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Studie slouží ke koordinaci úprav sídliště Podlesí a jeho bezprostředního okolí v budoucnu. 
Úpravy budou projektovány a realizovány postupně po částech. 

Studie vznikla na základě výstupů dvou veřejných plánovacích setkání. Na prvním setkání 
v analytické fázi vznikly podklady pro návrh variant řešení (vnímané problémy a hodnoty území 
a cílové aktivity a charakter) a na druhém setkání pak zpětná vazba k variantám. Výstupy obou 
setkání jsou podrobně popsány v samostatných dokumentech. 

1 Koncepce 

1.1 Hlavní uspořádání prostoru 

Území sídliště a jeho okolí je navrženo členit na několik pobytových prostorů, které se liší 
charakterem i aktivitami, pro které jsou v nich vytvořeny podmínky. 

Schéma členění pobytových prostorů 

 

Sportovní, herní a rekreační aktivity jsou umístěny do těsného okolí na severozápad a 
severovýchod od sídliště v návaznosti na stávající fotbalové hřiště. V rámci vnitřních prostorů 
sídliště (vnitrobloků) byly ponechány pouze herní aktivity pro mladší děti do cca 5 -6 let a 
setkávání jejich rodičů. Vnitrobloky tak převážně slouží utilitárním funkcím jako je průchod a 
parkování. Vegetace tvořená převážné stromy a trvalými travními porosty zajištuje vhodné 
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mikroklima a výhledy do zeleně. Blízké okolí Domu s pečovatelskou službou slouží pro rekreaci 
a fitness především jeho obyvatel. 

1.2 Nakládání s odpadem 

V dlouhodobém výhledu je navržena změna uspořádání kontejnerů na směsný i tříděný 
komunální odpad. Každý vchod bude mít svůj kontejner na směsný komunální odpad, každé dva 
vchody společný kontejner na papír (umístěný u jednoho vchodu) a na plasty (umístěný u 
druhého vchodu). Kontejnery budou umístěny ve dvojicích podél cest ke vchodům na zpevněné 
ploše v krytém přístřešku kontejnerového stání. Lze je tak jednoduše vyvážet a zároveň jsou 
pohledově kryté. Stříška stání omezí přímý sluneční svit a zpomalí rozklad komunálního odpadu 
a snížena možnost zápachu; je tedy nezbytná. Kontejnerová stání jsou navržena odsazená od 
hlavní pojížděné komunikace. Projíždějící automobily tak mají výhled na případného chodce 
přecházejícího komunikaci a obráceně. 

U kontejnerových stání tam, kde se jedná o frekventovaná a vizuálně exponovaná místa je 
navržena výsadba směsi travin a trvalek.  

Tříděný odpad pro sklo, elektro a textil jsou samostatně stojící ohrazená kontejnerová stání. Pro 
dolní sídliště jsou dvě kontejnerová stání, pro střední a horní sídliště také dvě kontejnerová 
stání.  U DPS je samostatné stání na textil. 

Schéma rozmístění kontejnerů na odpad – odstranit textil ve středním sídlišti a elektro dole 
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1.3 Doprava 

Režim 

Celé sídliště je navrženo v režimu obytné zóny1. Sídliště bylo v době svého vzniku navrhováno na 
nižší stupeň motorizace; parkování se předpokládalo převážně mimo vnitrobloky v garážích, 
provoz přímo ve vnitroblokách se tak předpokládal minimální. Proto nebyly na komunikacích ve 
vnitroblocích vybudovány chodníky – což je uspořádání dnes udržitelné pouze v obytné zóně.  

Pro zdůraznění míst, kde pěší cesta vede přes komunikaci v obytné zóně je navrženo, aby 
materiál pěší cesty v úrovni vozovky proběhl napříč vozovkou. Změna materiálu řidiče upozorní 
na zvýšený výskyt chodců. Na vjezdu do obytné zóny a na dvou místech uvnitř zóny – kde by 
jinak byla dlouhý rovný úsek komunikace – jsou navrženy retardéry v podobě stavebně 
zvýšených prahů. 

