


Východiska návrhu, vyhodnocení stávajícího stavu 

 

Náves obce Lověšice je nepravidelného tvaru, východní strana je tvořena přímou linií řadové 

zástavby, západní strana je obestavěna domy v obloukové linii na způsob okrouhlice. Obvodové 

komunikace vymezují řešené území parku se vzrostlými stromy. V centrální poloze je historický 

objekt kaple Navštívení Panny Marie z r 1732 doplněný ohradní zídkou z 19. století. V severní části 

zelené plochy je pomník padlým I. světové války. 

 

Cestní síť parku je provedena chodníky s asfaltovým krytem, kolem pomníku je užito betonových 

dlaždic formátu 30 x 30 cm. Podél zpevněných ploch jsou užity nevhodné zvýšené betonové obruby. 

 

V jižním nároží parku je umístěna plocha pro tříděný odpad, která tvoří nepříjemnou dominantu 

celého prostoru. 

 

 

 

 

Návrh úprav 

 

Úpravy jsou navrženy především v rámci zeleného prostranství ve středu návsi. Parkový charakter 

návsi zůstává zachován veškeré změny jsou navrženy s ohledem na stávající zeleň. Obvodové části 

návsi s chodníky a vjezdy do domů jsou ponechány téměř beze změn.    

 

a) centrální plocha a plocha u pomníku 

Těžiště návsi je centrální plocha před kaplí Navštívení Panny Marie. Oproti původnímu stavu došlo 

k jejímu výraznému rozšíření, čímž vznikl příjemný setkávací prostor ve stínu stávajících stromů. Pro 

zachování stávajících vzrostlých stromů jsou okolo nich v ploše ponechány ostrůvky, které budou 

pokryty kamennými záhony s pomístními výsadbami trvalek. Pobytová funkce této centrální plochy je 

podpořena umístěním betonových sedacích zídek s dřevěným sedákem, které po obvodu kopírují 

tvar terénních modelací. Návrh uvažuje s provedením zpevněného povrchu ve dvou variantách - 

mechanicky zpevněné kamenivo nebo kamenná dlažba nepravidelného formátu. Okolí kaple bude 

vydlážděno lomovým kamenem do kamenné prosívky.  

 

Upraveno je i okolí památníku. Nově navržená zpevněná plocha obklopuje památník ze všech stran 

a je dlážděna lomovým kamenem. Při nároží památníku je umístěna betonová sedací zídka se 

dřevěným sedákem, stejně jako v prostoru před kaplí.  

 

b) chodníky 

Navazující cestní síť je upravena s ohledem na funkční trasování a větší přehlednost. Vnější 

obvodový okruh je doplněn obloukem protínajícím centrální plochu a s návazností na prostor 

pomníku. Povrch chodníků betonová dlažba, případně monolitický česaný beton.  

 

c) plocha pro tříděný odpad 

Plocha pro tříděný odpad je navržena k přemístění do méně pohledově exponované polohy. Je 

navržena pohledová zástěna pro oddělení kontejnerů od veřejného prostranství doplněná keřovou 

výsadbou. 

 

d) mobiliář a veřejné osvětlení 

Centrální prostor a plocha u pomníku bude vybaven atypickými sedacími prvky v podobě betonových 

sedacích zídek se dřevěnými sedáky. V parku budou dále rozmístěny standardní parkové lavičky a 

odpadkové koše. Stávající veřejné osvětlení je umístěno na sloupech vrchního vedení elektrických 

rozvodů. Návrh počítá s novým veřejným osvětlením jak v prostoru parku, tak podél obvodové 

komunikace. 

 

e) zeleň 

Většina stávajících stromů bude ponechána. Odstraněny jsou především mladší výsadby, které jsou 

v některých případech nevhodně umístěny. Další asanace jsou navrženy z bezpečnostních, nebo 

prostorových důvodů. V parku je navrženo několik nových stromů a množství keřových skupin, které 

přispějí k oživení a zatraktivnění celého prostoru. Nové stromy a keře jsou navrženy také mezi vjezdy 

v obvodové části návsi.  
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propočet nákladů / ceny bez DPH 

 

zpevněné plochy 1.110.000 Kč 

veřejné osvětlení 350.000 Kč 

mobiliář 360.000 Kč 

vegetační prvky 1.000.000 Kč 

CELKEM 2.820.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapa..........1.100.000 Kč 

2. etapa..........1.320.000 Kč 

3. etapa..........400.000 Kč 

1. etapa 

2. etapa 

3. etapa 
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