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2 Lokalizace řešeného území a širší vztahy
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2 Lokalizace řešeného území a širší vztahy
Zaznačení řešeného území v katastrální mapě

Řešené území leží na pozemcích p.č. 2845, 2846/30, 2846/22, 2564/1, 
2525/3, 2826, 2827/1, 2522/2, 2874/1, 2846/32, 2846/29  katastrálního 
území Sokolov
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3 Současný stav řešeného území
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3.1 Rozdělení řešeného území na jednotlivé funkční celky

Rozdě lení  na funkční  ce lky:

A - ´křižovatka´ - území pro  ná hlavní cesta, nejvíce výšlapů - ´srdce´                   
sídliště, obchod, sochařské umělecké dílo

hlavní cesta pro pěší

B - dům s pečovatelskou službou - nejvíce opečované místo (záhonky), 
těsné sousedství s cyklostezkou

C - vnitroblok - polosoukromý polouzavřený prostor, problém s hlukem

D - dětké hřiště nejvíce otevřeného, nezastavěného prostoru, v centru 
sídliště - stejná dostupnost pro všechny

E - rozvojová plocha - využi   dočasného charakteru

F - pamětní kámen lazaretu nacis  ckého zajateckého tábora

G - nová zástavba bytových domů - soukromé oplocené zahrádky, 
sportovní hřiště, nejasná cestní síť
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3.2 Situace stávajícího stavu - plán ploch
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3.3 Fotodokumentace současného stavu

pohled z hlavní pěší komunikace směrem k obchodu

pohled na výšlapy v prostoru před obchodem, vpravo stánek s novinami, uprostřed socha

pohled do prostoru mezi DPS a cyklostezkou pohled do vnitrobloku v západní čás   řešeného území

hlavní pochozí komunikace, vlevo stánek s novinami

pohled od obchodu k mateřské školce
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3.3 Fotodokumentace současného stavu

pohled do volného centrálního prostoru určeného pro dětského hřiště

pamětní kámen, v pozadí nová výstavba na místě krytu volná plocha nad centráním prostorem s děským hřištěm

rozvojová plocha se vzrostlými topoly rozvojová plocha - pohled od DPS

volná plocha nad centráním prostorem s děským hřištěm
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3.3 Fotodokumentace současného stavu 

hlavní pěší komunikace lemována javory (Acer campestre), vpravo nové bytové domy nové bytové domy a stav stávajících javorů (Acer campestre)

nové bytové domy s oplocenými zahrádkami

oplocení zahrádek lemující veřejnou cestu

jiný typ oplocení soukromé zahrádkynové bytové domy svah s výrazným terénním zlomem pod novými bytovými domy
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3.3 Fotodokumentace současného stavu 

řešení kontejnerových stání v celém sídliš  betonový odpadkový koš a zídka před obchodem současný mobiliář - odpadkové koše a sušáky na prádlo

prostor vstupu domu s pečovatelskou službou stav komunikací a jejich bezprostředního okolí pískoviště s posezením

stav vstupních čás   domů stav vstupních čás   domů stav vstupních čás   domů
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4 Navrhované řešení
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4.1 Návrh - náplň hlavních funkčních celků

Rozdě lení  na funkční  ce lky:

A - ´křižovatka´ - důstojný centrální prostor 
celého sídliště

hlavní cesta pro pěší - nová stromořadí  a 
okrasné záhony

B - dům s pečovatelskou službou - kavárna

C - vnitroblok - komunitní zahrada/plošné 
výsadby okrasných trav, keřů a vícekmenů

D1 - dětké hřiště pro menší
D2 - prostor pro nác  leté s ´altánem´

E - louka pro psy s cvičebními prvky

F - pamětní kámen lazaretu nacis  ckého 
zajateckého tábora - výsadby stálezelených 
dřevin jako pozadí památníku

