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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Širší vztahy

Hranice řešeného území
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obec Petříkov se nachází ve Středočeském
kraji, na jihovýchod od hlavního města Prahy,
vzdálenost do centra hlavního města z centra
obce Petříkov je cca 30 km po dálnici D1, která
leží směrem na severovýchod od Petříkova.
Obec nemá vysokou občanskou vybavenost,
důležité jsou tak pro ni vazby na další obce
v okolí, mimo Prahu to jsou Velké Popovice
nebo Říčany.
Přímo v obci se nachází obecní úřad, dvě
mateřské školy, obchod, požární zbrojnice, obec
zajišťuje údržbu prostřednictvím technických
služeb. Ke dni 31. 12. 2018 činil počet obyvatel
569 osob, dle statistických údajů se počet
obyvatel obce neustále zvyšuje, hlavní příliv
obyvatel tvoří především mladé rodiny s dětmi.
Pro zajištění udržitelného chodu obce se obecní
samospráva primárně zaměřuje na rozvoj
obce v oblasti bydlení, občanské vybavenosti
a rekreačního využití území.
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HISTORIE OBCE
Obec Petříkov, do r. 1854 nazývaná Petrkovem,

je rozložena na kopci západně od Velkých
Popovic.
První zmínka o vsi Petrkově pochází z r. 1405
v souvislosti se jménem Heřmana z Petrkova.
Ten je v pramenech zmiňován ještě v roce
1410. I další majitelé zboží se v 15. století psali
s přídomkem z Petrkova - podle jedné verze
byli větví pánů z Říčan. V pramenech je dále
zmiňován Mirek z Petrkova (1427) a Mladota
a Marek z Petrkova (1430). Z roku 1439 (1437 ?)
je první zmínka o tvrzi v Petříkově. Tehdejší
majitel Štěch z Petrkova byl omylem pokládán
za mrtvého a jeho majetek - tvrz, poplužní
dvůr a kmetcí dvory - byl v Benešově a Jílovém
prohlášen za odumřelý. S nároky na dědictví
vystoupila Katruše, vdova po Mirkovi Mikšovi
z Říčan. Prokázalo se však, že Štěch žije
a zůstává dál právoplatným majitelem. Štěch je
připomínán ještě v roce 1440 jako účastník tzv.
Čáslavského sněmu.
Jako další známý držitel zboží vystupuje až v r.
1460 Mirek z Petrkova. Patrně v roce 1488 získalo
obec neznámým způsobem Nové Město pražské
a připojilo ji ke kamenickému statku. Od jeho
šestipanského úřadu jej koupil v r. 1498 Jan,
syn Václava, měšťan Nového Města pražského,
a začal užívat přídomku z Petrkova. Tvrz byla
v této době asi pustá, protože v pramenech je
od té doby zmiňován jen dvůr s příkopem. Podle
místní tradice stávala tvrz jihozápadně od vsi
v lese zvaném Čertovka, kde jsou dodnes patrny
valy.
V roce 1509 je zmiňována louka u Petříkova,
v roce 1518 koupilo Nové Město pražské dvůr
s příkopem od Jana z Petrkova (Václavův syn)
zpět a vzápětí ho prodalo řezníku Martinu
Vodičkovi a jeho choti Anně. Ve stejném roce
koupil Vodička od jakéhosi Trčky místní krčmu.
Ze stejného roku pochází také první zmínka
o rybníku v Petříkově. Další zmínky o obci jsou
z let 1531, 1532 a 1543. V roce 1547 se Nové Město
zúčastnilo odboje proti králi Ferdinandovi I.
Habsburskému. Za trest mu byly zkonfiskovány
veškeré statky. V roce 1548 král prodal Popovice,
Petříkov a 4 další vesnice německému zemanovi
Jiřímu Krejštnovi z Krejštanu. Od té doby byl
Petříkov většinou součástí Velkopopovického
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statku.
Později vlastnili popovický statek Hýzrlové
z Chodů. V roce 1597 koupila panství Markéta
Mošaurová z Valdova, rozená z Harasova.
V roce 1615 měl Markétin syn, Vilém Mikuláš,
na panstvích Dobřejovice, Štiřín a Popovice
celkem 59 poddaných. V rukou Mošaurů byl
Petříkov až do roku 1627, kdy zemřel Jiří Aleš
Mošaur z Valdova. Popovický statek získala
odkazem jeho žena Anna Marie, rozená ze Slavic,
která se poté podruhé vdala za Hynka Mecerada
z Reichenwaldu. Mecerad přežil svou choť
i dceru v roce 1641 prodal Popovice i Petříkov
Strahovskému premonstrátskému klášteru.
V době třicetileté války byly v obci původně
3 chalupnické grunty. Petříkov byl však
nakonec za války vypleněn a obyvatelstvo bylo
pravděpodobně vyvražděno či uprchlo. Obec,
tak jako ostatní obce v okolí, zpustla. Po válce
zde byla jen krčma, kterou vrchnost pronajímala.
Brzy poté však začal klášter ves systematicky
znovuosidlovat. Byl obnoven poplužní dvůr
a vedle hospody nechala vrchnost vystavět
chaloupku, do níž usadila hrnčíře, zběha
z Moravy.
V roce 1671 koupil Velkopopovické panství
s Petříkovem benediktinský klášter u kostela
sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. V době
vlády benediktinských mnichů bydlel v obci
kněz - inspektor. V roce 1785 byl klášter zrušen
císařem Josefem II.1
Do roku 1930 byla obec součástí osady
Křížkového Újezdce. Za první republiky byl
Petříkov velmi rozvinutou obcí, v roce 1932 jsou
zde evidovány např. dva obchody i dva hostince,
velkostatek Ringhoffer, a další živnosti.
Od roku 1960 patří obec pod Středočeský
kraj, okres Praha-východ. V roce 1961 se stala
součástí obce osada Radimovice.
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HISTORICKÉ MAPOVÁNÍ

Mapa stabilního katastru 1841
V místě pozemku se nacházely pole a podmáčené louky.

II. vojenské mapování 1842 - 1852
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Ortofotomapa 50.léta

V místě pozemku se nacházely louky a pole.

