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KONCEPT
k vodě!
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prostupnost

výhledy na dominanty

místa zájmu

01 zámek Svijany 

02 kostel ve Všeni

03 Ještědsko-kozákovský hřbet

04 potenciál spojení přes Jizeru     

05 podpoření cesty od kříže 

06 podpoření alternativních cest k Písečákům

07 filtr - most přes Jizeru 

08 potenciál spojení přes Jizeru z Břehů

09 pěšinou podél Jizery

10 dynamická linka Příšovice-Písečáky

11 filtr - brána k Písečákům

12 po trati až k vodě

13 oáza - zaniklý záhyb Jizery

Schéma prostupnosti a potenciálu přírodní oblasti je 
podkladem úvahy smyslu plánovaných zásahů. Pro 
Písečáky je zásadní, aby byly dobře přístupné pro místní 
obyvatele z různých směrů a různými způsoby. Průhledové 
osy naznačují, jaká konkrétní místa nabízejí mnohem víc 
než jen pobyt u vody a jak se síťují do regionální přírodně-
kulturní struktury.

KONCEPČNÍ SCHEMA
průmět na ortofoto mapě
1:10 000



původní stopa Jizery

cesty z císařských otisků

cesty z 50.let
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PŮVODNÍ CESTY
císařské otisky 1843
1:10 000



cesty navrhované nebo k obnovení

cesty z císařských otisků

cesty z 50.let
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Nové či obnovené cesty by měly mít charakter pěšin 
a polňaček. 
Udržované pěšiny slouží ke zlepšení prostupnosti území 
a obohacení návštěvníka oblasti o jiné atmosféry než jen 
přímé páteřní komunikace podél logistického areálu.
Po majetkoprávní stránce se jedná o umožnění průchodu 
po mezi pro pěší, průjezd vozidel nepřichází v úvahu - 
automobilová doprava je regulována a ponechána na 
páteřní cestě.

I. LINIE
obnovené a nové cesty
1:10 000
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„přebytky“ z toku 
Jizery do Velkého 
Písečáku
(plánovaný 
protipovodňový 
průleh viz. ÚP)

„kaskáda“
z Velkého do 
Malého
(plánovaný 
protipovodňový 
průleh viz. ÚP)

logistický areál
(včetně plánovaného 

Podle místních dochází v posledních letech k výraznému 
poklesu hladiny jak na Malém, tak Velkém Písečáku. 
Děje se tak především v důsledku zvýšení průměrné 
teploty v letních měsících, což způsobuje větší odpar vodní 
hladiny. S tímto fenoménem se v našem okolí setkáváme 
a budeme setkávat čím dál častěji. K viditelnému kolísání 
hladiny přispívají i náhlé a   intenzivní srážky, které ale 
velice rychle mizí - vyprahlá zem ji neumí naakumulovat, 
a tak rychle odtéká po spádnici. 
Nositelkou života je zde řeka Jizera - úpravy na jejím 
toku se ale především zaměřují na zlepšení průtočnosti - 
hloubením a narovnáváním její stopy. Tím je podpořena 
tendence veškerou vodu rychle distrubuuovat dál, málo jí  
však zůstává v krajině, a tak se zmítá mezi extrémy.
Ke zlepšení schopnosti půdy zadržovat vodu slouží 
pozemkové úpravy - obnovy remízků, mezí, šetrnější 
hodpodaření na polích a jejich členění na menší/
smysluplnější celky.

Pro zlepšení stavu vody v rybnících se nabízí několik 
řešení - úprava dna a zajištění pravidelného přívodu 
vody. Oba rybníky jsou bez přirozeného přítoku a odtoku. 
Dochází tak k zanášení dna bahnem, což není žádoucí 
ani pro návštěvníky, ani pro ryby zde žijící. Možností je 
tedy rybník vypustit, vyčistit a utemovat dno jílem - tím 
se zajistí, aby voda neunikala půdou, tedy nenechala 
se unášet proudem Jizery. Takové řešení také vyžaduje 
pravidelné čištění dna.

Další možností je využití přebytků řeky Jizery, například 
během jarního tání. Nabízí se pak zbudovat kaskádu 
Jizera - Velký Písečák - Malý Písečák, kde nad určitou, 
předem vypočtenou mez, proniká voda skrz průlehy 
mezi jednotlivými vodními tělesy. Průlehy mají i funkci 
protipovodňovou a jsou zaneseny do územního plánu.

