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1 - hlazený betonový kruh s ornamentem, průměr 18m

2017 stav Návrh odstranění

strom stávající - kácení - neperspektivní dřevina
strom stávající - kácení - kompoziční důvody

2030 2070

2 - travnatý čtverec s betonovým ohraničením
3 - polopropustný mlat, plac s kašnou, záchodky a sezením

6 - rozšířené chodníky v prostoru náměstí mají iniciovat oživení
parteru bytových domů, mohou být využity pro venkovní sezení,
výstavu zboží, atd...

8 - bezbariérový přístup do kláštera

4 - plac s hřištěm pro děti
5 - ukončení náměstí směrem k bytovému domu.
Vytvoření paty domu travnatým pásem. Nový širší
chodník pro chodce i cyklisty.

7 - pražská mozaika s ornamentem, plocha před
klášterem může být využita v případě různých
svátků, na tuto plochu je umožněn vjezd

12 - nová zahradní zeď oddělující klášterní zahradu
od veřejné části

10 - plácek před skautskou klubovnou
11 - školní skleník

20 - pražská mozaika, kaluž na plácku před vstupem do zahrady
21 - psí loučka ohraničená plotem
22 - podzemní kontejnery

30 - venkovní učebna
31 - průhledný kovový plot s podezdívkou
32 - prostor s herními prvky
33 - zahrada mateřské školky
34 - cykloboxy
35 - parkování učitelů
40 - parkování
41 - terénní vlna - tribuna

9 - možnost dostavby bytového domu, způsob
dotvoření hrany náměstí

13 - školní zahrada
14 - komunitní zahrada
15 - hřiště
16 - místo sezení
17 - louka
18 - louka
19 - klášterní zahrada

Hospodaření s dešťovou vodou
náměstí před klášterem klášterní zahrada předškolí

zóna 30 50 km/h

Širší vztahy, řešení dopravy

Legenda

ulice podél náměstí

Zacházení s vegetací

luneta / točna
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Návrh řešení podporuje prostor zahrady jako místo
setkávání a klidného odpočinku. Zahrada se stává
místem pozorování přírody, pěstováním plodin a
společenských událostí, které zde díky působení
kláštera a základní školy zasahuje různorodé věkové
a sociální skupiny občanů.
Zahrada je kompozičně rozčleněna na několik částí
- klášterní část, školní část, travnaté hřiště a
komunitní část.
Koncepce zahrady navazuje na stávající výrazné
kompoziční prvky - ohradní zeď kláštera,
borovicové aleje a obvodový lem dřevin. Zahrada je
členěna pomocí zpevněných matových pěšin, které
vytváří základní prostorový rastr.
Klášterní uzavřená část je navržena v těsném
sousedství objektu kláštera a kostela, je oddělena
nově navrženou zdí, která zajišťuje řeholníkům
uzavřený soukromý prostor.  Do klášterní zahrady
se vstupuje přímo z objektu kláštera, další vstup je
od skautské klubovny nebo z hlavní osy zahrady.
Zahradu tvoří slunná a stinná část. Stinná část je
tvořena stálezelenými rostlinami s podrostem
trvalek, slouží ke klidnému rozjímání a v parných
letních dnech poskytuje stín. Může zde být umístěn
kompost a přístřešek na nářadí. Slunná část je
přimknutá k vstupům do kostela. Je zde navržen
mlatový povrch, do kterého jsou vloženy pravidelné
záhony pro pěstování zeleniny, květin nebo vinné
révy. Součástí slunného parteru je nádržka na vodu,
která slouží k závlaze pěstovaných rostlin.

Školní část je umístěna ve vhodné poloze vzhledem
k oslunění záhonů. Je zde prostor pro zeleninové a
květinové záhony, budou zde vysazeny ovocné
stromy a keře, ke klášterní zdi je umístěn pěstební
skleník. Střídání slunných a stinných míst zajišťuje
možnost pěstování na základě permakulturních
principů. Součástí je nádržka na vodu, která bude
využívána pro zalévání. Školní část je oplocena
nízkým plaňkovým plotem.
Za komunitní část je možné považovat všechny
ostatní plochy na zahradě, které se mohou pod
rukama stálých návštěvníků postupně přetvářet v
menší či větší plochy zahrádek se zeleninou,
květinami, bylinami. Jestliže návštěvníci zahrady
raději zvolí usebrání ve stínu stromů, zahrada se
může proměnit v mozaiku pravidelně stříhaných a
lučních trávníků s roztroušenými solitérami
ovocných stromů. Pevná struktura zahrady
umožňuje extenzivní i intenzivní využití a jemná
mozaika společenstev zajistí vysokou pestrost
rostlin i živočichů. Součástí komunitních ploch je
místo pro mobilní altán, lavičky, piknikové stoly.
Součástí návrhu zahrady je sestava akumulačních
nádob na dešťovou vodu, která bude sváděna ze
střechy kláštera a bude využívána na závlahu
pěstovaných rostlin a trávníků. V jednotlivých
rozích zahrady jsou povrchové retenční nádrže,
předpokládá se ruční odběr vody.

V péči o zahradu se předpokládá sdílená správa ZŠ
a města Plzně s dobrovolníky z místní komunity.

Řez  zahradou dominikánů

Řez zahradou základní školy a pobytovou loukou

Řez komunitní částí zahrady a hřištětem
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