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Bývalá vesnice, dnes již součást Prahy. S rozrůstající 
se zástavbou se historické centrum Vinoře s náměstím 
ocitá mimo těžiště obce. Dnes roli centra plní roztříš-
těné prostory podél frekventované hlavní komunikace. 
Definuji nové centrum – v srdci Vinoře se vynoří nové 
náměstí a park.

Formerly a village, now part of Prague. With the growing 
development, the historic center of Vinoř with the 
square finds itself outside the center of the own. To-
day, the role of the center is played by fragmented 
spaces along busy main road. I designed a new center - 
a new square and park will appear in the heart of Vinoř.
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ANALÝZY / ANALYSIS
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ŠIRŠÍ VZTAHY / WIDER CONNECTIONS

ČR

Czech Republic

řešené území

site

MČ Vinoř
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Vinoř se nachází na severovýchod-
ním okraji Prahy. K hlavnímu městu 
byla připojena v roce 1974.

Bývalá vesnice se 4000 obyvatel 
se rozkládá podél ulice Mladobole-
slavské mířící od Prahy k Brandý-
su nad Labem. V rámci plánované 
dostavby Pražského okruhu by se 
mohl výrazně zklidnit provoz na 
této komunikaci. 

Vinoř je obklopena dalšími ves-
nicemi. Ty na severovýchodě se 
také staly součástí Prahy (Satalice, 
Kbely, Miškovice). Zástavba Vinoře 
a  sousední vesnice Přezletic více-
méně srostla. 

Mezi Vinoří a Kbely se v nedávné 
době vybudovalo golfové hřiště. 
Stavba se táhla od roku 2007, maji-
tel je zadlužen a v podstatě se čeká, 
až zkrachuje. Je s ním vyjednáno 
zbudování chodníku a cyklostezky 
podél hřiště propojující obě obce. 
Při současné nejasné situaci, co 
s golfem, občané doufají v přeměnu 
na lesopark.

V okolí Vinoře je několik cenných 
přírodních lokalit. Přímo v obci je 
Přírodní rezervace Vinořský park, 
ze které se dá dále pokračovat po 
naučné stezce do Přírodní památ-
ky Bažantice v Satalicích. Dalším 
unikátním místem v okolí je Přírodní 
památka Letiště Letňany, kde se 
vyskytuje ohrožený sysel obecný 
a na něj navázané organismy. 

Vinoř is located on the north-eas-
tern edge of Prague. It was connec-
ted with the capital in 1974.

The former village with approxi-
mately 4000 inhabitants is located 
along Mladoboleslavská Street, 
which runs from Prague to Brandýs 
nad Labem. Thanks to the planned 
completion of the Prague Ring 
Road, traffic on this road could be 
calmed down.

Vinoř is surrounded by other villi-
ges. The build-up area of Vinoř and 
the neighboring village Přezletice 
has already merged.
 
Between Vinoř and Kbely there was 
recently completed a golf course. 
The owner is in debt and people are 
waiting for it to go bankrupt. Peop-
le are hoping to turn the golf course 
into a forest park.



HISTORIE / HISTORY
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Vinoř bývala vesnicí 13 km za Pra-
hou, kudy procházela důležitá 
poutní cesta spolu se zemskou 
cestou z Prahy do Staré Boleslavi. 
Touto cestou putoval kníže Václav 
do Boleslavi, kde byl  28. září 935 
zavražděn. Kaple lemující tuto ces-
tu jsou zde dodnes.

Na začátku 18. století ve Vinoři vy-
rostlo sídlo Černínů – zámek Vinoř, 
který byl později barokně přesta-
věn Františkem Maxmiliánem Kaň-
kou. Spolu s náměstím, kostelem 
Povýšení sv. Kříže a zemědělským 
dvorem tvořily tyto stavby centrum 

města. Na kraji obce u cesty lemo-
vané alejí se objevuje hřbitov a jiho-
západním směrem cihelna.
 
Kolem roku 1937 sledujeme rozvoj 
zástavby na severní straně hlavní 
cesty vedoucí z Prahy k Brandýsu 
nad Labem. Z bývalých polností 
se stávají stavební parcely, které 
se postupně plní rodinnými domy. 
Na severovýchodě obce vzniká 
v 60.  letech 20. století průmyslová 
zóna a severní strana Vinoře svou 
rozlohou i počtem obyvatel defini-
tivně předčí historickou část.

Vinoř used to be a village 13 km out-
side Prague, through which an im-
portant pilgrimage route to Stará 
Boleslav passed. The chapels lining 
this road are here until today. 

At the beginning of the 18th centu-
ry, the Vinoř chateau was built. To-
gether with the square, church and 
the farmyard, these buildings for-
med the town center. A cemetery 
and a brickyard appear on the edge 
of the village.

In the middle of the 20th cen-
tury, the housing development 
on the north side of the main road 
began. The former fields become 
building plots, which were gradua-
lly being filled with family houses. 
An industrial zone was established 
in  the northeast of the village 
in  the 1960s, and the northern side 
of  Vinoř, with its size and populati-
on, definitely surpasses the histo-
rical part.