A

B

„Mezi opatření, která jsou nutná pro alespoň částečné 
napravení znehodnocení půdních vlastností, ke 
kterému došlo během kolektivizace, patří např. úprava 
vodohospodářských poměrů, obnova toků a nádrží, 
realizace protierozní a protipovodňové ochrany území, 
systémů ekologické stability, obnova remízků nezbytných 
pro život drobné zvěře, zajištění lepší prostupnosti území 
vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední míře 
dosažení estetické úrovně krajiny za účelem zvýšení kvality 
života na venkově.“

Pozemkové úpravy, brožura Ministerstva zemědělství

soukromý vlastník

zastavitelné území dle platného ÚP

plocha tech. vybavení (protipovodňový 

průleh) dle platného ÚP

KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÁ
limity katastru a územního plánu
1: 5 000



plocha konzervace/péče/přírodní ochrany

plochy k transformaci/přeměně

plochy/pásma k úpravě

uvolnění 3 m širokého pásu kolem vody 
(údržba, průchod)
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A

B

A udržovaný, rekreační charakter,
 možnost koupání na vymezených místech
B divočejší lužní charakter
01 uvolnění pásu od vody 3m
02 odstranění zpevněné plochy
 a zprůchodnění
03 v případě stanování omezit rybaření
04 doplnění aleje, úprava povrchů, oddělení  
 typů dopravy
05 zpřístupnění břehů Jizery
06 průseky, odstranění náletu

01 

02 

03 

05 

06 

05 

04 

II. PLOCHY
regulace/úpravy
1:5 000





STŘET ZÁJMŮ
logistická hala na prahu přírodní oblasti

X
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legenda

navrhované oplocení log. areálu

katastrální hranice

obrys nové haly

zpevněné plochy - parkování log. areálu

poznámka:
V rámci přírodní oblasti Písečáků dochází ke střetu zájmů 
funkčního využití. Tento fakt nebyl ošetřen územním 
plánem. Přeložení původní cesty znamená vést ji asi 20 m 
od břehu vodní plochy (dle dokumentace logistického 
areálu). Návštěvník by navíc procházel podél plotu, za 
nímž parkují kamiony.
Vizuálně i hlukovně zde dochází k přímému kontaktu, 
a přírodní charakter je tak výrazně oslaben.

alternativní řešení:
Jako vhodný kompromis navrhujeme zemní val na hraně 
logistického areálu. Průchod této části by tak mohl být 
částečně vizuálně i pocitově odcloněn a soustředěn blíže 
k vodě. 
Možností, jak zatraktivnit průchod kolem logistického 
areálu je také vytvoření „vodní cesty“, tedy soustavy lávek 
přes zálivy Velkého Písečáku.

Vzhledem k povodňovému nebezpečí musí takové úpravy 
schválit Povodí Labe; to bude také limitovat možnosti 
odklonu cesty směrem k vodě (pohyblivá hranice břehu).

Řešení odclonění cesty formou oplocení je ze stejných 
důvodů velmi omezené - přípustný je pouze plot, který 
klade minimální odpor vodě - například pletivové oplocení.

současný stav cest

navrhovaný stav - převzato z dokumentace logistického areálu Awenor

alternativní řešení - odklon cesty od log. areálu, cesta blíže k vodě

grafické měřítko

10 50 100 m

ROZHRANÍ
logistického areálu a přírodní oblasti
1: 2 500

R
O

Z
H

R
A

N
Í II.

ROZHRANÍ I.
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současný stav VS plánovaná logistická hala, 12 m výšky; v pozdější době od pořízení snímku došlo i k pokácení stromu

Ilustrace nové logistické haly - přílišná blízkost přírodní 
oblasti - střet zájmů v území. 

průchod kolem Velkého Písečáku, jedno z kritických míst

18

ROZHRANÍ I.
logistického areálu a přírodní oblasti



20 - 30 m

bilance: 630 m3

20 - 30 m

20 - 30 m20 - 30 m

20 - 30 m

20 - 30 m

20 - 30 m20 - 30 m

20 - 30 m
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řez 1: 10 000 - řešení navrhované společností Awenor (přeložka cesty podél plotu)

řez 1: 5 000 - alternativa - val/gabion/zídka na straně log.areálu, pozvolný zemní val se 
zelení směrem k vodě, výška max. 1,2 m

řez 1: 5 000 - alternativa - zemní těleso, pozvolný zemní val se zelení směrem k vodě, 
výška max. 1,2 m

řez 1: 5 000 - alternativa - val/gabion/zídka na straně log.areálu, pozvolný zemní val se 
zelení směrem k vodě, výška max. 2,2 m