Uspořádání parkování 

Schéma parkování a směrů jízdy (jednosměrné vs. obousměrné komunikace) 

 

                                                             

1
 V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní 

komunikaci jsou dovoleny. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí 

dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je 

dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To 

platí i pro hrající si děti. 
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Jsou doplňována parkovací stání, která nahradí místa, kde se dnes často parkuje v poloze 
nevhodné (na trávě či na pěší cestě) nebo vysloveně nebezpečné (v průjezdném profilu vozidel 
hasičů). Jedná se především o kolmá parkovací stání, do nichž se najíždí couváním. Předpokládá 
se několik uspořádání. Pro jednosměrné úseky a obousměrný jednopruhový úsek je to buď stání 
šířky 2,8 m s šířkou jízdního pruhu mezi nimi 3,75 m anebo stání šířky 2,65 m s šířkou jízdního 
pruhu mezi nimi 4,25 m. Pro obousměrné úseky je to stání šířky 2,5m s šířkou jízdního pruhu 
mezi nimi 6 m. 

1.4 Vegetace 

Navrhované stromy 

Podél hlavních pěších cest je navrženo stromořadí/alej ze stromů 10-12 (15) m výšky. Další 
navržené stromořadí, tentokrát lipové, je doplněno na sever od sídliště na cestě od dolního 
sídliště k zahrádkám a rodinným domům.  Tyto cesty jsou velmi frekventované, proto mají 
stromy okolo kmenů vysázeny půdopokryvné keře výšky 0,5 -1 m. Ty zabraňují močení psů 
přímo na kmeny stromů. Moč je totiž velmi agresivní a stromy pak chřadnou a často dochází i k 
jejich úhynu. V nejvíce exponovaných místech lze také instalovat psí pisoár2.  

Na druhé straně fotbalového hřiště podél cyklo/in-lina dráhy je navržena alej z okrasných 
jabloní výšky 4-6 m. Podél jižního parkoviště při příjezdu do dolního sídliště je navrženo nové 
stromořadí 10-15 m vysokých javorů s podsadbou volně rostoucího živého ploty výšky cca 2,5 
m, které omezuje vizuální kontakt se sídlištěm Mánesova. Od kruhového objezdu k obchodu a na 
horní sídliště je navrženo stromořadí z okrasných druhů jabloní nebo třešní výšky 4-6 m, 
případně městskému prostředí odolného sloupovitého druh jeřábu výšky 8-10 m. 

Kromě alejí jsou navrhovány stromy u parkovišť. Využíván je zejména městskému prostředí 
odolný sloupovitý druh jeřábu výšky 8-10 m. 

Stromy do stromořadí a alejí jsou navrhovány s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m. 

Jako solitérní stromy jsou převážně navrhovány pestrolisté kultivary buku nebo javorů. Jako 
skupinové stromy menší druhy javorů výšky 10—15m nebo okrasné druhy jabloní či magnolie 
výšky 4-6 m. 

Navrhované keře 

Kromě volně rostoucího živého plotu oddělujícího sídliště Podlesí od sídliště Mánesova jsou 
navrženy pouze nízké keře do 1 m výšky pod stromy a do 0,7 m výšky u komunikací. Důvodem je 
přehlednost a bezpečnost prostoru. 

Kácení 

Kácení stromů je navrženo na základě dendrologického průzkumu, kde jsou navrženy ke kácení 
některé stromy se sníženou stabilitou. Zejména topoly podél parkoviště při příjezdu na Dolní 
sídliště a borovice naproti mateřské škole. Tyto borovice také stojí na místě nově navrhovaného 
parkoviště. 1-3 další stromy jsou káceny s ohledem na nově navrhovaná parkovací stání. 

                                                             
2
 Psí pisoáry slouží k vymezení místa pro vykonání potřeby psů. Využívají přirozený pud každého psa označit 

místo, které je pro něj pachově zajímavé opakovaně každý den. Psy lze naučit na jim vymezená místa. Moč 

prostupuje přirozeně při použití pisoáru psem dovnitř skrz otvory, které jsou umístěny v těle pisoáru. Moč je 

následně zachytávána v záchytné nádržce či prostoru uvnitř těla pisoáru. Přebytečná moč je odváděna z těla 

pisoáru ven. Díky malému množství moči, které zůstává stále v těle pisoáru, je vytvořena pro psy výrazná 

pachová stopa, která se neztratí povětrnostními vlivy (nedojde k vymytí ani deštěm) (www.dogproduction.cz). 
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Schéma výsadby a kácení dřevin 
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Tabulka: navrhované dřeviny  
Aleje výška   
Prunus avium ´Plena´ 10 až 12 m plnokvětá, sterilní, žlutooranžově vybarvuje na podzim 
Acer platanoides ´Emerald Queen´  10 až 12 (15) m žlutooranžově vybarvuje na podzim 