ROZDĚLENÍ / DIVISION VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ / PUBLIC SPACES
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The division of the village into the-
se two parts - historical and natural 
x new and residential - still causes 
problems. The historic center is’nt 
now in the town center and the 
focus is at the former edge of the 
village - in front of the cemetery. 
It should be a place of calm, not a 
hectic bus stop. The town is divi-

Rozdělení obce na tyto dvě části – 
historická a přírodní x nová a obytná 
– činí problémy dodnes. Historické 
centrum nyní není v centru města 
a těžiště se dostává na bývalý okraj 
obce – ke hřbitovu. Ten by měl být 
místem klidu, ne hektickou autobu-
sovou zastávkou. Město je rozděle-
no rušnou komunikací Mladobole-

slavskou, která je vedena v úzkém 
koridoru mezi domy přesně tam, 
kde je k dispozici nejvíce služeb. 
K těm už však není přidružen žád-
ný veřejný prostor. Těžiště města 
zároveň slouží jako parkoviště pro 
přespolní, kteří dále do Prahy po-
kračují MHD. Místo klidného prosto-
ru s množstvím obchodů, restaura-

cí a služeb a veřejného prostoru ke 
konání kulturních akcí dostáváme 
obraz hlučné frekventované silnice 
se zanedbanými zastávkami MHD, 
která dělí město na dvě části, které 
spolu nekomunikují.

ded by a  busy Mladoboleslavská 
street, which runs in a narrow cor-
ridor between the houses exactly 
where the most services are avai-
lable. Today centre is also used as 
a parking lot for people working in 
Prague. Instead of a quiet area with 
many shops services and a public 
space for cultural events, we get a 

noisy busy road with unkempt bus 
stops, which divides the town into 
two parts that don’t communicate 
with each other.

On the map you can see the yellow 
circles as recent meeting points.

As you can see, most public amani-
ties are concentrated on Mladobo-
leslavská street near the cemetery. 
The space in front of cemetery fun-
ctions as a square. People gather 
here and wait for the bus. Official 
public meetings are also held here. 
This dark space is paradoxically the 
busiest place and pedestrian junc-
tion of the village.
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VINOŘSKÉ NÁMĚSTÍ

Náměstí o velikosti návsi neplní 
svou funkci. Je pouze průchozím 
koridorem ke kostelu a škole.

HŘBITOV

Prostor před hřbitovem částečně 
převzal náplň náměstí. Lidé se zde 
sdružují, konají se tu oficiální veřej-
ná setkání, ale především čekají na 
autobus. Ponurý tmavý prostor se 
zničenými povrchy a zanedbaným 
mobiliářem je paradoxně nejruš-
nějším místem a pěším uzlem obce.

U NORMY

U obchodu Normy je část veřejného 
prostranství, kde se také potkává 
množství lidí. Je jím zastaralé par-
koviště a autobusová zastávka. Zde 
se lidé potkávají při cestě na nákup. 
Prostor jim však nenabízí žádný 
důvod k zastavení, tak co nejrych-
leji prchají. Za tuhých zim svah pod 
parkovištěm využívají děti k sáňko-
vání.

MLADOBOLESLAVSKÁ 
MEZI ZÁMKEM A HŘBITOVEM

Tato část hlavní dopravní tepny je 
většinou veřejnosti vnímána jako 
centrum města. Většina služeb, 
obchodů a restaurací se soustře-
ďuje v tomto rušném úseku s úzký-
mi chodníky.

HOFFMANŮV DVŮR

Hoffmanův dvůr je soukromý areál 
bývalé konírny. Obyvatelé města ho 
považují za v současnosti nejvhod-
nější prostor k pořádání veřejných 
akcí, kterých se tu skutečně pořá-
dá dost. To vypovídá mnohé o stavu 
veřejných prostranství ve Vinoři. 
Mimo to se zde pořádají soukromé 
akce jako svatby.

FARSKÁ ZAHRADA

Rozlehlá zahrada v srdci města, 
opět po většinu času nepřístupná 
veřejnosti. Navzdory tomu je vní-
mána jako velmi vhodné místo pro 
konání veřejných akcí. 

CENTRUM MARIAPOLI

Další rozlehlý prostor patřící církvi. 
Objekt s několika sály a ubytovací 
kapacitou slouží především k pořá-
dání soukromých akcí a konferencí. 
Prostorná zahrada je bez využití a 
církev ji nabídla k pronájmu měs-
tu. Otvírá se zde možnost vytvoření 
nového parku.

Vinoř byla vesnicí a svým charakte-
rem je vesnicí pořád. Jenže se bě-
hem svého vývoje stala noclehár-
nou pro Prahu, s čímž se pojí velký 
nárust počtu obyvatel. Na to už ale 
nereaguje dostupností služeb a ve-
řejného vybavení v obci. 

Na svou rozlohu nemá Vinoř zas tak 
málo veřejných prostranství. Jenže 
svou formou a stavem nenaplňují 
potřeby občanů. Navíc důležité ze-
lené parcely v centru města, které 
mají potenciál stát se městským 
parkem, vlastní církev.

Vinoř was a village and it still has 
character of village. However, du-
ring its development, it became 
a dormitory for Prague, which is 
associated with a large increase 
of population. It doesn’t respond to 
the availability of services and pub-
lic amanities.