řez 1: 5 000 - alternativa - zemní těleso, pozvolný zemní val se zelení směrem k vodě, 
výška max. 1,8 m

ROZHRANÍ I.
logistického areálu a přírodní oblasti
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celkový řez 1:10000 (zleva - nová logistická hala - stávající průmyslový objekt - řešené místo )

ideální schema přístupu k vodě a zpět
řez 1:2000

nevhodný zásah
vzhledem k cílům studie Příšovických Písečáků  
 
 sdružení dopravních pruhů 
- vznik další jednolité velké zpevněné plochy (v kontextu 
ploch, které přibudou s výstavbou logistické haly)

- rozpálená plocha v letních měsících = nepříjemné pro 
pěší i bruslaře (pády), teplota při povrchu vyšší (sálání)

- psychologická bariéra pro „neautomobilisty“ a tím 
pádem nepříjemné prostředí (v rozporu se zájmy 
přírodního a rekreačního areálu Písečáků)

- zvýšená míra ohrožení pro pěší, cyklisty, bruslaře; 
neplatí pouze ve vztahu AUTO X CHODEC, nebo 
AUTO  X  CYKLISTA, ale také CYKLISTA X CHODEC 
(uživatelem stezky není jen dospělý člověk, ale také dítě, 
skupina dětí, rodina, doprovod s kočárkem...)

vhodný zásah 
vzhledem k cílům studie Příšovických Písečáků

vytvořit oddělené pruhy dopravy
funkčně i materiálově
automobilová - cyklo/brusle - pěší

- zajistit pohodlný přístup k vodě a zpět (plánovaná zátěž 
nákladní dopravou, letní intenzita provozu)

- zajistit příjemný přístup k vodě a zpět (stín, mezilehlé 
prostory zeleně lze obývat - odpočinek, zastavení, lavičky 
a jiné prvky)

- přírodní oblast se neomezuje jen na přilehlé břehy 
Písečáků, expanduje, vítá návštěvníky, přibližuje se 
místním, logicky spojuje aniž by umocňovala průmyslový 
charakter (nadmíra rozlehlých zpevněných ploch 
nežádoucí - voda, kvalita života v místě = není město...)

vozovka cyklo pruh
+brusle

pěší
(propustný povrch)

pěší
(propustný povrch)

ROZHRANÍ II.
cestou k vodě
cyklostezka Příšovice–Písečáky
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stávající stav
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01

oddělený pás automobilové dopravy

sdílená vozovka automobil+cyklo

Velký Písečák

logistický areál

Malý Písečák

02

03

A, B, C možnosti proměny profilu - do místa 02 oddělená, poté sdílená doprava 

(pokračuje mezi Písečáky, snaha o minimalizaci asfaltových ploch, zúžením klidnit dopravu)

03 profil viz mapa

mapa typických profilů

01 profil viz mapa

ROZHRANÍ II.
cyklostezka Příšovice–Písečáky
1:5000, zónování, profily





ZÁZEMÍ
vstupní brána k Písečákům

U



parkování 4x

parkování 3x
zásobování

sprchy ženy

WC ženy

koupelna
bezbariérová

WC
bezbariér.
+přeb.pult

klubovnasklad
dílna

sprchy
mužiWC muži

sklad

kuchyň

občerstvení
bar

šatna
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VSTUPNÍ FILTR/ZÁZEMÍ
1:200 půdorys



A B C D

E

F

G

H
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polygon budovy

území ve vlastnictví obce Příšovice

plocha aktivní zóny Jizery

chráněný pás 3 m okolo vodní plochy

břeh Písečáků

oplocení logistickéaho areálu

katastrální hranice

legenda

grafické měřítko

2510 50 m

Zázemí pro Písečáky obsazuje stragické místo u „vstupu“ 
do přírodně-rekreačního areálu. Jeho umístění je z velké 
míry dáno majetkoprávními vztahy v území a hranicí 
aktivní zóny proudění řeky Jizery. 
Jednotlivé funkce zázemí jsou sdružovány „pod jednou 
střechou“ tří objemů (viz schéma níže). Střechy svým 
přesahem tvoří kryté paluby, kde je možné se schovat  
při nepřízni počasí i prudkým sluncem. Tomu také 
napomáhají skupiny stromů, které soubor objektů 
doplňují; dotvářejí kontext místa a poskytují příjemný stín 
pro návštěvníky. Dřevěná věž naproti recepci je malou 
atrakcí, která symbolicky označuje místo „vstupu“.
Stávající účelová komunikace při severním okraji Velkého 
Písečáku je vedena v jiné trase vzhledem k výstavbě 
logistického areálu - toho využívá i návrh, její napojení 
svádí přímo u hranice pozemku s areálem a po jejím okraji 
doplňuje parkovací stání (částečně náhrada za redukci 
u páteřní cesty mezi Písečáky).

