


Východiska návrhu, vyhodnocení stávajícího stavu 

 

Průtah silnice II/436 obcí - ulice Pod Lipami dělí řešené území na dvě poloviny. Podél průtahu jsou umístěny 

dvě autobusové zastávky. Jižní je opatřena přístřeškem, který je zastaralý, bez architektonické hodnoty. 

 

a) Severní část zahrnuje prostor kolem kaple Panny Marie, knihovny a pomníku padlým. Území je vymezeno 

ulicemi Na Červenici a  Selská. Zpevněná plocha kolem kaple je dlážděna rozpraskanou betonovou dlažbou 

čtvercového formátu 30 x 30 cm. Protáhlý rovný tvar plochy není citlivý vůči objektu kaple, nepodporuje 

pobytovou funkci, tvoří utilitární spojnici dvou paralelních ulic. Nástup do knihovny je pomocí vyrovnávacího 

schodiště, chybí zde bezbarierové napojení pro imobilní nebo kočárky apod. Chybí parkovací místa pro 

návštěvníky polyfuknčního objektu knihovny. Pomník padlým je nevhodně doplněn starším betonovým 

chodníkem a nízkým ocelovým oplocením na betonové podezdívce. Autobusová zastávka je umístěna přímo 

před pomníkem, což narušuje toto pietní místo. 

 

b) Jižní část je tvořena ulicí Zámecká až k původnímu pivovaru - dnes přestavěného na bytový dům. Jedná se 

o prostranství šířky cca 30 - 40 m. Zpevněná plocha s asfaltovým krytem není rozlišena na průjezdnou a 

odstavnou část, zatravněná část uličního prostoru je lehce svažitá  a není členěna výsadbou nebo terénní 

modelací. Prostoru dominuje elektrické vrchní vedení se dvěma stožáry a trafostanicí. V zadní části před 

bytovým domem je drobný objekt telekomunikací, kolem kterého jsou soustředěny kontejnery pro tříděný 

odpad. 

 

Návrh úprav 

Nejdůležitějším prostorem návsi je jistě předprostor kaple a knihovny a parkově upravená plocha v okolí 

památníku. Pro celé řešené území je důležitá kabelizace nadzemních elektrických rozvodů a odstranění sloupů 

limitujících využití území, zejména pak v ulici Zámecká.  

 

a) Severní část řešeného území je navržena jako centrum obce se shromažďovací plochou u kaple Panny 

Marie. Předprostor kaple je umístěn k jejímu západnímu průčelí. Oproti původnímu stavu je značně rozšířen a 

otevřen směrem k objektu knihovny, kde jsou navrženy dřevěné sedací stupně doplněné širším schodištěm. Na 

jižní straně je pak umístěna dlouhá zalomená dřevěná lavice. Akcentem prostoru se stane soliterní strom 

v dlažbě a posezení bude doplněno květinovými záhony. Květinové záhony jsou navrženy také u vstupu do 

kaple, v jejím okolí a u vstupu do knihovny. S ohledem na charakter a důstojnost místa je zvolen také povrch 

předprostoru kaple. Bude dlážděn kamennou dlažbou na svislo a okrajové plochy pak lomovým kamenem na 

plocho. Vzniklý svah před knihovnou bude pokryt keřovými výsadbami. V nejhodnotnějším prostoru návsi tak 

vznikne příjemný setkávací prostor s množstvím atraktivní zeleně. V rámci úprav bude však třeba provést 

přeložku sdělovacího kabelu vedeného pod navrhovanou zpevněnou plochou. 

   

Vstup do knihovny bude bezbarierově propojen s oběma přilehlými ulicemi (Na Červenici a Selská), chodník 

pak vytvoří po obou stranách kaple bezpečnou pěší trasu až k ulici Pod Lipami. Z ulice Na Červenici budou 

nově zřízena parkovací místa pro knihovnu i kapli v počtu 7 míst.  

 

Pro navržené řešení je zásadní přemístění autobusové zastávky z blízkosti kaple a památníku západním 

směrem před objekt bývalých potravin. Kolem pomníku padlým bude odstraněno oplocení a betonový chodník 

a provedena důstojná úprava s nepravidelným chodníčkem z lomového kamene, do nějž zasahují skupinky 

trvalek a keřů. Do travnaté plochy bude vysazen menší soliterní strom.   

 

b) V jižní části řešeného území je návrh zaměřen na prostorové a funkční členění široké ulice Zámecká 

úpravou zpevněných i zelených ploch. Průjezdný profil je zúžen na dva jízdní pruhy, jsou zde navrženy dva 

bloky parkovacích stání o celkové kapacitě 11 míst. Plocha pro kontejnery tříděného odpadu je provázána s 

objektem telekomunikací a opatřena dřevěnou zástěnou pro pohledové oddělení od veřejného prostranství. 

Rušivý vliv technických objektů, oplocení i prostoru pro kontejnery je potlačen výsadbou keřů a několika 

stromů. Před bytovým domem je pod skupinou stromů vytvořeno malé, kamenem dlážděné odpočívadlo s 

lavičkami.  

 

Zelená plocha podél rodinných domů západní strany ulice Zámecká je navržena k úpravě terasami, které jsou 

vkládány mezi vyspádované vjezdy jednotlivých domů. Předěl jednotlivých teras bude tvořen půdorysně 

zvlněnými liniemi záhonů s nižšími keři, na vybraných místech v blízkosti přístupů k domům pak i květinami. 

V celém prostoru budou s ohledem na inženýrské sítě nepravidelně rozmístěny soliterní stromy. Celá plocha je 

protnuta rovnoběžně s linií domů chodníkem vyústěným u přechodu k nové autobusové zastávce.        

 

c) nový přístřešek autobusové zastávky 

Zastávka autobusu na jižní straně ulici Pod Lipami je v návrhu mírně upravena tak, aby zde vzniknul 

plnohodnotný záliv pro zajetí autobusu. Přístřešek je posunut na hranu soukromého pozemku. Půdorysný tvar 

je lichoběžníkový se zkosenými nárožími. Zadní stěna je plná pro zajištění soukromí privátní zahrady, ostatní 

průčelí jsou transparentní, kombinované zasklení s otevřeným prostorem. Sloupy a střešní nosníky dřevěné 

lepené, povlaková krytina s extenzivní zelenou střechou. 

 

d) mobiliář a veřejné osvětlení 

Prostor před kaplí bude vybaven atypickými dřevěnými sedacími prvky. V celém řešeném území 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 stávající zeleně bude odstraněna. K odstranění je navržena např. skupina vysokých jehličnanů před 

kaplí a množství velmi mladých výsadeb, které jsou nevhodně rozmístěny.  Ponechána bude např. veliká 

borovice za kaplí a vánoční strom u knihovny. Asanace však budou bohatě vykompenzovány množstvím nově 

vysazených stromů a keřových skupin, které přispějí k oživení a zatraktivnění celého území.   









[Academic use only] 



























 

 

 

 

 

 

 

propočet nákladů / ceny bez DPH 

 

zpevněné plochy 2.350.000 Kč 

přesunutí autobusové zastávky 1.500.000 Kč 

veřejné osvětlení 400.000 Kč 

mobiliář 280.000 Kč 

vegetační prvky 1.400.000 Kč 

CELKEM 5.930.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapa..........3.300.000 Kč 

2. etapa..........1.200.000 Kč 

3. etapa..........1.430.000 Kč 

1. etapa 

2. etapa 

3. etapa 
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