Vinoř has quite a lot of public spa-
ces. But in their form and conditi-
on, they don’t meet the needs of ci-
tizens. Important green plots in the 
town center, which have the poten-
tial to become a park, are owned by 
the church. These private spaces 
have assumed some functions of 
public spaces.  

On the map you can see the light 
orange spaces, these are the pri-
vate spaces occupying many lots in 
the town centre. The dark orange 
spaces are public, but malfunctio-
ning.



PARTICIPACE / PARTICIPATION

JAKÝ TYP VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VÁM VE VINOŘI CHYBÍ?
 WHAT TYPE OF PUBLIC SPACE WOULD YOU ALSO LIKE TO HAVE IN VINOŘ?
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I have asked people, what type of public space would 
they also like to have in Vinoř. I got over 100 responds. 
Most people want a park as a place for relax and recre-
ation with a playground or park square as a space for 
meetings and recreation. 

V dotazníku jsem se ptala lidí z Vinoře, jaký typ veřej-
ného prostranství jim zde chybí. Dostala jsem více než 
100 odpovědí. Lidé chtějí park jakožto místo rekreace 
a odpočinku či parkové náměstí.



PŘÍRODA / COUNTRYSIDE

Větrná růžice

Wind rose

Průměrné denní teploty 

Average daily temperatures

Rybník Velká Obůrka využívaný jako koupaliště v 50. letech

Velká Obůrka pond used as an outdoor swimming pool in 50‘s

Pískovcové skály ve Vinořském parku

Sandstone rocks in Vinořský park

Bažinné olšiny v PR Vinořský park

Swamp alders in natural reservation Vinořský park
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Vinoří protéká Vinořský potok, na 
němž se nachází kaskáda rybníků. 
Jejich rekreační potenciál využí-
vají především rybáři. Rybníky jsou 
chovné (kromě rybníku U Kamen-
ného stolu) - špinavé, bahnité a za-
páchají rybinou. Ještě v 50. letech 
se rybník Velká Obůrka využíval jako 
přírodní koupaliště a je velká škoda, 
že je tato aktivita již minulostí.

Z geologického hlediska se Vinoř 
nachází převážně na křemenných 
pískovcích. V rokli Vinořského po-
toka nalezneme pás pískovcových 
skal. 

There is a cascade of ponds on the Vinořský stream. 
Their recreational potential is used mainly by fisher-
men. The ponds are used for fish breeding, so they are 
dirty, muddy and smelly. Back in the 1950s, the Velká 
Obůrka pond was used as a natural swimming pool.

From a geological point of view, Vinoř is mainly located 
on quartz sandstones. In the gorge of Vinořský potok 
we find a strip of sandstone rocks.

Přirozenou potenciální vegetací 
jsou tu dubohabřiny. Kromě dubů 
a habrů tu a tam roste i lípa srdči-
tá a javor babyka. V keřovém patře 
roste líska, hloh nebo zimolez. V 
bylinném patře je složení podobné 
jako u bučin-lipnice hajní, strdivka 
nicí nebo violka lesní. Během jarní-
ho aspektu rozkvétá sasanka hajní 
a pryskyřníkovitá.

Podél toků se jedná o nivní sedi-
menty, což jsou velmi úrodné půdy. 
V PR Vinořský park nalezneme cen-
né biotopy bažinných olšin. Mokřa-
dy se tvoří díky četným pramenům 
a rozlévajícím se rybníkům. Kdysi 
udržovaný zámecký park je nyní za-
rostlý hustým porostem s převahou 
lípy srdčité, javoru mléče, jasanu 
ztepilého, a starými duby letními.

The oak forests are a natural potential vegetation. 
In  addition to Quecus and Carpinus, the Tilia cordata 
and Acer campestre also grow there. Corylus, Crata-
egus or Lonicera grows in the shrub level. Anemone 
nemorosa and Anemone ranunculoides bloom during 
the spring aspect.

Along the streams are alluvial sediments, which are 
very fertile soils. In the natural reservation Vinořský 
park we can find valuable swamp alder forests. Wet-
lands are formed thanks to numerous springs and 
spilling ponds. 

Previously maintained park is now overgrown with 
dense vegetation with a predominance of Tilia corda-
ta, Acer Platanoides, Fraxinus excelsior and Quercus 
robur.
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Řešené území se nachází v dneš-
ním centru obce vedle hřbitova. 
Jedná se o nynější zahradu Centra 
Mariapoli, plochu u Normy a zdra-
votnického střediska. Tyto lokality 
dělí Mladoboleslavská ulice. 

Mladoboleslavská

CENTRUM MARIAPOLI

S Centrem Mariapoli je vyjednán 
pronájem jejich nevyužité zahrady 
městu. To by rádo oblast přemě-
nilo na park. Jedná se o převážně 
travnatou plochu na rovině o vý-
měře téměř 1ha, která je obehnána 
druhově rozmanitým živým plotem. 
Východní část pozemku město již 
v pronájmu má a vytvořilo zde jed-
noduché dětské hřiště. Ze severu 
pozemek sousedí se základní a ma-
teřskou školou. Na jižní straně je 
podél silnice chodník pod stromo-
řadím sakur (Prunus serrulata).