Dimenze jednotlivých prostor je třeba vždy řešit 
s konkrétním provozovatelem občerstvení - podléhá 
přísým hygienickým a prostorovým požadavkům, které 
nelze zobecnit.

objekty a součásti

A informace/recepce

B sklad/dílna

C WC/sprchy muži

D klubovna

E WC/sprchy ženy

F bezbariér - WC, koupelna, přebalovací pult

G občerstvení

H pozorovatelna/věž a cvičiště hasičů

průmyslový areál

zúžení profilu kom
unikace, oodělený pás pro cyklo a pěší

logitický areál

zázemí
a občerstvení

březový háj

plážová louka

Velký Písečák

Malý Písečák

soukromý majitel 
(regulace)

alternativní cesta přes 
vodu

redukce parkovací 
plochy (30 míst)

4+3 parkovacích míst/zásobování

ŠIRŠÍ VZTAHY
1: 1 000

PŘÍŠOVICKÉ PÍSEČÁKY
vstupní filtr/zázemí

schéma zázemí
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Pohled západní
zleva: plot prům.areálu, napojení účelové komunikace a přidružená parkovací stání doplněná stromy, recepce, občerstvení

Pohled jižní
zleva: pozorovatelna, páteřní cesta mezi Písečáky, recepce, občerstvení, zázemí pro návštěvníky (WC, sprchy)

VSTUPNÍ FILTR/ZÁZEMÍ
1:150 pohledy
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01

02

03

04

07

09

10

08

0506

01 obslužná komunikace a parkování/zásobování

02 recepce/informace/správa areálu

03 občerstvení (nutné definovat prostor dle provozovatele

04 hřiště u občerstvení

05 pozorovatelna v korunách stromů

06 cvičiště hasičů/zpevněná plocha

07 zázemí bezbariér a WC/sprchy ženy

08 klubovna s terasou

09 WC/sprchy muži

10 sklad/dílna/technické zázemí

VSTUPNÍ FILTR/ZÁZEMÍ
axonometrie JZ





MÍSTA
proměny a atmosféry
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07
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11
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08

09
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0601

A

B

01

14

03

A - PŘÍRODNÍ KOUPÁNÍ A POBYT U VODY
 kultivace k pobytu u vody

B - RYBÁŘSTVÍ, PROCHÁZKY
  kultivace pro obnovu diverzity/zprůchodnění

MÍSTA ZÁJMU
01 úprava břehu - přístup k vodě
02 dynamická osa Příšovice-Písečáky 
03 filtr - most přes Jizeru 
04 odclonění logistického areálu
05 solidní zázemí pro návštěvníky
06 hřiště, sportovní aktivity
07 ochrana ostrova - hnízdiště 
08 ochrana lužního lesa
09 pobyt na břehu Jizery, přístup k vodě
10 pěšinou podél Jizery
11 vstupní filtr - zázemí a klubovna
12 turistické rozcestí - uzel
13 bažina - lužní les/ ochrana

sestup k vodě 
molo

KONCEPČNÍ SCHEMA - II
charakter zásahů a místa zájmu
1:5 000
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0304

07b

07c

05

06

07a

09

08b

08a

10

08

01

01 otázka parkování
02 zastavení u křížku
03 nové zázemí
04 u věže
05  sestupy k vodě
06 na pláži
07 okénka k vodě
08 sestupy k Jizeře
09 aktivity v přírodě
10 jídlo a pití u vody

02
Následující část studie se věnuje konkrétním příkladům 
zásahů v místech na této mapě uvedených. Jako 
zmenšenina provází mapa všechny zásahy, které jsou 
označeny křížkem.
Místo je zobrazeno pomocí srovnání „dnes“ a „poté“ - 
vedle sebe stojí fotografie současného stavu a koláže, 
jak si místo představujeme po proměně; včetně popisu 
a grafické situaci pro upřesnění.
Vzhledem k nemožnosti přesně ukázat místo v přírodě 
se všemy změnami mnohdy poslouží příklady odjinud - 
inspirace nebo ukázky, jak byl podobný problém vyřešen 
někde jinde.