G - nová zástavba bytových domů - výsad-
by soliterních stromů, stromořadí, keřů a ví-
cekmenů
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 4.1 Návrh - celkové půdorysné řešení
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.1 Křižovatka

současný stav

plánované 
parkoviště

Volný, travnatý prostor před obchodem se promění v malé náměs  čko - ´Křižovatku´celého sídliště. 
Prostor bude z větší čás   zpevněný dlažbou, část bude ponechána pro záhony. Zpevněný povrch respektuje a kopíruje vyšlapané cesty. 
Záhony mohou být založeny v úrovni dlažby jako travnaté plochy s menšími stromy a vyvětvenými keři, nebo mohou být osázeny směsí tr-
valek a okrasných trav, případně mohou být vyvýšené a vymezené sedací zídkou.
 Prostor bude doplněn barevnými jednomístnými lavičkami a uprostřed bude umístěn ver  kální prvek , např. zajímavě pojaté hodiny, mete-
ostanice aj. Stávající socha bude ponechána na stejném místě.
Před vstupem do obchodu bude odstraněn stávající betonový kvě  náč, betonová zídka a zčás   i dlažba, prostor bude zatravněn a budou 
zde vysázeny vícekmenné formy dřevin (Betula pendula, Amelanchier lamarckii aj.). K volné fasádě domu budou vysázeny popínavé rostliny.
Z prostoru, který sousedí s MŠ bude odstraněno stávající pískoviště i zpevněná plocha a bude zde vysázen pravidelný rastr stromů (okrasné 
jabloně), budou doplněny volně stojící lavičky a štěrkopísková cesta. Podél plotu MŠ bude vysázen rozvolněný živý plot z domácích keřů.
Podél hlavní pěší komunikace budou vytvořeny zálivy pro lavičky a budou zde osazeny jednoduché lavice bez opěrek, cesta bude z čás   le-
mována stromořadí z okrasných třešní (Prunus avium ´Plena´).

návrh
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.1 Křižovatka - mobiliář

Pohled no nové malé náměs   - v popředí stávající socha, za ní barevné hodiny

Možná poje   ver  kálního prvku - atypické hodiny, sloup s digitální-
mi hodinymi, datumovkou atd., meteostanice

Mobiliář - barevné otočné jednosedačky, rozmístěné jednotlivě či ve skupinkách po dvou a třech v prostoru náměs  čka
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.1 Křižovatka - vícekmeny

Pohled no nové malé náměs    - příchod z centrální plochy - od nového dětského hřiště

Navrhované výsadby vícekmenů : 

Amelanchier lamarckii Betula nigra ´Heritage´ Betula pendula

Betula papyrifera
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.1 Křižovatka - inspirace záhony a dlažba

Možné způsoby řešení záhonů: 

Možnos   využi   zatravňovací dlažby, či cortenových obrub vyvýšených záhonů 

Vyvýšené záhony vymezené sedací zídkou

Různé betonové dlažby se zajímavým vzorem:

Záhony v úrovni terénu osázené okrasnými 
travinami

Travnaté záhony v úrovni terénu, prolínání s dlažbou
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.2 Dům s pečovatelskou službou

současný stav

Z prostoru před DPS bude odstraněno nefunkční pískoviště a následně bude pozměněna cestní síť tak, aby byly 
zachovány logické návaznos   a byly respektovány stávající výšlapy. Zadlážděná plocha pak bude doplněna lavič-
kami s opěrkami. Podél cest a okolo malých technických staveb budou založeny okrasné záhony s keři a robustními 
trvalkami.
Hlavním lákadlem v tomto prostoru bude nová stavba kavárny s terasou. Kavárna bude situována v těsné blízkos   
cyklostezky a příjemné posezení tak poslouží nejen seniorům, ale i kolemjdoucím. 
Stávající okrasné záhony okolo DPS budou rozšířeny a doplněny výsadbami podobného charakteru nově založe-
ných záhonů.
V okolí kavárny bude vysázeno několik menších vícekmenných stromů - třešně se zajímavou borkou, břízy aj. (Pru-
nus serrula, Betula jacquemon  i aj.).

návrh
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.2 Dům s pečovatelskou službou - vizualizace