Acer platanoides ´Fairvew´   
10 až 12 (15) m 

červené listy na jaře na letorostech, žlutooranžově vybarvuje na 
podzim 

Acer platanoides ´Drumondii´ 10 až 12 m bíle panašované okraje listů žlutě vybarvuje na podzim 
      
Solitérní stromy nebo stromy ve skupině     
Fagus sylvatica ´Riversii´ do 20 m červenolistý 
Acer platanoides ´Crimson King´ 15 až 20 m červenolistý 
Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ 15 až 20 m žlutobíle panašované (skvrnité listy) 

Acer platanoides ´Fairvew´   
10 až 12 (15) m 

červené listy na jaře na letorostech, žlutooranžově vybarvuje na 
podzim 

Acer platanoides ´Drumondii´ 10 až 12 m bíle panašované okraje listů žlutě vybarvuje na podzim 
Prunus virginiana ´Schubert´ 7 až 10 m červenolistý, růžově kvetoucí 
Magnolia soulangeana 4 až 6 m růžové květy 
Malus Professor Sprenger  4 až 6 m bílý květ, oranžová jablíčka drží na stromě do ledna 

Malus ´Rudolf´   
4 až 6 m 

velké sytě růžové květy, červená jablíčka, červeně rašící listy, 
později zezelenají 

Malus ´Red Sentinel´ 4 až 6 m růžové květy, červená jablíčka 
Prunus subhirella ´Fukubana´ 4 až 6 m bohatě kvete, světle fialové květy 
Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´ 8 až 10 m bílý květ, odolná suchu, exhalacím a zadláždění 
      
Keře pro volně rostoucí živý plot     
Cornus alba ´Spaethii´ 2,5 m žlutě panašované listy, červené letorosty v zimě 
Cornus alba ´Variegata´ 2 až 3 m bíle panašované listy, červené letorosty v zimě 
Kolkwitzia amabilis 2 až 3 m růžové květy květen/červen 
Spirea x vanhouteii 2,5 m bílé květy, květen 
Viburnum x carlcephallum 1,5 -2 m bílé kulovité květy duben/květen 
Viburnum ´Pragense´ 2 m bílé květy, květen, stálezelený 
      
Keře do 70 cm kvetoucí     
Potentilla fruticosa ´Úhlava´ 0,6 m žluté květy, květen až září 
Potentilla fruticosa ´Volynka´ 0,6 m lososově růžové květy, hlavně červen až červenec 
Potentilla fruticosa ´Radbuza´ 0,6 m krémové květy, konec června až září 
Spiraea japonica ´Albiflora´ 0,6 m bílé květy, červen až červenec 
Spiraea japonica ´Little Princess´ 0,5 až 0,6 m růžové květy, červen až červenec 
Spiraea japonica ´Golden 
Princess´ 0,5 až 0,6 m růžové květy, červen až červenec, žluté listy 
Rosa ´Neon´ 0,5 až 0,6 m růžové květy červen- září 
      
Keře půdopokryvné     
Cotoneaster dammerii do 0,3 m přitisklý, stálezelený, bílé květy, červené plody - kuličky 
Cotoneaster damerii ´Skogholm´ 0,8 až 1 m stálezelený, bílé květy, červené plody - kuličky 
Cotonester salicifolia ´Parkteppich´ do 0,4 m stálezelený, bílé květy, červené plody - kuličky 

Eonymus fortuneii, i v kultivarech 
0,5 až 1 m 

stálezelený, různé kultivary barevnolisté, žlutě nebo bíle 
panašované 

Hypericum ´Hidcote´ do 1 m žluté květy červen až srpen 
Lonicera pileata 0,5 až 1 m stálezelený 

Stephanandra incisa ´Crispa´ 
0,5 až 0,8 m 

bílé květy červen až červenec, poléhavý opadavý keř na podzim 
vybarvuje oranžově až červeně 

Symphonicarphos chenaultii 
´Hanckok´ 0,5 až 0,8 m 

drobné růžové květy červen až červenec, plody růžové až fialové 
kuličky, poléhavý keř 

Hedera helix do 0,3 m přitisklý, stálezelený 
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1.5 Mobiliář 

Je doplněn mobiliář – lavičky, stoly, odpadkové koše a plakátovací plochy. Lavičky s koši jsou 
vždy u hlavních pěších tras kvůli odpočinku procházejících a u hřišť. 