Umístění zásahů je orientační a vychází z celkové koncepce 
území. Idea území předchází řešení majetkorávních 
vztahů, a proto jsou některé prvky umístěny i na 
pozemcích, které aktuálně nepatří obci Příšovice. Zásahy 
vycházejí z potenciálu míst a některé z nich je možné 
uvažovat i jinam. Návrh není dogmatický

MÍSTA/PROMĚNY
1:5 000
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B
(72)

A
(48)

Formánkův kříž

Státní pozemkový Úřad
věcné břemeno

soukromá osoba

sm
ěr Písečáky, 10 m

in pěšky

1: 500
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Za rekreací často cestujeme i mnoho kilometrů, obzvlášť, 
je-li její součástí voda. Cesty lemované automobily 
dokládají oblíbenost Písečáků v letních měsících. Bude 
jich přibývat, a to do té míry, dokud to bude tolerováno. 
Zajistit parkování je bezpochyby nutné, zároveň je 
třeba se ptát, zda mají být Písečáky parkovištěm anebo 
místem pro lidi. Přehršel aut, ať už stojících jako bariéry 
nebo neustále přijíždějícíh a odjíždějících může zkazit 
atmosféru přírodního místa. 
Rekreační oblasti motivují své návštěvníky různými 
způsoby - vlakem za zvýhodněnou jízdenku, minibusem na 
pravidelné lince, pěšky, pokud jsou cesty pohodlné, nebo 
na kole, pokud ho lze kde bezpečně odložit. Prostředkem, 
jak regulovat parkování je i jeho zpoplatnění, které sice 
nemusí přinést velké úlevy od počtu vozidel, ale poskytne 
alespoň kompenzaci pro údržbu rekreačního areálu, kde 
je snadnou dostupností způsobená zvýšená zátěž.

Na sever od logistického areálu kousek za garážemi se 
nachází dvě zpevněné plochy, aktuálně nevyužívané (na 
základě pozorování). Jedna z nich patří soukromému 
majiteli (A), druhá spadá pod Státní pozemkový úřad 
s věcným břemenem. Hrubým odhadem lze na ploše 
A odbavit necelých 50 vozidel, na ploše B pak lehce 
přes 70. Odstavná plocha může ulevit přírodní oblasti - 
docházková vzdálenost od místa parkování je asi 10 minut 
volnou chůzí. Trasa z Příšovic k Písečákům aktuálně není 
moc příjemná, úpravou komunikace, oddělením pruhů 
pro cyklo a zpohodlněním cesty pro pěší by však mohla 
přinést ztišení před vstupem k přírodně-rekreační oblasti.

Parkování na odstavné ploše může být obluhováno 
automaticky na závoru za výběr poplatku, podobně, jako 
to například řeší obec Bedřichov v Jizerských horách.

páteř mezi Písečáky; v těsné blízkosti občerstvení 

parkování všude, kde to jde v samém srdci oblasti - páteř mezi Písečáky

OTÁZKA PARKOVÁNÍ
redukce v srdci přírodní oblasti
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Formánkův kříž a očištěné okolí, lavička nově na druhé straně silnice; lépe pak vyniká kompozice lipsoučasný pohled od Písečáků směrem k Příšovicím; odpadkový koš zde bohužel slouží i jako popelnice



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 35

Takřka v půli cesty z Příšovic k Písečákům, která se 
obzvláště v parném dni jeví jako nekonečná, se nachází 
jedno malé zastavení - Formánkův kříž.
Zaslouží si vystoupit ze svého pozadí a k tomu stačí jen 
velmi málo - odstranit nánosy posledních let, lavičku 
i odpadkový koš, upravit povrchy, olemovat cesty. Naproti 
přes silnici ve stínu stromů a  keřů vytváříme sezení 
nové tak, aby si návštěvník mohl komponovanou scénu 
kříže mezi lipami užít s odstupem, naplno. Osazení 
odpadkového koše je záležitost praktická, avšak jinde, než  
v přímé blízkosti kříže.
Hlavní příjezdová cesta k Písečákům by si celá zasloužila 
úpravy, včetně nového pouličního osvětlení. Alternativní 
schéma cesty uvádí část Střet zájmů.

