


Východiska návrhu, vyhodnocení stávajícího stavu 

 

Obec Lýsky se rozkládá v sousedství silnice I/46, ze které je dopravně napojena dvěma sjezdy. Řešené území 

zahrnuje jeden z nich se starší částí sídelní struktury, přestože některé domy jsou novodobé. Prostor návsi je 

rozšířená ulice půdorysného tvaru L. 

 

Chybí potvrzení centrálního místa s pobytovou funkcí. Je zde pomník padlým se zanedbanou keřovou stěnou a 

betonovým chodníkem. Zajímavou stavbou je jednoduchá zvonice, která je tečována místní komunikací. 

Výsadby v celém řešeném území jsou bohatě zastoupené, ale chaoticky uspořádané bez celkové koncepce, 

místy je patrná nedostatečná údržba. Chodníky jsou pouze v dílčích úsecích, umístěné bezprostředně podél 

domů. 

 

 

 

 

Návrh úprav 

 

Cílem návrhu je především zlepšit prostupnost území doplněním chybějící cestní sítě a vytvořit atraktivní 

pobytový prostor s posezením, vhodný pro setkávání.   

 

a) pěší trasy, vjezdy 

Od autobusové zastávky při silnici I/46 je směrem do centra obce veden stávající chodník, na který navazuje 

chodník nový zajišťující bezpečný průchod pěších. Nový chodník je umístěn s mírným odstupem od 

komunikace i od stávající zástavby. V místech, kde to prostorové podmínky dovolují, je lehce provlněný. 

Stávající úseky chodníků jsou navrženy k přemístění směrem od zástavby. Takové řešení přispěje ke zvýšení 

pocitu soukromí pro rezidenty a umožní vytvoření předzahrádek s keřovými a květinovými výsadbami. Nové 

chodníky jsou na místech, kde je to s ohledem na výskyt inženýrských sítí možné, doprovázeny výsadbami 

stromů.    

 

Vjezdy jsou rozlišeny podle funkce do dvou skupin - smíšený vjezd se vstupem je proveden v dlažbě, 

samostatný vjezd je pro zvýšení absorpční schopnosti terénu a s ohledem na splynutí s okolní zatravněnou 

plochou navržen ze zatravňovacích tvárnic. Poblíž zvonice je vjezd odkloněn pro vymezení těžiště návsi.   

 

b) pobytový prostor a okolí pomníku 

Pobytový prostor je vhodné situovat do rozšířené centrální části návsi mezi zvonicí a památníkem. Dostatku 

prostoru pro něj bylo docíleno odkloněním jednoho z vjezdů na soukromý pozemek dále za zvonici. V takto 

získaném prostoru je navržena zpevněná plocha obklopená ze všech stran terénními modelaci, které přispějí 

k jejímu zintimnění. Plocha bude upravena dlažbou z lomového kamene, případně žulových odseků. Plocha se 

„rozlévá“ až k silnici a za zvoničku, čímž vytváří jeden velký, propojený prostor. Mezi dvě modelace je umístěna 

betonová sedací zídka, která je orientována s pohledem na zvoničku a pohledový akcent v podobě vyšší 

terénní modelace s kompozicí z velkých kamenů, vhodných k sezení. Setkávací prostor bude příjemně 

přistíněn několika vícekmennými stromy a obklopen výsadbami keřů a okrasných trav.     

 

Pomník padlým je v návrhu ponechán pod ochranou vzrostlé lípy, betonový chodník a nížší dřeviny budou 

odstraněny. Okolí památníku je řešeno citlivě se snahou podtrhnout pietní charakter místa a vytvořit měkký a 

přírodní rámec kolem pomníku bez pravidelných geometrických linií. Dlažba z lomového kamene se zde po 

stranách nepravidelně prolíná s trávníkem a skupinkami stínomilných trvalek. Pozadí památníku bude tvořit 

stěna z vyšších keřů.   

 

Upraveno je i okolí obcjodu na nároží za památníkem. Před vstupem mohou vzniknout květinové záhony a 

nová zpevněná plocha pro umístění posezení. Počítá se zde také s jedním parkovacím místem např. pro 

zásobování.  

 

c) tříděný odpad 

Plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu je vymezena při vjezdu do návsi poblíž výrobního provozu s 

ohledem na minimální kolizi s obytnou zástavbou. Dřevěná zástěna pohledově oddělí barevné kontejnery od 

veřejného prostoru. V návaznosti na tuto funkci je umístěna plocha ze zatravňovacích tvárnic pro možnost 

nárazového umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad. V rámci možností jsou tyto objekty pohledově 

odcloněny výsadbami keřů a několika stromů.  

 

d) mobiliář a veřejné osvětlení 

V celém řešeném území budou rozmístěny standardní parkové lavičky a odpadkové koše. Nové veřejné 

osvětlení je uvažováno v místě původních sloupů.  

 

e) zeleň 

Většina stávající zeleně bude odstraněna. Jedná se především o skupiny vzrostlých jehličnanů 

z kompozičních, prostorových, ale i bezpečnostních důvodů. Odstraněno bude také množství keřů (jalovcú, tují 

atd.). Ponechány budou nejhodnotnější jedinci jako je lípa u památníku, několik velkých borovic a další. 

Asanace však budou vykompenzovány množstvím nových výsadeb. Zeleň novými výsadbami stromů stejného 

druhu získá jednotný charakter. Ulice se nahrazením jehličnanů za listnaté stromy prosvětlí a keře spolu 

s trvalkami a travinami přispějí k jejímu oživení a zatraktivnění.  
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propočet nákladů / ceny bez DPH 

 

zpevněné plochy 1.500.000 Kč 

veřejné osvětlení 270.000 Kč 

mobiliář 280.000 Kč 

vegetační prvky 750.000 Kč 

CELKEM 2.800.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapa..........1.100.000 Kč 

2. etapa..........1.700.000 Kč 

1. etapa 

2. etapa 
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