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PARK PŘED ZŠ TUPOLEVOVA V LETŇANECH
návrh veřejného parteru



2

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Základní škola Tupolevova se nachází v jižním cípu pražského sídliště Letňany. Ze severní strany je budova oddělena od 
panelových domů parkem. Těžištěm veřejného prostoru je vyasfaltovaná obdélníková plocha před hlavním vstupem do 
budovy, ze které se dále rozvětvují jednotlivé směry pěších cest: k autobusové zastávce, k bytovým domům, do parku. 
Místo dnes působí prázdně a nevyužitě. Čas školních nástupů skončil. Není zde nic, co by sem lidi přitáhlo a upoutalo jejich 
pozornost. Přes tuto rozsáhlou plochu jenom rychle přecházejí. Naším úkolem bylo najít novou identitu tohoto místa, která 
by měla sílu přitáhnout lidi a vytvořit fungující urbánní prostranství.

Sjednocení parku
Prvním bodem v cestě za oživením veřejného parteru školy je sjednocení parku. Inspirací byl pro nás charakteristický znak 
tohoto místa: pravoúhlá geometrická plocha vsazená do rostlé organické struktury cest. Tento motiv jsme využili a posílili. 
Stejným způsobem jsme zdůraznili i vedlejší vstup do budovy a místo dalšího křížení cest v parku. Vznikla tak tři jasně 
vyhraněná místa, uzly na síti cest, vymezená nejenom svým tvarem, ale i povrchem z cihelné dlažby. Tyto piazzy vtisknou 
území nový jednotný charakter, rozčlení veřejný prostor a zdůraznění jeho hierarchii. 
Dalším krokem ke sjednocení parku, je doplnění stromů v jeho východní části. Stromy budou jednak oddělovat parkoviště, 
hlavně ale dotvoří průběžný, kompaktní zelený pás procházející podél celé severní fasády školy. 

Multi-generační prostor
Důležitým momentem návrhu bylo pochopení, pro koho a čím vlastně by tento prostor měl být. Je to prostor pro děti? 
Určitě, ale ne jenom pro ně. Díky své poloze mezi autobusovou zastávkou a bytovými domy tudy denně prochází spous-
ta lidí, nejen školáků. Tento prostor by měl něco nabídnout úplně každému. Jako prvek, který toto dokáže a skutečně 
každého trochu vyburcuje z každodenní reality, navrhujeme rozvlnění hlavní piazzy, vytvoření boulí zhruba metr vysokých 
před vstupem do školy. Chceme, aby nikdo, kdo tudy bude procházet nezůstal netečný, aby každé dítě vyběhlo nahoru 
na kopec a zase dolů, aby se každý teenager nebo dospělý mohl na bouli pohodlně posadit nebo se třeba jen o ní opřít, 
a aby každý, kdo nahoru vyběhnout nemůže, se alespoň pousmál. V dnešní době, kdy se i děti stále méně a méně hýbou, 
chceme alespoň touto cestou podpořit chuť rozeběhnout se. Rozvlnění bude podporovat image školy, kam se děti nemusí 
bát chodit naopak školu k dětem více přiblíží. Mezi boulemi bude zachován dostatečně velký prostor pro plynulý průchod 
a po obvodu, stejně tak jako v celém parku, budou osazeny nové lavičky, nová svítidla a odpadkové koše.     

Obnova hřišť v parku
Posledním bodem návrhu je obnovení původních míst v parku určených pro děti. Jedná se o místa dvou bývalých písko-
višť umístěných na zatravněných plochách mezi stromy. Navrhujeme obě tato místa navrátit dětem. Každé hřiště bude 
pro jinou věkovou skupinu. Pro ty nejmenší bude určena plocha v západní části parku. Budou zde houpačky, klouzačky a 
jednoduché prolézačky. Po obvodu budou umístěny lavičky pro dětský doprovod. Pro trochu starší děti bude druhé hřiště 
uprostřed parku. Hřiště bude tvořit prostorová struktura dvou uzavřených okruhů trubek, proplétajících se mezi stromy. 
Mezi těmito trubkami bude natažena lanová síť s různými hracími elementy. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

stavba:  Park před ZŠ Tupolevova v Letňanech

investor:  MČ Praha 18 Letňany, Odbor dopravy a životního prostředí, Bechyňská 639, Praha 9

místo stavby:  veřejný park před ZŠ Tupolevova v Praze v Letňanech

architekt:  MIO architects s.r.o., Vídeňská 340, Vestec 252 42, IČ: 24726559

autor návrhu: Ing. arch. Martin Chlanda, Ing. arch. Jana Fischerová

datum:  listopad 2011



3

01_analýzy

?

INTEGRACE GENERACÍ SILNÁ MÍSTA-PIAZZY +9 PARKOVACÍCH MÍST
SJEDNOCENÍ PARKU

děti
dospělí
senioři

12

18

159

Křižovatka ?
Náměstíčko ?

Reprezentace ?

Shromaždiště ?
Hřiště ?

10

50
22

14

∑101

∑110

-14

+23

01_analýzy

Charakter území Pěší Parkování

Stav

Návrh

Parkoviště před bytovým domem výrazně zasahuje do parku a narušuje jeho 
souvislost.

Organická struktura cest je jednotvárná, není členěná. 

Prostor členíme. Zdůrazňujeme silná místa (prostor před hlavním i vedlejším 
vstupem do školy, křižovatku cest v parku).