Formánkův kříž
úpravy povrchů

pom
alou chůzí  k Písečákům

 za 10m
in

dřevěná lavice

MÍSTA
zastavení u křížku

1: 200
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pohled od zázemí s WC a sprchami směrem k recepci a věži u Malého Písečáku; vlevo ovocný sad - návrhpohled podél plotu průmyslového areálu směrem k Malému Písečáku dnes, vlevo přístavky občerstvení



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 37

pohled skrz koruny stromů z věže; kontrasty logistiky a přírody v nadhledu; vymezení kempu karavanů méně rušivými elementy - použití přírodních zdrojůod silnice se odpojuje pěšina vinoucí se okolo Malého Písečáku; kemp karavanů ovinutý páskami, cedulemi, auty

MÍSTA
nové zázemí
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popřed



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 39

Jeden z hlavních potenciálů Písečáků tkví v jejich 
rozmanitosti - každý si zde může najít „ten pravý způsob“, 
jak trávit čas u vody. Mnozí milují čisté pláže, kam praží 
slunce od rána do večera a kde bývá hlava na hlavě, jiní 
zas hledají hojivý stín, kde není ani živáčka. Podobně 
je to s pohodlím, jaké ten či onen vyžaduje - lehátko, 
nafukovačka, paluba nebo travnatá louka.
U Malého Písečáku se nachází příjemná zátoka pár 
metrů od vstupní brány. Dnes se tu v křoví povalují 
plastové kelímky od nápojů a další upomínky pobývání 
člověka. Kultivací místa je do jisté míry možné kultivovat 
i   samotného návštěvníka; klidnou, ale páteři blízkou 
zátoku ocení samotáři i malé skupinky, zkrátka všichni, 
kdo zrovna nechtějí chytat bronz.
Navrhujeme provést lokální průsek náletu, upravit 
sestup do vody a vysypat břeh pískem. Vznikne tak malá 
alternativa plážování u Malého Písečáku.

Umístění menších pláží je možné i na jiných místech  
a  vždy závisí na dohodě s konkrétními vlastníky 
pozemků.

úprava břehu
písečná pláž

dřevěné prahy

Malý Písečák

směrem k věži a zázemí

okolo Malého

MÍSTA
sestupy k vodě 

1: 200
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poté - pohoda na palubě s výhledem na české mořenyní - hlavní pláž během letošního léta



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 41

Louka v těsné blízkosti páteře Písečáků je sama o sobě 
ideální pro letní aktivity. Rovinatost terénu je vhodná i pro 
všechny možné sporty a přirozeně se zde i díky blízkosti 
občerstvení sdružuje nejvíce lidí. Aby se návštěvníci 
nebrodili při sestupu do vody bahnem, nabízí se možnost  
vysypání břehu pískem pro ještě ryzejší plážový charakter. 

Plážovou louku doplňujeme několika dřevěnými moly ve 
stínu stromů, kde už ležení na zemi není tolik příjemné 
jako na vyhřáté trávě. Pro skokany do vody zde nejsou 
příhodné podmínky a stávající kladina nad vodou není 
příliš bezpečná - navrhujeme osadit břeh drobnými 
hracími prvky, které přilákají různé generace návštěvníků. 
Místa pro koupání je vhodné doplnit převlékacími 
kabinkami - může se jednat o velmi jednoduché i dočasné 
konstrukce či látkové paravány.

Malý Písečák

úprava břehu
písečná pláž

dřevěná paluba

úprava stávající kladiny

dřevěná paluba

sm
ěr

 n
ás

tu
pi

št
ě 

lo
dí

MÍSTA
na hlavní pláži
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uklizená a udržovaná zátoka s možností vstoupit na vodní hladinu a vychutnat Písečák v celé své délcezarostlá zátoka s mnohými nánosy původem od člověka



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 43

Při procházení okolo Malého i Velkého Písečáku se sem 
tam zjevují okénka k vodě. Následující úpravy slouží jako 
příklad, jak s těmito místy zacházet, aby poskytla něco 
navíc pro ty, kteří je objeví. Mola, stupně až k hladině, 
lavičky. K  okénku vedou dřevěné prahy; břeh v daném 
místě je hoden úpravě, aby bylo možné pohodlně sestoupit 
k vodě za ochlazením.
Míru úpravy - tedy zda je nutné nové spádování, či stačí 
dno odbahnit, je třeba určit individuálně na základě 
podrobného průzkumu lokace. 
Trojice zobrazených míst slouží jako vzor, jak je možné 
místo rozvíjet a byť jsou všechna přidružena k Velkému 
Písečáku, dobře budou fungovat i u Písečáku Malého.

