
motto: Zadumaná zákoutí .... ne zlovolnou líbivostí, ale cudnou malebností .... okouzlují.

                   Divadlo Sklep

KONCEPT

      LES A MĚSTO, LES A RYBNÍK, LES A PARK ..... PŘÍRODA A ČLOVĚK
       

ŠIRŠÍ VAZBY

Z hlediska širšího území je klíčem k řešení lokality nalezení vztahu mezi lesoparkem a Vodňany a mezi 
lesoparkem a rybníky. S rybníky (a snad i řekou a zelení kolem ní) tvoří lesopark celek, jakýsi přírodní 
protiklad zastavěného území, přirozenou rekreační zónu měřítkově městu odpovídající.  

Vztah lokality k městu určuje příčná orientace řešeného území, výhledy z lesoparku na městskou vedutu s 
kostelní věží a komponovaný přístup do lesoparku po hrázi.

Vztah lesoparku a rybníků je ještě těsnější, vodní hladina tvoří klidný přirozený rámec řešeného území, 
umožňuje jednoduchou orientaci a obohacuje řešené území o třpytivou vodní hladinu. Na rozhraní lesoparku a 
rybníků vzniká nejintenzivněji využívaný prostor čerpající z obou.

LESOPARK

Pro návrh lesoparku je rozhodující vztah mezi lesem a parkem, v obecnější rovině vztah člověka a přírody. Po 
dlouhodobém a intenzivním účelovém využívání až vytěžování lokality člověkem máme možnost pojednat ji 
jako místo, kde moderní uspěchaný člověk znovuobjeví přírodu v její podstatě. Nechceme lesopark zaplnit 
další „hospodářskou“ funkcí – tentokrát sportovně-rekreační. Vždyť úplně stačí se na chvíli zastavit, zapojit 
smysly a můžeme vnímat mýtinu, les a vodu. Stačí se zaposlouchat a slyšíme šumět vítr a cvrlikat ptáky, 
šplouchat vodu a kuňkat žáby, bzučet hmyz a možná i trávu růst. Navrhujeme v lesoparku tři zátiší spjatá se 
zemí, vzduchem a vodou - tři místa jitřící smysly a uklidňující duši.

Lesopark scelujeme, nesmí zůstat rozdělen na dvě půlky. Zásadní roli hraje rozmanitost všech dílčích prvků 
návrhu – prostorů, zeleně, cestní sítě i aktivit. Koncepty všech těchto prvků jsou založeny na vytvoření 
hierarchie a znovuobjevení vzájemných vazeb s ostatními dílčími prvky.

Území pojmenované jako ZÁTIŠÍ chápeme jako tiché a klidné. Takovému pojetí odpovídá horní část lesoparku se 
sítí cest, mýtin, různých typů lesa a symbolických altánů. Urbanizovaná část lesoparku s rušnými aktivitami je 
umístěna v dolní části lesoparku, u vody, blíže městu a škole. Tvoří doplněk a zázemí lesoparku.

Cesty a významná místa tvoří dohromady hierarchizovanou komunikační síť, která je dostatečně jednoduchá a 
přehledná, aby v ní návštěvník nezabloudil a zároveň maximálně různorodá a zajímavá, aby se v ní návštěvník 
nenudil ani při opětovné návštěvě.
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NÁVRH

ARCHITEKTURA KRAJINY

Tři krajinářské stavby významného měřítka úzce spjaté s vlastním místem – zátiším (loukou, terasou s vyhlídkou 
a vodní hladinou) - představují zhmotnění hlavní myšlenky lesoparku: navrátit člověku schopnost vnímat 
základní projevy přírody. Aby to příchozímu bylo umožněno, jsou u nich navrženy přístřeší – altány pro 
zastavení, zklidnění, usednutí. Každý z prostorů je jinak vegetačně pojednán a nabízí jedinečné místo v 
lesoparku. Návštěvník může začít vnímat své okolí všemi smysly.

ZÁTIŠÍ NA LOUCE - ZEĎ NA LOUCE, LUČNÍ ALTÁN

člověk je spojen s matkou zemí, je ukotven v místě a ve světě...

