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Předmětem architektonické studie je návrh lesoparku přírodního charakteru v okolí kaskády rybníků založených na
Svépravickém potoce a Zóny pro aktivní odpočinek a rekreací na parcelách jižně od Olomoucké dálnice.
Studie respektuje existující samostatný projekt krajinářských úprav v okolí biologických rybníků a navazuje ze západní
strany na protihlukový val ze sedimentu a louku s roztroušenou zelení, navržené na pozemcích ve vlastnictví Hl. m. Prahy,
svěřené do vlastnictví MČ Horní Počernice.
Stávající i nově navržené cyklostezky budou dovybaveny mobiliářem dle celkové koncepce pro Horní Počernice.
Příklady mobiliáře podél cyklostezek jsou uvedeny v příloze této studie.
Vzhledem k čistě přírodnímu charakteru území v okolí kaskády rybníků jsou navržené spíše úpravy vedoucí k přírodě
blízkému stavu okolí, neboť pouze takové úpravy mohou být trvalé udržitelné. Studie počítá především s celkovou
revitalizací rybníků, břehů a potoka, dále s doplněním potřebné mobiliáře a sportovišť přírodního charakteru.
Pro aktivní využití volného času bude sloužit Zóna pro aktivní odpočinek a rekreací. Tato funkce je navržená na
pozemcích, které jsou oddělené od biologických rybníků dálničním tělesem. Zóna bude napojená na síť stávajících
cyklostezek. Součásti zóny budou pumptrack dráhy pro malé a velké cyklisty, kopec pro sáňkaře se skluzavkou, přírodní
cvičiště, ohniště pro grilování vč. krytého altánu s posezením, kondiční hřiště z přírodních prvků, studna s pitnou vodou,
hřiště pro pétanque, apod.. Obdobné organizované aktivity budou koncentrované také v blízkosti koupaliště.
Zpevněné plochy a cesty jsou navržené z přírodních materiálů, jejíchž architektonický výraz je přirozený a vizuálně
nerušící. Betonové povrchy doporučuji upravit na povrchy přírodní, např. povrch mlátový, štěrkový, či použití
zatravňovací dlažby.
Podél břehu navrhuji doplnit cestičky jednoduchými dřevěnými lavičkami á cca 50 -150m.
Koupaliště doporučuji vybavit převlékacími kabinami se sociálním zázemím, dřevěnými lehátky a koši pro tříděný odpad.
Stávající chátrající lávku by bylo vhodné nahradit novým dřevěným molem.
Veškerý mobiliář bude koncipován tak, aby sjednotil soustavu rybníků na kaskádě a drobné nuance naopak jednotlivé
rybníky odlišily a vytvořily orientační body v krajině.
Stávající podchod, který je v současnosti v zanedbaném stavu, doporučuji řádně osvětlit a vyspravit povrchy stěn a
stropu. Tyto plochy mohou sloužit pro organizovanou malbu, výstavu obrázků či plochy určené pro legální grafitti.
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Nezbytně nutné je nové bezpečné napojení pro pěší a cyklisty Zóny pro aktivní odpočinek a rekreací a koupaliště na
stávající cyklostezku.
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