Schéma rozmístění mobiliáře 

 

2 Dílčí prostory 

2.1 Dolní sídliště 

Pobytová plocha a cestní síť 

Střední nezpevněná plocha vnitrobloku zůstává zachována. Dětské hřiště pro děti do 7 let je v 
návrhu rozšířeno o houpačku se skluzavkou a houpačku na péru, pískoviště je zvětšeno. Hřiště je 
od parkovacích stání odděleno navrhovanou dřevěnou treláží s popínavými dřevinami, 
například Clematis montana ´Rubens´, od zbytku vnitrobloku pak nízkým plůtkem. 

Cestní síť je v návrhu doplněna o nově zpevněné cesty. Ve střední části u pískoviště o kříž cest 
směrem k zastávce autobusu a ke garážím. Na tuto cestu navazují další cesty na severovýchodě 
směrem ke garážím a k fotbalovému hřišti (s odbočkou k plánované sportovní hale). Z jižní 
příjezdové cesty na sídliště je plánována propojka k  veřejné knihovně.  
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Parkování 

Uspořádání vnitrobloků se přímo odvíjí od uspořádání parkování. V dolním vnitrobloku jsou 
zachována stávající legální parkovací místa okolo střední zelené plochy a dále jsou přidána místa 
na jejím jižním okraji a v rámci předzahrádek. Rohy vnitřní zelené plochy jsou ponechány bez 
parkování, tak aby byl možný volný diagonální průchod. Další nově navržené plochy podélného 
parkování jsou v ulici Podlesí na příjezdu do sídliště. Oproti stávajícímu stavu 100 legálních 
parkovacích stání (126 včetně nelegálních parkovacích stání) se kapacita parkování navyšuje na 
117 parkovacích míst s rezervou umožňující nárůst na 133.  

Vegetace 

Navrženo je nové stromořadí 10 - 15 m vysokých javorů (Acer platanoides ´Emerald Queen´nebo 
Acer platanoides ´Fairview´) mezi kolmými parkovacími stáními a sídlištěm Mánesova. Stromy 
mají poskytnout stín a tvořit vizuální bariéru. Stromořadí bude podsazeno volně rostoucím 
živým plotem výšky cca 2,5 m. Živý plot lze vysázet jako jednodruhový nebo jej lze namíchat 
z několika druhů. Pro tento živý plot jsou vhodné například Cornus alba ´Spaethii´, Cornus alba 
´Variegata´, Kolkwitzia amabilis, Spirea x vanhouteii, Viburnum x carlcephallum, Viburnum 
´Pragense´. 

Na jižní hraně vnitřní části vnitrobloku mezi domy a novým parkovištěm jsou nově navržené 
jeřáby odolné městskému prostředí vysoké 8 – 10 m Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´. Stromy mají 
rozbít pohled na parkoviště. V případě potřeby lze navrženou výsadbu doplnit o další kusy. 

Na křižovatce cest je navržena červenolistá solitérní okrasná třešeň Prunus virginiana ´Schubert´. 
Má tvořit výškovou i pohledovou dominantu prostoru a částečně přistínit dětské hřiště 
v odpoledních a večerních hodinách.  Výsadba ve vnitřním prostoru je doplněna také třemi 
okrasnými jabloněmi například Malus Professor Sprenger nebo Malus ´Rudolf´. 

Malé prostory mezi cestami a mezi hřištěm a cestami jsou vizuálně velmi exponované a zárovň 
by se v trávníku hůře udržovaly. Proto jsou zde navrženy nízké okrasné keře do 70 cm výšky. 
Tato výška neomezuje výhled řidičům a jsou mezi nimi vidět i malé děti. Keře dlouho kvetou, 
nebo mají zajímavý list. Vhodné je využít například Potentilla fruticosa ´Úhlava´, Potentilla 
fruticosa ´Volynka´, Potentilla fruticosa ´Radbuza, ´Spiraea japonica ´Albiflora´, Spiraea japonica 
´Little Princess,´Spiraea japonica ´Golden Princess´, Rosa ´Neon´. 