Velký Písečák

molo v zátoce

dřevěné prahy

MÍSTA
okénka k vodě

1: 200
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aktivizace místa doplněním  jednoduché  laviceokénko dnes a průhledy na druhý břeh



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 45

po dřevěných prazích dojdu až k vodní hladině, boty zouvám a ochladím oteklé kotníky; za korunami prosvítá nová logistická halazarostlé okénko dnes a betonové desky pod okrajem břehu



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 46

na některých místech jsou břehy zpevněné kamenem; jejich očištění je jednak podmínkou pro realizaci zásahů, mají i vliv na atmosféru místabřeh řeky Jizery má mnoho podob - jsou to malebná místa k zastavení s občasnými průhledy na místní dominanty



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 47

Řeka Jizera nabízí podél svého toku nejedno útočiště. 
Místa stinná, barevně kvetoucí, kde šumí voda a objevují 
se krásné pohledy do okolí.
Navrhujeme na dvou místech možnost k vodě sestoupit,  
však už se taková možnost na řece vyskytuje dnes. První 
zastavení je pár metrů nad mostem proti proudu - zde 
se nabízí poskytnout plnohodnotné nástupní místo pro 
vodáky, kotviště, ve strategické pozici vůči občerstvení, 
kempování a dalšího zázemí Písečáků, navíc v blízkosti 
silnice, po které se mohou lodě dopravovat.
Vzhledem k protipovodňovým opatřením je typologie 
zásahů podmíněna svolením Povodí Labe, které správu 
zajišťuje. Sestup k vodě by byl možný pod podmínkou, že 
se očistí kamenem zpevněný břeh řeky, pak je možné do 
opěrné stěny kotvit případné schody a nástupiště.
Zarostlé, zdánlivě neupravené břehy Jizery mají svou 
poetiku - nenavrhujeme proto proměnu v městskou 
náplavku, nýbrž lokální zásahy, které jen rozšiřují paletu 
možností pobývání u vody.

cesta mezi Jizerou 
a Velkým Písečákem

schody k řece a paluba

řeka Jizera

MÍSTA
sestupy k Jizeře

1: 200
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využití „všeho, co už tu je“ tím nejjednodušším způsobem - přírodní charakter má mít přednost před povrchní zábavounepořádek v lese a skladiště pod širým nebem opodál
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Pro oblast Písečáků je problematická situace 
majetkoprávních vztahů. Soukromé pozemky často 
zasahují až k vodě, nerespektují povinnost udržet volný 
pás 3 metry od břehu daný vodním zákonem anebo 
přírodní oblast využívají jako skladovací plochu. Tato 
tendence - jakkoliv na ní mají majitelé právo - však vede 
k nežádoucímu chování návštěvníků a ještě většímu 
nepořádku. Mají-li být Písečáky přírodně-rekreační 
oblastí, je třeba celospolečensky dodržovat jasné zásady 
a chovat se jako na návštěvě, i když se nacházím na 
vlastním pozemku. Je nabíledni, že toto nemá nikdo právo 
vymáhat od soukromých majitelů - jedinou možností je 
vzájemná dohoda a respekt k regulaci.
Nejexponovanějším místem je právě okolí Občertvení 
u Písečáků, které své návštěvníky láká na mnohé atrakce, 
které však s přírodou nemají nic společného.
Úkolem číslo jedna by mělo být pro všechny bez 
výjimky zajistit volný průchod kolem vody pro všechny 
- minimálně 3 metry, jak ukládá vodní zákon. Konkrétně 
u objektu občerstvení by bylo vhodné přeuspořádat 
plochy pro jednotlivé aktivity, aby se návštěvníci snáze 
orientovali a  bez potíží mohli procházet skrz. Na uvedené 
situaci je vyznačen pás mezi páteří a zátokou - ta je jedním 
z  nejmalebnějších míst Písečáků, která by neměla ležet 
pod nánosem nepřírodních prvků.
Čím více lidí se zde bude krátkodobě i dlouhodobě 
rekreovat a kempovat, tím větší komfort bude třeba 
vytvářet - hodilo by se též jako u „vstupní“ části vybudovat 
zázemí s WC i na druhé straně - tento krok je podmíněn 
povolením přípojky ze strany Povodí Labe. Regulace 
využití ploch má napomáhat udržitelnosti místa - jsou 
zde jasně vymezené stezky, doplněn mobiliář, nedochází 
k přeplnění kapacity zařízení - v opačném případě hrozí 
narušení rovnováhy mezi přírodou a zásahy člověka.