Přestože louka není součástí zadaného území, považujeme ji za důležitou součást lesoparku (za jednoznačnou 
hranici lesoparku považujeme silnici č.22). 
Louka je částečně rozdělena v přirozeném místě na podélnou a centrální část. Větší část louky bude sečena  
jednou až dvakrát ročně a bude divoká, menší část bude sečena pravidelně a bude určena pro volný pohyb 
návštěvníků. V průběhu roku i let se může tvar a poměr kosených a nekosených částí louky měnit.
Okraje louky budou tvořeny vzrostlými stromy, náletový porost bude pravidelně odstraňován; Ideálem je 
stávající podoba východní strany louky s řídkými duby s travním podrostem.

ZEĎ - krajinný prvek svázaný s loukou - se zemí; betonová mírně zvlněná pohledová zeď zabraňuje šíření hluku a 
obecně ruchu z hlavní silnice do území (nejen na louku), zároveň definuje nejdůležitější (horní a dlouhou) stranu
louky; mírně zvlněná, kopíruje částečně průběh vrstevnic.
Na zeď je navázán dřevěný altán pro posezení v místě, kde je zeď nejvyšší. Dřevěné zastřešení je uloženo na 
korunu zdi.
Výška zdi proměnlivá od 0 do cca 4,5m; zeď bude částečně porostlá zelení a to ze strany louky i silnice.

Zeď symbolicky vymezuje území náležející přírodě a lidem od hlučné, páchnoucí a prašné silnice.

ZÁTIŠÍ S VYHLÍDKOU - CHODNÍK NA TERASE, VYHLÍDKOVÝ ALTÁN

člověk vzhlíží k ptákům, protože by také rád létal...

Náhorní plošina na rekultivované skládce nabízí cennou rovinu ve svažitém území a atraktivní vyhlídku na 
rybníky, pobytový palouk i město. Nabízí procházku ve vzrostlém rákosí a dalších bylinách a mezi stromy – 
solitéry.

CHODNÍK směřující k vyhlídce – krajinný prvek svázaný se vzduchem; betonový ostře klikatý chodník, s přesně 
řezanými okraji, vinoucí se 15cm nad okolním terénem se vzrostlým rákosem. Vybíhá nad svah a je ukončen 
vyhlídkovým altánem s dřevěným zastřešením. Střecha altánu je kratší než vysutá část chodníku a je posazena 
vysoko nad ním.

Vyhlídka symbolicky propojuje dolní rušnou a horní klidnou část lesoparku, ale i lesopark s městem.

ZÁTIŠÍ U VODY - SCHODY V PRŮSEKU, VODNÍ ALTÁN

vodní hladina zrcadlí člověka takového, jaký opravdu je...

Průsek lesním porostem odhaluje lesní meze s travnatým a bylinným porostem a umožňuje přímé propojení 
kopce s rybníky. Výhled z horní podesty směrem k vodě se rozšiřuje směrem dolů a doleva od schodů. 
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SCHODY vedoucí k vodě – krajinný prvek svázaný s vodou; betonové schody šplhající stávající příkrou úžlabinou 
na úbočí kopce. Sledují sklon svahu, v místě přirozených teras se mění v podestu; Schody usnadňují přístup na 
vyhlídku pod vrcholem v období plískanic. Jsou široké 1,5m s ostře řezanými okraji, vysoké 15cm nad okolním 
lesním terénem. U vody vybíhají nad vodní hladinu a tvoří rozšířenou podestu – altán (molo) s dřevěným 
zastřešením.
Střecha altánu je dlouhá – protažená přes čelní hranu mola; je posazena nízko nad ním.

Schody symbolicky propojují lesopark s rybníky, les s vodou a vodní hladinu s kopcem. 

MÝTINY
Lesní palouky, větší se stromy-solitéry, menší např. na rozcestí nebo u starých ovocných stromů. Pravidelnou 
údržbou bude zamezeno jejich postupnému zabírání náletovou zelení. Pokud to je možné, pak mýtiny navazují 
na světlý les.

SVĚTLÝ LES
Udržovaný, prostupný a prosvětlený les, ideálně s travnatým a bylinným podrostem; první patra stromů 
vyvětveny, podrost Dle stávající skladby lesa buď druhově různorodý, nebo v případě nové výsadby druhově více
sjednocený.