Ortofotomapa současný stav
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ÚZEMNÍ CHARAKTER
KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA
Území se nachází v klimatickém regionu – 5,
mírně teplý, mírně vlhký (MT2), charakterizován
krátkým mírným jarem, léto – krátké, mírné až
mírně chladné, mírně vlhké, podzim – krátký,
mírný, zima - mírná, normálně dlouhá, suchá,
normální trvání sněhové pokrývky.
Charakteristika regionu:
Suma teplot 2200 – 2500
Průměrná roční teplota
7 – 8 °C
Průměrný úhrn srážek 550 – 650 mm
Pravděpodobnost suchých vegetačních období
15% – 30%
PŮDNÍ CHARAKTERISTIKA
Na území se vyskytuje skupina půdních
typů kambizemí s půdotvorným substrátem
kyselejších metamorfovaných hornin, na místě
se jedná o hydrologickou skupinu B – půdy
se střední rychlostí infiltrace, s nižší střední
hodnostou retenční schopnosti.
GEOMORFOLOGIE

PROVOZNÍ VAZBY
Přímo centrem obce vedou dvě cyklistické trasy
a na severu od obce částí Radimovice, které
správně spadají pod obec Petříkov, vede trasa
turistická. Obec protínají dvě silnice III. třídy
a několik místních komunikací. Silnice vedou
na sever do Radimovic, na západ do Křížkového
Újezdce a na jih na silnici II. třídy napojenou
na D1.

HODNOTY - PŘÍRODNÍ,
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ
V okolí obce i v jejím centru můžeme nalézt
několik hodnotných přírodních prvků a památek
drobné architektury. Obecní samospráva
také usiluje o zajištění funkční občanské
vybavenosti. Z některých významných prvků
to jsou:

BÝVALÁ TVRZ ČERTOVKA

Z geomorfologického hlediska území spadá do
soustavy Česko-moravské, celku Benešovské
pahorkatiny, okrsku Kamenické vrchoviny.
Dle geobotanické mapy se území nachází
v oblasti acidofilních doubrav, zastoupených
primárně dubem letním i zimním, břízou
bělokorou a borovicí lesní.
PŘÍRODNÍ POMĚRY
Území obce se vyznačuje především svou
bohatou rybniční soustavou, z významných
obecních rybníků jsou to např. Nový rybník,
Pokutník nebo Brigádník. Dále se na území
obce nachází Starý rybník a pivovarský
rybník. Na jihovýchod od obce leží Přírodní
park Velkopopovicko a jihozápadním směrem
Přírodní park Hornopožárský les, s bohatou sítí
turistických stezek.

POMNÍK PADLÍCH
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MAPA HODNOT

PETŘÍKOV
u Velkých Popovic

Starý
rybník
Pokutník

Nový
rybník

Brigádník

Pivovarský
rybník

OBČANSKÁ VYBAVENOST
HODNOTY

KŘÍŽ NA ROZCESTÍ

RYBNÍK POKUTNÍK

CIHELNÁ ZVONIČKA

NOVÝ RYBNÍK
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SOUČASNÝ STAV
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR
Řešené území se nachází v centru obce Petříkov
v přímé návaznosti na obecní úřad. Západní
hranice území je lemováno silnicí III. třídy,
po které vede cyklotrasa Dobřejovice – Petříkov
– Pyšely. Zbytek území je obklopen zahrádkami
stávajících rodinných domů, po severní
hranici území prochází odvodňovací příkop
se soukromou loukou ústící do rybníka. Řešené
území obsahuje mimo již zmíněný obecní úřad
s požární zbrojnicí, také dětské hřiště, sportovní
hřiště, rybník Brigádník a ovocný sad.
Území je přístupné z již zmíněné silnice III.
na západní straně území, dále místní komunikací
ze severu a z východní strany, pro pěší je mimo
místní komunikace možné využít i přístup
z jižní strany cestou mezi zahrádkami. Území je
průjezdné místní komunikací z východu na západ
na silnici III. třídy, a také kolem obecního úřadu
nebo podél východní strany rybníka.
Plochy u obecního úřadu jsou zastoupeny
ovocným sadem se staršími dřevinami
hrušní, dále novou dlážděnou plochou pro
parkování, novým dřevěným přístřeškem pro
kontejnery na tříděný odpad za budovou úřadu,
a asfaltovou plochou otevřenou do silnice II.
třídy před budovou. Dále k jižní straně budovy
obecního úřadu přiléhá dětské hřiště. Hřiště
je oploceno dřevěnými plotovkami na kovové
konstrukci do výšky cca 1,2 m, hřišti nemá
dostatečné množství herních prvků, je zde
pískoviště, dřevěný domeček a vláček, a lavičky.
Kvalita vstupní části do objektu obecního úřadu
je narušena místní komunikací a asfaltovou
plochou před vstupem, která sloužila primárně
jako parkoviště. Na místě sadu se nachází nová
parkovací plocha, která v dostatečné míře
přebírá funkci původní plochy.
Podél severovýchodní hranice dětského hřiště
vede jedna z obslužných komunikací, slouží
primárně pro výjezd
hasičského vozu ze
suterénu obecního úřadu, ale ne výhradně, dále
např. pro přístup ke kontejnerům tříděného
odpadu. Vedle komunikace se nyní nachází
plechové stavební objekty, které slouží jako
sklady rybářů a hasičů.
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Prostor dětského hřiště a skladů přímo
navazuje na plochu stávajícícho víceúčelové
hřiště, který je v současnosti v havarijním stavu.
Hřiště je oploceno pletivem do výšky cca 4 m,
má asfaltovou povrchovou úpravu, vedle hřiště
se rozkládá menší rovná travnatá plocha, která
přechází klesajícím svahem k rybníku, svah je
podpírán betonovými skružemi.
Území se svažuje ze západu na východ.
Nejnižším bodem řešeného území je plocha
ležící za hrází rybníka, výtok vody se nachází zde
a voda odtéká podzemním potrubím na východ
do Pivovarského rybníka. Hráz rybníka je
průjezdná, část břehu je podpírána betonovými
skružemi, pod hrází se nachází zastavěné
parcela, rybník je lemován obslužnými
komunikacemi, travnatou plochou a příkrým
svahem.
Sítě veřejné infrastruktury – voda, kanalizace,
plyn,
silnoproud
a
slaboproud,
jsou
koncentrovány v blízkosti budovy úřadu.

