětský pumtrack, střední část a
skokovou část

DĚTSKÝ PUMPTRACK
-nejblíže cyklostezce se nachází malý okruh základní obtížnosti
-je vhodný i pro nejmenší děti na odrážedlech, slouží ke hře

STŘEDNÍ ČÁST
-největší část pumptracku poskytuje různé úrovně obtížnosti od
menších po větší skokové pasáže
-trénink dovedností

betonové směsi

Zürich, Švýcarsko

vápenec

Kidderminster, Velká Británie

asfalt

New York City, USA

SKOKOVÁ ČÁST
-nejdál od cyklostezky je navržena nejobtížnější partie celého
pumptracku pro nejzkušenější jezdce
-samostatný rozjezd z návrší
-umožňuje trénink pokročilých dovedností

TRIAL
-jednotlivá místa pro trial jsou rozdělena dle charakteru
překážek

BETONOVÉ PŘEKÁŽKY MEZI STROMY
-nejvýraznější překážky, betonové skruže, jsou rozmístěny
mezi stromy ve střední části území

DŘEVĚNÉ OBJEKTY
-nejblíže k pumptracku v sousedství nejtěžší dráhy jsou navrženy
velké dřevěné překážky (palety, špulky)

PŘÍRODNÍ TRIAL
-směrem do krajiny se charakter překážek mění,
použity jsou kameny a dřevěné klády

MATERIÁLY PŘEKÁŽEK

VENKOVNÍ FITNESS

MATERIÁLY

-cvičení na volném prostranství
-pro všechny věkové kategorue
-využití po celý den
-trénink pro trialovou školku

-dřevěné nebo kovové prvky

MTB DRÁHA
-přírodní stezka
-různé povrchy, kameny, klády

SKILL CENTRE
-trénink dovedností na kole
-různé povrchy, kameny, klády
-hra, malé děti, posezení

MATERIÁLY
varianty řešení

KLIENT
Obec Tehov
Panská 107
251 01 Tehov
LOKACE
Obec Tehov
AUTOR

progres
www.progres-atelier.cz

Ing. arch. Vojtěch Kaas
Ing. arch. Jan Kalivoda
Ing. arch. Tereza Soubustová