Pohled no navrhované řešení z ptačí perspek  vy

Navrhovaný mobiliář - lavice s opěrkami

Způsob osázení trvalkových záhonů Pohled na nově zadlážděný prostor, nové záhony s travinami a keři a zálivy s lavičkami
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.2 Dům s pečovatelskou službou - vizualizace

Pohled na kavárnu s terasou v těsné blízkos   cyklostezky

Pohled z terasy kavárny do prostoru před DPS
Inspirace
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.2 Dům s pečovatelskou službou - kavárna s terasou

Možnos   řešení kavárny:

Inspirace z Mariánských Lázní - bývalé veřejné toalety přestavěny na celoročně fungující kavárnu

Prosklený prostor - op  cké propojení interiéru a exteriéru´Bio´kavárna z dřevěných europalet

Mobilní ´kontejnerové´kavárny 

Lehká dřevěná konstrukce
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.3 Vnitroblok

Lehce zas  něný prostor vnitrobloku se třemi stromy, malým pískovištěm, houpadlem a třemi stanoviš   pro sušení prádla bude oživen organickými ornamenty z okrasných trav tak, aby 
byl zajímavý jak pro pohled z oken přilehlých domů, tak pro procházející.
Prostor nenabízí možnost výsadby větších stromů, proto bude podél cesty zbudována jednoduchá pergola, která poslouží jako opora pro popínavé rostliny a celému prostoru dodá ver-
 kalitu. Dále zde budou vysazeny vícekmeny a okrasné keře a budou založeny záhony s okrasnými travami a cibulovinami pro jarní efekt.

U cestym s pergolou budou osazeny lavičky s opěrkami.
Svah u vchodu do domů bude osázen půdopokryvnými keři tak, aby se minimalizovaly náklady na údržbu.
Před vchody budou v místech, kde nevedou sítě technického vybavení, vysázeny okrasné keře.

současný stav návrh



Zpracovala: Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 Praha, IČ: 72285931, tel: +420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, únor - březen 2015

4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.3 Vnitroblok - vizualizace

Pohled na cestu s pergolou s popínavkami a na záhony s okrasnými travami

Pergoly - možnos   řešení
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.3 Vnitroblok - vizualizace

Inspirace pro tvarování a osázení záhonů

Pohled od zálivu s lavičkami do prostoru vnitrobloku

Navrhovaný mobiliář

Navrhovaný mobiliář
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.4 Centrální prostor

Centrální prostor je parkovištěm rozdělen na dvě čás   - ve spodní, větší čás   bude zbudováno dětské hřiště, 
horní část bude určena pro - nác  leté.

Dětské hřiště bude organického tvaru, od parkovací plochy bude op  cky odděleno jemnými terénními mo-
delacemi. Bude přístupné dvěma brankami z nově vybudované cesty. Oplocení hřiště bude tvořeno zídkou s 
barevnými keramickými obklady a nízkým kovovým plotem. Vnitřní prostor hřiště bude živým plotem rozdělen 
na dvě čás   - část pro větší dě   a část pro nejmenší. Povrch hřiště bude z lité gumy. Lavičky budou volně roz-
místěny v prostoru nebo budou součás   zídky.
Okolo hřiště budou vysázeny nové stromy - borovice a břízy a keře, parkoviště pak bude lemováno stromořa-
dím okrasných třešní (Prunus avium ´Plena´).
Kolem nově zbudované cesty bude vytvořena síť menších ces  ček pro dětské koloběžky, motorky a kočárky.

V prostoru pro nác  leté bude osazen atypický mobiliář, vysázeny nové stromy a keře tak, aby byl prostor čás-
tečně průhledný a částečně odcloněný od parkovišť. Na nejvyšším místě bude postaven altán (pozorovatelna). 
Bude zde pokračovat cesta vedoucí od dětského hřiště ke sportovnímu hřiš   u nové zástavby.

současný stav návrh
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.4 Dětské hřiště - inspirace

Navrhované oplocení - kombinace zídky a kovového plotu

Navrhované oplocení - kombinace zídky a kovového plotu

Hravé detaily zídek

Inspirace pro řešení ces  ček pro dětská nemotorová vozidla
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.5 Prostor pro ´nác  leté´ - mobiliář a altán

Dřevěné lehací rošty Dřevěné lehací rošty Betonové lavice

Přírodní a umělé kameny

Mobiliář:

Altán - inspirace:
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.6 Rozvojová plocha - cvičná louka pro psy

 Rozvojová plocha bude ponechána bez větších zásahů. Budou zde přiznány a zpevněny vyšlapané cesty a podél parkovišt vysázena stromořadí.
V prostoru louky budou umístěny demontovatelné cvičné a herní prvky pro psy.