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

02 ANALYTICKÁ ČÁST

FOTODOKUMENTACE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NEDOSTATEČNÉ
VYBAVENÍ

OBECNÍ ÚŘAD - CHYBÍ
REPREZENTAČNÍ VSTUP
A ROZPTYLOVÁ PLOCHA

STARÝ SAD, NEUDRŽOVANÝ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP, CHYBÍ MOBILIÁŘ

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ - DESTRUKTIVNÍ STAV, CHYBÍ ZÁZEMÍ, CHYBÍ MOBILIÁŘ

02 ANALYTICKÁ ČÁST

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

ZA HŘIŠTĚM - CHYBÍ PRVKY REKREACE A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT,
CHYBÍ PROPOJENÍ S PROSTOREM RYBNÍKA

OKOLÍ RYBNÍKA - CHYBÍ KLIDOVÁ ZÓNA , CHYBÍ MOBILIÁŘ A PRVKY REKREACE,
PRŮJEZD PRO AUTOMOBILY NARUŠUJE POBYTOVOU FUNKCI

OKOLÍ RYBNÍKA - NEPROSTUPNOST SVAHU

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

02 ANALYTICKÁ ČÁST

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

02 ANALYTICKÁ ČÁST
KRAJINÁŘSKÝ ROZBOR

1. Solitérní stromy a skupiny stromů

Vegetace v nižších polohách řešeného území
není příliš bohatá, v nejnižším bodě se nachází
mohutný starý dub letní a vrba pokroucená
menšího vzrůstu. Kolem rybníka se nachází
travnatá plocha, dub letní na břehu rybníka
a nově vysazená lípa srdčitá. Ve svahu
nad rybníkem rostou náletové dřeviny a trojice
vzrostlých borovic lesních, náletové dřeviny jsou
určeny ke kácení. Nejvíce hodnotných dřevin je
na území dětského hřiště a v jeho přímém okolí,
včetně nově vysazené lípy srdčité. U budovy
úřadu roste skupina stromů jalovce obecného
a v záhonu před budovou se nachází skupina
rhododendronů, oba taxony jsou určeny
ke kácení. V ovocném sadu se vyskytují stromy
hrušní, hrušeň rostoucí na hranici pozemku
u silnice, je určena ke kácení. Současný
stav dřevin a návrh na jejich péči a údržbu je
hodnocen v samostatné části studie.

1.1. Základní údaje

METODIKA
Cílem dendrologického průzkumu bylo zjistit
aktuální stav dřevinných vegetačních prvků.
Terminologická poznámka:
Vegetační prvek je základní prostorotvorná
složka díla zahradní či krajinářské tvorby.
Vegetační prvek je určen fyziognomií
(vzhledem), prostorovým uspořádáním rostlin
a způsobem pěstování.
Dendrologický potenciál objektu je celková
schopnost existujících dřevinných vegetačních
prvků konkrétního objektu (nebo jeho části)
zajistit stabilitu cílové kompozice (stávající,
změněné, nové).
Dendrologický
průzkum
byl
proveden
dle metodických principů publikovaných
v práci Šimek (2001 /Hodnocení dřevin a jejich
porostů pro pěstební účely v zahradní tvorbě
– ZF MZLU, v Lednici na Moravě/. Kapitola
metodiky hodnocení obsahuje metodiku
hodnocení jednotlivých vegetačních prvků
(jednotlivě hodnocené stromy, keře a nárosty)
včetně popisu jejich hodnocených atributů,
dosažených hodnot a případného komentáře.
Soupisky hodnocených dřevin jsou uvedeny
v příloze.

Vegetační prvek
Jednotlivě hodnocené stromy – bez označení
Pořadové číslo jedince
Každý z hodnocených jedinců je v databázi
i na výkresové části veden pod konkrétním
pořadovým číslem.
Taxonomický název latinský a český (taxon)
Názvy taxonu jsou uvedeny v principu podle :
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny
našich zahrad a parků. Tišnov : Freedom DTP
studio a nakladatelství SURSUM, 2000.
Ve několika případech, kdy taxony výše uvedená
publikace neuvádí bylo použito:
ERHARDT, W. aj. Zander : Handwörterbuch
der Pflanzennamen. Stuttgart : Ulmer, 2002.
List of names of woody plants. Boskoop :
Applied Research for Nursery Stock, 2000.
Počet kusů
Počet kusů stromů
parametrů ve skupině.

stejných

taxačních

1.2. Taxační údaje
Výška
Uvedena v metrech.
Báze koruny
Za bázi koruny jsou považovány zemi nejblíže
se nacházející normální výhony s živými listy
nebo místo nasedání nejníže postavené živé
větve na kmeni, pokud je blíže k zemi než
zmíněné výhony s listy. Údaj vyjadřuje výšku
báze v metrech.
Šířka koruny
Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi
(pozor – u nakloněných jedinců se tento údaj
neshoduje s průměrem koruny měřeným kolmo
na kmen). Uvedena celková šířka (průměr)
koruny v metrech. U korun s nepravidelným
obrysem koruny je udávána průměrná hodnota.
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Výčetní tloušťka kmene
Tloušťka (průměr) kmene ve výšce 1,3 m
od země v celých centimetrech. Tloušťka
je měřena kolmo na kmen, na svažitém terénu
je výška od země stanovena v místě osy kmenu.
Obvod kmene
Obvod kmene ve výšce 1,3 m od země v celých
centimetrech. Obvod je měřen kolmo na kmen,
na svažitém terénu je výška od země stanovena
v místě osy kmenu.

