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vizualizace 2 - pohled na prostranství před průčelím akademiehistorická fotografie

vizualizace 1 - pohled na vstup do areálumasterplan s vyznačenými úhly pohledu

NĚMECKÁ AKADEMIE VĚD LEOPOLDINA_HALLE/SAALE, SRN_2009/2011_Rehwaldt Landscape Architects + BY architects + PD Filip

F3

F4

F5F1

F2

V1

V2 / F6

250 50 100 m



revitalizace Karlova náměstí - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_portfolio referencí

popis popis

2

fotografie 4 - detail květinového záhonu

fotografie 1 - vyhlídka na bastionu

fotografie 6 - pohled na prostranství před průčelím akademie se záhonem podél příjezdové cestyfotografie 5 - pohled na park a rozmístěný současný mobiliář

fotografie 3 - detail kašny

fotografie 2 - parková úprava bastionu zachovává stávající vzrostlé stromy typ projektu: rekonstrukce památkově chráněného prostranství
investiční náklady: 23,4 Mil. Kč bez DPH
rok realizace: 2011
rok návrhu: 2009
zadavatel: Německá akademie přírodních věd Leopoldina

hlavní autor/autoři: Dipl. Ing. Till Rehwaldt
lokalita: Halle/Saale, Spolková republika Německo

Dipl. Ing. Till Rehwaldt - hlavní architekt projektu (všechny fáze zpracované projektové dokumentace)

NĚMECKÁ AKADEMIE PŘÍRODNÍCH VĚD LEOPOLDINA

S přestavbou dřívější zednářské lóže na vrcholku kopce Jägerberg v Halle/Saale na sídlo Německé akademie věd 
Leopoldina proběhla i renovace přilehlých historických zahrad.

Projekt této renovace byl zpracován v souladu s požadavky oblastního úřadu památkové péče pro region Sachsen-
Anhalt. Součástí plánování jsou jak historické, tak současné prvky a odkazy. Svěží zelený charakter vegetační 
skladby je podpořen hlavně výsadbou nových stromů a rostlin v kombinaci se stávajícími vzrostlými dřevinami, 
zejména tisy a rododendrony.

Do ohniska celé kompozice se vrací hlavní příjezdová cesta lemovaná historicky autentickými odrůdami růží 
a bíle kvetoucími letničkami. Původní historická kompozice a materiálová skladba je citlivě doplněna mobiliářem 
se současným, avšak velmi decentním tvaroslovím. Nové lavičky, osvětlení, odpadkové koše i kašna podporují 
půvab parku s jeho historickou stopou.
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NÁVRH VYUŽITÍ A PLÁN NÁMĚSTÍ GENDARMENMARKT_Berlín, SRN_2009/v realizaci_Rehwaldt Landscape Architects + BY architects + PD Filip

vizualizace 1 - panoramati cký pohled - život a pohyb na náměstí 

masterplan s vyznačenými úhly pohleduletecký snímek s vyznačenou polohou náměstí  v rámci centra Berlína
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vývoj objemu zeleně na náměstí  v průběhu historie

vizualizace 2 - pohled na prostranství s ukázkou navržených / již vzrostlých stromůukázka stávajícího historického mobiliáře navrženého k integraci parti cipační jednání s veřejností 

grafi cká schemata - analýza pohybu, funkčních ploch, poměru způsobu využití  náměstí  - ukázky

typ projektu: veřejné prostranství / náměstí 
investi ční náklady: 265 Mil. Kč bez DPH (odhad)
rok realizace: v plánování, předpoklad zahájení realizace 2019
rok návrhu: 2009
zadavatel: Berlínský senát, oddělení územního rozvoje

hlavní autor/autoři: Dipl. Ing. Till Rehwaldt
lokalita: Berlín - Mitt e, Spolková republika Německo

Dipl. Ing. Till Rehwaldt - hlavní architekt projektu (všechny fáze zpracované projektové dokumentace)

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ GENDARMENMARKT

Návrh strategie rozvoje náměstí  Gendarmenmarkt vychází především z jasného urbanisti ckého konceptu místa. 
Je proto třeba využít základních možností  náměstí  a zpracovat je do současné podoby, avšak s ohledem na jeho 
historický význam. Hlavními vlastnostmi náměstí  je jeho prostorová velkorysost na jedné straně a neutuchající 
rušná atmosféra „salónu města“ na straně druhé.