Jako náhrada trávníku ve špatně udržovatelném svahu podél domů na východě vnitrobloku je 
navržena výsadba stálezelených půdopokryvných keřů Cotoneaster dammerii, Cotonester 
salicifolia ´Parkteppich´ případně Cotoneaster damerii ´Skogholm´. 

2.2 Klidový vnitroblok 

Vnitroblok navazující na dolní sídliště je zachován bez parkování. Je navrženo doplnění 
diagonální cesty z jihozápadu na jihovýchod s křížením u stávající pyramidy. Pyramida je 
přesunuta mimo vnitroblok na hřiště pro děti od 7 do 14 let na severozápadě od sídliště. 
Vnitroblok tak má čistě klidový charakter. Podél cesty z jihovýchodu na severozápad jsou 
doplněny lavičky a alej z pestrolistých, bíle panašovaných javorů Acer platanoides ´Drumondii´ 
dorůstající výšky 10- 12 m. Okolo kmenů je navržena výsadba půdopokryvných keřů, které 
ochrání stromy před očůráváním psy. Jako podsadbu lze využít Eonymus fortuneii, i 
v barevnolistých kultivarech, Hypericum ´Hidcote´, Lonicera pileata, Stephanandra incisa 
´Crispa´,Symphonicarphos chenaultii ´Hanckok´. 
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2.3 Střední a horní sídliště 

Pobytové plochy a cestní síť 

Ve středním vnitrobloku je v návrhu opraveno a přeorganizováno dětské hřiště pro děti do 7 let. 
Je zde navrženo pískovitě, houpačka se skluzavkou a houpačky na pérách. Na horním sídlišti je 
hřiště zachováno a oploceno. Další malé hřiště pro děti je navrženo před věžovým panelovým 
domem. Součástí dětských hřišť jsou také lavičky. 

Před věžovým domem je v místě dnešního betonového soklu navržena pobytová dřevěná paluba, 
umožňující také posezení.  

Středním vnitroblokem podél dětského hřiště jsou navrženy zpevněné diagonální cesty tvořící 
kostru pěší dopravy. Jedna cesta směřuje na horní sídliště a dále ke kruhovému objezdu se 
zdravotním střediskem a dále do centra. Druhým směrem vede k fotbalovému hřišti, nově 
navrženému altánu, workoutu a hřišti na basketbal. Druhá cesta vede ke kruhovému objezdu 
s benzínovou pumpou a opačným směrem k zahrádkářské kolonii a rodinným domům.  Podél 
cest jsou umístěny lavičky a odpadkové koše. 

Parkování 

Parkovací stání jsou ve středním vnitrobloku umístěna podél obou stran obslužné komunikace, 
jak v centrálním prostoru, tak i v předzahrádkách. Další parkovací stání jsou navržena před 
mateřskou školou a v centrální části na stávající nižší terase. Na horní terase jsou parkovací stání 
navržena pouze jako rezerva. V horním vnitrobloku je zachováno současné parkoviště a přidána 
řada parkovacích míst na sever od věžového panelového domu. Oproti stávajícímu stavu 125 
legálních parkovacích stání (143 včetně nelegálních parkovacích stání) se kapacita parkování 
navyšuje na 148 parkovacích míst s rezervou umožňující nárůst na 159.  

Vegetace 

Podél diagonální cesty ze severozápadu na jihovýchod je navrženo stromořadí/alej ze světle 
panašovaných javorů Acer platanoides ´Drumondii´ dorůstajících výšky 10 -12 m.  Tato alej dále 
pokračuje v klidovém vnitrobloku na dolním sídlišti. Podél cesty ze severovýchodu na jihozápad 
je také navrženo stromořadí/alej. Pro tuto alej lze využít jeden z následujících druhů:  Prunus 
avium ´Plena nebo Acer platanoides ´Emerald Queen´ či Acer platanoides ´Fairvew´. Okolo kmenů 
je navržena výsadba půdopokryvných keřů, které ochrání stromy před očůráváním psy. Jako 
podsadbu lze využít Eonymus fortuneii, i v kultivarech, Hypericum ´Hidcote´, Lonicera pileata, 
Stephanandra incisa ´Crispa´,Symphonicarphos chenaultii ´Hanckok´. 

