ZŠ PETŘINY S, P6 – RÁMCOVÁ STUDIE PROMĚNY ŠKOLNÍ ZAHRADY

Krok ze školy do přírody
Přeměna školní zahrady na zelenou učebnu a hřiště
v přírodním stylu

Záměr
Krok ze školy do přírody je záměr ZŠ Petřiny-Sever a rodičů žáků této školy. Cílem je komplexní
obnova školní zahrady a její propojení s potřebami školy -v přírodě, doslova jeden krok ze školy,
chceme vytvořit:
 zahradu přírodního charakteru, která poskytuje prostor pro studium přírodních dějů
o ekosystémy tvořené planými a zdomácnělými druhy rostlin a divokými živočichy,
přilákanými nabídkou potravy, úkrytů
 výtvarníkům poskytnout náměty, pracovní a výstavní prostor
o pestré prostředí s množstvím námětů pro studijní kresbu i krajinomalbu, stůl pro
keramiku, sezení s možností rozložení pomůcek, prostor pro landart, galerie pod
otevřeným nebem, objekty, sochy, výtvory žáků pro reprezentaci školy
 důstojné místo pro konání zahradní slavnosti
o vytvořením přírodního víceúčelového amfiteátru, využívajícího rekultivovaného
dvora, přesun skladovacích prostor a ping pong stolů
 přírodní hřiště pro družinu
o herní prvky v místě pyramidy, rozptýlení herních aktivit do spodní části zahrady při
zachování volné travnaté plochy a klidové zóny sadu s loukou

Dále chceme dosáhnout:
 vytvoření funkční komunity rodičů a školy
 skloubení zájmů všech skupin uživatelů – vytvořením herní, relaxační a pozorovací zóny
s různým stupněm zátěže
 minimalizace staveb v zahradě
Veřejné plánování
Obecně lze veřejným plánováním pojmout jakýkoli veřejný prostor. Zde bylo zvoleno jako optimální
cesta k vytvoření prostoru na míru místní komunitě. Důležité je, aby se ho účastnili zástupci všech
skupin, které prostor využívají. Čím více dobrovolníků se zapojí do procesu, tím je výsledek lepší.
Do plánování se zapojí děti, rodiče, učitelé a odborníci. Budování zahrady za účasti žáků -budoucích
uživatelů a s uplatněním jejich nápadů zajistí vztah k zahradě a jejich větší odpovědnost za tento
prostor.
Podpora spolupráce školy s rodiči posílí komunitu rodičů -jak při samotném plánování a brigádách v
průběhu realizace, tak i setkáváním v zahradě při mimoškolní činnosti.
Přeměna zahrady je dlouhodobý proces, realizaci proběhne v krocích během 3 až 5 let.
Dlouhodobost procesu se odrazí v jeho udržitelnosti, učitelé i rodiče mají čas přizpůsobit se
změněným podmínkám. Přijatelnější je i postupná potřeba prostředků.

Analýza současného stavu
Potenciál:
•
•
•
•

rozlehlá, topograficky členitá, zarostlá zahrada – velký prostor pro fantazii, možnost
rozčlenění do zón s různým využitím, které se vzájemně neruší a prolínají
přímo přístupná ze šaten školy – minimalizace přesunů
sousedící s lesem – můžeme na zahradu nalákat volně žijící živočichy, aby mohli být
pozorováni
škola s výtvarným zaměřením – pozitivní výběr žáků a jejich rodičů s ohledem na jejich
estetické cítění

Slabá místa:
•
•
•
•
•

plechové úložné prostory ve vnitřním dvoře, velká asfaltová plocha
nevyhovující zázemí pro hlavní venkovní akci školy – zahradní slavnost
méně časté využívání zahrady pro výuku, málo prvků na sezení a studium
jediný stávající herní prvek pyramida pro družinu je vnímán pedagogy jako rizikový
prostupné oplocení