Na náměstí  jsou však i evidentní konfl ikty a nedostatky, které je nutné kriti cky řešit. Musí být znovu vymezena 
a uspořádána jednotlivá prostranství a pohledové osy mezi nimi. Aby bylo možné obnovit důležité vazby 
a zredukovat nevyužívané části  prostranství. Je třeba odstranit určité vizuální a fyzické bariéry.

Plocha náměstí , použité materiály a prvky jsou navrženy ve vysokém standardu, který respektuje význam místa, 
jeho kvalitu a eleganci. V dalších fázích realizace budou projednávány vstupy dalších prvků, jako jsou například 
atrakti vní fontány nebo umělecká díla.

studie objemů na náměstí  vůči okolní zástavbě

1815-1890 1895 1920 1940 2009

vývoj objemu zeleně na náměstí  v průběhu historie

parti cipační jednání s veřejností 
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ULAP-SQUARE_Berlín, SRN_2005/2008_Rehwaldt Landscape Architects + BY architects + PD Filip

prováděcí detaily mobiliáře - ukázkailustrace scénářů

technický situační výkresletecký snímek s vyznačenou polohou parku v rámci centra Berlína
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fotografi e 8 - detail mobiliáře na mlatovém povrchufotografi e 7 - detail mobiliáře v zeleni

fotografi e 6 - staré schodiště s přistavěným traktem vlevofotografi e 5 - detail rekonstruovaného schodiště 

fotografi e 4 - pohled z otevřeného prostranství na okraji parku

fotografi e 2 - pohled na nové boční schodištěfotografi e 1 - pohled na rozšířené schodiště s květenou v popředí

fotografi e 3 - průhled řešeným územím na budovu hlavního nádraží

typ projektu: veřejné prostranství
investi ční náklady: 28,3 Mil. Kč bez DPH
rok realizace: 2008
rok návrhu: 2005 (soutěž 1. místo)
zadavatel: Hauptstadtreferat Berlin

lokalita: Berlín - Mitt e, Spolková republika Německo
hlavní autor/autoři: Dipl. Ing. Till Rehwaldt

fotografi e 9 - průhled prostranstvím na rozšířené schodiště

Dipl. Ing. Till Rehwaldt - hlavní architekt projektu (všechny fáze zpracované projektové dokumentace)

ULAP-SQUARE

Urbánní prostor mezi dopravní tepnou, vlakovým nádražím a městskou zástavbou je charakteristi cký svým 
přísně geometrickým tvarem.  Díky této dispozici vznikl výrazný prostorově uzavřený element městské zeleně.
Dochované povrchy jsou respektovány a přirozeně zapojeny do celku. Zatí mco schodiště mezi vzrostlými 
stromy bylo pouze velmi nenápadně a citlivě rozšířeno, nové prvky jsou pragmati cky uzpůsobeny současným 
požadavkům. Ve schodišti  jsou záměrně ponechány stromy, které mezi jeho stupněmi zakořenily v průběhu 
minulých dekád, kdy prostranství chátralo. Toto rozhodnutí  vytváří příjemný kontrast starého s novým a dodává 
místu specifi cký charakter.
Polyfunkční náměstí  nabízí prostor pro realizaci rozmanitých akti vit. Parter budov s přilehlými předprostory je 
možné využít pro gastronomické účely či jako plochy pro pořádání veřejných akcí. Střed plochy není přesněji 
defi nován a je ponechán vnitřnímu životu.
Projekt získal 1. místo v Německé ceně za krajinářskou architekturu 2009.

fotografi e 9 - průhled prostranstvím na rozšířené schodiště
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Poesiomat ve veřejném prostoru

mobilní stánky - studie k projednání

prováděcí výkresy k přístřešku na piáno

veřejná galerie ve vesti bulu Hlavního nádraží - iniciati va k projednání 

PIÁNA NA ULICI_Praha, celá ČR a další_2013/současnost_Rehwaldt Landscape Architects + BY architects + PD Filip

ŘEŠENÍ

DOČASNÉ / TRVALÉ TRŽIŠTĚ
V úvahách nad dočasností, či sezónností prodeje ve stáncích jsem přikročila k řešení formou „trvale umístěných“, ale stále mobilních „truhlic“.  
Snaha o eliminaci převozu a problémů s uskladněním jsem se pokusila vyřešit „skladováním“ na volném prostranství. Stánek je tedy navržen tak, 
aby po jeho uzavření působil jako „volně stojící objekt“. Odpovídá tomu především jeho výškové rozměry, které nevytváří optickou bariéru. 
Zaručená mobilita umožňuje snadný přesun v rámci dané lokality i mimo ní.