1.3. Popisné údaje
Věkové stadium
Pro každé věkové stadium je charakteristický soubor znaků. Význam hodnocení věkového stadia je
především v následném poznání dendrologického potenciálu celého objektu. Zastoupení jedinců
jednotlivých věkových stadií je základní charakteristikou objektu. Rovněž druh poškození resp. soubor
znaků určitého poškození je často vázán nejen na určitý taxon, ale i věkové stadium. Pro potřeby
tohoto hodnocení je použitá následující klasifikace:

Věkové stadium

1

Označení

Nová výsadba

Charakteristické znaky

převládají znaky a projevy ujímání

obdobně platí i pro jedince
zapěstovávané z nárostů
obdobně
u
jedinců
zapěstovávaných z nárostů
převládají
znaky
spojené
se
zakládáním
primární
struktury koruny s nutností
intenzitní péče (projevy)

2

Odrostlá výsadba

ujatá
výsadba
doposud
nestabilizovaná
znaky intenzitní péče nebo její
absence
zakládání architektury koruny

3

Stabilizovaný,
dospívající jedinec

dotváření typických charakteristik
pro daný taxon (habitus, borka ..)
výrazný prodlužovací růst, často
začátek plodnosti

4

5

Poznámka

Dospělý jedinec

rozlišení třetího a čtvrtého
věkového stadia je často
vyvinutý jedinec s charakteristickými
komplikované,
je
nutno
znaky taxonu
přihlédnout ke zvláštnostem
jednotlivých taxonů

Přestárlý jedinec

rozpad
struktury
jedince
s doprovodnými projevy (úbytek
kosterních větví, nástup přirozených
patogenů
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1.4. Kvalitativní údaje

Vitalita
Vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým posuzujeme
určitou vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality je možno kvantifikovat. Vitalita byla
hodnocena jako souborná hodnota bez specifikace dílčích ukazatelů vitality. Hodnocení se opíralo
především o posouzení olistění a tvarových změn větvení. Bodové hodnocení vitality ve stupnici:
Stupeň 1
Stupeň 2
Stupeň 3

stromy plně vitální
stromy se středně sníženou vitalitou, při omezení vnějších negativních vlivů lze očekávat
dílčí zlepšení
stromy se silně sníženou vitalitou nelze zpravidla očekávat dílčí zlepšení

Zdravotní stav
Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku ( resp. stupeň poškození ) od normálu,
vztaženou k jednotlivým hodnoceným atributům nebo entitě jako celku.
Dílčí charakteristiky zdravotního stavu
Pro hodnocení dílčích charakteristik zdravotního stavu byla použita jednotná stupnice viz níže.
U jednotlivých charakteristik jsou uvedeny příklady nejčastěji se vyskytujících hodnot, které tyto
výše uvedené obecné stupně poškození dosahují.
Stupeň 1

poškození nebo defekty minimálního rozsahu bez významnějšího vlivu na existenci jedince

Stupeň 2

poškození nebo defekty významného rozsahu, existence není bezprostředně ohrožena –
často však podmíněna realizací pěstebního opatření
poškození nebo defekty kritického rozsahu, existence bezprostředně (nebo během poměrně
krátkého období) ohrožena

Stupeň 3

Poškození kmene
Mechanické poškození kmene (včetně kořenového náběhu) zasahující do kambia nebo případně
do hlubších vrstev dřeva. K poškození dochází často vlivem provozu (parkování), neopatrným
dosekáváním okrajů trávníku a cílenou destrukcí (bořivé činnosti mládeže), absencí péče apod.
Poškození představuje především vstupní bránu pro infikování dřevokaznými houbami popř. může
bezprostředně souviset s ohrožením statiky stromu. Použitá tabulka bodového hodnocení:
Stupeň
1

Příklad
oděrky, nebo drobné již zahojené poškození, nezahojené jizvy po odstraněných větvích

2

větší poranění, pravděpodobně se zahojí nebo větší množství menších ran

3

poškození velkého rozsahu, včetně velkých ran např. po odstranění dvojáku, terminál.
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Poškození koruny
Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí charakteristiky.
K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční činností popř. neodborným
zásahem. Použitá tabulka bodového hodnocení:
Stupeň
1
2
3

Příklad
nepodstatné zlomy nebo pahýly v koruně, velké množství starých, částečně zahojených
ran
ojedinělé poškození většího rozsahu, popř. podstatná část kosterních větví slabě
poškozena
poškození kosterních větví velkého rozsahu, ohrožující jedince

Výskyt suchých větví
Hodnocení výskytu suchých větví v koruně je často dokladem zanedbané péče o jedince. Příčiny
výskytu mohou být i v souladu s principy růstu v koruně - tyto je třeba odlišovat u každého konkrétního
taxonu od ostatních suchých větví. Opožděné odstranění suchých větví může být významným zdrojem
infekce.
Stupeň
1
2
3

Příklad
četné slabší větve, zanedbaná péče
část kosterních větví nebo odumírající terminál
výpadek kosterních větví nad 50 %, suchý terminál

Výskyt hnilob a dutin
Při posuzování zvažujeme především rozsah, závažnost a lokalizaci:
Stupeň
1
2
3

Příklad
počáteční stadia tvorby dutin, mokvání
kmenové dutiny (tvrdá hniloba) neohrožující jedince, četné dutiny v koruně, velmi četný
výskyt drobných dutin, mokvání ve vidlicích
kmenové dutiny (měkká hniloba, plodnice) ohrožující jedince, velké dutiny v koruně nebo
při větvení v náběhu, mokvání ve vidlicích

Statická stabilita
Posuzováno celkové snížení stability. Jedná se o komplexní charakteristiku, u které by byl výčet
nejčetnějších kombinací zavádějící. Posuzováno byly níže uvedené skupiny atributů se zohledněním
taxonu a věkového stadia:
naklonění (posunutí těžiště) a chybné větvení - ve vztahu k možnému rozlomení, popř. nevhodné
postavení kosterních větví
vliv hnilob, dutin – jejich rozsah a umístění.
Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími
charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován
nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace
poškození).
Stupeň 1

Dobrý zdravotní stav - stromy bez poškození nebo stromy mírně poškozené, předpoklad
dlouhodobé existence (defekty a poškození malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných
prvků

Stupeň 2

Zhoršený zdravotní stav - stromy výrazně poškozené, existence není bezprostředně
ohrožena (narušení zásadního charakteru)
Silně narušený zdravotní stav - stromy velmi silně poškozené, existence bezprostředně
(nebo během poměrně krátkého období) ohrožena, (souběh defektů či poškození výrazně
snižující perspektivitu hodnoceného jedince)

Stupeň 3
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Sadovnická hodnota
Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby
a vyjadřuje v podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince. Tato hodnota je
výslednicí hodnocení jeho několika vlastností v daném případě byl zohledněn: taxon, vývojové
stádium, vitalita a zdravotní stav.
Sadovnická
hodnota
1