Přestože se jedná o prostor před školou, jeho uživateli nejsou jen školáci. Vzhledem 
ke své poloze mezi bytovými a domy a autobusovou zastávkou tudy prochází mnoho 
lidí.

Prostor před vstupem do školy je určitým mezníkem mezi anonymním veřejným 
prostorem a téměř rodinným zázemím školy.

Parkovací stání před bytovým domem přemisťujeme do rozšířeného parkoviště 
vedle školy. Získá se tím 9 parkovacích míst a možnost sjednocení parku.

Stav

Návrh

Soukromé X veřejné

Uživatelé
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01_analýzy

0

VÍCE STROMŮ V PARKU!JASNĚ VYMEZENÉ FUNKCE-PŘEHLEDNÝ PROSTOR A CO DĚTI? NEJEN TY SI TEĎ UŽ MAJÍ KDE HRÁT!

MŠ ZŠ SŠ

MŠ ZŠ SŠ

PARK

PARKOVÁNÍ ?

PIAZZA

PARK

PARKOVÁNÍ

Park není kompaktní. Chybí vizuální uzavření a dotvoření zeleného pásu. V současné době na celém území není žádné veřejně přístupné hřiště pro děti.

Navrhujeme hřiště na místech bývalých pískovišť, jedno pro menší děti, druhé pro 
starší. Navrhovaný prostor před vstupem do školy se stává způsobem hřištěm pro 
všechny.

Přemístěním parkoviště, sjednocením parku a zvýrazněním piazz získáme jasné 
funkční vymezení a přehledný prostor.

Jednotlivé funkce oderávající se v území nejsou jasně vymezené, nebo nejsou jasně 
určené. Celek působí místy chaoticky a nepřehledně.

Abychom sjednotili pás zeleně procházející podél severní fasády školy, navrhujeme 
doplnit stromy v jeho východní části. Zároveň tak vytvoříme izolaci od parkoviště. 

01_analýzy

Funkce Dětská hřiště Parkování

Stav

Návrh

Stav

Návrh

Stav

Návrh



ZDŮRAZNĚNÍ SILNÝCH MÍST NOVÁ IDENTITA PARKU

SJEDNOCENÍ PARKU

IDENTIFIKOVATELNOST MÍSTA

LIDÉ SE NEZASTAVUJÍ, NESETKÁVAJÍ

PROSTOR JE NEVYUŽITÝ A PRÁZDNÝ

?

NOVÝ ŘÁDSTÁVAJÍCÍ STRUKTURA1 2 VEŘEJNÝ PROSTOR PRO VŠECHNY3
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ŠKOLA

ROZCESTÍ

BOULE

LAVIČKY
to víte, že se rád 
posadím někam ven 

na lavičku

týý jo !
schválně, kdo první 

vyběhne na  ten 
kopec !

PIAZZA
:) :) :)

ŠKOLA
my dospělí 

pořád někam 
spěcháme
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03_vizualizace

pohled z pěší osy ke škole
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pohled přes „boule“ na průčelí školy



pohled od vstupu školy do parku
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03_vizualizace



10

0 25m

půdorysný zákres
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03_vizualizace-fotografie

skulpturální hřiště v Schulbergu v Německu, ateliér Annabau_inspirační projekt pro hřiště pro školákylokalizace dětského hřiště



řešené území

současný stav

budovy

zatravněné plochy

piazza-cihlová dlažba

piazza s boulemi-cihlová dlažba

průchod mezi boulemi š. 1,5m

chodník-betonová dlažba

nezměněný povrch

hřiště pro školáky-povrch štěrk

hřiště pro předškoláky-povrch štěrk

parkoviště

stávající stromy

navrhované stromy

lavičky

parkové lampy

odpadkové koše

místo pro sochu

vstup do budovy školy

LEGENDA
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04_půdorys 1:500

0 25m



2. etapa1. etapa

4. etapa3. etapa
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05_etapizace
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06_elementy veřejného parteru

cihlová dlažba položená “na vazbu” rovnoběžně s průčelní fasádou školy,
piazza před školou doplněna boulemi cca 100cm vysokými

celková plocha 586m2

POVRCH_piazzy POVRCH_cesty STROMY V PARKU

betonová dlažba v různých odstínech šedé
rozměry 60x40cm

celková plocha 1120m2

listnaté stromy
průměr koruny cca 9m, výška nasazení koruny minimálně 2,3m

celkový počet 7ks
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06_elementy veřejného parteru

ocelová lavička s opěradlem s povrchovou úpravou v černé barvě
rozměry cca 160x60x75cm

celkový počet 37ks

MOBILIÁŘ_lavičky MOBILIÁŘ_lampy MOBILIÁŘ_odpadkové koše

parková lampa s povrchovou úpravou v černé barvě
výška cca 350cm

celkový počet 27ks

odpadkový koš černé barvy, jednoduchý cylindrický tvar

celkový počet 20ks
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06_elementy veřejného parteru

hřiště určeno prostorovou strukturou proplétající se mezi stromy v parku.
struktura je navržena ze dvou uzavřených okruhů z trubek propojených 
sítí s různými hracími prvky

celková plocha 278m2

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ_pro školáky DĚTSKÉ HŘIŠTĚ_pro předškoláky SOCHA

hřiště vymezeno štěrkovým povrchem
po obvodu lavičky pro doprovod malých dětí
pískoviště, houpačky, klouzačky, jednoduché prolézačky...

celková plocha 140m2

rekonstrukce stávající keramické plastiky Kniha (Vlastimil Květenský, 1981), 
případně nové sochařské dílo

celkový počet 1ks