PRODEJNÍ MÍSTO
 - maximální rozměry stánku ve složeném stavu jsou 2 000 x 600 x 1200 mm
 - konstrukce je ze svařovaných jeklových pro�lů, potažená plechovým pláštěm c červené barvě
 - mechanismus „otevírání“ a  „zastřešení“ funguje na mechanickou kliku
 - po bocích jsou umístěna madla
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typ projektu: iniciati va a drobná architektura ve veřejném prostoru
investi ční náklady: různé (v závislosti  na podmínkách, často fi nancováno crowdfundingem, nadacemi etc.)
rok realizace: 2013 - současnost
rok návrhu: 2013
zadavatel: různé (jednotlivá města, soukromé i veřejné insti tuce)

hlavní autor/autoři: Ondřej Kobza, Markéta Zdebská
lokalita: Praha, celá ČR, New York, Velká Británie, Kiev, Moskva

tančírna u piána na náměstí  Míru

veřejná galerie ve vesti bulu Hlavního nádraží - iniciati va k projednání 

koncepční skici a poznámky k procesu (Poesiomat)kryt v „klidové poloze“ - piáno skryté před deštěm a na noc před vandaly

kryt na piáno v provozu - tvoří mj. stí n hráčům (poti sk zabraňuje posprejování)

koncert Six Pianos ve vesti bulu Hlavního nádraží v Praze

první z pián v rámci projektu v Praze (vesti bul Masarykova nádraží)

„brainstorming“ k piánům a dalším akti vitám „na ulici“ 

MgA. Markéta Zdebská (koordinace a inženýring, autor návrhů a výkresových dokumentací)

PIÁNA NA ULICI

Na začátku byla Piána na ulici experimentem a nikdo nemohl předvídat, jak dopadne. Vlna poziti vních reakcí však 
ukazuje, jak nápad pohnul městem, ale hlavně lidmi. Z uliční laboratoře tak můžeme sledovat vznik nevšedního 
manuálu na přeměnu našeho okolí v místo, ve které se snáz žije.
Věříme, že tyto drobné prvky mohou napomoci lidem ukázat, co všechno je možné, inspirovat je. Jde o snahu 
podpořit bezprostřednost v ulicích měst, naučit lidi, aby si prostoru kolem sebe více všímali.
V rámci úvah nad koncepcí přístřešku pro piáno bylo důležité nevstupovat do prostoru s dalšími tématy. 
Přístřešek se tedy chová jako pouzdro na nástroj. Změna měřítka pak jen posiluje surreálnost nástroje ve  volném 
prostranství.
Poesiomat je zvukový objekt, který oživuje veřejný prostor poesií. Je řešen jako automat s jednoduchým 
ovládacím systémem. Vyroben je z typizovaných ocelových dílců.
V rámci projektu byla řešena také další témata - víceúčelové stánky, galerie na Hlavním nádraží či veřejné 
šachové stolky.



revitalizace Karlova náměstí - zadávací řízení se soutěžním dialogem 2017/2018_A3_portfolio referencí

9
situace parku Garten der Welt situace  jižního vstupu do parku Garten der Welt

koncepční skica masterplanumasterplan parku (včetně nově připojených částí)

GARTEN DER WELT_Berlín, SRN_2007/2008/2015_Rehwaldt Landscape Architects + BY architects + PD Filip

1000 250 500 m 1000 250 500 m

1000 250 500 m
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fotografie 6 - travinové výsadby podtrhují modelaci terénufotografie 5 - nový chodník z žulové mozaiky

fotografie 4 - povalový chodník a mokřadní loukafotografie 3 - nový sad

fotografie 2 - detail mokřadních rostlinfotografie 1 - revitalizace potoka Wuhle typ projektu: územní studie/parkové úpravy
investiční náklady: 15,5 Mil. Kč bez DPH
rok realizace: 2008 - Masterplan, 2015 - rozšíření parku v oblasti Koppelwiesen
rok návrhu: 2007 (soutěž 1. místo)
zadavatel: Grün Berlin Park und Garten GmbH

hlavní autor/autoři: Dipl. Ing. Till Rehwaldt
lokalita: Berlin - Marzahn, Spolková republika Německo