POPIS PRVKŮ
Amfiteátr
Cílem je zajistit reprezentativní místo pro konání již tradičních zahradních slavností pro rodiče, žáky,
pedagogy i další návštěvníky, spojených s prezentací umu žáků jednotlivých tříd, pasování prvňáčků a
zakončenou zlatým hřebem módní přehlídky a aukcí výtvorů, potencionálně možné nabídnout i
k pořádání dalších kulturních akcí ochotnické i profesionální činnosti lokálních charakteru.
Jako forma vyvýšeného jeviště doposud používaná plošina zásobovacího asfaltového plata, blízké
zázemí i příhodný zadní vstup, ale nepříznivé pozadí nákladové rampy, špatné výhledy pro mix
sedících a stojících diváků, blokace nevyužívanými betonovými ping-pong stoly, nevzhledné prostředí
plechových bud skladů ve dvoře.
Hledání vhodnější pozice - morfologie terénu je příznivá pro orientaci hlediště opačným směrem, ze
svahu vyvýšeného plata, ale nevyhovuje orientace vůči odpolednímu slunci, které by svítilo přímo do
očí diváků.
Nová orientace kalkuluje s atraktivním výhledem diváků do zeleně zahrady/sadu s květnou loukou,
vybudováním jeviště jako místa středu na pomezí dvora a zahrady.
Přemístit pingpongové stoly, vymístit plechové sklady, zrušit zpevněnou plochu betonu a asfaltu,
Pro usazení předpokládaných cca 500 návštěvníků, dle kapacity školy, je nutné vyčlenit cca 250m2
plochy, 0,5m2/os.
Intuitivní zapojení bočního svahu, forma lóže, lavičky na vyvýšeném platu, kaskádovitý svah se špalky
nebo kamennými kvádry, plocha 15x3m.
Jeviště tvaru čočky o rozměru 10x7m má měkký pojezdný povrch na bázi pryže, cca 53m2, možné
barevné pojednání, vyznačení středu, sluneční hodiny pro stojící postavu. Upravit nebo zrušit
květinový záhon.
Proporce sezení je roztažena co nejvíce do šíře 12-20m x 15-17m, preferována blízkost diváků
a účinkujících, nutné ale zachovat boční průjezdnou trasu i dostatečný odstup od budovy školy.
Přední část hlediště je možné vyplnit volně loženými kládami i v příčném uspořádání sezení
obkročmo, forma překážkové dráhy, nebo ponechat plochu volnou s mobilním dopěním laviček při
akci. Zadní část je navržena jako pevná svažitá lomená plocha z prken vyzdvižená nad terén bez
příprav na fixní sezení, možnost ležení, posedávání, cca 140m2, pod strukturou zůstává poměrně dost
volného prostoru i na zachování skladového zázemí.
Amfiteátr je podél boku oddělen od budovy linií keřů, které vytváří clonu při nástupu účinkujících,
případně je možné vytvořit mobilní zástěnu z bambusového plůtku za jevištěm pro nástup zezadu.
Uvolnění potřebné plochy, redukce plechových bud skladů a přemístění ping-pong stolů na
sportoviště, nové skladové kapacity ad rozšíření zahradního domku, alt příruční sklad na rohu budovy
školy nebo pod svažitým hledištěm.
Realizace stavební části z prostředků městské části a školy, projekt grant, úpravy okolí svépomocí
formou dobrovolnické činnosti komunity.
Hřiště
Rozšíření herních aktivit v první fázi kolem lanové pyramidy a svahu.
Návrh atypického hřiště na míru zpracován ateliérem Strašné dítě, nabídka vč realizace.
Téma prameny – didaktický, hravý a divoký. Forma lineárních prvků klád, výpletů sítí, vahadlových
houpaček, mostků, schodů na překonávání svahu, vícemístná široká skluzavka, vlna, vesnička a
mediační místo. Perspektiva divokého pramene souvisí se záměrem přemístění lanové pyramidy.