ře
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Velký Písečák

zátoka

Občerstvení u 
Písečáků
(soukromý majitel)

B
vhodné využití pro 
hru/pohyb ve stínu

A
vhodné využití pro 
hru/pohyb na louce

ponechání volného průchodu k zátoce 

a dále kolem vody

možné rozšíření 
o zázemí WC

ochranné pásm
o kolem

 vody 3 m

plážová louka

převlékárny

kotviště a nástupiště
 lodí
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polygon budovy

území ve vlastnictví obce Příšovice

plocha aktivní zóny Jizery

chráněný pás 3 m okolo vodní plochy

břeh Písečáku a Jizery

legenda

grafické měřítko

15 m5 m 30 m

MÍSTA
hra v přírodě další aktivity
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regulace





PŘÍKLADY
typologie a materiály v krajině
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Kámen a dřevo jsou hlavní materiály pro zásahy v přírodní 
oblasti. Co se formy týče, je pro nás důležitá jednoduchost, 
nenápadnost, aby nové prvky nijak výrazně nerušili 
přirozenost místa. 
Pro mola, lavice, paluby i prahy se hodí odolné tvrdé dřevo, 
jako je například akát. Obsahuje látku, která odpuzuje 
škůdce a vydrží dlouhá léta bez nátěrů a impregnací.
Veřejná ohniště slouží též jako prevence proti zakládání 
ohňů tam, kde to není žádoucí. Zda-li bude u Písečáků 
ohnišť pět, deset anebo jedno závisí také na provozovateli 
případného areálu kempu. Ze setkání s občany ale 
vyplynulo, že se přílišného přílivu návštěvníků spíše 
obávají, pak je na místě vybavenost i rozlehlost kempu 
regulovat, aby neuzurpovali celou rekreačně-přírodní 
oblast.

Obrázky na dvoustraně jsou ilustrač

neomítané akátové řezivo

akátová terasakresba akátu

akátové palubky - příklady kresby dřeva

ZÁSAHY/PŘÍKLADY
typologie a materiál



Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 53

mobiliář v krajině - čím jednodušší, tím lepší; příklad ohniště

mobiliář v krajině - čím jednodušší, tím lepší; příklad ohniště

záhonová pole; vhodný prvek pro členění ploch/fcí (např. dětského hřiště)drobné objekty podél cest, mobiliář - koše, lavičky a další

princip průhledů skrz objekty „na nohách“; příklad pro nové zázemí

hravě pojatá cesta obklopená jednoduchým byť osobitým mobiliářem

pěšiny u vody; vhodný charakter cest okolo Písečáků

jemná štěrková cesta mlatová plocha se vsakovacími políčky a stromy

mlatová cesta s kamennou obrubou

Bistro Panelka na Kristýně u Hrádku n. N., zdařilá a kultivovaná 
„lowcost“ ukázka občerstvení u vody





Příšovické Písečáky [koncept-návrh] 55

zajištění volného pásu 3 m od kraje vodní plochy tak, 
jak ukládá vodní zákon (nutná spolupráce soukromých 
vlastníků pozemků k vodě zasahujících)

průseky náletu a nevhodných dřevin (po konzultaci 
s krajinářským architektem/dendrologem/odborníkem)

odbahnění a jiné úpravy dna (bude-li žádoucí), opatření 
pro zlepšení kvality vody

úpravy sestupů k vodě - spády, podloží, pláž

zemní val (umožní-li Povodí Labe) a osázení za účelem 
odclonění nového logistického areálu

redukce parkovacích ploch a omezení parkování/
průjezdu (zóna 30, místníXnemístní, zpoplatnění)

zbudování zázemí s WC a sprchami

osazení mobiliáře jednotného vzhledu (odpadkové koše, 
lavice, info-tabule) a dalších prvků pro návštěvníky 
(mola, paluby, ...)

rozvíjení mobiliáře - stojany na kola, veřejné ohniště, ...

pravidelná údržba zeleně (nálety, prořezy - obzvláště 
v místech, kde hrozí pád)

mobiliář v kondici - předcházet efektu „rozbitého okna“

desatero pro návštěvníky

společné dobrovolnické úklidové akce v lokalitě, ...

regulace rozvoje (spíše očišťovat než stále zaplňovat)

Studie Písečáků měla za cíl vytipovat místní potenciály, 
pojmenovat problémy a navrhnout, jak oblast rozvíjet jako 
přírodně-rekreační. Shrneme-li nejdůležitější fáze tak, jak 
mají po sobě v ideálním případě následovat, budou to: 
očištění lokality, zbudování zázemí a údržba.

ZÁVĚREM
priority a etapizace

I. očištění a úpravy II. zázemí a zásahy III. údržba