Dipl. Ing. Till Rehwaldt - hlavní architekt projektu (všechny fáze zpracované projektové dokumentace)

ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE PARKU “GARTEN DER WELT”

V rozsáhlé předměstské rekreační oblasti Wuhleniederung se v roce 1987 konala Berlínská zahradnická výstava 
a postupnými intervencemi zde vznikl velmi populární park Gärten der Welt (zahrady světa).

Cílem projektu bylo definovat potenciál oblastí připojených v r. 2012 a vyhodnotit kvality stávajícího parku. Tyto 
poznatky byly zpracovány do podoby strategického plánu rozvoje území. Jelikož původní park tvořila mozaika 
menších zahrad, byly nové oblasti koncipovány kontrastně jako otevřená krajina. Byly navrženy nové vstupy 
zlepšující přístupnost parku, organická cestní sít vycházející z topografie místa a také množství tématických 
dětských hřišť.

Koncept rozšíření parku vychází z přírodního charakteru oblasti Koppelwiesen. Mokřadní louky v údolí potoka 
Wuhle si zachovávají svůj rozmanitý a extenzivní charakter. Tento stav je citlivě doplněn atraktivním vstupním 
prostranstvím s vyhlídkovou terasou, jezírkem a povalovým chodníkem vedoucím loukami podél potoka.
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vizualizace 2

vizualizace 1

koncepční skici - „ledové kry“ na dětském hřišti 

KALA_Berlín, SRN_2009/2011_Rehwaldt Landscape Architects + BY architects + PD Filip
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typ projektu: úprava městského parkukoncepční skici - rozložení vegetace / skupiny uživatelů parku

fotografie 3 - vinoucí se stuha - multifunkční elementfotografie 2 - detail hřištěfotografie 1 - hřiště

investiční náklady: 4,6 Mil. Kč bez DPH
rok realizace: 2011
rok návrhu: 2009 (soutěž 1. místo)
zadavatel: Bezirksamt Kreuzberg-Friedrichshain von Berlin

hlavní autor/autoři: Dipl. Ing. Till Rehwaldt
lokalita: Berlín - Fridrichshain, Spolková republika Německo

PARK KALA

Dipl. Ing. Till Rehwaldt - hlavní architekt projektu (všechny fáze zpracované projektové dokumentace)

Malý městský park v berlínské čtvrti Fridrichshain je obklopen bytovými domy a v jeho bezprostřední blízkosti 
se nachází základní škola. O uživatele upraveného prostranství, které nabízí rozmanité aktivity všech věkových 
skupin zde skutečně není nouze. Děti si zde hrají, rodiče a mládež relaxují a senioři rozjímají, nebo komunikují 
a mají co sledovat.

Jedním z hlavních motivů projektu je vinoucí se „stuha“, dlouhý element, který lze využít jako lavičku, piknikový 
stůl, podium nebo prolézačku. Tento multifunkční prvek je tvořen různě velkými, hrubě opracovanými dřevěnými 
bloky v žluto-oranžových odstínech, které poskytují silný haptický i vizuální dojem.
Na stávající dětské hřiště s tučňáky tématicky navazuje polární krajina, v níž by se bezesporu mohl odehrát nový 
závod Scotta s Amundsenem. Roztroušené ledové kry tvoří objekty k lezení i klouzání. Lanová „bobová“ dráha 
je skvělý způsob překonání nečekaných překážek při cestě na severní pól.

Kala - Spiel und Grün
Neugestaltung einer öffentlichen Grünanlage und eines Kinderspielplatzes an der Lasdehner Straße / Kadiner Straße Rehwaldt Landschaftsarchitekten1

Lageplan M 1:200
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Meeresinsel - Spielen im Strom Erdeninsel - eine grüne Oase

Kala - Spiel und Grün

Raum und Umfeld - Die Grünen Inseln

Die Stadtquartiere südlich der Frankfurter Alle sind durch eine offene Bebauung mit einem relativ hohen Grünanteil charakterisiert. Immer 
wieder schaffen kleine Plätze oder Grünbereiche räumliche Akzente und werden zu Orten mit einer hohen Aufenthaltsqualität.
Auch im Umfeld der Kadiner und Lasdehner Strasse finden sich eine Reihe „grüner Inseln“ mit jeweils ganz besonderen Charakteren. So 
haben auch die beiden neu entstehenden bzw. zu erweiternden Anlagen ihre typische Raumqualität.