TMAVÝ LES
Nejčastěji stávající les ponechaný přirozené obnově; s hustým spodním podrostem, špatně prostupný, vytvářející
vnější hranici lesoparku. Nachází se především v biocentrech, většinou v biokoridoru, na špatně přístupných 
příkrých svazích a v blízkosti silnice č. 22.

POBYTOVÁ LOUKA + POBYTOVÝ BŘEH
Zázemí lesoparku; komponované prostranství orientované k vodě, ohraničené vzrostlými stromy. V podélném 
směru začíná u kapličky a vrcholí vyhlídkovým altánem. Travnatá plocha se zdánlivě nahodile rozmístěnými 
ovocnými stromy, tvořícími kontrast ke vzrostlým stromům v lesoparku a zároveň připomínku dřívějšího 
hospodářského využití lokality. Ovocné stromy jsou zčásti nové, zčásti bude provedena probírka stávajících 
stromů. Trávník pod stromy bude udržovaný – pravidelně sečený. Louka bude intenzivně využívaná pro hry, 
zábavu, odpočinek a posezení. Příležitostně může být využita například pro koncert pod širým nebem, zahradní 
slavnost, hody, majáles apod.
Louka těží z blízkosti vody, restaurace a rybářských škol. Vzájemná provázanost louky a rybníků je podtržena 
uměle vytvořeným zálivem a komponovaným - přirozeně malebným břehem, který maximálně využívá 
rozmanitost přirozených břehových porostů v zálivu, výběžku a ostrůvcích. Vybavení pobytové louky zahrnuje:

- víceúčelové hřiště pro kopanou, basketbal, pozemní hokej a v zimě pro kluziště. Hřiště je ze dvou stran 
ohraničeno dvěma až třemi stupni sloužícími zároveň jako tribuna a je uměle nasvíceno

- tři travnatá hřiště na volejbal příp. nohejbal a fotbal

- dětské herní prvky u restaurace – prolézačka, houpačka, skluzavka, pískoviště

- dětské vodní prvky na oblázkové pláži – mlýnek, stavidlo, stanoviště a cíl pro házení žabek apod.

- dětskou stezka u vody (můstek, dřev. chodník, zavěšená lávka, vory mezi „pevninou“ a ostrovy atd.)

- mlatový plácek umožňující hru pétang

- piknikovací molo s veřejným grilem a posezením na molu

- veřejné tábořiště – místo pro táboráky s ohništěm

- minimalistickou veřejnou saunu – dřevěný box u vody, s kamny a lavicemi, max. pro 6 osob

- signál wifi
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V bezprostřední blízkosti louky se nachází přístřešek se zázemím.
Na druhé straně bývalé silnice  je situována opičí dráha a lanové centrum.
Mimo konkrétních aktivit louka nabízí dostatek volného prostoru pro lelkování, venčení psů, házení freesbee 
apod.

NÁBŘEŽÍ
Urbanizované nábřeží před školou symbolicky propojuje rybářské školy s rybníkem. Jedná se o reprezentativní 
předprostor rybářských škol, což však nevylučuje neformální využívání studenty. Stávající vzrostlé stromy jsou 
doplněny ovocnou alejí. Zpevněný břeh z gabionů místně klesá dřevěným molem těsně nad vodní hladinu. 
Modrá promenáda kolem vody nabude na významu v tomto úseku především po realizaci zamýšlené 
hydrobotanické zahrady.

MÍSTO S KAPLÍ
Prostranství před kapličkou představuje důstojné ukončení Zeyerovy promenády. Před kaplí bude zpevněná 
mlatová plocha doplněna symetricky komponovanou skupinou stromů, pod jejichž korunami budou umístěny 
lavičky.

VEGETACE

Koncept zeleně spočívá v průběžně navazující kompozici mýtin, světlého udržovaného průchozího lesa a 
hustšího přirozeného lesa s podrostem. Lesopark tak nabídne různé atmosféry a prostředí - introvertní a 
extrovertní. Koncept zeleně vychází ze stávající situace: 

 rozmanité geologické podloží a výrazná výšková členitost území určující vlhčí a sušší místa lesoparku

 pestrá mozaika stávajících rostlinných společenstev; věková, prostorová i druhová

 respektování navrhovaných opatření pro 2 lokální biocentra a 1 lokální biokoridor

Návrh se snaží maximálně pracovat se stávajícími porosty a podporovat jejich přirozenou obnovu.