NORMA

Prostor u Normy dnes nejvíce žije 
díky autobusové zastávce. Hned 
vedle ní je situováno parkoviště. 
Na kopci pod parkovištěm a přileh-
lé zelené ploše v zimě sáňkují děti, 
občas zde stojí pouťové atrakce, ji-
nak je plocha nevyužitá. Z východní 
strany vede cesta k rybníkům Malá 
a Velká Obůrka a Naučné stezce po-
dél Vinořského potoka.

Area I want to work with is loca-
ted in the current center of the 
town next to the cemetery. Garden 
of  the Mariapoli Center, the area 
near Norma and the health center. 
These localities are divided by Mla-
doboleslavská street.

MARIAPOLI CENTER

Mariapoli center is a large space be-
longing to the church. The building 
with several halls and accommoda-
tion capacity is mainly used for pri-
vate events and conferences. The 
garden is useless, and the church 
offered it for rent to the town. The 
possibility of creating a  new park 
opens up here. It is a grassy plot on 
a plain with an area of almost 1 ha, 
which is surrounded by a species-
-diverse hedge. The eastern part 
of the plot is already transformed 
into simple playground. From the 
north, the area border on the pri-
mary school and kindergarten. On 
the south side, there is a sidewalk 
along the road under a tree line of 
cherries (Prunus serrulata).

 

NORMA SHOP

There is a part of the public spa-
ce in front of Norma store, where 
a  lot of people also meet. There is 
a car park and a bus stop. Here pe-
ople meet on the way to shopping. 
However, the space offers them no 
reason to stop, so they go away as 
quickly as possible. During winters, 
the slope below the car park is used 
by children for sledding. Someti-
mes there are fairground attracti-
ons, otherwise the area is unused. 
From the eastern side, the road 
leads to the ponds and natural part 
of Vinoř.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ / SITE
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DOPRAVA

Není dostavěn pražský okruh -> přetížená Mladoboleslavská
Parkující auta v centru obce, nedostatek parkovacích míst
Nedodělaný kruhový objezd
Špatné pěší spojení do okolních obcí – Přezletice, Kbely
Chybějící chodníky – Rosická, Klenovská
Nedostatečná dostupnost MHD (posílit + vlastní autobusové spojení)

CHYBĚJÍCÍ VYBAVENOST

Dětské hřiště, park (venčit psy, odpočinková zóna, sporty - běh, brusle, kolo), kavárna, řeznictví, doktoři
Chybí náměstí/ společenský prostor
Chybí aktivity pro teenagery (skatepark) -> vandalismus
Uzavřený zámek – v užívání policie
Nefungující nedodělané golfové hřiště – doufá se v přeměnu na lesopark

NEDOSTATEČNÁ ÚDRŽBA

Zanedbané veřejné prostory, rozbité cesty, odpadky
Nedostatečné veřejné osvětlení
Špinavé rybníky využívané jen rybáři -> biotop na koupání

Vyplývající mimo jiné z provedeného dotazníku / resulting from the made questionnaire

TRANSPORT

The Prague ring road is not completed 
Parking cars in the town center, lack of parking spaces
Unfinished roundabout, there is a temporary one
Bad pedestrian connection to the surrounding villages - Přezletice, Kbely
Missing sidewalks on frequented roads
Insufficient accessibility of public transport

LACK OF PUBLIC AMANITIES

Playground, park (dog walking, rest area, sports - running, skating, cycling), cafe, butcher, doctors
Square is missing
Lack of activities for teenagers (skatepark) -> vandalism
Closed chateau - used by the police
Problems with golf course – people hope in turning into a forest park

INSUFFICIENT MAINTENANCE

Unkempt public spaces, broken roads, garbage
Insufficient public lighting
Dirty ponds used only by fishermen

PROBLÉMY A HODNOTY / PROBLEMS AND VALUES

-
Dostatek zelených ploch v pěší dostupnosti
Rybníky
Historické jádro obce
Blízkost Prahy – dostupnost práce i služeb
Sounáležitost komunity, komunikace obce s občany, sdílení a setkávání

A lot of green areas
Ponds
The historic center of the village
Proximity to Prague - availability of work and services
Belonging to the community, communication of the municipality with citizens

+



KONCEPT / CONCEPT
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KONCEPT / CONCEPT

Jako zadání jsem si definovala 
přeměnu prostoru mezi Normou 
a  zdravotnickým střediskem spo-
lečně se zahradou Centra Mariapo-
li. Z těchto prostorů vznikne nové 
náměstí a městský park. 

Cílem je vytvořit reprezentativní 
centrum obce, které bude reflekto-
vat její vývoj a společenské změny. 
Vinoř si zaslouží moderní náměstí, 
které podtrhne, že Vinoř už dávno 
není jen vesnicí. Stala se maloměs-
tem, na jehož funkce však nebylo 
dostatek prostoru. 

As an assignment, I defined the 
transformation of the space 
between Norma and the medical 
center together with the garden 
of  the Mariapoli Center. A new 
square and city park will be created 
from these spaces. 