Das Entwurfskonzept hat zum Ziel, diese Eigenheiten zu stärken und zu einer unverwechselbaren Identität weiterzuentwickeln. Dies bietet 
die Chance, auch unterschiedliche Nutzergruppen anzusprechen bzw. unterschiedliche Ansprüche an den Freiraum zu berücksichtigen. 
So kann im Gesamtzusammenhang des Quartieres eine große Vielfalt an Aufenthalts- und Spielangeboten erreicht werden.

Die derzeitigen und zukünftigen Nutzer der Flächen entstammen sehr unterschiedlichen Altersgruppen. Eine wichtige Gruppe werden die 
Schüler der angrenzenden Schulen sein. Obwohl in der letzten Zeit sowohl im Schulgelände wie auch in einer Reihe umliegender Plätze 
neue Spielmöglichkeiten entstanden sind, ist der Nutzungsdruck sehr hoch, vor allem die Angebote zum informellen Spielen begrenzt.
Ebenso stehen auch für die älteren Anwohner nur begrenzte Aufenthaltsmöglichkeiten im Freiraum zur Verfügung. Neben den Ruhebänk-
en direkt an Spielplätzen gibt es nur wenig Orte zum ungestörten Verweilen.

Die Idee der zwei unterschiedlichen Orte - „Meeresinsel“ und „Erdensinsel“ - soll diese Defizite abmildern und durch eine ausgewogene 
Anordnung der Elemente störende Überschneidungen möglichst vermeiden.

Die Meeresinsel - Spielen im Strom

Der bestehende Pinguinspielplatz wird sowohl als Raum wie auch als Thema aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Erweiterung nach 
Süden bietet die Möglichkeit, die Sandfläche zu vergrößern und zu einem weiten „Meer“ auszuformulieren. Die bestehenden Spielgeräte 
werden grundsätzlich erhalten, jedoch teilweise erneuert und farblich aufgefrischt. Das Motiv der Pinguine, Robben und anderen Meeres-
bewohner wird mit neuen Spielelementen in der Erweiterungsfläche ergänzt. 

Die „Stromschollen“ sind bekletterbare Spielfiguren, die das Bild der in der Meeresströmung treibenden Eisschollen aufgreifen. Sie sind in 
eine Sandfläche integriert, die gleichzeitig den Fallschutz bietet. Verschieden hohe Ebenen gliedern die Figuren und bieten unterschied-
liche Spielsituationen: Klettern im Netzwerk, Wände besteigen, Rutschen oder Balancieren. Die Oberflächen bestehen aus Spritzbeton 
und sind teilweise beschichtet. Eine Seilbahn führt von der oberen Ebene in die Sandfläche.

Die vorhandene Wasserpumpe wird in den umzäunten Bereich eingeschlossen, hier nimmt die Meeresströmung ihren Anfang. Das ge-
pumpte Wasser wird zunächst in einer flachen Mulde geführt und nördlich anschließend in die Sandfläche geleitet, wo es dann versickert.

Die Oberflächen der „Meeresinsel“ sind größtenteils mit wassergebundener Decke befestigt bzw. in den Spielbereichen mit Sand gefüllt. 
Der unmittelbar an der Pumpe befindliche Bereich wird leicht gemuldet und mit einer strukturierten Betonoberfläche versehen.

Ein größerer Teil der Rasenflächen bleibt erhalten und vermittelt den Übergang in die östlichen Nachbarflächen. Bestehende Strauchp-
flanzungen werden sparsam ausgelichtet, um die Sichtbeziehungen zu verbessern, vor allem am sonnigen Nordrand des Pinguinspiel-
platzes jedoch als Abschirmung erhalten.

Die Erdeninsel - eine Grüne Oase

Im Gegensatz zum Spielplatz entsteht auf der Fläche zwischen Kadiner und Lasdehner Strasse ein großzügig dimensionierter Aufenthaltsbere-
ich, der eine funktional unkomplizierte Durchwegung ermöglicht. 