2
3

4
5

Popis
velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitální, typický habitus a charakteristické znaky
příslušného taxonu, pěstebně plnohodnotný
nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám,
převládají charakteristické znaky příslušného taxonu, strom vitální, zdravý, případné
nedostatky významně nesnižují jeho hodnotu, výjimečně i strom 3 věkového stadia
průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence, případně
se sníženou vitalitou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný, všechny stromy 1 a 2 (3)
věkového stadia – plně vitální, zdravé s typickými znaky taxonu
podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé existence,
pěstebně neperspektivní jedinec
velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí předpoklady i pro
krátkodobou existenci

1.5. Odstranění dřevin
Odstranění dřeviny (ODS) – dřevina navržená k odstranění
U každé dřeviny byl specifikován důvod odstranění dle následujícího:
P – pěstební důvody (pěstební probírky, uvolnění cílových jedinců, odstranění neperspektivních
jedinců)
S – stavební důvody (realizace komunikací, instalace mobiliáře apod.)
K – kompoziční důvody (uvolnění ohledů a průhledů, uvolnění souvislých volných ploch pro realizaci
nového programu parku).
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2. Solitérní keře

3. Skupiny keřů

2.1. Základní údaje

3.1. Základní údaje

Vegetační prvek
Označení primárního vegetačního
v daném případě: „K“ – solitérní keř, „

Vegetační prvek
Označení primárního vegetačního
v případě skupin keřů: „SK

prvku,

Pořadové číslo jedince
Každý z hodnocených jedinců je v databázi
i na výkresové části veden pod konkrétním
průběžně řazeným pořadovým číslem.
Taxonomický název latinský a český (taxon)
Názvy taxonu jsou uvedeny v principu podle :
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny
našich zahrad a parků. Tišnov : Freedom DTP
studio a nakladatelství SURSUM, 2000.
Ve několika případech, kdy taxony výše uvedená
publikace neuvádí bylo použito:
ERHARDT, W. aj. Zander : Handwörterbuch
der Pflanzennamen. Stuttgart : Ulmer, 2002.
List of names of woody plants. Boskoop :
Applied Research for Nursery Stock, 2000.
2.2. Taxační údaje
Výška
Vyjadřovaná s přesností na 0,1 m.
Šířka koruny
Vzdálenost mezi dvěma tečnami vedenými
rovnoběžně v protilehlých bodech okapové linie
koruny keře.
2.3. Kvalitativní údaje
Sadovnická hodnota
Při hodnocení solitérních keřů byla použita
stupnice pouze tří hodnot, vyjadřující celkový
stav:
1) výborný
2) uspokojivý
3) nevyhovující
2.4. Odstranění dřevin
Odstranění dřeviny (ODS) – dřevina navržená
k odstranění

prvku,

Pořadové číslo skupiny
Každý z hodnocených vegetačních prvků
je v databázi i na výkresové části veden
pod konkrétním průběžně řazeným pořadovým
číslem.
Taxonomický název latinský a český (taxon)
Názvy taxonu jsou uvedeny v principu podle :
KOBLÍŽEK, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny
našich zahrad a parků. Tišnov : Freedom DTP
studio a nakladatelství SURSUM, 2000.
Ve několika případech, kdy taxony výše uvedená
publikace neuvádí bylo použito:
ERHARDT, W. aj. Zander : Handwörterbuch der
Pflanzennamen. Stuttgart : Ulmer, 2002.
List of names of woody plants. Boskoop :
Applied Research for Nursery Stock, 2000.
Procentické zastoupení
Zastoupení taxonu v druhové skladbě–
vyjádřeno procentickým podílem.
Výměra skupiny
Plocha skupiny vymezená okapovou linií keřů
zařazených do skupiny (vyjádřeno v m2).
3.2. Taxační údaje
Výška
Střední výška v metrech.
3.3. Kvalitativní údaje
Sadovnická hodnota
Při hodnocení solitérních keřů byla použita
stupnice pouze tří hodnot, vyjadřující celkový
stav:
1) výborný,
2) uspokojivý
3) nevyhovující
3.4. Odstranění dřevin
Odstranění dřeviny (ODS) – dřevina navržená
k odstranění
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Solitérní stromy
Výskyt suchých větví

Výskyt hnilob a dutin

Statická stabilita

Zdravotní stav celkem

Sadovnická hodnota

1

2

2

1

1

2

4

2

Pyrus domestica 5,5

1,5

5,5

22

4

3

1

1

2

1

1

2

4

3

Pyrus domestica 5,5

1

6

20

4

2

2

1

2

2

1

2

4

4

Pyrus domestica 5,5

2

5,5

22

4

3

2

1

2

1

1

2

4

5

Pyrus domestica

10

2

5

47

4

4

1

1

3

2

1

3

4

6

Juniperus
commusnis
'Hibernica'
Juniperus
commusnis
'Hibernica'
Juniperus
commusnis
'Hibernica'
Picea pungens
'Argentea'

6

0

3

12, 8, 6

4

1

1

3

4 ODS P rozlámané od sněhu

6

0

3

2x12, 5x6

4

1

3

2

4 ODS P rozlámané od sněhu

5

0

3

12, 8, 6

4

1

3

3

4 ODS P rozlámané od sněhu

10

2

3

35

4

2

1

1

3

kořeny na povrchu
ve velkém rozsahu,
částečně už poškozené

11

2

5,5

30

4

1

1

1

3

3,5

1,5

1

5

1

2

1

3

kořeny na povrchu
ve velkém rozsahu,
částečně už poškozené
výsadba 2018

6

2

7

32

4

1

1

3

42

4

1

1

3

Taxon
7
8
9

10

Picea pungens
'Argentea'

11

Tilia cordata

12

6

2

6

14

Pinus sylvestris
cv. Watereri"
Pinus sylvestris
cv. Watereri"
Pinus nigra

10

2

8

32

4

2

15

Pinus nigra

11

2

7

30

4

3

16

Tilia cordata

13

2

12

43

4

2

17

Tilia cordata

12

2

12

47

4

1

18

5

2

6

46

4

1

19

Pinus sylvestris
cv. Watereri"
Tilia cordata

12

2

9

32

3

3

20

Pinus sylvestris

12

2

6

28

4

3

2

21

Pinus sylvestris

12

2

5

28

4

3

2

22

Pinus sylvestris

12

2

6

29

4

3

23

Quercus robur

21

3

18

128

5

3

24

5

0

5

24

4

1

25

Salix x
erythroflexuosa
Tilia cordata

4

2

1

4

1

26

Quercus robur

3,5

0

3,5

6

2

13

1
1

Poznámka

Poškození koruny

3

Důvody odstranění

Poškození kmene

4

Odstranění dřeviny

Vitalita

21

Výčetní tloušťka

5,5

Šířka koruny

1,5

Báze koruny

Pyrus domestica 5,5

Výška

1

Pořadové číslo

Věkové stádium

4. Tabulka hodnocení dřevin

drobné oděrky kůry
na kmeni
drobné oděrky kůry
na kmeni
drobné oděrky kůry
na kmeni
drobné oděrky kůry
na kmeni
mnoho suchých větví,
nutný zmlazovací řez