Na jižním okraji střední části vnitrobloku je navržen solitérní strom např. Acer platanoides 
´Emerald Queen´ či Acer platanoides ´Fairvew´ a skupina malých okrasných jabloní nebo magnólií, 
například Malus ´Professor Sprenger´, Malus ´Rudolf´, Malus ´Red Sentinel´, Magnolia soulangeana. 

Mezi nově navrhovaným parkovištěm naproti mateřské škole a panelovými domy na východě je 
navržena nová výsada stromů, které vizuálně odcloní či rozbijí pohled na nové parkoviště. 
Navrženy jsou dva javory Acer platanoides ´Emerald Queen´ či Acer platanoides ´Fairvew  
dorůstající 10 – 15 m, 3 jeřáby odolné městskému prostředí Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´ 
dorůstající 8  -10 m a solitérní okrasná jabloň Malus ´Professor Sprenger´, Malus ´Rudolf´ nebo 
Malus ´Red Sentinel.  Z hlediska přehlednosti a bezpečnosti prostoru nejsou navrhovány vyšší 
keře. 

Pro omezení pohledu na nově rozšiřované parkoviště na horním sídlišti je navržena výsadba 
jeřábů odolných městskému prostředí Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´ dorůstající 8 - 10 m. 
V případě potřeby lze navrženou výsadbu zahustit. Stromy jsou podsazeny nízkými 
stálezelenými půdopokryvnými keři Cotoneaster dammerii, Cotonester salicifolia ´Parkteppich´. 
Přímo okolo kmenů stromů lze vysázet Hypericum ´Hidcote´, Lonicera pileata jako ochranu před 
očůráváním psů. 
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Okolo cesty přicházející z klidového vnitrobloku bude odstraněn stříhaný živý plot, pro zvýšení 
přehlednosti a bezpečnosti prostoru a zároveň získání místa pro odklízení sněhu z cestičky. 

2.4 Sportovně rekreační plochy 

 

Pobytové plochy a cestní síť 

Fotbalové hřiště je zachováno ve stávajícím rozsahu. Nově je u navrženo betonové hřiště na 
jeden koš basketbalu, na vybíjenou apod., dále je zde umístěn workout a altán. Vše mohou využít 
pro trénink a odpočinek také fotbalisté.  

Perspektiva workoutu a altánu u fotbalového hřiště. 

Místo nezpevněné cesty na sever od hřiště je navržena cyklodráha a zároveň in line dráha pro 
malé děti. Mezi smyčkou cyklodráhy a fotbalovým hřištěm je navrženo několik herních prvků 
zaměřených na obratnost a udržení rovnováhy. Podél cyklodráhy je pak stromořadí a několik 
laviček k pozorování dění jak na hřišti, tak na cyklodráze. 

Na severozápad od sídliště je navrženo hřiště pro děti ve věku 7-14 let. Je zde navržena 
pyramida, houpačky, hrazda a další prvky na obratnost a rovnováhu.  

Kromě cyklodráhy je cestní síť doplněna o zpevněnou cestu od zahrádek na dolní sídliště a k 
altánu a workoutu, od workoutu na horní sídliště a na severozápadě cestou okolo dětského 
hřiště pro děti od 7 do 14 let. 

Vegetace 

Podél cyklostezky/in-line dráhy je navrženo stromořadí z okrasných jabloní případě jeřábu 
odolnému městskému prostředí Malus Professor Sprenger, Malus ´Rudolf, Sorbus thuringiaca 
´Fastigiata´. 

Podél cesty od zahrádek na dolní sídliště je navržena lipová alej. Okolo kmenů je navržena 
výsadba půdopokryvných keřů, které ochrání stromy před očůráváním psy. Jako podsadbu lze 
využít Eonymus fortuneii, i v kultivarech, Hypericum ´Hidcote´, Lonicera pileata, Stephanandra 
incisa ´Crispa´,Symphonicarphos chenaultii ´Hanckok´. 

U altánu a ve smyčce cyklostezky je navržen solitérní červenolistý buk výšky do 20 m Fagus 
sylvatica ´Riversii´. Ve smyčce je ještě doplněn o dva javory, například Acer platanoides ´Emerald 
Queen´ či Acer platanoides ´Fairvew .  



 STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SÍDLIŠTĚ PODLESÍ  
v Hodkovicích nad Mohelkou 

 

www.naturesystems.cz 12 

Další solitérní červenolistý strom je navržen také na křižovatce cest na severozápadní okraji 
území. Tento strom může být například buk nebo javor Fagus sylvatica ´Riversii´, Aceer 
platanoides ´Crimson King´. 