The aim is to create a representa-
tive center of the town, which will 
reflect its development and social 
changes. Vinoř deserves a modern 
square, which underlines that Vinoř 
is no longer just a village. It became 
a small town, but there was not 
enough space for its functions.

Vtisknu návrhu atributy města.

Řád. 
Pravidelnost. 
Rastr. 
Zpevněné plochy.

Některé vesnické rysy však stále 
zůstávají. 

Komunita. 
Blízkost přírody.

I will use attributes of the city.

Order. 
Regularity. 
Grid. 
Paved areas.

However, some village features still 
remain.

Community. 
Proximity to nature.

Kombinuji principy městské a ven-
kovské ve více rovinách. Prostor 
navazuje na okolní plochy zeleně, 
takže nový návrh do obce zapadne 
jako dílek skládačky a s Vinoří orga-
nicky splyne. Používám především 
domácí dřeviny, abych nepotlačo-
vala místní krajinný ráz. I město by 
mělo reflektovat místo, ačkoli je 
třeba vybírat takové druhy a kulti-
vary, které snášení městské pod-
mínky. 

I combine urban and rural princi-
ples on several levels. The space 
is connected to the surrounding 
green areas, so the new design fits 
into the village as a piece of the 
puzzle and merges organically with 
Vinoř. I mainly use domestic woods 
so I  don‘t suppress the local land-
scape character. The city should 
reflect the place, but it is necessa-
ry to select such species and culti-
vars that tolerate urban conditions.
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revitalizace předprostoru hřbitova

revitalization of the forecourt of the cemetery

obnova aleje podél Mladoboleslavské
alley renewal

krajinná osa k rybníkům

landscape axis to ponds

cesta k parku V Podskalí

road to the park 

multifunkční 
objekt s radnicí
multifunctional 
building with town 
hall
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MŘÍŽKA GRID
Koncepce prostoru je zasazena v pomyslné mřížce, 
která provazuje celý návrh. Tento rastr je zcela pravi-
delný na náměstí a zrcadlí se na druhou stranu do par-
ku, kde se postupně rozpadá až vytváří dojem nepra-
videlného uspořádání. Ve skutečnosti jsou prvky stále 
vázány mřížkou, volnost je jen iluze. 

Rastr definuje především umístění dřevin, na náměs-
tí se přidává dlažba a v parku i osvětlení. Vše má řád, 
na první pohled ne vždy zřetelný.

The concept of space is set in an imaginary grid that 
accompanies the entire design. This grid is absolutely 
regular on the square and it is reflected on the other 
side of the street to the park, where it gradually disin-
tegrates until it creates the impression of an irregu-
lar arrangement. In fact, the elements are still bound 
by the grid, freedom is just an illusion.

The grid mainly defines the location of trees, paving  
on the square and lighting in the park. Everything has 
order, not always clear at first glance.

WIDER CONNECTIONS CONCEPTKONCEPČNÍ ŘEŠENÍ OKOLÍ
Na nové náměstí a park by měly navazovat další projek-
ty revitalizací veřejných prostranství. 

Jedná se především o předprostor hřbitova. Ten na ře-
šené území přímo přiléhá a měl by držet stejný charak-
ter povrchů a použitého mobiliáře, aby plochy nepůso-
bily roztříštěně.

Objekt Normy by do budoucna měla nahradit budova 
sdružující několik funkcí. Za nezbytnou považuji pře-
devším radnici, která nemá ve městě vhodné prosto-
ry. V tomto multifunkčním objektu předpokládám živý 
parter s obchody a supermarketem. Radnice by pak 
byla situována ve vyšších podlažích objektu.
Můj návrh náměstí respektuje Normu, ale bude lépe pl-
nit městské funkce spolu s novým multifunkčním ob-
jektem.

The new square and park should be followed by other 
revitalisations of public spaces.

I mean mainly the forecourt of the cemetery. It is di-
rectly neighboring with the solved area and should 
keep the same character of the surfaces and the used 
furniture. 

The Norma building should be replaced in the future 
by a building combining several functions. I consider 
the town hall, which does not have suitable spaces 
in the town, to be necessary. In this multifunctional 
building, I assume a parterre with shops and a super-
market. The town hall should be located on the upper 
floors of the building.
My design of the square respects Norma, but it will 
better fulfill the town functions together with the new 
multifunctional building.
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parkoviště pro návštěvníky 

školy a Centra Mariapoli

parking for visitors of school 

and Mariapoli center

předprostor školy

front space of the school

dětské hřiště

playground

kavárna

cafe

autobusová zastávka

bus stop

posedové schodiště

sitting stairs

začátek naučné stezky

beginning ofg the nature trail

parkoviště pro zákazníky 

parking for customers

parkoviště pro  návštěvníky 

naučné stezky

parking for visitors of  the 

nature trail
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NÁVRH / DESIGN

NÁMĚSTÍ

Náměstí bude místem setkávání, konání trhů, slavností a festivalů. Terén-
ní dynamika prostoru umožňuje vytvoření posedového schodiště. To může 
zároveň fungovat jako hlediště, ze kterého bude perfektně vidět na mobilní 
pódium, které se dle potřeby postaví ve spodní části náměstí. V horní čás-
ti náměstí předpokládám konání týdenních trhů schovaných pod korunami 
stromů. Stromový rastr se na rohu Normy uvolňuje a prostor se zde může 
nadechnout. Akcentuji tak místo křížení pohybů, dodávám dějům přehled-
nost. Předpokládám, že objekt Normy se v budoucnu nahradí multifunkčním 
objektem s novou radnicí a městskou vybaveností v parteru.