SVĚTLÝ LES
V místech, která jsou druhově a prostorově zajímavá, návrh odstraňuje keřové patro a les tak prosvětluje a 
pocitově zpříjemňuje návštěvníkům. Podporováno bude bylinné patro. Přirozená obnova pomocí přirozeného 
zmlazování, věková diferenciace porostu žádána.

TMAVÝ LES
V těchto částech lesoparku (tj. biocentra a biokoridor, odclonění od silnice na severu území, terénní zlomy) 
zůstane zachováno i keřové patro. Tento porost vytváří introvertnější atmosféru, nabízí se spíše k průchodům 
než-li klidnému posezení a odpočinku.

MÝTINY
Výraznější probírky a kácení jsou navrženy v místech smrkových monokultur (tj. v biocentrech, kde neodpovídají
navrhovaným pěstebným opatřením).  Smrkové kultury budou nahrazeny mýtinami nebo budou zachovány 
pouze soliterní jedinci a do budoucna nahrazeny listnatými druhy podle přirozené potenciální vegetace bukové 
a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti – Quercetum). 

BŘEHOVÝ POROST
Zachování a prohloubení přirozené druhové rozmanitosti porostu podle přirozené potenciální vegetace.
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V jižní části řešeného území vzniká nový záliv rybníka Velká Podvinice, záliv bude tvořen oblázky osázenými 
vodní vegetací, bude tak tvořit částečně i čistící plochu zálivu.
U rybářských škol je podél komunikace plánována výsadba menších stromů do 6m snášející vyšší hladinu spodní
vody.

BÝVALÁ SKLÁDKA
Nálety pionýrských dřevin (akát, topol, vrba) budou postupně odstraněny a nahrazeny pouze soliterními stromy 
dlouhověkých druhů (jasan, dub letní), dále bude podporováno kosením stávající druhově bohaté bylinné patro 
(rákos, vratič, metlice,..).

LOUKA
Druhově pestré stávající travinnobylinné společenstvo bude zachováno a podpořena tak biodiverzita daného 
prostoru, v přechodových partiích (ekotonech) les-louka je navrženo odstranění náletů (tj. bez černý, 
ostružiny..), podpořeny tak budou průhledy do lesa.

POBYTOVÝ PALOUK S OVOCNÝMI STROMY
U restaurace budou zachovány stávájící perspektivní jedinci ovocných dřevin a dosazeny nové ovocné stromy  
(polokmeny, vysokokmeny)  snášející vyšší hladinu spodní vody. 

ÚSES
V biokoridoru „Na Vápenici“ i obou lokální biocentrech „U Svatého Vojtěcha“ a  „Kulovatý vrch“ se návrh snaží 
respektovat navrhovaná pěstební opatření a zachovává v 90% plochy věkově diferencovanou dřevinnou skladbu
přírodě blízkého přirozeného společenstva.
Z hlediska odstranění spodního patra ve světlém lese je navržen přesun stávajícího biokoridoru tak, aby byl 
veden výhradně ve tmavém lese s přirozeným bujným podrostem.

PŘIROZENÁ POTENCIÁLNÍ VEGETACE
Prostory v nejnižších částech lesoparku u vody náležejí do společenstev  Střemchová doubrava a olšina (spol. 
Quercus robur-Padus avium, spol. Alnus glutinosa-Padus avium) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), místy 
v komplexu s mokřadními olšinami (Carex elongatae-Alnetum) a společenstvy rákosin a vysokých ostřic 
(Phragmites-Magnocaricetea).
Při výsadbách budou upřednostňovány tyto druhy dřevin: Quercus robur, Padus avium, Alnus glutinosa, Tilia 
cordata, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Viburnum opulus. 

Prostor lesoparku ve svahu tvoří bukové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae – Quercetum petraeae, Abieti

– Quercetum).
Při dosadbách stávajících porostů a nových výsadbách budou upřednostňovány tyto druhy dřevin: Quercus 
petraea, Betula pendula, Carpinus betulus, Fagus sylvatica,  Tilia cordata, Pinus sylvestris, Quercus robur, 
Frangula alnus.