Didaktický pramen bude dále rozvinutý po diskusi s pedagogy. Součástí je i infotabule provozního
řádu, tabule na čmárání, lavička pro čekání rodičů a dozor družiny, regál pro odložení tašek dětí.
Projekt a realizace dodavatelsky z prostředků SRPŠ, školy, případně výtěžku benefice, příprava
polotovarů materiálu a úprava okolí svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity.
Zahradní domek
Smyslem péče o zahradu je i zvelebování již existujících prvků a objektů pro znovuobjevení vztahu
k nim a ukázání potenciálu proměn. K takovým objektům patří zahradní domek, zázemí člověka v
zahradě, sklad nářadí i techniky, příležitostné přístřeší před nepřízní počasí, již zajištěná média jako
přívod vody i elektro pro údržbu i občerstvení.
Stávající stav odhaluje provizorní charakter objektu, četné stavební úpravy, přístavby.
Nosné zdivo celkem zachované, pultová střecha, plechová krytina, krov poddimenzovaný.
Přirozené doplnění prostoru pro zahradní traktůrek v modulaci nosných zdí, komora 3x4m, ochranné
loubí před vstupem s lavičkou a výhledem na volnou plochu paseky, 6,5x2m, archetyp zápraží.
Přístavba vytváří spojení se zemí valem ohraničeným z boků zídkami z volně skládaných kamenů,
částečně zelená střecha, lemovaná neviditelným síťovým zábradlím.
Dalším krokem pro splynutí objektu je nátěr barvou zemitého odstínu, popnutí jižní stěny vinnou
révou na lankách, záhon polních plodin.
Sud/nádrž na jímání dešťové vody ze střechy vhodné na zalévání.
Realizace stavební části z prostředků městské části a školy, projekt grant, úpravy okolí svépomocí
formou dobrovolnické činnosti komunity, osázení ve výuce.
Ohniště
Místo setkávání, přitažlivý magnet s možností konzumace.
Existující ohniště bez sezení kolem, pozice příliš blízko plotu.
Návrh motivu slunce a paprsků – vlastní ohraničení/korona z volně skládaných lomových kamenů,
z lemu vybíhající paprsky ze žulových kostek směrem k podporám lavic z odkorněných a přitesaných
dubových klád.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál SRPŠ.
Obložení zídky
Obklad koruny betonové opěrné zídky dřevem jak z hlediska bezpečnosti, tak užitkovosti.
Forma v podobě dubových neohraněných fošen na distančních příčníkách, fixováno závitovými
tyčemi do betonu, nátěr tenkovrstvou lazurou nebo olej, celkově 37m, formát fošen cca 4m x 30cm.
Opatření proti shrnování zeminy ze svahu – odkop pruhu za korunou zdi, vysypání kačírkem, případně
ložení klády na trny jako opěradlo.
Doplnění schůdky, lávky, nízká pódia, 2x konzolové stoly fixované do čela zdi na ocelové jekly.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál grant a škola.
Schody
Spojovací cesta loubím mezi horní a spodní části zahrady zakončená betonovými schody, stupně
v dezolátním stavu, nejsnazší oprava beton prefa tvar L, 16ks, délka 1,2m, taktéž nutná obnova
chodníku z dlaždic.
Realizace dodavatelsky z rozpočtu školy, údržba.

Stolky
Stávající poloha i rozmístění i kruhových betonových stolků a segmentových lavic na sloupcích je
dobré, nevyhovuje pouze stabilita a ergonomie, velká vzdálenost lavice od hrany stolku.
Návrh na doplnění desky většího průměru cca 150cm, místo 120cm, alt řez plátu z velkého kmene,
lakovat, čitelnost letokruhů jako záznam času. Stabilizace a vyrovnání kotevních sloupků. Prostor
kolem vysypat mulčem proti zarůstání trávou.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál z rozpočtu školy, údržba.
Odpadkové koše
Nutná součást pro udržení čistoty prostředí, recyklace a třídění, rozmístěny 3ks kolem komunikace
pro snadný servis. Tvar dřevěné bedny s víkem nebo bočním otvorem, 3 komory pro třídění.
Realizace z rozpočtu školy.
Nádrž na vodu
Zemní jímka na dešťovou vodu, nejlépe plochá plastová, napojená na střešní svod školy, kapacita cca
5m3, zakončeno pumpou a vsakovacím přepadem. Verze zahloubená předchází zkažení vody
přehřátím, plochá forma šetří náklady na výkopové práce.
Ukázka hospodaření se zdroji vody, ideální pro zálivku zeleninové zahrady.
Realizace dodavatelsky, zdroj dar/benefice.
Dílna
Pracovní stůl pro keramiku v první fázi, doplnění lehké kce s možností vypnutí plachty.
Stůl velikosti cca 3x0,8m, masiv, tvrdé dřevo pro práci s hlínou pod otevřeným nebem, sloužit má i
pro zájmovou činnost mimo školu.
Zakázková výroba stolu, zdroj grant.
Galerie
Část zahrady za zadním křídlem budovy, autonomní prostor, kontemplační charakter, prostor určený
pro landart a výstavu výtvorů pod otevřeným nebem, přímá návaznost na okna i zadní vstup
výtvarných učeben.
Realizace ve výuce.
Vrbová chýše
Kategorie živá stavba, úkryt, domeček.
Vysazení prutů vrby do tvaru obvodu, jejich propletení/provázání do požadovaného tvaru
kupole/polokupole s teráskou, pravidelná zálivka, dorůstající nové pruty průběžně zaplétat, postupné
zahušťování stěn.
Realizace formou workshopu s lektorem, zdroj SRPŠ.
Geostezka
Původně prvek prameniště jako součást hřiště.
Georůžice u vstupu z kamenů dle lokality ve spolupráci s geologem, vyznačení severu, ukázky
geomorfologických procesů – zvětrávání, usazování, vulkanická činnost, vrásnění.