U dětského hřiště je navržen solitérní žlutobíle panašovaný javor výšky 15 -12 m Acer 
pseudoplatanus ´Leopoldii´ doplněný o dva další menší stromy výšky 10-15 m, např. Acer 
platanoides ´Emerald Queen´ či Acer platanoides ´Fairvew .  

2.5 Prostor okolo Domova pro seniory (DPS) a u kruhového objezdu 

Parkování 

Je navržena úprava parkoviště u DPS, navyšující jeho kapacitu z 18 na 24 stání. 

Pobytové plochy a cestní síť 

Část veřejného prostoru na severní straně DPS je navržena k využívání převážně obyvateli DPS. 
Tento prostor je v návrhu vymezen treláží s popínavými rostlinami, která odděluje pobytový 
prostor od parkoviště u obchodu. V centru tohoto prostoru je navržen altán, který je dřevěnou 
pergolou stavebně propojen s treláží. Na pergole jsou navrženy popínavé dřeviny. Mezi pergolou 
a stávající cestou podél DPS pak trvalkové výsadby kvetoucí od jara do podzimu. Z druhé strany 
navazuje na altán hřiště na pétanque. Podél hřiště vede cestička s lavičkami ke stávajícím 
cvičebním prvkům, kde je nově umístěna také lavička. Od altánu a pétanque bude průhled na 
nové dětské hřiště před věžovým domem, co může být pro seniory také příjemné. Stávající sušák 
je přesunut blíže k věžovému panelovému domu. 

Perspektiva prostoru na severní straně DPS 

 

Parkoviště na západní straně DPS je v návrhu reorganizováno.  Stávající panelová plocha je méně 
hluboká, ale řada parkovacích míst je protažena až směrem k obchodu.  V nezpevněném 
trojúhelníkovém prostoru u kruhového objezdu jsou navrženy dvě terénní vlny. Na jedné je 
umístěn objekt tvořící dominantu prostoru, ale zároveň umožňující sezení či lezení pro starší 
děti čekající na autobus. Druhá terénní vlna je integrována do trvalkových výsadeb ve štěrkovém 
mulči, svým charakterem navazující na výsadby na kruhovém objezdu.  

Trvalkový záhon v návrhu pokračuje dále podél chodníku směrem k autobusové zastávce. Mezi 
chodníkem a svahem je situována zídka, nad kterou je vysázen trvalkový záhon, je odstraněn 
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stávající živý plot. Zídka má výšku cca 40 cm, tak aby na ní bylo možné sedět při čekání na 
autobus.  Nad svahem podél jižní fasády DPS je zachována cestička. Podél cestičky je trávník, 
který pokračuje až ke skupině stávajících jehličnanů. V trávníku jsou v návrhu vysazeny stromy 
s malou korunou a umístěny umělecké objekty. Obyvatelé DPS tak budou mít příjemný výhled 
z okna. Protože je navrženo odstranění stávajícího živého plotu, vzniká také vizuální propojení 
chodníku s předprostorem DPS, které tak může fungovat jako galerie pod otevřeným nebem pro 
procházející i čekající na autobus. 

Perspektiva trojúhelníkového prostoru u kruhového objezdu 

 
Vegetace 

Podél cesty pro pěší od kruhového objezdu k obchodu a dále směrem k sídlišti je navrženo nové 
stromořadí. Pro stromořadí lze využít okrasné jabloně nebo třešně výšky 4 - 6 m:  Malus 
Professor Sprenger, Malus ´Rudolf, Prunus subhirella ´Fukubana´ nebo městskému prostředí 
odolný jeřáb výšky 8-10 m  Sorbus thuringiaca ´Fastigiata. 

Nad betonovou zdí u zásobování obchodu jsou navrženy půdopokryvné dřeviny, které budou 
přepadat přes okraj betonové zdi a částečně ji zakryjí. Využít lze například Cotoneaster 
dammerii,  Cotoneaster dammerii ´Skogholm´, Cotoneaster salicifolius ´Parktepich, Hedera helix. 