Die „Erdeninsel“ ist eine grüne Oase, die eine Ergänzung zu den sehr aktiven Spielangeboten in der Nachbarschaft darstellt. Vor allem auch 
die angrenzenden Schulen sind mit sehr vielfältigen Elementen ausgestattet, so daß an dieser Stelle ein eher multifunktionaler Raum ohne 
störende Einbauten konzipiert wird.
Nur ein einziges Element, der riesenhafte Windenwurm, gliedert die Fläche und schafft durch seine Präsenz eine eigene Identität. Dieses nur 
hier vorkommende Wesen kann vieles auf einmal: es ist gleichzeitig Sitzbank und Liegefläche, Picknicktisch und Aktionsbühne. Ein langes 
Holzelement schwingt sich in eleganten Bögen durch den Raum und schafft damit auch auf beiläufige Weise eine Abgrenzung zu den angren-
zenden Wohngrundstücken. 
Die dahinterliegende Vegetation bleibt grundsätzlich erhalten und wird stellenweise noch verdichtet. Eine Unterpflanzung verstärkt den vegeta-
tiven Charakter und bietet dem Sitzelement einen „Grünen Rücken“.

Die Oberflächen werden grundsätzlich mit wassergebundener Decke befestigt. Lediglich an den Zugängen sind kleine „Entrees“ mit einem 
Steinbelag versehen, am Osteingang durch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ergänzt.

Vor der südlichen Abgrenzung befindet sich ein schmaler Vegetationsstreifen (Rasen / Bodendecker), der die trennende Wirkung des Zaunes 
optisch etwas mildert und den Raum auf diese Weise mit den Schulfreiflächen verknüpft. Die vorhandenen Bäume werden grundsätzlich erh-
alten und nur dort, wo es aus funktionalen Gründen unbedingt erforderlich ist, (Zugänge) entfernt.

Kala - Spiel und Grün
Neugestaltung einer öffentlichen Grünanlage und eines Kinderspielplatzes an der Lasdehner Straße / Kadiner Straße Rehwaldt Landschaftsarchitekten1
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Die Stadtquartiere südlich der Frankfurter Alle sind durch eine offene Bebauung mit einem relativ hohen Grünanteil charakterisiert. Immer 
wieder schaffen kleine Plätze oder Grünbereiche räumliche Akzente und werden zu Orten mit einer hohen Aufenthaltsqualität.
Auch im Umfeld der Kadiner und Lasdehner Strasse finden sich eine Reihe „grüner Inseln“ mit jeweils ganz besonderen Charakteren. So 
haben auch die beiden neu entstehenden bzw. zu erweiternden Anlagen ihre typische Raumqualität.

Das Entwurfskonzept hat zum Ziel, diese Eigenheiten zu stärken und zu einer unverwechselbaren Identität weiterzuentwickeln. Dies bietet 
die Chance, auch unterschiedliche Nutzergruppen anzusprechen bzw. unterschiedliche Ansprüche an den Freiraum zu berücksichtigen. 
So kann im Gesamtzusammenhang des Quartieres eine große Vielfalt an Aufenthalts- und Spielangeboten erreicht werden.

Die derzeitigen und zukünftigen Nutzer der Flächen entstammen sehr unterschiedlichen Altersgruppen. Eine wichtige Gruppe werden die 
Schüler der angrenzenden Schulen sein. Obwohl in der letzten Zeit sowohl im Schulgelände wie auch in einer Reihe umliegender Plätze 
neue Spielmöglichkeiten entstanden sind, ist der Nutzungsdruck sehr hoch, vor allem die Angebote zum informellen Spielen begrenzt.
Ebenso stehen auch für die älteren Anwohner nur begrenzte Aufenthaltsmöglichkeiten im Freiraum zur Verfügung. Neben den Ruhebänk-
en direkt an Spielplätzen gibt es nur wenig Orte zum ungestörten Verweilen.

Die Idee der zwei unterschiedlichen Orte - „Meeresinsel“ und „Erdensinsel“ - soll diese Defizite abmildern und durch eine ausgewogene 
Anordnung der Elemente störende Überschneidungen möglichst vermeiden.