Navrhovaná stromořadí:

Prunus avium ´Plena´ 

Návrh

Cvičné a herní prvky pro psy:

Prunus avium 
´Plena´ 

Tilia cordata ´Greenspire´

Tilia cordata 
´Greenspire´

Tilia cordata 
´Greenspire´
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.7 Okolí pamětního kamene

kleče kleče 

boroviceborovice

kleč a rododendronykleč a rododendrony

V současnos   je čelní strana kamene obrácena směrem k pojízdné komunikaci. Je tak znesnadněn přístup k tomuto památníku v době konání pietních akcí a zároveň je 
pamětní kámen špatně viditelný pro pěší a mnoho obyvatel tak ani netuší, že je zde památník umístěn.
Návrh počítá s přesunu  m kamene o několik metrů a jeho natočením tak, aby čelní strana směřovala k hlavní pěší komunikaci. Prostor za kamenem bude osázen tma-
vými stálezelenými keři - klečí,  sy a výrazně kvetoucími rododendrony tak, aby na jejich pozadí vynikal. Před památníkem, v zálivu u pěší komunikace, budou umístěny 
lavičky.

Lokalizace pamětního kamene

Stávající stav Detail kamene

Detail návrhu řešení výsadeb u pamětního kamene

borovice kleč

stálezené rododendrony 

Navrhované výsadby:
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4.3 Detailní řešení jednotlivých celků
4.3.8 Nové bytové domy

V okolí nové zástavby bytových domů budou vysázeny stromy a keře. Výsadby budou realizovány především v čás   přiléhající 
k hlavní pěší komunikace a na svahu napro   Baníku Sokolov.
Podél hlavní komunikace pro pěší budou vysázeny okrasné třešně, dále zde budou realizovány náhradní výsadby  3ks buků 
(Fagus sylva  ca) za pokácené topoly před obchodem. Podél oplocených soukromých zahrádek budou vysázeny borovice a 
domácí keře.
Svah pro   Baníku Sokolov bude osázen stromy a keři tak, aby zde vzniklo společenstvo polopřírodního charakteru. V okolí 
výrazného terénního zlomu budou vysázeny především borovice (Pinus nigra, Pinus sylvestris), břízy a žlutě kvetoucí janovce.  
Podél komunikace bude vysázeno stromořdí lip (Tilia cordata ´Greenspire´).

současný stav

návrh

vícekmenné břízy

lípy navrhované pro stromořadí

žlutě kvetoucí keře - dříny a janovce

borovice okrasné třešně

Navrhované výsadby: 
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4.4 Vegetační prvky
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4.4 Vegetační prvky
4.4.1 Soliterní stromy a stromořadí

Prunus avium ´Plena´

Tilia cordata ´Greenspire´

Navrhované výsadby stromů byly popsány u návrhů jednotlivých čás  . Na přiloženém plánu jsou zaznačeny navrhovaná stromořadí – jednodruhové výsadby stejněvěkých stromů. 
Podél hlavní komunikace pro pěší budou vysázeny okrasné třešně (Prunus avium ´Plena´). Kvůli sí  m technického vybavení nemůže být komunikace osázena v celé délce. Na exponovaných místech proto budou založeny okrasné 
záhony s trvalkami a travinami. Stromořadí z okrasných třešní budou dále vysázena podél centrálního parkoviště a podél parkoviště v ulici Sportovní. 
Spartakiádní ulici bude lemovat nové stromořadí z okrasných lip (Tilia cordata ´Greenspire´).
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4.4 Vegetační prvky
4.4.2 Keře a vícekmeny

