Návrh veřejného prostranství v obci Komárov
Technická zpráva
Řešené území se nachází v centrální části obce Komárov, v blízkosti obecního
úřadu a autobusové zastávky. Celé území se skládá ze tří částí. Jedná se o
prostor parčíku, točny a prostoru s posezením naproti obchodu s potravinami.
Aktuální stav
Jedná se o veřejný prostor s velkým potenciálem, u kterého jsou potřeba drobné
zásahy, aby mohl správně plnit svou funkci.
Myšlenka návrhu
Hlavní myšlenkou bylo navržení příjemného prostoru pro občany k trávení
volného času v návaznosti na nové chodníky. Zároveň byl kladen důraz na
sjednocení celého prostoru.
Popis návrhu
Největší důraz byl kladen na návrh prostoru s posezením naproti obchodu.
Z důvodu změn pozemků, zde byla přesunuta hranice pozemku, na níž byl
navržen nový gabionový plot ve výšce 2m. Před plotem bylo navrženo posezení
přístupné po zpevněné ploše z nášlapných kamenů, která umožní pohyb i
v horším počasí. Kromě laviček byl prostor doplněn také o stojan na kola,
odpadkový koš a informační ceduli. Posezení bylo doplněno také o několik dřevin
a celoročně působící trvalkový záhon, který lze pozorovat jak z laviček, tak
z chodníku. Trvalkový záhon je zopakován i na dalších pohledově zajímavých
místech, tak aby sjednotil a zkrášlil celý prostor. V prostoru parčíku byly v blízkosti
pomníku navrženy kromě trvalkového záhonu také nové dřeviny, které mají
koncepčně vhodně doplnit jak samotný parčík, tak celé řešené území.
Technické řešení
Kromě estetického působení prostoru byl kladen důraz také na jednoduché
založení a snadnou údržbu.
Harmonogram prací
Jako první, by měly být odstraněny nevhodné dřeviny. Kromě kácení je nutné
odstranit také pařezy, doplnit chybějící zeminu a založit zde nový trávník.
Následně by měly být budovány technické prvky (chodníky, zpevněná plocha a
kotvení mobiliáře).
Po zhotovení technických prvků doporučuji vysadit stromy a keře, které lze sázet
přímo do trávníku. U dřevin je vhodné přihnojení dlouhodobě působícím hnojivem
s řízeným uvolňováním. Stromy kotvíme třemi kůly. U keřů není kotvení potřeba.
Po výsadbě je nutná vydatná zálivka, kterou provádíme i v dalších měsících a při
extrémním suchu. Dřeviny a keře doporučuji mulčovat mulčovací kůrou, která
lépe drží vlhkost a usnadňuje údržbu.
U trvalkových záhonů je nutné důkladné odplevelení, které provádíme minimálně
2x v intervalu cca 3týdny. Následně prostor poryjeme, vyhnojíme a urovnáme
hrabáním. Z důvodu údržby doporučuji použití obrubníků, které ji zjednodužší a
zamezí zaplevelování záhonů. Obrubníky se usazují na všechny záhony
v kontaktu s travnatou plochou. Na místě záhonů je nutné důkladně odplevelit
půdu, následně zrýt a urovnat hrabáním. Nakonec je možné vysazovat trvalky. Po

výsadbě přichází na řadu důkladná zálivka a mulčování. Trvalky doporučuji
mulčovat štěrkem, který zamezí výskytu plevelů.
Odpadkový koš a stojan na kola doporučuji z důvodu snazší údržby neumisťovat
přímo do trávníku, ale na zpevněnou plochu.
Výběr rostlin a materiálů
Rostliny byly vybírány takovým způsobem, aby odpovídaly svými nároky
prostředí, působily celoročně a zároveň se svým vzhledem hodily na vesnici.
Z tohoto důvodu byly vybírány listnaté kvetoucí druhy, které jsou pro vesnické
prostředí typické.
Doporučení pro údržbu
Jelikož byl kladen důraz taktéž na snadnou údržbu, byly zde voleny rostliny
odpovídající svým vzrůstem velikosti prostoru tak, aby nemusely být udržovány
pravidelným řezem.
Keře a stromy
Keře a stromy neřežeme, pokud nejsou větve poškozené nebo přerůstají tam, kde
je nechceme. V průběhu růstu stromů pravidelně kontrolujeme úvazky, aby
nedošlo k přiškrcení kmene. Po dvou letech od výsadby kotvení odstraňujeme.
Trvalky
Suché části trvalek odstraňujeme na jaře, jakmile se oteplí a začínají rašit nové
výhony (dle počasí, konec března – začátek dubna).
Traviny
Suché části odstraňujeme spolu s trvalkami na jaře.
Popínavé rostliny
Výhony Hedera lze řezat, pokud přerůstají. Doporučuji však nechat gabiony
porůst, prostor bude útulnější.

