
Ing. Kristýna NEJEPÍNSKÁ
+420 605 529 444

kristyna.nejepinska@email.com

Kamila MRÁZOVÁ
+420 734 114 693

studio@kamilamrazova.com 

Návrh sadových úprav
v Nedrahovicích 



OBSAH STUDIE:

návrh sadových úprav
návrh prvků veřejného prostoru 

2. ortofoto mapa - vysvětlivky
3. mapa sadových úprav

4. celková situace
5. situace 01
6. situace 02 

7. molo na vodní nádrži - návrh
8. molo na vodní nádrži - reference 

9. molo na vodní nádrži - zákres
10. amfiteátr - návrh
11. amfiteátr - návrh 

12.  amfiteátr - zákres
13.  amfiteátr - referenční obrázky
14.  lávka na dětském hřišti - návrh
15.  lávka na dětském hřišti - zákres
16.  úprava zastávky BUS - zákres

Nedrahovice obsah

Ing. Kristýna Nejepínská  | +420 605 529 444  |  kristyna.nejepinska@email.com  |  Kamila Mrázová  | +420 734114693 1



Vysvětlivky:

1. molo na vodní nádrži - design
2. plocha zeleně - koridor k vodní nádrži
3. vjezd do vodní nádrže - technika HZS
4. zábradlí okolo vodní nádrže - design

5. amfiteátr 
6. studna s přilehlým okolím - design

7. rozšíření dětského hřiště (lávka, dětský lesík)
8. zpevněné plochy pro parkování

9. úprava kamenné zídky
10. pás okrasné zeleně u vodní nádrže 

11. zpevněné plochy pro parkování
12. úprava okolí kapličky sv. Jana

Nedrahovice ortofoto mapa
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Levandule
Lavandula angustifolia 

Lípa srdcitá
Tilia Cordata 

Kosatec žlutý
Iris pseudacorus 

lavička krista
smrk - mořená 

mobiliář: 

odpadkový koš
mmcité d6295-minium

Amfiteatr
žulové obrubníky, 
dřevěné sezóní sedáky 

Habr obecný
Carpinus Betulus 

Jabloň okrasná
Malus Evereste 

Tavolník
Spiraea Betulifolia Hedge 
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Quercus robur
dub letní

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

soliterní strom
sedák + stojan na kolo

zachovat vjezd do vody
čerpání vody (hasiči)
beton x kameny

Tilia cordata
lípa sdrčitá

Picea pungens
smrk pichlavý

Thuja occidentalis
zerav západní

Kolkwitzia amabilis
kolkvicie nádherná

Philadelphus coronarius
pustoryl věncový
(keř)

Tilia cordata
lípa srdčitá

Pseudotsuga menziesii
douglaska

Malus Evereste
okrasná jabloň

dláždění
- žulové kostky

studna

oprava kamenné zídky

parkování
dláždění - žulové kostky

8x Carpinus betulus
habr obecný nebo
Betula utilis Doorenbos
bříza himalájská

amfiteatr

molo
schodnice pro
posezení

dlážděné cesty
- žulový kámen

parkování
dláždění - žulové kostky

Kaplička Sv. Jana 35 m2
okraj plochy
nízký živý plot: Spiraea betulifolia
střed plochy
vyplnit plošnou výsadbou Lavandula angustifolia (7 ks/m2)

3x Malus Evereste
okrasná jabloň

plocha zeleně
pěstební opatření dřevin
kácení / dosadby
rekonstrukce trávníku

Autobusová zastávka
uprava

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Malus Evereste
okrasná jabloň

Malus Evereste
okrasná jabloň

8x Carpinus betulus
habr obecný
(nebo Betula utilis Doorenbos,
 bříza himalajská)

Pseudotsuga menziesii
douglaska

Pseudotsuga menziesii
douglaska

Pseudotsuga menziesii
douglaskaQuercus robur

dub letní

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý Tilia cordata

lípa sdrčitá

Philadelphus coronarius(keř)
pustoryl věncový

pěšina k autobusové zastávce
přes travnatou plochu / dlažba
(trasování upřesnit v místě)

Thuja occidentalis
zerav západní

Thuja occidentalis
zerav západní

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

navrhované dřeviny

cesta v louce (šířka: 1,2 m) / štěrkový trávník

mobiliář

dopadová plocha

dřeviny navržené k zachování
a pěstebnímu opatření
stávající keře

dřeviny navržené ke kácení

schody / extenzivní / dřevěné trámy

travobylinná směs s letničkami

84.50 návrh modelací, nové výšky terénu

84.50
návrh modelací, vedení zlomu terénu

krajinný trávník - extenzivní údržba

Malus Evereste
okrasná jabloň

Pseudotsuga menziesii
douglaska

LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

kamenné schody

dřevina stávající - listnatá dř.