Na rohu u kruhového objezdu a dále směrem k zastávce autobusu je podél cesty navržen 
trvalkový záhon se zvýšenou autoregulací ve štěrkovém mulči. Autoregulace znamená, že v 
záhonu působí vztahy mezi jednotlivými druhy rostlin a jejich skupinami a navzájem tak 
ovlivňují svůj růst. Skladba rostlin je vyvážená a člověk do ní téměř nemusí zasahovat. Výhodou 
takového záhonu je: 

 celý rok se proměňuje a působí atraktivně; kvete „od sněhu do sněhu“, 

 podporuje biodiverzitu - během roku se do záhonu zasahuje jen velmi málo, záhon tak 
poskytuje potravu a úkryt zejména hmyzu (motýli, včely, brouci aj.) a drobnému ptactvu, 

 má nízké nároky na údržbu – stačí v předjaří posečení křovinořezem a pletí 4x za sezónu. 
Sekat a zalévat netřeba; údržba tak vyjde na čas nastejno jako sekání trávníku. 
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V předprostoru DPS je navrženo odstranit veškeré keře a ponechat volný travnatý prostor po 
celé délce DPS. Do tohoto volného prostoru vysázet okrasné jabloně např. Malus ´Professor 
Sprenger´, Malus ´Rudolf´, Malus ´Red Sentinel´, které vytvoří prostředí pro umělecké objekty a 
zároveň částečně odcloní hluk a prach z ulice. Stávající skupina jehličnanů před DPS bude 
postupně prořezávána, na základě potřeby prostoru pro zdravý vývoj vybraných jedinců. 

Na sever od DPS je navržena treláž a pergola s pnoucími dřevinami, např. Clematis montana 
´Rubens´, Rosa ´Amadeus´ Rosa ´Aloha´. Mezi pergolou a altánem je navržen trvalkový záhon 
nebo trvalkový záhon se zvýšenou autoregulací.  
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3 Referenční fotografie 

Referenční fotografie ukazují přibližný charakter navrhovaných prvků drobné architektury a 
vegetace. Jedná se o obdobné příklady z jiných realizací, nikoli přesné vizualizace návrhu. 

3.1 Drobná architektura 

Altán 

   

Altán a sedací zídka 

   

Treláž 
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Pergola 

   

Místo pro ohniště a grill 

 

Umělecké objekty 
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Umělecké objekty 

 

Umělecky ztvárněný lezecí a sedací objekt 
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Dřevěná paluba na sezení 
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Hřiště na pétanque 

 

Workout 

 

Přístřešek na kontejnery 
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Psí pisoár 

 

3.2 Vegetace – trvalkové záhony 

Štěrkový záhon se zvýšenou autoregulací 
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Trvalkový záhon s travinami 

    

 

3.3 Vegetace – stromy 

Aleje 

Prunus avium ´Plena  
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Acer platanoides ´Fairvew´   Acer platanoides ´Drumondii´     Acer platanoides ´Emerald Queen´  

    

 

Solitérní stromy nebo stromy ve skupině 

Fagus sylvatica ´Riversii´  Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ 
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Prunus virginiana ´Schubert´      Magnolia soulangeana 

  

Acer platanoides ´Emerald Queen´  (viz výše)  

Acer platanoides ´Fairvew´  (viz výše) 

Malus ´Professor Sprenger´  

 

Malus ´Rudolf´   
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Malus ´Red Sentinel´ 

 

Prunus subhirella ´Fukubana´   Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´  

   

3.4 Vegetace – keře  

Keře pro volně rostoucí živý plot 

Cornus alba ´Spaethii´           Cornus alba ´Albovariegata´ 
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Kolkwitzia amabilis          Spirea x vanhouteii 

     

 

Viburnum x carlcephallum           Viburmum ´Pragense´  

   

Keře do 70 cm kvetoucí 

Potentilla fruticosa ´Úhlava´ 
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Potentilla fruticosa ´Volynka´  

 

Potentilla fruticosa ´Radbuza´  

 

Spiraea japonica ´Albiflora´         Spiraea japonica ´Little Princess´ 
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Spiraea japonica ´Golden Princess´ 

 

 

 

Keře půdopokryvné 

Cotoneaster dammerii   Cotoneaster damerii ´Skogholm´ 

  

Cotonester salicifolia ´Parkteppich´ 
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Hypericum ´Hidcote´ 

 

Lonicera pileata              Symphonicarphos chenaultii ´Hanckok´ 

     

Stephanandra incisa ´Crispa´ 
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Hedera helix             Eonymus fortuneii ´Emerald Gold´ 

         