PARK

Škola z velké části určuje využití a program parku. Předprostor školy je 
ohniskem, kde se sdružuje mnoho lidí. Děti mají možnost po výuce vyrazit na 
blízké hřiště a strávit ještě nějaký společný čas. Důležitým místem setkávání 
je i nově vzniklá kavárna, která propojuje prostor parku a náměstí. Posezení 
v kavárně či procházka parkem je skvělou příležitostí, jak utužit komunitu 
a  avázat nové vztahy. A komunitu, tu sídlo potřebuje. 

SQUARE

The square will be a place for meetings, markets and festivals. The terrain 
dynamics of the space allows me to create sitting stairs. It can also func-
tion as an auditorium, which provides a perfect view on the mobile stage, 
that will be built in the lower part of the square if needed.
In the upper part of the square I assume the occurrence of weekly markets. 
The tree grid is cut out in front of the entrance to Norma. It emphasizes 
the  lace of crossing movements and it makes the situation clear.
I assume that the Norma building will be replaced in the future by a multifun-
ctional building with a new town hall and city amenities on the ground floor.

PARK

The school largely determines the use and program of the park. The front 
space of the school is a focal point where many people come together. Af-
ter class, children have the opportunity to go to a nearby playground and 
spend some more time together. An important meeting place is the new 
cafe, which connects the area of the park and the square. Sitting in a cafe or 
walking through the park is a great opportunity to strengthen the commu-
nity and establish new relationships. And the community is really important 
for the town. situace / masterplan



situace - povrchy

masterplan - surfaces
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POVRCHY / SURFACES

Park a náměstí spolu komunikují postupnou přeměnou 
povrchů od zpevněných k nezpevněným plochám. Beto-
nová dlažba náměstí se odráží i do hlavních cest v parku. 
Na ně navazuje mlatová plocha, která nepůsobí tak tvrdě, 
ale stále dovoluje frekventovaný pohyb lidí kolem nově 
navržené kavárny. Ve směrech častějšího pohybu lidí 
jsou travnaté plochy tvořeny štěrkovým trávníkem. Okol-
ní pobytový trávník vybízí k pikniku či kolektivním hrám.

The park and the square communicate with each other 
by a gradual transformation of surfaces from paved 
to  unpaved ones. The concrete paving of the square is 
also reflected in the main paths in the park. They are fo-
llowed by a gravel surface, which does not look so hard, 
but still allows frequent movement of people around the 
newly designed cafe. In the directions of more frequent 
movement of people on the lawn, the grass will grow in 
a well permeable soil with gravel. The surrounding lawn 
invites to picnics or group games.

dlažba na náměstí / pavement on the square

TETRAGO 4 a 8_Godelmann

ostrohranná 24 / 16 / 8
ostrohranná  20 / 10 / 8



model
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pobytový trávník / lawn

štěrkový trávník / gravel lawn

Ecoraster Bloxx/ infiltration pavement

betonová dlažba / concrete pavement

mlat / gravel path

litý polyuretan / polyurethane



situace - vegetace

situation - vegetation
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VEGETACE / VEGETATION

Tím, že zahrada Mariapoli byla v podstatě prázdná a ani 
ostatní plochy nezahrnovaly nikterak cenné dřeviny, 
měla jsem ve vegetačních úpravách celkem volnou ruku. 
Mohla jsem si dovolit vytvořit pravidelný rastr stromů.

Due to the fact that the Mariapoli garden was basica-
lly empty and the other areas did not include valuable 
trees, I was pretty free in vegetation arrangements. 
I could afford to create a regular grid of trees.
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Zásadním zásahem do stávající vegetace je pokácení třešňové aleje po-
dél Mladoboleslavské ulice. Stromy jsou přestárlé a ani svou velikostí ne-
odpovídají prostorovému objemu komunikace. To, že stromy postupně 
umírají, dokazuje postupná dosadba nových sazenic, ovšem opět stejné-
ho druhu. K této komunikaci rozhodně alej patří, ale vybrala jsem domácí 
taxon správné velikosti a snášející městské podmínky – Dub cer. Obno-
va této části aleje by měla být první vlaštovkou postupné obměny celého 
stromořadí podél Mladoboleslavské. Někde se totiž začít musí. 

Některé dřeviny chci ponechat na dožití. Tím dosáhnu toho, že prostor 
nebude naprosto prázdný do doby, než nové stromy vzrostou. Jakmile 
nově vysazené stromy budou potřebovat více prostoru, stávající dřevina 
bude odstraněna. Je tedy nutná pravidelná údržba a revize. 

Navrhované dřeviny sestávají převážně z domácích druhů. Nebudou tedy 
vypadat nepatřičně a charakterově zapadnou do okolní vegetace Vinoře.