svislé dopravní značení

dřevina stávající - jehličnan

akce

místo / obec

investor

stupeň

výkresová část

číslo výkresudatum

zpracování:

měřítko formát

listopad 2018

ing.kristýna nejepínská
e: kristyna.nejepinska@email.cz
t: 605 529 444

1 : 500

01

A3

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV V NEDRAHOVICÍCH

Nedrahovice u Sedlčan

Obec Nedrahovice
Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, IČ 00242802
kontaktní osoba - starosta, Mgr. Čestmír Sosnovec
tel.: 725 428 287

HMOTOVÁ STUDIE

PLÁN - HMOTOVÁ STUDIE

Nedrahovice celková situace
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Quercus robur
dub letní

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

soliterní strom
sedák + stojan na kolo

zachovat vjezd do vody
čerpání vody (hasiči)
beton x kameny

Tilia cordata
lípa sdrčitá

Thuja occidentalis
zerav západní

Kolkwitzia amabilis
kolkvicie nádherná

Philadelphus coronarius
pustoryl věncový
(keř)

Tilia cordata
lípa srdčitá

Pseudotsuga menziesii
douglaska

Malus Evereste
okrasná jabloň

dláždění
- žulové kostky

studna

oprava kamenné zídky

parkování
dláždění - žulové kostky

8x Carpinus betulus
habr obecný nebo
Betula utilis Doorenbos
bříza himalájská

amfiteatr

molo
schodnice pro
posezení

dlážděné cesty
- žulový kámen

3x Malus Evereste
okrasná jabloň

Autobusová zastávka
uprava

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Malus Evereste
okrasná jabloň

Malus Evereste
okrasná jabloň

8x Carpinus betulus
habr obecný
(nebo Betula utilis Doorenbos,
 bříza himalajská)

Pseudotsuga menziesii
douglaska

Pseudotsuga menziesii
douglaska

Pseudotsuga menziesii
douglaskaQuercus robur

dub letní

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

Philadelphus coronarius(keř)
pustoryl věncový

pěšina k autobusové zastávce
přes travnatou plochu / dlažba
(trasování upřesnit v místě)

Thuja occidentalis
zerav západní

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

navrhované dřeviny

cesta v louce (šířka: 1,2 m) / štěrkový trávník

mobiliář

dopadová plocha

dřeviny navržené k zachování
a pěstebnímu opatření
stávající keře

dřeviny navržené ke kácení

schody / extenzivní / dřevěné trámy

travobylinná směs s letničkami

84.50 návrh modelací, nové výšky terénu

84.50
návrh modelací, vedení zlomu terénu

krajinný trávník - extenzivní údržba

Malus Evereste
okrasná jabloň

Pseudotsuga menziesii
douglaska

LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

kamenné schody

dřevina stávající - listnatá dř.

svislé dopravní značení

dřevina stávající - jehličnan

akce

místo / obec

investor

stupeň

výkresová část

číslo výkresudatum

zpracování:

měřítko formát

listopad 2018

ing.kristýna nejepínská
e: kristyna.nejepinska@email.cz
t: 605 529 444

1 : 250

02a

A3

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV V NEDRAHOVICÍCH

Nedrahovice u Sedlčan

Obec Nedrahovice
Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, IČ 00242802
kontaktní osoba - starosta, Mgr. Čestmír Sosnovec
tel.: 725 428 287

HMOTOVÁ STUDIE

PLÁN - HMOTOVÁ STUDIE

Nedrahovice situace 1

5Ing. Kristýna Nejepínská  | +420 605 529 444  |  kristyna.nejepinska@email.com  |  Kamila Mrázová  | +420 734114693 



zachovat vjezd do vody
čerpání vody (hasiči)
beton x kameny

Picea pungens
smrk pichlavý

Thuja occidentalis
zerav západní

Kolkwitzia amabilis
kolkvicie nádherná

Philadelphus coronarius
pustoryl věncový
(keř)

Tilia cordata
lípa srdčitá

Malus Evereste
okrasná jabloň

molo
schodnice pro
posezení

dlážděné cesty
- žulový kámen

parkování
dláždění - žulové kostky

Kaplička Sv. Jana 35 m2
okraj plochy
nízký živý plot: Spiraea betulifolia
střed plochy
vyplnit plošnou výsadbou Lavandula angustifolia (7 ks/m2)

plocha zeleně
pěstební opatření dřevin
kácení / dosadby
rekonstrukce trávníku

Autobusová zastávka
uprava

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Tilia cordata
lípa srdčitá

Malus Evereste
okrasná jabloň

Malus Evereste
okrasná jabloň

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý

Fraxinus excelsior
jasan ztepilý Tilia cordata

lípa sdrčitá

Philadelphus coronarius(keř)
pustoryl věncový

pěšina k autobusové zastávce
přes travnatou plochu / dlažba
(trasování upřesnit v místě)