1

3

prosychá

2

3

prosychá
nebezpečí rozlomení
koruny, nevhodné větvení
hlavních kosterních
větví, nutný odborný
řez - odlehčení koruny
a následně vazba,
pravidelně sledovat!
v minulosti dekapitace
vrcholu, následně
sekundární koruna
z výmladků, nutný
odborný řez - odlehčení
koruny

2

3

4

4

3

3

3

4

1

3

2

4

silně žloutnou jehlice

2

3

suché větve

2

2

suché větve

2

2

2

suché větve

1

1

2

výjimečný exemplář,
na bázi kmene houba šupinovka

1

3

1

1

3

výsadba 2019, nutný
výchovný řez

2

1

2

padlí na listech, nálet
na břehu rybníka

3

2

1
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Poznámka

Důvody odstranění

Odstranění dřeviny

Sadovnická hodnota

Výška

Výměra (m2)

% zastoupení

Taxon

Pořadové číslo

Vegetační prvek

Skupiny keřů

SK

1

Spirarea bumalda

100

6.2

1,2

2

tvarovaný živý plot - zmladit

SK

2

Spairaea vanhottei

90

51,3

1,5

2

tvarovaný živý plot

SK

2

Ligustrum vulgare

10

1,5

2

tvarovaný živý plot

SK

3

Cornus sanguinea

30

3,4

1,6

3

tvarovaný živý plot, odstranit?

SK

3

Tilia cordata

70

1,6

3

tvarovaný živý plot, odstranit?

SK

4

Forsythia x intermedia

50

1,8

3

tvarovaný živý plot, odstranit?

SK

4

Acer platanoides

50

1,8

3

tvarovaný živý plot, odstranit?

3,1

Poznámka

Odstranění dřeviny

Sadovnická hodnota

Šířka koruny

Výška

Počet ks

Taxon

Pořadové číslo

Vegetační prvek

Solitérní keře

K

1

Rhododendron sp.

1

1

1

1

doplnit rašelinu

K

2

Rhododendron sp.

1

1,5

1,5

1

doplnit rašelinu

K

3

Rhododendron sp.

1

0,6

0,6

1

doplnit rašelinu

K

4

Syringa vulgaris

1

2

2

2

keř zmlazený v 1 m,
zmladit správně!
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CÍL STUDIE

KONCEPT

V rámci udržitelného rozvoje obce byla
na základě zadání místní samosprávy
vypracována
architektonicko-krajinářská
studie na Petříkovský volnočasový areál. Studie
vychází ze snahy obecní samosprávy o rozvoj
obce v souladu s krajinnými, urbanistickými,
a především kulturními hodnotami kraje,
potřeby volnočasových aktivit v oblasti sportu
a místních tradic, a z potřeby se setkávat
a sdílet.

Řešené území je rozděleno na několik funkčních
celků:
1.
Obecní úřad
2.
Ovocný sad
3.
Dětské hřiště
4.
Víceúčelové hřiště
5.
Ohniště
6.
Rybník
7.
Písečná pláž
8.
Venkovní fitness
9.
Vodní hrátky

2. OVOCNÝ SAD

1. OBECNÍ ÚŘAD

7. PÍSEČNÁ PLÁŽ

6. RYBNÍK

3. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

4. VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

5. OHNIŠTĚ

8. VENKOVNÍ FITNESS

9. VODNÍ HRÁTKY
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NÁVRH
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR
1.
Obecní úřad
Cílem
návrhu
je
vytvořit
bezpečnou
a reprezentativní plochu před budovou úřadu.
Je zde navržena rozptylová plocha u vstupní
části budovy obecního úřadu, tato plocha
je oddělena dvěma čtvercovými záhony
od frekventované silnice. Návrh předpokládá
vybudování přechodu pro chodce z protějšího
chodníku k budově úřadu. Plocha u budovy je
vydlážděna a prochází mezi záhony a napojuje
se na přechod pro chodce. Z jihovýchodní strany
budovy je navržena pěší stezka, která propojuje
plochu před obecním úřadem s prostorem
u víceúčelového hřiště. Za budovou se nachází
stávající dřevěný přístřešek na kontejnery
tříděného odpadu. Část kontejnerů bude
umístěna mimo volnočasový areál, je navrženo
rozdělení přístřešku na dvě části, v první jsou
umístěny zbylé kontejnery na tříděný odpad,
v druhé části jsou navrženy stojany na kola.

3.
Dětské hřiště
Cílem je obohatit hřiště o nové herní prvky
a zajistit jejich kontinuitu. Podstatou je umístění
takových prvků, které stimulují děti k aktivní
a kreativní činnosti, jsou bezpečné a zároveň
rozvíjejí fyzické schopnosti dětí.
Hřiště zůstává oplocené s malou úpravou
oplocení u budovy obecního úřadu podél nově
vytvořené cesty. Na hřišti jsou zachovány dva
současné herní prvky, a to dřevěný vláček

2.
Ovocný sad
Cílem je vytvořit relaxační prostor vesnického
charakteru a možností ochutnávky ovocných
plodů místními občany.
Funkční celek sadu je založen na pravidelném
rastru, je doplněn novými odrůdami ovocných
dřevin v počtu devíti kusů. Jedná se o kombinaci
místních původních odrůd a specifických druhů
ovocných dřevin. V prostoru sadu je provedena
úprava odvodňovacího příkopu, který protíná
prostor diagonálním směrem a odděluje
ho na dvě části spojené dřevěnou lávkou. V zadní
části je navrženo místo pro relaxaci v houpacích
sítí pod korunami ovocných stromů, v přední
části jsou navrženy lavičky s výhledem do sadu.
Ovocný sad je odhlučněn od frekventované
silnice stříhaným živým plotem.

a domeček. V centrální části je navrženo
velké pískoviště, kam ústí věž se skluzavkou.
Prostor hřiště je bohatý na vzrostlé stromy,
ty jsou využity k instalaci lanových hracích
prvků a lanových prolézaček, dále je na hřiště
umístěna závěsná houpačka a páková houpačka
a několik menších balančních prvků. Součástí
dětského hříště je i smrk, který je každoročně
zdoben jako vánoční strom.