A major intervention in the existing vegetation is the felling of a cherry 
alley along the Mladoboleslavská street. The trees are in bad conditions 
and their size does not correspond to the spatial volume of the road. 
The gradual planting of new seedlings of the same species proves, that 
the trees are gradually dying. The alley definitely belongs to this road, but 
I chose a domestic taxon of the right size and tolerating urban conditi-
ons - quercus cerris. The restoration of this part of the alley should be 
the first step of the gradual replacement of the entire alley along Mlado-
boleslavská street. This is just the start point.

I want to keep here some trees for the rest of their lifes. This will ensure 
that the space is not completely empty until new trees grow. As newly 
planted trees need more space, existing trees will be removed. Regular 
maintenance is required.

The proposed trees consist mainly of domestic species. Therefore, they 
will not look inappropriate and will fit in the character of the surrounding 
vegetation of Vinoř.

NAVRHOVANÉ DŘEVINY

1     Aesculus flava

2    Quercus cerris

3     Morus alba

4     Tilia coradata ‚Greenspire‘

5     Sorbus aria ‚Magnifica‘

6     Sorbus intermedia ‚Brauwers‘

7     Prunus avium ‚Plena‘

1
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situace - hospodaření s dešťovou vodou

situation - rainwater manegemet

1

3

3

2

odvodnění náměstí - schématický řez

drainage of the square - scheme section
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HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU / RAINWATER MANAGEMENT

1_ODVODNĚNÍ ULICE MLADOBOLESLAVSKÉ / DRAINAGE OF MLADOBOLESLAVSKÁ STREET

- nyní odvodňovací příkop ústící pravděpodobně do dešťové kanalizace
-navrhuji zasypat drceným kamenivem pro srovnání terénu
- zadržená voda v dosahu kořenů vysazených dřevin

- now a drainage ditch leading probably into the rain sewer
-I suggest filling it with crushed aggregate to level the terrain
- the retained water is within reach of the roots of the planted trees

2_ODVODNĚNÍ NÁMĚSTÍ / DRAINAGE OF THE SQUARE

- retenční a vsakovací prostory pod dlažbou tvořené drceným kamenivem
- liniové odvodnění
- v dosahu kořenů vysazených dřevin

- retention and infiltration spaces under the paving formed by crushed 
aggregate
- line drainage
- the retained water is within reach of the roots of the planted trees

3_ODVODNĚNÍ PARKOVIŠŤ / DRAINAGE OF PARKING LOTS

- drenážní dlažba ECORASTER – Bloxx

- drainage pavind ECORASTER – Bloxx



LumiStreet gen2_Philips CityCharm Cordoba_Philips
situace - osvětlení

situation - lightning
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OSVĚTLENÍ / LIGHTNING

Osvětlení bude zajištěno LED svítidly, která jsou udržitel-
ná i finančně výhodná. Pomocí aplikace lze nastavit od-
lišnou intenzitu záření v různých nočních hodinách. Pro-
story tak budou bezpečné, ale ne zbytečně přesvětlené. 

Lighting will be provided by LED luminaires, which are 
sustainable and cost-effective. Using the application, 
you can set different radiation intensities at different 
hours of the night. The premises will be safe, but not 
unnecessarily overexposed.
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MOBILIÁŘ / URBAN FURNITURE

lavička PORT_mmcité

pítko BEATA_Urbania mříž ke stromům ARBOTTURA_mmcité

stojan na kola LOTLIMIT_mmcité

informační panel BEATA_Urbania

odpadkový koš QUINBIN_mmcité

autobusový přístřešek REGIO_mmcité
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autobusová zastávka

bus stop

trvalkové záhony

perrenial beds

umístění vánočního stromu

Christmas tree

posedové schodiště

sitting stairs

schodiště z parkoviště

stairs from the parking lot

umístění mobilního pódia

mobile stage

přesunutá trafostanice

relocated transformer station

parkoviště pro zákazníky 

parking for customers

trhové stánky 

market stalls

předprostor zdravotního střediska

front space of the health center

parkoviště pro  návštěvníky naučné stezky

parking for visitors of  the nature trail
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NÁMĚSTÍ / SQUARE

NORMA / SHOP
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řezopohled

section

situace - náměstí

masterplan - square
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perspektiva dolní části náměstí - využití posedového schodiště jako hlediště pri koncertu

perspektive of the lower part of the square - use of the sitting stairs as an auditorium for a concert

perspektiva horní části náměstí - Vánoce

perspektive of the  part of the square - Christmas
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náměstí - pohled z jihu

square - view from the south

detail schodiště na náměstí

detail of stairs on the square

náměstí - pohled z jihozápadu

square - view from the southwest

parkoviště pod Normou

parking under the Norma supermarket
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trvalkové záhony

perrenial beds

keřový podrost

bush undergrowth

kavárna

cafe

propojení štěrkovým trávníkem

gravel lawn

soukromá zahrada Centra Mariapoli

private garden of Mariapoli center

dětské hřiště

playground

předprostor školy

front space of the primary school

socha Jana Husa

Jan Hus statue

parkoviště pro návštěvníky školy a Centra Mariapoli

parking for visitors of the school and Mariapoli center
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PARK / PARK

řezopohled

section
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HŘBITOV / CEMETERY

CENTRUM MARIAPOLI  / MARIAPOLI CENTER

situace - park

masterplan - park
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KAVÁRNA / CAFE

pohled jihovýchodní

southeast view

pohled severozápadní

 northwest view

Vinořským občanům velmi chybí kavárna, neboť ve Vi-
noři žádnou nenajdete. Vyplynulo to z participace, které 
se zúčastnilo více než 100 respondentů. Umístit kavárnu 
do parku považuji za skvělý způsob, jak zvýšit atraktivitu 
prostoru. 