Kerria japonica

Euonymus alatus

Spiraea cinerea ´Grefsheim´ Viburnum plicatum Aesculus parvifl ora Betula nigra

Acer ginnala Rhus typhina

Forsythia intermedia Cercidiphyllum japonicum

Předprostory vchodů panelových domů budou osázeny vzrostlými soliterními keři a vícekmeny. Po výsadbě budou keře ohraničeny jednoduchou dřevěnou ohrádkou tak, aby nedošlo k jejich poničení volně pobíhajícími psy.
Keře a vícekmeny budou také součás   okrasných záhonů v prostoru ´Křižovatky´, před DPS a ve vnitrobloku. 
Ve skupinách budou vysázeny především při plotu MŠ, v prostoru pro - nác  leté a na svahu pod novými bytovými domy.
Druhová skladby keřového patra bude rozmanitá. Před vchody domů budou vysázeny okrasné, výrazně kvetoucí a na podzim vybarvující keře - štědřence, kaliny, brsleny, tavolníky aj. Do záhonů budou vysázeny především ví-
cekmenné formy menších stromů a vyvětvené keře - různé druhy a kul  ovary bříz, okrasné třešně a méně vzrůstné formy javorů.
Ve skupinách budou použity především domácí keře a keře s drobnými plody pro ptáky - svídy, lísky, trnky, pámelníky, kaliny aj.
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4.4 Vegetační prvky
4.4.3 Plošné záhonové výsadby

plochy trav a travin, 
kombinace s cibulovinami

rabata - klasické trvalkové záhony

´Silbersommer´
- trvalkové směsi 
nenáročné na údržbu

Okrasné záhony jsou navrhovány v prostoru nového náměs  čka - ´Křižovatky´, ve vnitrobloku, před DPS a podél hlavní komunikace pro pěší.
Záhony mohou být řešeny jako souvislé jednodruhové plochy okrasných trav a travin, jako klasická trvalková rabata či polopřírodní trvalkové směsi.
Plochy okrasných trav a travin - velmi efektní v létě, na podzim, kdy se některé traviny zabarvují do hnědo červena a v zimě, pro jarní období vhodné doplnit výsadbou cibulovin.
Klasická trvalková rabata - osázení skupinami trvalek, trav a cibulovin, lze výškově členit či ladit do různých barevných ods  nů
Silbersommer - otestované směsi trvalek, trav a cibulovin vysázené ve štěrkových, živinami chudých záhonech, nenáročné na údržbu, přírodní charakter



Zpracovala: Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 Praha, IČ: 72285931, tel: +420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, únor - březen 2015

4.4 Vegetační prvky
4.4.4 Popínavé rostliny na fasádách

Návrh počítá s možnos   osázení fasád panelových domů 
popínavými rostlinami.
Popínavé rostliny se mohou pnout přímo po volné fasádě 
domu, či po instalovaném lankovém systému.
Vhodnými popínavkami pro osluněné fasády jsou přísav-
níky (Parthenocissus tricuspidata, Parthenocissus quin-
quefolia), pro s  nné fasády pak břečťan či akébie (Hedera 
helix, Akebia quinata).
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4.5 Mobiliář
4.5.1 Lavičky a odpadkové koše

Lavičky bez opěrek:

Lavičky s opěrkami: 

Odpadkové koše:
Jednosedačky:
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4.5 Mobiliář
4.5.2 Zástěny na kontejnery

současný stav kontejnerů

současný stav kontejnerů - osázení okolí stálezelenými dřevinami

probarvené kovové zástěny

dřevěné zástěny v kombinaci s popínavými rostlinami:

Po celé ploše sídliště jsou rozmístěny objemné kontejnery na odpadky. Ve většině případů jsou kolem kontejnerů zpevněné plochy, takže bezpro-
střední okolí nelze osázet tak, jak je osázeno na přiložené fotografi i. 
Návrh tedy počítá s instalací kovových či dřevěných zástěn. Na místech, která lze osázet pak s doplněním zástěny popínavými rostlinami.