K demonstraci geoprocesů realizován kopeček na místě budky již nepotřebného odvětrání suterénu,
schody z plochých kamenů usazenin, suťový prudký svah a průlezný otvor eroze, lehátko/skluzavka
vrása, vyvřelina na vrcholu.
Infocedule s popisem očíslovaných kamenů, mikrosnímky struktury, geologická mapa.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál, doprava a infografika škola.
Kompost
Didaktická pomůcka a nepostradatelná součást údržby zahrady, cyklus bioodpadu, umístění, obsah,
procesy proměny na humus, útočiště živočichů a zazimování.
Forma provedení europalety a kůly z tvrdého dřeva rozměr cca 10x2,5m, výška do 1,5m.
Europaleta symbolizuje recyklaci materiálu, který je spojen s koloběhem zboží, produktu typickým
pro současnou lidskou společnost. Kůly, na které se palety navlékají, jsou nosnou konstrukcí, pro větší
trvanlivost je použita přírodní impregnace opalování hrotů v ohni.
Jako deponie vzniklé zeminy k zahradničení je určeno plato zaniklého sousedního kompostu.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál grant.
Zeleninová a bylinková zahrada
Umístění v návaznosti na již existující skleník k rychlení výsadby.
V místě je již záhon s rododendrony a azalkami, navrženo jejich přemístění do vhodnější ho polostínu
poblíž vstupu školy v reprezentativní roli.
Smyslem je i naučit se přemýšlet proč se věci tak dělají, samotné rozvržení záhonů, plánování
cestiček, efektivní využití vymezené plochy pozemku a nutné ztráty, prostá geometrie a ergonomie,
kam dosáhnu z cestičky, abych nemusel šlápnout do záhonu, dospělí zvládne 50-60cm, děti prvního
stupně kolem 40-50cm, celková šíře záhonu přístupného ze dvou stran je tedy do 1m.
Zvolena forma tzv. klíčové dírky - neprůchozí cestičky, zakončené rozšířením, záhony vyvýšené, cca
25cm, snazší návoz obnovitelné vrstvy kompostu bez kopání, vhodné i pro pletí bez shýbání a je jasné
oddělení pěstební plochy od komunikace, plocha záhonů cca 32m2, další rezerva cca 15m2 vyčleněna
z jižní strany zahradního domku. Teritorium kolem dírky může být přiřazeno vždy jednotlivé třídě.
Okraje lemované proutím vpleteným mezi kolíky se po několika letech rozpadne a signalizuje tak i
nutnou obnovu půdního substrátu, zároveň připravené na aktivitu dalších ročníků jako cyklická
obnova. Pěstování i kolem plůtku, nejlépe pnoucích plodin, podobně je žádoucí clona vegetace podél
západní stěny skleníku proti přehřívání.
Zohlednit šíři obvodových cest na průjezd kolečkem.
Ze severu vystavěna linie bylinkového záhonu zakončeného gradující hlavou spirály, okraje
vyskládány volně z opukových kamenů, svažitost, tedy rychlejší odtékání vody, podporuje převážně
suchomilnost bylin, v místě kumulace odtoku vody bahniště/studánka, plocha cca 10m2.
Výškové uspořádání celku do tzv. solární pasti, tj. gradace prvků směrem k chladnému severu, vč.
výšky výsadby, otevření se slunci z jihu.
Oplocení nízké cca 60cm, kůly a vrbové proutí, délka cca 23m, 2x branka, dř rám a výplet, doplněno o
již stávající vymezení – živý plot z ptačího zobu podél skleníku, a stříhaný živý plot z buxusu.
Součástí je i pracovní stůl na přesazování předpěstovaných rostlin v květináčích, rozměr cca
1,5x0,7m, výška ve dvou úrovních 70/85cm (děti/dospělí), spodní police/trnož pro přepravku,
materiál dub masiv, fixovat trny do země.
Realizace plůtku a kamenné obruby záhonu svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity,
zvýšené zeleninové záhony ve výuce, materiál škola.