Dochované soliterně stojící ovocné stromy nacházející se poměrně rovnoměrně v celé ploše lesoparku budou 
zachovány. Pokud to je možné, snažíme se je zahrnout do mýtin.

PÉČE
Louka a bývalá skládka udržována v 1. sukcesním stádiu pravidelným kosením 2x ročně

Mýtina udržována v 1. sukcesním stádiu pravidelným kosením 1x ročně
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Světlý les - obnova porostu bude probíhat částečně přirozeným zmlazováním a dosadbou chybějících, málo 
zastoupených a nedostatečně zmlazujících druhů přirozené skladby

Tmavý les - přirozený sukcesní vývoj, odstraňování nevhodných náletů (např. akát), probírkami podporovat 
stávající listnáče v podrostu; přírodě blízký maloplošný podrostní způsob hospodaření; dále dle péče LHO.

Břehové porosty - přirozená sukcese, event. dosadba chybějících, málo zastoupených a nedostatečně 
zmlazujících druhů přirozené skladby; kosit ruderalizované partie 1- 2x ročně.

Navrhované vegetační úpravy jsou v intencích možných zásahů v lesích zvláštního určení. Po schválení finálního 
projektu obnovy lesoparku bude vytvořena nová LHO.

CESTNÍ SÍŤ

Koncept cestní sítě spočívá v návrhu rozdělení a hierarchizace cest z hlediska napojení na okolní trasy, 
náročnosti, rušnosti X klidovosti a specifické charakteristiky – kontakt s vodou, školou, výhledy, sportovišti). 
Jednotlivým stezkám byly na základě těchto obecných charakteristik přiřazeny konkrétní materiálová řešení, 
byla stanovena jejich šířka a nalezena přesná trasa řešeným územím.

FIALOVÁ STEZKA – VYCHÁZKOVÝ CHODNÍK, NAPOJENÍ NA DÁLKOVÉ TRASY

klidná nenáročná trasa, senioři i rodiče s dětmi, cyklisté

Nenáročná trasa přednostně vedená po vrstevnici, navazuje na dálkové trasy v krajině vedoucí východním a 
západním směrem. Časté lavičky pro odpočinek s výhledy do světlého lesa a na mýtiny.
Povrch jen částečně zpevněný, příčně vyrovnaný, charakter širší lesní stezky - šířka cca 2m.

ČERVENÁ STEZKA – STEZKA PO HRANĚ, VÝHLEDY DO KRAJINY, NA RYBNÍKY A NA MĚSTO

dramatická, klikatící se stezka podél hrany zlomu, průhledy do krajiny, místa s lavičkami 

Stezka těží z dramatické topografie terénu, maximálně využívá hranu a průhledy mezi stromy na rybníky a město
(kostelní věž). Přírodní hrana může být místy uměle zvýrazněna – zpevněna, místy je možné uvažovat i o 
zábradlí. Stezka začíná a končí uvnitř lesoparku. S fialovou stezkou se občas kříží a dohromady tak umožňují 
návštěvníkovi procházet lesoparkem různými trasami. Propojuje všechny tři krajinářské objekty.
Povrch nezpevněný, pouze mírně příčně vyrovnaný, charakter lesní pěšiny, šířka cca 1,5m.

MODRÁ STEZKA – PROMENÁDA KOLEM VODY

studenti na molu, nábřeží, travnatý břeh, piknik na molu, hry na oblázkové pláž, cyklisté