Kavárna je umístěna na kraji parku ve stínu korun třeš-
ní, které dodávají místu užasnou časovou dynamiku. Ob-
jekt poskytuje 20 vnitřních míst k sezení a předzahrádku 
s  24  místy. Integrované sociální zařízení nebude sloužit 
jen návštěvníkům kavárny, ale po zavírací době bude i na-
dále fungovat jako veřejné záchody přístupné z exteriéru. 
Nosná konstrukce kavárny bude provedena z CLT panelů 
s pohledovým povrchem. Vnitřní dělící stěny jsou navr-
ženy z montované příčky s překližkovým povrchem. Tex-
tury dřeva se propíšou i do vybavení interiéru. Kavárna 
bude kombinací světlého dřeva a prosvětlených prostor 
doplněných pokojovými popínavkami pro uvolněnou at-
mosféru.

The citizens miss a cafe, because there is none in Vinoř. 
This resulted from participation, which was attended by 
more than 100 respondents. I consider placing a café 
in  the park a great way to increase the attractiveness 
of  the space.

The café is located on the edge of the park in the sha-
de of  cherry crowns, which give the place an amazing 
time dynamic. The building provides 20 indoor seats and 
a  front garden with 24 seats. The integrated bathroom 
will not only serve the customers of the café, but will 
continue to function as public toilets accessible from 
the exterior after closing time.
The supporting structure of the café will be made of CLT 
panels with a visible surface. The inner partitions are 
designed from a prefabricated partition with a plywood 
surface. Wood textures are also reflected in the interior 
equipment. The café will be a combination of light wood 
and bright spaces with climbing houseplants for a rela-
xed atmosphere.

pohled severovýchodní

northeast view

pohled jihozápadní

southwest view
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vizualizace parku s kavárnou

visualisation of the park with a cafe

1 : 100
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / PLAYGROUND

Hřiště dává smysl ve funkční návaznosti na školu. Stále 
rostoucí Vinoř má jen jedno malé dětské hřiště v parku 
V Podskalí a pak školní hřiště, které je ve večerních ho-
dinách využíváno i veřejností. Není toho tedy mnoho.

Design hřiště vychází z květu života. Tento symbol 
zachycuje stvoření veškeré existence a objevuje se 
ve  všech náboženstvích. Použitím duchovního sym-
bolu chci poukázat na laskavost Římskokatolické far-
nosti, která poskytla pozemek Centra Mariapoli všem 
občanům, kteří ho budou moci užívat coby městský 
park. Považuji to za nenásilný způsob, jak tento fakt 
do parku otisknout. 

Svatá Trojice

Holy Trinity

květ života

flower of life

hřiště

playground

The playground fulfills the needs of children from 
the  nearby school who want to play together after 
schooltime. The growing Vinoř has only one small 
children‘s playground in the V Podskalí park and then 
a school playground, which is also used by the public 
in the evening. That‘s not much.

The design of the playground is based on the flower 
of  life. This symbol captures the creation of all exis-
tence and appears in all religions. By using the spiritual 
symbol, I want to point out the kindness of the Roman 
Catholic parish, which provided the land of the Maria-
poli Center to all citizens who will use it as a city park. 
I  onsider it a non-violent way to display this fact in the 
park.
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vizualizace dětského hřiště

playground visualisation 

Navrhované dětské hřiště je určeno především dětem 
školního věku a předškolákům. Součástí je pískoviště, 
povalovací síť, houpačka a pro školáky nejzajímavější 
prostorová síť.

Prostorové objekty jsou tvořeny ohýbanými ocelovými 
trubkami v kombinaci se sítěmi na lezení. Dopadové 
plochy jsou tvořeny dvěma barvami litého polyureta-
nu, do nějž se opět propisuje grafika protínajících se 
kruhů květu života. Ostatní plochy hřiště jsou mlatové. 

The playground is intended primarily for school-age 
children and preschoolers. It includes a sandbox, 
a chill out net, a swing and the most interesting net 
climber for schoolchildren.

The spatial objects are formed by bent steel pipes 
in  combination with climbing nets. The fall zone is 
made of two colors of polyurethane, in which the gra-
phic of the intersecting circles of the flower of life is 
visible. The other areas of the playground are gravel.
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kavárna

cafe

alej podél Mladoboleslavské ulice - pohled ze severovýchodu

alley along Mladoboleslavská street - view from the northeast

dětské hřiště v parku

playground in the park

dětské hřiště a kavárna - nadhled

playground and cafe - overview
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CO SE VINOŘÍ?     
Nové náměstí a park

WHAT TO DO WITH VINOŘ?   
WHAT COMES UP IN TOWN‘S CENTER?   
New square and park
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