Sad
Obnova ovocného sadu, zastoupení typických druhů a starých odrůd, vysokokmeny, údržba
přestárlého sadu. Dle odborných doporučení se má jednat o min 10 stromů na ploše 0,2ha,
k dispozici máme 800m2 s 10 stávajícími ovocných stromy, nutný udržovací řez, 8 stromů
naplánováno k výsadbě, 3 stromy k odstranění po úplnost záměru – 1x javor, 2x modřín.
Obnova – dvě odrůdy rané třešně (chrupka, 1. třešňový týden), dvě odrůdy podzimní jabloně, švestka
domácí ‚Tophit‘ nebo ‚Jojo‘ (rezistentní vůči virové šarce), Mišpule, sladkoplodý jeřáb ptačí.
Keře s jedlými plody – kdoule, muchovník oválný, temnoplodec černoplodý…maliny, ostružiny
Údržba sadu dodavatelsky odborníkem z grantu a rozpočtu školy, nová výsadba svépomocí formou
dobrovolnické činnosti komunity a ve výuce, nákup stromků dary a grant.
Květná louka
Založení květné louky v mírném svahu bez další vegetace, orientačně se jedná o 600m2, prolíná se i
do oblastí sadu a galerie, před výsevem se musí plocha odtravnit. Místo pravidelného sekání
sekačnou pouze fázový posun sečí 1x ročně, provedení i kosou jako happeningová akce obnovení
senosečí, umožní semenění a vazby živočichů. Nutné zajistit odvoz biomasy, buď jako seno nebo na
kompost. Doporučená směs Česká květnice, 5-15% trav, ostatní byliny, optimální pro redukci
alergenů trávních pylů, důraz i na estetické požadavky výtvarníků, celoroční kvetení.
Příprava stanoviště a výsev dodavatelsky z grantu, pravidelná údržba svépomocí formou
dobrovolnické činnosti komunity a ve výuce.
Les
Založení plánováno v místě houští smrčin, apendix/prolnutí lesa za hranici do zahrady, snaha o
zastoupení typické skladby smíšeného lesa oblasti – dubohabřina a bukový les, v současnosti
dominují pouze nálety javorů. Dub charakteristický v nižších teplejších polohách, buk zase výše.
Založení přirozeného podrostu keřů smíšeného lesa, zázemí i potrava ptáků.
Nutné vymícení nepůvodních dřevin, smrků a tújí.
Mýcení a nová výsadba svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity a ve výuce, nákup
stromků dary a grant.
Jezírko
Poslední fáze, jezírko na dešťovou vodu pro doplnění spektra vodních živočichů, napojení na střešní
svod školy, na přehledném a klidném místě. Zemní val směrem ze svahu, za ním partie s hlubší
vodou, bilance bez odvozu zeminy. Plocha vodní hladiny cca 27m2. Možné varianty vsakovací, pouze
jílové podloží bez fólie s pojistkou proti úplnému vyschnutí v podobě lavoru v nehlubším místě dna,
nebo regulérní trvalé jezírko s fóliovým dnem. Osázení břehů i zásakové strouhy vodomilnými
rostlinami, nepropustná vegetace na valu místo plůtku, alt dřevěný mostek/molo, špalky s mezerou
pro přechod strouhy.
Realizace dodavatelsky, zdroj grant nákupu rostlin, úprava okolí a výsadby svépomocí formou
dobrovolnické činnosti komunity a ve výuce.
Brána
Stávající vstup do zahrady dvoukřídlými vraty z pozinkované ocelové tyčoviny, návrh na výplet
proutím mezi tyče, alt forma loga, různé barvy, hustota a tvar výpletu.
Realizace ve výuce svépomocí.