Thuja occidentalis
zerav západní

Thuja occidentalis
zerav západní

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV:

navrhované dřeviny

cesta v louce (šířka: 1,2 m) / štěrkový trávník

mobiliář

dopadová plocha

dřeviny navržené k zachování
a pěstebnímu opatření
stávající keře

dřeviny navržené ke kácení

schody / extenzivní / dřevěné trámy

travobylinná směs s letničkami

84.50 návrh modelací, nové výšky terénu

84.50
návrh modelací, vedení zlomu terénu

krajinný trávník - extenzivní údržba

Malus Evereste
okrasná jabloň

Pseudotsuga menziesii
douglaska

LEGENDA ZAMĚŘENÍ:

kamenné schody

dřevina stávající - listnatá dř.

svislé dopravní značení

dřevina stávající - jehličnan

akce

místo / obec

investor

stupeň

výkresová část

číslo výkresudatum

zpracování:

měřítko formát

listopad 2018

ing.kristýna nejepínská
e: kristyna.nejepinska@email.cz
t: 605 529 444

1 : 250

02b

A3

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV V NEDRAHOVICÍCH

Nedrahovice u Sedlčan

Obec Nedrahovice
Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, IČ 00242802
kontaktní osoba - starosta, Mgr. Čestmír Sosnovec
tel.: 725 428 287

HMOTOVÁ STUDIE

PLÁN - HMOTOVÁ STUDIE

Nedrahovice situace 2
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popis: 
Víceúrovňová dřevostavba, kotvená v pevné části břehu. 
Zábradlí bude instalováno kolem celé vodní nádrže
kromě linie na břehu vymezené molem.

Na stávající kamenné schodiště navážou dřevené 
schodnice mola. Větší část mola tvoří tz. “velké schody”,
které fungují jako lavice na posezení u vody. 
Rozměry mola:  25 x 5 m 

PŮDORYS

ŘEZ PŘÍSTUPOVÝM
SCHODIŠTĚM

ŘEZ 
VELKÝMI SCHODY

SCHÉMA
KONTRUKCE

POHLED ZPŘEDU

Nedrahovice

7

MOLO NA VODNÍ NÁDRŽI
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Nedrahovice

8

MOLO NA VODNÍ NÁDRŽI - REFERENČNÍ OBRÁZKY
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Nedrahovice

9

MOLO NA VODNÍ NÁDRŽI
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Popis: 
Stupně s odjímatelnými dřevěnými sedáky. 
Stupně navrhujeme z žulových kamenů, řezaných do přesného radiusu  R 9,81 m.
Mezi žulovými stupni bude založen trávník.
 
Schody zpevní svah a naváže tvarově na plochu pod svahem, tj. kruhová zpevěněná plocha. 
Navrhuje se rovnou plochu založit jako přesný kruh a vydláždit žulovou dlažbou se širší spárou, 
aby pozvolna prorostla trávníkem.
Jako altenativnu navrhujeme plochu založit jako štěrkový trávník.
 

PŮDORYS
ŘEZ S VÝŠKOVÝMI KÓTAMI

ŘEZ - ROZMĚRY

Nedrahovice Amfiteatr
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Nedrahovice

11

Amfiteatr

PŮDORYSPŮDORYS - ROZMĚRY
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Nedrahovice

12

Amfiteatr
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Nedrahovice

13

Amfiteatr - referenční obrázky

Ing. Kristýna Nejepínská  | +420 605 529 444  |  kristyna.nejepinska@email.com  |  Kamila Mrázová  | +420 734114693 



PŮDORYS

POHLED

Nedrahovice

kolotoč

stávající dětské hriště

stávající dětské hriště

nová lávka a
výsadba habrů

oprava kamenné zídky

14

Lávka na dětském hřišti

Popis: 
V rámci dětského hřiště navrhujeme doplnit dřevěnou lávku. 
Lávka bude sloužit jako multifunkční prvek, 
bude sestávat ze tří výškových úrovní, 
jedna z nich bude vhodná k sezení. 

Navrhuje se materiál dubové dřevo, jemně opracované, zbroušené. 

Ke kotvení nejvyšší úrovně se využije kamenná zídka v rohu plochy. 
Lávka bude směrovat od zídky směrem do hřiště.

Rozněry: 
šířka 1 m
celková délka 18 m
sloupky tl. 0.2 m

kotvení do země - ocelové T profily
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nová lávka a
výsadba habrů



Nedrahovice

15

Lávka na dětském hřišti
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Nedrahovice

16

příklad úpravy BUS zastávky od A1 Architects v Manešovicích  (obec s 50ti obyvateli)
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Nedrahovice

17

úprava zastávky BUS
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Levandule
Lavandula angustifolia 

Lípa srdcitá
Tilia Cordata 

Kosatec žlutý
Iris pseudacorus 

lavička krista
smrk - mořená 

mobiliář: 

odpadkový koš
mmcité d6295-minium

Amfiteatr
žulové obrubníky, 
dřevěné sezóní sedáky 

Habr obecný
Carpinus Betulus 

Jabloň okrasná
Malus Evereste 

Tavolník
Spiraea Betulifolia Hedge 
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