Stezka na pomezí lesoparku a rybníků; propojuje výhledově plánovanou hydrobotanickou zahradu, nábřeží před 
školami, předprostor restaurace, prostranství u vody, les a chatové osady. Na nábřeží před školami bude 
charakter stezky reprezentativní, na prostranství u vody spíše neformální a přirozeně meandrující. Nabízí přístup
na různorodé prvky pro krátké zastavení (lavičky) i pobytové nábřežní prvky (mola, schody do vody, oblázkovou 
pláž, volně přístupnou saunu).
Povrch zpevněný štěrkový (MZK), charakter parkové stezky, bez obrubníků, šířka cca 2,5m, možný občasný 
pojezd automobily. 
Celoroční užívání pro všechny věkové skupiny; je součástí okružní cesty kolem rybníků a stávající naučné stezky 
Voda je věda. V úseku na pobytové louce bude udržována i v zimním období.
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ŽLUTÁ STEZKA – PĚŠINA ZA ŠKOLOU

klid, ticho, soustředění, vztah ke škole 

Lesní pěšina vedoucí za školou, mimo hlavní atrakce a ruch lesoparku. Propojuje zákoutí – venkovní učebny či 
studovny využívající pravděpodobně bývalých lomů,  vybízí k rozpravám, učení a rozjímání. Lavičky jsou v 
zákoutích naproti sobě nebo v kruhu, samotná zákoutí jsou zelení i tvarem terénu odcloněna od pěšiny.
Povrch nezpevněný, charakter lesní pěšiny, šířka cca 1m.

BÝVALÁ PÍSECKÁ SILNICE

čilý ruch, smíšený provoz chodců, cyklistů a výjimečně i aut, příčná trasa s výhledem na pobytovou louku a vodu

Bývalá silnice směřující z Vodňan na Písek a okolní plochy s nově definovanými funkcemi zázemí lesoparku. Bude
sloužit chodcům, cyklistům a v určitých místech i autům pro parkování. Průjezdu automobilů územím bude 
zamezeno sloupky (namísto stávajících svodidel, která představují bariéru a budou odstraněna).

Bývalá silnice bude rozdělena do dvou částí. Ve spodní části bude sjednocena šířka asfaltové komunikace 
(zrušeny stávající rozšířené zálivy); asfalt bude místně graficky pojednán (nabarven - budou na něj doplněny 
např. nápisy, čísla, symboly). Namísto zálivů budou okraje vysypány štěrkem, který sjednotí a zkultivuje okraje 
cesty. Úsek bude ukončen přístřeškem se zázemím sportovišť.
V horním úseku budou do asfaltu vyřezány boční výřezy – nepravidelné záseky různých velikostí a tvarů, které 
budou osázeny stromy. Mezi bočními záseky zůstane průběžný cca 3m široký pruh původní silnice. Boční příkopy
budou částečně zasypány. Koruny stromů z obou stran bývalé silnice se propojí - lesopark přestane být rozdělen 
na dvě části.

ZEYEROVA PROMENÁDA

rušné korzo rodin s dětmi, cyklistů, seniorů

Hráz rybníka zajišťující hlavní přístup do území od Vodňan bude obnovena jako Zeyerova promenáda. Zůstane 
zachováno rozdělení komunikace pro pěší a cyklisty od silnice. Stávající trojřadá alej bude zachována a 
doplněna, svodidla budou odstraněna. Prostřední pás zeleně mezi silnicí a promenádou bude osázen okrasnou 
zelení do výšky cca 1m. Stávající břehové porosty budou z větší části odstraněny, aby byl umožněn kontakt 
projíždějících a procházejících s hladinou.

OSTATNÍ STEZKY
Nevýraznými barvami jsou v grafické části značeny stezky lokálního významu, nedůležité pro převládající provoz 
lesoparku. Jedná se o stávající stezky nezahrnuté do hlavní cestní sítě, propojky, pěšinu mezi ostružiním v 
průseku VN apod.
Pouze několik kratších úseků stávající cestní sítě nebylo zahrnuto do sítě navržené – například strmá pěšina na 
úbočí Kulovatého vrchu, která je vystavena neúnosnému hluku z blízké silnice E49.

STAVBY

RESTAURACE S MOLEM
Rybářská bašta u vstupu do lesoparku, těží z blízkosti školy, hřišť a herních prvků a rybníka. Předprostor 
restaurace pod korunami vzrostlých stromů je využit nejen pro parkování návštěvníků lesoparku i restaurace, ale
i jako informační bod s orientačním plánkem a lavičkami.
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PŘÍSTŘEŠEK NA ASFALTOVÉ CESTĚ
Zázemí lesoparku; jednoduchý dřevěný přístřešek nabízející návštěvníkům lesoparku i uživatelům sportovišť wc, 
zamykací skříňky pro uložení osobních věcí, venkovní pítko a přístřeší. Pro správce lesoparku je určen sklad např.
demontovatelného vybavení hřišť, herního vybavení - sítí apod. 