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

4.
Víceúčelové hřiště
Cílem je navázat na současné víceúčelové
hřiště, provést jeho rekonstrukci v souladu
s aktuálními normami a technologií, za účelem
bezpečného a pohodlného využívání herní
plochy.
Vzhledem k problematice daného místa je
navrženo oplocení hřiště. Specifikace hřiště
budě řešena v realizační dokumentaci hřiště.
Dále je k herní ploše hřiště umístěno zázemí
sestávající se z jednopodlažního objektu
s dřevěnou terasou a z dlážděné plochy, na níž
jsou umístěny lavice se stoly pro sledování
sportovních zápasů. Jednopodlažní objekt
slouží jako zázemí víceúčelového hřiště. Skládá
se z předsíně, toalety, bezbariérové toalety,
skladu sportovního vybavení a šatny. Šatnu lze
využít jako herní prostor s možností otevření
místnosti do venkovního prostoru. Ve venkovní
části objektu se nachází obslužný pult, lze jej
využít pro místní aktivity při konání vánočních
trhů, pálení čarodějnic atd.
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5.
Ohniště a pobytové schody
Tento funkční celek propojuje plochu rybníka,
který leží v nižších partiích, s plochami v horních
partiích území – úřadu, sadu, hřišť.
Prostor je ohraničen plotem víceúčelového
hřiště, účelovou komunikací a svahem
klesajícím k rybníku. Po hraně svahu vede
šlapáková cesta, která ústí u břehu rybníka na
místě s ručním přívozem. Prostor je řešen jako
sečená travnatá plocha s kamenným ohništěm
s plochou k sezení, dále je zde umístěna
konstrukce lanové prolézačky. V části svahu,
přiléhajícímu z jedné strany ke šlapákové
cestě a z druhé strany k rybníku, je umístěné
pobytové schodiště, které slouží, jak k chůzi
k rybníku, tak k relaxačním činnostem. Pobytové
schodiště je spojnicí prostorů, vyrovnávající
značný výškový rozdíl terénu.
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6.
Rybník
Cílem návrhu je revitalizace stávajícího rybníka,
jeho břehů a přítoku a odtoku vody, vytvoření
různorodých zón pro trávení volného času
napříč občanů různých věkových kategorií.
Prostor rybníka sčítá hned několik možností
volnočasových aktivit, jako první z možností se
nabízí vodní aktivity – koupaní, veslování, dále
odpočinkové, společenské, sportovní apod.
Rybník je přístupný účelovými komunikacemi
z východu a jihozápadu. Je navrženo zrušení
komunikace sever-jih, která vede přes hráz
rybníka, tato komunikace je nově navržená
k pobytu a rekreaci. Cesta na hrázi rybníka je
opatřena novou povrchovou úpravou, mlatovým
povrchem, jsou zde umístěny lavičky. Z břehů
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rybníka se odstraní stávajících betonové
skruže, břeh podél hráze je zatravněn a plynule
přechází pod vodní hladinu. Severní břeh má
písečný povrch – viz písečná pláž. Západní břeh
se svahem s pobytovými schody je opatřen
zpevněnou betonovou zídkou, zídka slouží
ke zpevnění paty svahu a jako pochozí plocha.
Pochozí plocha na zídce spojuje pobytové
schody s dřevěnou lávkou, vedoucí na písečnou
pláž, překlenujíc vodní příkop. Schody přecházejí
přes hranu zídky na dno rybníka. Z dalších prvků
se na vodní hladině rybníka nachází dřevěné
molo a ruční přívoz pro přístup z jižního břehu
přímo na molo. Podíl jižního břehu vede účelová
komunikace, břeh je zpevněn travnatou plochou
s kamennými stupni.

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

01 IDENTIFIKAČNÍ ČÁST

7.
Písečná pláž
Cílem je rekreační využití břehu rybníka,
odpočinková plocha na z jihu osluněném břehu.

8.
Venkovní fitness
Cílem je zapojit do venkovních sportovních
aktivit občany všech věkových kategorií.

Prostor se nachází v klidové část areálu
s přímým výhledem na rybník, ze severu je
vymezen ploty zahrádek rodinných domů, podél
plotů je navržena travnatá plocha, která slouží
k přístupu k ostatním pozemkům. Část tohoto
břehu rybníka je opatřena písečným povrchem
přecházejícím pod vodní hladinu. Pláž je
dřevěnou lávkou propojena přes odvodňovací
příkop na zpevněný břeh s dřevěným molem.
Na pláži je navržena skupina lehátek.

Plocha pro venkovní fitness stroje je umístěna
mezi písečnou pláží, hrází rybníka a účelovou
komunikací. Venkovní fitness stroje jsou
orientovány s výhledem na hladinu rybníka,
v prostoru jsou dále navrženy jednoduché
balanční prvky pod korunami stromů. Severní
hranice se vymezuje od přiléhající komunikace
živým plotem.