Plot
Deponie odpadu průklestu větví stromů a keřů na pozemku, našlapáno mezi stávající trubkový plot a
kůly z tvrdého dřeva, navazující domečky, úkryty živočichů, hnízdění ptactva, zvýšení zabezpečení.
Celkem 115m délky, výška cca 1,5m, 6m výpletu proutí u ohniště.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál grant.
Úkryty
Obecně domečky a úkryty pro drobnou zvěř – kamení pro ještěrky i hmyz, hromady větví ad plot,
husté keře výsadeb, ježčí doupě nebo kompost.
Realizace ve výuce a svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity.
Budky
Budky pro hnízdění ptáků, jejich rozmístění a počet dle instrukcí a pod dohledem ornitologa,
doplněné o pítka, výsadby lesních a jedlých keřů s plody, úkryty viz dále.
Realizace budek ve výuce dle návodů, zdroj grant.
Broukoviště
Vybrané klády již napadené dřevokazným hmyzem z části zahrabané do země pro ideální udržování
vlhkosti dřeva, stinná poloha.
Hmyzí hotel /budky, objekty sestavené z porézních a dutinových materiálů jako tvárnice, klacíky,
hůlky, uměle vytvářené dírky, které lákají hmyz k osidlování a kladení vajíček, součástí infotabule.
Realizace ve výuce a svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál SRPŠ.
Loubí
Podpora pro stříhání živého plotu kolem spojovací cesty, zaklenutí, lehká ocelová mřížovina, 2x12m.
Realizace svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, materiál škola.
Výsadba
Záměr nalákat volně žijící živočichy realizujeme volbou místně původních dřevin, na něž jsou
navázáni. Zároveň tak ukazujeme užívajícím jiný typ zahrady s ekologickými vazbami.
Keře lesních lemů – líska (stávající), hloh jednosemenný či obecný, v podrostu jetel prostřední,
kozinec sladkolistý, řepík lékařský, černýše.
Křoviny – jeřáb muk či břek, hloh, dřín, svída krvavá, růže šípková, líska (stávající), dřišťál obecný,
řešetlák. V podrostu ptačinec hajní a velkolistý, krabilice chlupatá, bažanka vytrvalá, sasanka hajní,
dymnivka dutá. Ve svahu u vrbové chýše s teráskou spíše keře vhodné jako doupata pro děti, u plotů
lákající ptáky.
Suchomilné trvalky (stepní trávníky) – kavyly, rozchodníky, hlaváček jarní, koniklec, hvozdík
kartouzek, ostřice nízká, ovsíř luční, rozrazil klasnatý, smělek štířitý, česneky.
Podrost lesů – inspirace blízkými bukovými a dubovými lesy (obora Hvězda, Křivoklátsko, Kokořínsko,
Český kras) – sasanka hajní, lesní a pryskyřníkovitá, kokořík lékařský, barvínek menší, árony, jaterníky,
hrachor jarní, udatná.
Vymýtit jedovaté keře – cesmíny ve svahu podél plotu buxusu
Realizace ve výuce a svépomocí formou dobrovolnické činnosti komunity, zdroj škola, dary.

HARMONOGRAM
Postupná realizace v průběhu 3-5let ze smíšených zdrojů - dobrovolnická činnost, granty a benefice,
dary, městská část, škola, SRPŠ.
Pořadí realizace dle priorit a finančních zdrojů:
2014
Podzim – tvůrčí dílny, sběr nápadů, model
2015
Jaro – ohniště, plot založení, opracování klád na hřiště, broukovitě, prezentace projektu
Podzim – rámcová studie, kompost, údržba sadu, kácení topolů
2016
Jaro – hřiště první část, vrbové chýše, obložení zídky, pracovní stoly, založení zeleninové a bylinkové
zahrady
Podzim – hřiště dokončení, projekt amfiteátr+sklady
2017
Jaro – úprava zahradního domku, sad obnova, květná louka a les založení
Podzim – amfiteátr
2018
Jaro – jezírko
Ing. Arch. Jiří Hušek
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