POBYTOVÉ PRVKY NA BŘEHU RYBNÍKŮ
Molo s veřejným grilem, pobytové molo pro studenty, molo pro dva, sauna na ostrově;
dřevěné konstrukce levitující částečně nad vodou, bez zábradlí

MOBILIÁŘ
Dřevěné masivní jednoduché lavičky, některé s opěradlem jiné bez; na loukách několik dřevěných lehátek.
Info point – informační tabule – orientace v lesoparku, řád lesoparku, provoz hřišť apod.
Veškerý mobiliář jednoduchý, moderní, dřevěný – nepoutá na sebe pozornost, neruší přírodní prostředí. 
Rozmístěn místy organizovaně, místy nahodile, ve stínu stromů i na slunci.
Veřejné osvětlení Zeyerovy promenády, kapličky, prostranství před restaurací, dolní části (nejširší) asfaltové 
komunikace až k přístřešku pro zázemí, víceúčelového hřiště.

ETAPIZACE

ETAPA I :
- terénní úpravy – vyrovnání zpevněných stezek, úpravy břehu rybníků (mimo nábřeží před školou)
- kácení zeleně, vymýcení podrostu a vyvětvení stromů ve světlém lese
- realizace zpevněné i nezpevněné cestní sítě včetně mobiliáře; info point
- výsadba nové zeleně
- realizace krajinářských objektů s altány a pobytových prvků na březích rybníků
- realizace sportovního, herního a dalšího vybavení pobytové louky (hřiště, herní prvky, osvětlení)
- realizace přístřešku pro zázemí pobytové louky a lesoparku

Časový horizont pro dosažení etapy I: 2 roky.
Nárůst nových výsadeb listnatých stromů do cílové podoby: cca 15-20 let

ETAPA II :
- úprava hráze – Zeyerovy promenády (zeleň, mobiliář, bezpečnostní prvky mezi silnicí a korzem)
- realizace restaurace (soukromý investor)
- realizace nábřeží před školou (zpevněný břeh, ovocná alej, mobiliář)
- realizace sauny, opičí dráhy a lanového centra
- realizace opatření vedoucích k lokálnímu zklidnění silnice č. 22

VYUŽITÍ DLE VĚKOVÉ SKUPINY

JUNIOŘI
- všechny stezky a veškeré vybavení lesoparku

SENIOŘI
- udržované zpevněné stezky
- plácek pro pétang
- sauna
- lavičky, odpočinková místa
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VYUŽITÍ DLE ROČNÍHO OBDOBÍ

UŽÍVÁNÍ V TEPLÉM OBDOBÍ
- všechny stezky
- všechny pobytové prvky (altán, molo...)
- všechna venkovní herní či sportovní zařízení
 

UŽÍVÁNÍ VE STUDENÉM OBDOBÍ
- udržované zpevněné stezky
- víceúčelové hřiště jako kluziště
- lesní pěšina nad kapličkou jako sáňkovací dráha
- sauna
- tábořiště

DOPORUČENÍ

Lesopark řešit zároveň s rybníky – tvoří nedělitelný celek !
Urbanizované X divoké břehy, okružní stezka, Zeyerova promenáda, naučná stezka, přístup k hladině – vše 
souvisí s rybníky i lesoparkem, řešení jednoho ovlivní druhé.

Zklidnění dopravy v místě křížení bývalé silnice stoupající lesoparkem a silnice č. 22 !
V minulosti došlo k odtržení Vodňan od Radčic a od Radčického vrchu coby nejatraktivnější vyhlídky do okolní 
krajiny v širokém okolí. Obnovení přímého pěšího a cyklistického propojení Vodňan a Radčic považujeme za 
jeden z klíčových předpokladů pro fungování budoucího lesoparku.

SEZNAM PŘÍLOH:

1. PANEL Č. 1

2. PANEL Č. 2

3. PANEL Č. 3

4. TEXTOVÁ ČÁST

5. OBÁLKA AUTOR II. KOLO

6. OBÁLKA CD II. KOLO
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