9.
Vodní hrátky
Cílem je využít odtékající vodu z rybníka
pro umístění vodních herních prvků.
Plocha vodních hrátek se nachází v nejnižším
bodě řešeného území, je vymezena účelovou
komunikací, zídkou z betonových tvárnic a hrází
rybníka. Hlavním prvkem tohoto prostoru je
uměle tvarovaný terén s dlážděným povrchem,
kterým protéká voda odtékající z rybníka. Umělý
terén je opatřen vodními herními prvky – vodní
mlýnky, vodní přehrádky, vodní nádržky, vodní
kanály, pumpy apod. Sledování vodních hrátek
je možné z menší verze pobytových schodů
u rybníka, schody slouží k sezení i k chůzi
a spojují hráz rybníka s plochou vodních hrátek.
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10.
Prostupnost
Cílem návrhu je zajistit prostupnost celého
řešeného území pro primárního uživatele,
kterým je chodec, propojit navržené funkční
celky mezi sebou a zajistit kontinuitu a zklidnění
celého areálu.
Petříkovský volnočasový areál je volně
přístupný. Stávající síť účelových komunikací
je s menšími úpravami zachována v původním
stavu. Největší zásah se týká komunikace
vedoucí po hrázi rybníka, tato komunikace
se pro účely automobilové dopravy ruší
a tím tento prostor nabývá nového využití.
Oblast kolem rybníka se stává klidovou zónou
a motivuje člověka k zastavení, posezení
a setkání se. Celá síť stezek v areálu je navržena
s důrazem na napojení jednotlivých funkčních
celků a průchodnost územím.
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11.
Osvětlení
Sloupové prvky osvětlení jsou navrženy podél
nové cesty vedoucí od vchodu obecního úřadu
k zázemí víceúčelového hřiště. Dále pokračuje
linie osvětlení podél plotu dětského hřiště.
Víceúčelové hřiště je nasvíceno reflektorem
pro sportovní plochy, bude součástí návrhu
hříště. Dále bude samostatně řešeno osvětlení
interiéru objektu zázemí hřiště. V exteriérové
části bude osvětlen pult a další světelné zdroje
budou umístěny na vodorovné prvky dřevěné
konstrukce pergoly za účelem osvětlení stolů.

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

03 NÁVRHOVÁ ČÁST

MOBILIÁŘ - REFERENCE

DO SADU A NA HRÁZ RYBNÍKA

K HŘÍŠTI

LEGENDA

JEHLIČNATÉ STROMY STÁVAJÍCÍ
JEHLIČNATÉ STROMY NAVRŽENÉ
LISTNATÉ STROMY STÁVAJÍCÍ
LISTNATÉ STROMY NAVRŽENÉ
KEŘE STÁVAJÍCÍ
KEŘE NAVRŽENÉ
TRVALKOVÉ ZÁHONY
OVOCNÝ
SAD

DŘEVĚNÉ PRVKY

FITNESS
STROJE

PLÁŽ

DŘEVĚNÉ OBJEKTY
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

OBECNÍ
ÚŘAD

MLATOVÉ PLOCHY
Ing. Jana Kohlová

DOPADOVÉ PLOCHY
MOLO

PÍSEČNÉ PLOCHY

Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice
AKCE

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
PLOT

OHNIŠTĚ
PŘÍVOZ
ZÁZEMÍ

VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ

INVESTOR

VODNÍ
HRÁTKY

OSVĚTLENÍ SLOUPOVÉ

OBEC PETŘÍKOV
PETŘÍKOV Č. P. 61, 251 69 PETŘÍKOV

OSVĚTLENÍ ZÁVĚSNÉ

A´

VEDOUCÍ PROJEKTANT

Ing.Jana Kohlová
AUTORSKÝ NÁVRH

Ing.Jana Kohlová
Aneta Bartáková

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
PROFESE

A
DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ

Ing. Jana Kohlová
VYPRACOVAL

Ing. Jana Kohlová
Aneta Bartáková

STUPEŇ DOKUMENTACE

ÚZEMNÍ STUDIE

OBSAH

PŮDORYS NAVRHOVANÉHO STAVU
ZAKÁZKOVÉ Č.

MĚŘÍTKO

FORMÁT

X/2018

1:500

3xA4

DATUM

PARÉ Č.

PŘÍLOHA Č.

12/2019
© INFORMACE OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM
ZÁKONEM

+4,000

+2,000
±0,000

-1,000
-4,390

-8,890

Ing. Jana Kohlová
Vrbová 960, 251 68 Všedobrovice, Kamenice
AKCE

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

INVESTOR

OBEC PETŘÍKOV
PETŘÍKOV Č. P. 61, 251 69 PETŘÍKOV

VEDOUCÍ PROJEKTANT

Ing.Jana Kohlová
AUTORSKÝ NÁVRH

Ing.Jana Kohlová
Aneta Bartáková

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
PROFESE

Ing. Jana Kohlová
VYPRACOVAL

Ing. Jana Kohlová
Aneta Bartáková

STUPEŇ DOKUMENTACE

ÚZEMNÍ STUDIE

OBSAH

ŘEZ A- A´ÚZEMÍM
ZAKÁZKOVÉ Č.

MĚŘÍTKO

FORMÁT

X/2018

1:500

3xA4

DATUM

PARÉ Č.

PŘÍLOHA Č.

12/2019
© INFORMACE OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM
ZÁKONEM

PETŘÍKOVSKÝ VOLNOČASOVÝ AREÁL

03 NÁVRHOVÁ ČÁST

Tabulka vybraných dřevin
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Taxon latinsky
Malus domestica
Morus nigra
Morus alba
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus mahaleb
Ligustrum vulgare

Taxon česky
jabloň
moruše černá
moruše bílá
třešeň
višeň
švestka
mahalebka
ptačí zob

Funkční celek
Ovocný sad
Ovocný sad
Ovocný sad
Ovocný sad
Ovocný sad
Ovocný sad
Ovocný sad
Ovocný sad

Poznámka

9
10

Ligustrum vulgare
Ligustrum vulgare

ptačí zob
ptačí zob

Dětské hřiště
Víceúčelové hřiště

11

Syringa vulgaris

šeřík

Víceúčelové hřiště

12

Pinus sylvestris

borovice lesní

13
14
15
16

Carpinus betulus
Tilia coradata
Tilia coradta
Philadelphus sp.

habr obecný
lípa srdčitá
lípa srdčitá
pustoryl

Ohniště a pobytové
schody
Rybník
Písečná pláž
Venkovní fitness
Venkovní fitness

Doplnit živý plot
Clona k účelové
komunikaci
Clona k účelové
komunikaci
Doplnění svahu

17
18

Quercus robur
Carpinus betulus

dub letní
habr obecný

Vodní hrátky
Vodní hrátky

Živý plot, clona k silnice

Clona podél hráze
Doplněné břehu
Doplnění břehu
Clona podél komunikace

Clona u betonové zdi
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KONCEPČNÍ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ
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1

2

2

3

4

5

HERNÍ PLOCHA 15X28M
VNĚJŠÍ ROZMĚR 17X34M

HŘIŠTĚ

1 ŠATNA
2 TOALETY
3 SKLAD
4 PULT (STÁNEK)
5 SEZENÍ
S VÝHLEDEM
NA HŘIŠTĚ
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PŮDORYSNÉ SCHÉMA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ

