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STÁVAJÍCÍ STAV
Předmětem řešení je ostrov ležící na řece Lužnici v rámci katastrálního území Planá nad Lužnicí. Jedná se o plochu velkého významu v rámci navrženého systému zeleně, jejíž stávající stav zdaleka
nenaplňuje její potenciál. Ostrov se nachází v samotné centrální části obce, má tedy potenciál stát se významnou rekreační plochou a prostorem pro příležitostná setkávání obyvatel (festival apod).
Prostorová ani druhová skladba není odpovídající k dané lokalitě ani k tomuto typu veřejného prostoru. V rámci studie byly vybrány jedinci ke kácení a jedinci pone¬chané k dožití a následné záměně
za taxony odpovídající stanovišti, kompozici i programu. Aktuální vybavenost plochy zcela neodpovídá potřebám parku, taktéž cestní síť je v havarijním stavu. Plocha se nachází v aktivní záplavové
zóně řeky Lužnice, což přímo ovlivňuje její výslednou podobu.
Řeka Lužnice, představuje pro sídlo mimořádnou přírodní kvalitu – je maloplošným chráněným územím PP Lužnice. Samotná niva Lužnice tvoří nadregionální biokoridor.
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NAVRHOVANÝ STAV
Navržená podoba ostrova reflektuje jak požadavky na využití území definované zástupci města, tak jeho přírodní hodnotu. Díky navrženým dřevinám, travobylinným porostům a drobnému mobiliáři
představuje navrhované řešení prostor pro nové aktivity a rozšiřuje potenciální prostor pro rekreaci.

Město Planá nad Lužnicí

Koncept rozděluje území na přírodní, aktivní a klidovou relaxační část, které jsou oživeny bohatými divoce rostoucími výsadbami.
PŘÍRODNÍ ČÁST
První část ostrova je řešena velmi jednoduše a to výsevem lučního společenstva a sedacími prvky umístěnými na místa s výhledem na jez nebo místa hojně využívána rybáři. Vytváří tak dostatečný
odstup reprezentativní části od ruchu komunikace.
REPREZENTATIVNÍ ČÁST
Tato část se nachází přibližně ve středu ostrova a to v jeho nejširší části ideální pro pořádání pravidelných akcí. Část je tvořena převážně z rozlehlé travnaté části lemované stávajícími jedinci stromů
a linií travobylinného společenstva, které odděluje tuto část od části relaxační. V místě je navržen i taneční parket, který v průběhu roku poslouží jako plocha k odpočinku a slunění. Kontakt s vodní
hladinou zajišťují posedové schody k řece.
RELAXAČNÍ ČÁST
Závěr ostrova bude nově sloužit primárně k pobytu obyvatel. Dojde k upravení terénních nerovností, založení pásu travobylinných společenstev s lokální dosadbou trvalek a oživení prostoru dřevěným
mobiliářem - solárii k odpočinku. Zvolená druhová skladba navržených vegetačních prvků doplní stávající kompozici a vnese do prostoru nové kvality - barevnost a nespoutanost až divokost bylinné
etáže po většinu roku, tolik typická pro záměrné i nahodilé kompozice v širokém okolí.
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POPIS ŘEŠENÍ
Řešeným územím předkládané studie je ostrov na řece Lužnici, ležící v centru samotného města. Přístup na ostrov je z mostu v návaznosti na ulici Husova. Samotný návrh se věnuje celkové revitalizaci ostrova jako prostoru pro konání příležitostných akcí
i celoroční relaxaci místních obyvatel. A to jednak prací s vegetační složkou, tak navržením adekvátní cestní sítě, dřevěných mol a drobných herních prvků.
Aktuální vegetace je v rámci návrhu doplněna o jedince druhově shodné se stávajícími jedinci, kteří zároveň odpovídají druhově potenciální přirozené vegetaci. Jedná se primárně o zástupce rodu Quercus (dub), Tilia (lípa), Alnus (olše) či Salix (vrba).
Kompozičně je s vegetací pracováno tak, aby se na ostrově nacházela jak místa stinná (pod korunami stromů), tak otevřené slunné plochy. Dosadby vrb podél břehu zamezí nežádoucím pohledům. Nejsilnějším výrazovým prvkem návrhu jsou rozsáhlé
bylinné porosty. Ty jsou tvořeny jednak výsevem luční směsi bohaté na kvetoucí byliny, tak lokálními dosadbami trvalek, které oživí vybrané partie o výraznější efekt kvetení.
Návrh dále předkládá nové trasování cesty. Ta umožní návštěvu hlavních atraktorů místa (drobné prvky, atraktivní výhledy apod.) a zároveň zajistí žádoucí trasu pro procházení se. Cestní síť bude zhotovena s mlatovým krytem, který odpovídá charakteru
místa a návštěvnosti území. V místech větší zátěže bude žádoucí pracovat s krytem mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Hlavní cesta je doplněna průseky v louce, které zároveň umožní variabilně tuto trasu měnit.
Návrh dále počítá se zbudováním sedacích schodů k řece a tanečního parketu / solária. Jejich konkrétní podobu prověří následující stupeň dokumentace.
V centrální části ostrova počítá návrh s každoročním pořádáním hudebního festivalu. Vzhledem k nízkému počtu obdobných akcí je vhodnějším řešením opakované stavění pódia, namísto vybudování pódia stálého. Prostor pro každoroční stavění pódia je
v návrhu vyznačen bílou čárkovanou čárou. Lokalita a natočení byla zvolena dle adekvátních světelných podmínek. Pro adekvátní zajištění festivalu je žádoucí uvažovat o elektrifikaci ostrova a to minimálně v místech, kde probíhá festival. Aktuálně je pro
potřeby festivalu přivedena elektřina od mostu a doplňkově přes řeku, což lze považovat za dlouhodobě neudržitelné. Podél cesty je pak ponechán dostatečný prostor pro stavění stánků s občerstvením a jiným doprovodným prodejem. Tato plocha bude
regulována sečením louky.
Pro posílení rekreačního potenciálu jsou navrženy dvě velké dřevěné houpačky žluté barvy - podoba bude upřesněna dle požadavku Povodí a „okno“ s výhledem na řeku. Tyto prvky posílí též vzrustající trend pořádání svateb na ostrově. Podél cesty
budou rozmístěné pohodlné lavičky se zajímavými výhledy. V rámci slunné travnaté části jsou navržena dřevěná solária / platformy k odpočinku.
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IDEA
Předkládaný návrh drobnými zásahy podtrhuje krásu samotného ostrova. Klade důraz na co nejpřirozenější charakter s omezeným množstvím přidaných prvků a to primárně prvky mobiliáře a drobné herní
prvky. To, že se jedná o sídelní zeleň napovídají jen drobné detaily čerpající ze symboliky znaku města.
V návrhu je počítáno s užitím syté žluté barvy a to jak v detailu laviček, které ozdobí dubový list nebo v barvě ptačích budek. Edukační charakter místa pak doplní drobné značení v rámci cestní sítě,
poukazující na zajímavosti místa - výhled, či druh stromu nebo keře. Návrh zároveň uvažuje o umístění houpaček s výhledem - jejich forma je však plně závislá na možnostech umístění v aktivní záplavové
zóně.
SEZNAM PLOCH
01
PŘÍRODNÍ ČÁST
- plocha tvořená převážně loukou a výsadbou domácích jedinců. Luční směs bude vybrána s převahou bílo-žluté barvy květů a to na základě místních podmínek.
02
REPREZENTATIVNÍ ČÁST
- plocha pro konání tradičních akcí. Návrh počítá s ponecháním prostoru pro každoroční konání folklórního festivalu. Travnatá plocha vymezená mlatovými cestami umožňuje postavení pódia na obvyklém
místě i s potřebným zázemím. Po dobu akce je možné posekat luční porosty a tak zvětšit plochu potřebnou pro prodejní stánky - drobné občerstvení, nápoje, upomínkové předměty a další. Umístění pódia
je ve výkresu naznačeno bílou čárkovanou čárou.
03
RELAXAČNÍ ČÁST
- polovina ostrova věnovaná odpočinku a rexaci v záplavě květů.

01 PŘÍRODNÍ ČÁST

SCHÉMA DOPORUČENÉHO KÁCENÍ - jedná se primárně o jedince zhoršeného zdravotního stavu a jedince kompozičně nebo druhově nevyhovující
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A - plocha pro festivaly, zde je zároveň počítáno s výsevem zátěžového trávníku. Mimo festivaly je možné v území provozovat sportovní aktivity

stávající stromy

B - sedací schody na břehu Lužnice s výhledem proti proudu řeky. Místo bylo pečlivě voleno dle atraktivnosti pohledů

nově navržené stromy

C - otevřená plocha s výhledem na vodní hladinu - umístění dřevěných solárií

bylinné porosty s lokální trvalkovou výsadbou

D - velké dřevěné houpačky pro malé i velké ukryté v záplavě květin - podoba bude upravena dle požadavku Povodí

mlatová cesta

E - výseky v lučním porosty

sedací prvek

F - pomyslná „záď“ lodi - nejatraktivnější místo na ostrově. Lavička zde umístěná může být pojednána jako umělecký prvek, který poslouží nejen k
odpočinku, ale stane se zároveň podpůrným prvkem pro pořádání svateb.
G - dřevěná plocha - taneční parket / dřevěné solárium posiluje rekreační potenciál místa
H - „rám“ výhledu na Lužnici
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VEGETAČNÍ SLOŽKA

Kosterní dřeviny:

Luční porost:

Dub zimní (Quercus petraea)
Dub letní (Quercus robur)
Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
Borovice lesní (Pinus sylvestris)

např. směs Rusalka fa Agrostis
travinobylinná směs do podrostu – Travinobylinná směs určená do podrostu listnatých nebo smíšených hájů a lesoparků. V křovitých světlých lesních lemech porost více pokvete. Směs je specifická vysokým podílem lipnice hajní a metlice trsnaté, které dobře snáší zastínění
a vytváří jemný travnatý porost evokující tajuplnou atmosféru pohádkového prostředí pro tančící víly. Obsahuje byliny jako je například
orlíček, bukvice, zvonek, svízel, kuklík, jestřábník, černohlávek, řimbaba a další

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Bříza (Betula pendula)
Zvolené taxony dřevin odpovídají přírodním podmínkám dané lokality.
Výsevy
travobylinných
směsírabato
budo v nejexponovanějších místech dosázeny trvalkami dle světelných a vláhových podmínek. Tato místa budou specifikována v rámci prováděcí dokumentace.
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