Die Meeresinsel - Spielen im Strom

Der bestehende Pinguinspielplatz wird sowohl als Raum wie auch als Thema aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Erweiterung nach 
Süden bietet die Möglichkeit, die Sandfläche zu vergrößern und zu einem weiten „Meer“ auszuformulieren. Die bestehenden Spielgeräte 
werden grundsätzlich erhalten, jedoch teilweise erneuert und farblich aufgefrischt. Das Motiv der Pinguine, Robben und anderen Meeres-
bewohner wird mit neuen Spielelementen in der Erweiterungsfläche ergänzt. 

Die „Stromschollen“ sind bekletterbare Spielfiguren, die das Bild der in der Meeresströmung treibenden Eisschollen aufgreifen. Sie sind in 
eine Sandfläche integriert, die gleichzeitig den Fallschutz bietet. Verschieden hohe Ebenen gliedern die Figuren und bieten unterschied-
liche Spielsituationen: Klettern im Netzwerk, Wände besteigen, Rutschen oder Balancieren. Die Oberflächen bestehen aus Spritzbeton 
und sind teilweise beschichtet. Eine Seilbahn führt von der oberen Ebene in die Sandfläche.

Die vorhandene Wasserpumpe wird in den umzäunten Bereich eingeschlossen, hier nimmt die Meeresströmung ihren Anfang. Das ge-
pumpte Wasser wird zunächst in einer flachen Mulde geführt und nördlich anschließend in die Sandfläche geleitet, wo es dann versickert.

Die Oberflächen der „Meeresinsel“ sind größtenteils mit wassergebundener Decke befestigt bzw. in den Spielbereichen mit Sand gefüllt. 
Der unmittelbar an der Pumpe befindliche Bereich wird leicht gemuldet und mit einer strukturierten Betonoberfläche versehen.

Ein größerer Teil der Rasenflächen bleibt erhalten und vermittelt den Übergang in die östlichen Nachbarflächen. Bestehende Strauchp-
flanzungen werden sparsam ausgelichtet, um die Sichtbeziehungen zu verbessern, vor allem am sonnigen Nordrand des Pinguinspiel-
platzes jedoch als Abschirmung erhalten.

Die Erdeninsel - eine Grüne Oase

Im Gegensatz zum Spielplatz entsteht auf der Fläche zwischen Kadiner und Lasdehner Strasse ein großzügig dimensionierter Aufenthaltsbere-
ich, der eine funktional unkomplizierte Durchwegung ermöglicht. 

Die „Erdeninsel“ ist eine grüne Oase, die eine Ergänzung zu den sehr aktiven Spielangeboten in der Nachbarschaft darstellt. Vor allem auch 
die angrenzenden Schulen sind mit sehr vielfältigen Elementen ausgestattet, so daß an dieser Stelle ein eher multifunktionaler Raum ohne 
störende Einbauten konzipiert wird.
Nur ein einziges Element, der riesenhafte Windenwurm, gliedert die Fläche und schafft durch seine Präsenz eine eigene Identität. Dieses nur 
hier vorkommende Wesen kann vieles auf einmal: es ist gleichzeitig Sitzbank und Liegefläche, Picknicktisch und Aktionsbühne. Ein langes 
Holzelement schwingt sich in eleganten Bögen durch den Raum und schafft damit auch auf beiläufige Weise eine Abgrenzung zu den angren-
zenden Wohngrundstücken. 
Die dahinterliegende Vegetation bleibt grundsätzlich erhalten und wird stellenweise noch verdichtet. Eine Unterpflanzung verstärkt den vegeta-
tiven Charakter und bietet dem Sitzelement einen „Grünen Rücken“.

Die Oberflächen werden grundsätzlich mit wassergebundener Decke befestigt. Lediglich an den Zugängen sind kleine „Entrees“ mit einem 
Steinbelag versehen, am Osteingang durch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ergänzt.

Vor der südlichen Abgrenzung befindet sich ein schmaler Vegetationsstreifen (Rasen / Bodendecker), der die trennende Wirkung des Zaunes 
optisch etwas mildert und den Raum auf diese Weise mit den Schulfreiflächen verknüpft. Die vorhandenen Bäume werden grundsätzlich erh-
alten und nur dort, wo es aus funktionalen Gründen unbedingt erforderlich ist, (Zugänge) entfernt.

diagram řešení - multifunkční prvek vinoucí se „stuhy“

skica - řez krajinou dětského hřiště
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