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1
ULICE JANA KOULY
parčík u hradeb
NYNÍ
Celoměstsky významná plocha ve vazbě na pozůstatky původních hradeb 
města. Nachází se zde autobusová zastávka. Plochu v současné době 
degradují vizuálně negativní prvky jako kontejnery, neudržované výsadby 
zeleně či zastaralý a ne příliš estetický mobiliář. Současná údržba záhonů 
keřů je vzhledem k významu plochy nedostatečná.

VIZE
Stávající vzrostlé stromy je nutné detailně posoudit a ošetřit, část případně 
pokácet (důvodem jsou plodnice hub na bázích jasanů). Po provedení 
nezbytných pěstebních opatření bude zapotřebí plochu koncepčně doplnit 
vhodnou podsadbu.
Doplnění keřového patra pomůže odclonění kontejnerů, nevzhledných 
plotů v pozadí a jiných rušivých prvků. Vhodnou úpravou okolí kontejnerů 
může být zástěna, kterou lze případně doplnit vhodnými druhy pnoucích 
rostlin. Stávající záhony keřů u zastávky by měly být upraveny nebo 
nahrazeny jinou výsadbou či trvalkami. V okraji plochy je možné využít 
mozaikovitou seč trávníku.
Za důležité považujeme vyvarovat se úpravám, které by vedly k zakrytí 
pozůstatků hradeb.
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2
OKOLÍ KOSTELA SV. GOTHARDA
A ZVONICE
NYNÍ
Významná plocha kolem kostela svatého Gotharda je součástí centra 
města a přímo navazuje na náměstí Arnošta z Pardubic. Vzhledem 
k významu plochy se zde nenachází adekvátní vybavení městským 
mobiliářem. Zpevněné plochy jsou ve špatném technickém stavu. Výsadby 
zeleně už zcela nenaplňují svou funkci.

VIZE
Vzhledem k historickému a kulturnímu významu lokality pro vývoj města 
je vhodné plochu celkově upravit a kultivovat. Dojde k ošetření vzrostlých 
stromů (odstranění havarijní břízy). Následně bude vysazena nová 
kostra solitérních stromů. Druhové složení výsadeb dřevin, ale i nových 
trvalkových záhonů by mělo podpořit reprezentativní charakter a důležitost 
centrální městské plochy - např. doplnění barevného aspektu. Do pozadí 
plochy vnesou atraktivitu okrasné kvetoucí keře.  Při úpravách je důležité 
respektovat historický sortiment rostlin, vyvarovat se nesourodým, rádoby 
moderním výsadbám a druhům rostlin.
Měl by být instalován také odpovídající typ městského mobiliáře.
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3
NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC
A HUSOVO NÁMĚSTÍ
NYNÍ
Nejvýznamnější veřejná plocha ve městě. Výsadby jsou nesourodé 
a často ve špatném stavu. Celá plocha působí neudržovaně a chaoticky. 
V celé ploše náměstí je nedostatečná vybavenost prvky městského 
mobiliáře. Dominantní funkce parkování utlačuje ostatní funkce a velmi 
degraduje prostor celého náměstí.  

VIZE
Doporučujeme zpracovat komplexní urbanistickou studii úpravy náměstí. 
V rámci studie bude jasně definováno řešení veřejného prostoru náměstí 
z hlediska provozních vztahů, dopravního řešení a parkování. Dále budou 
vymezeny a koncepčně vydefinovány plochy zeleně, přičemž  úpravy 
zeleně musí respektovat historický význam lokality. Je důležité vyvarovat 
se nesourodým „módním“ výsadbám a druhům rostlin.
V rámci obnovy veřejného prostoru by mělo dojít ke sjednocení zpevněných 
povrchů provedených z kvalitních materiálů. Ideálně z kamenné dlažby 
případně z vhodně zvolené a kvalitní betonové dlažby.
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4
ULICE LÁZEŇSKÁ
okolí bytového domu
NYNÍ
Okolí bytového domu při ulicích Jungmannova a Lázeňská. Zpevněné 
plochy nejsou v dobrém stavu. Téměř celou plochu za domem zabírá 
parkoviště. Prostor před domem v podobě nevzhledného trávníku 
a několika převážně jehličnatých stromů a keřů je zapotřebí zkultivovat.

VIZE
Je vhodné doplnit novou kostru keřů. Prospěje zde částečně plochu 
odclonit od silnice. V okraji u při cestě vedoucí k náměstí je navrženo 
přidat lem nižších kvetoucích keřů.
Za domem doporučujeme vizuálně odclonit kontejnery a vymezit jim jasné 
místo a uspořádání. Ke zvážení je také předláždění parkovací plochy 
s přihlédnutím k udržitelějším  možnostem řešení zpevněných ploch pro 
parování.
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9
ULICE KOMENSKÉHO
předprostor sportovní haly
NYNÍ
V předprostoru sportovní haly dominuje volná travnatá plocha. Chybí zde 
lavičky nebo jakéhokoliv prvku k sezení a krátkodobému pobytu např. při 
čekání na rodiče, kamarády apod. Celkově výraz prostoru je v současné 
době poněkud zastaraly a ponurý.

VIZE
V první řadě je důležité provést detailní posouzení vzrostlého dubu  a jeho 
případné ošetření. Do pozadí plochy je ideální doplnit lem okrasných 
keřů, které plochu oživí - dodají barevnost a celkově zvýší její atraktivitu 
a  upravenost. Zbytkové plochy nekvalitního trávníku doporučujeme 
nahradit půdopokryvnou monokulturní výsadbou.
Současné ztvárnění vstupu do haly vybízí zvážit vybudování pobytových 
schodů určených k sezení, které může být alternativou nového mobiliáře.
Obnovu by si zasloužily také zpvěněné povrchy a informační systém - 
soudobé informační tabule.
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14 16
ULICE KOLLÁROVA
naproti ZUŠ
NYNÍ
Lem  nevzhledného trávnkíku při ulici 
Kollárova.

VIZE
Zbytkový lem trávníku je v rámci extenzifikace 
udržovací péče i estetického působení 
vhodné nahradit lemem kvetoucích méně 
náročných keřů. 

ULICE ZBOROVSKÁ
u podjezdu
NYNÍ
Travnatá plocha podél komunikace při 
výjezdu z města. 

VIZE
Doporučujeme nahradit zbytkový lem 
trávníku kvetoucími okrasnými keři, 
případně zvážit náhradu květnatou loukou 
nebo záhonem letniček z přímého výsevu. 
Úpravy definovat až podle finálního využití 
sousední plochy č. 15.
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20
ULICE JANA KOULY
parčík u křižovatky
NYNÍ
Nároží u ulice Jana Kouly je dnes v podstatě prázdnou zatravněnou 
plochou bez jakéhokoliv  využití a přidané hodnoty.

VIZE
Doplnění stromů a lemu okrasných keřů v pozadí plochy dodá dynamičtější 
prostorovou strukturu, plochu zaplní a vizuálně i pobytově zatraktivní.  
Trávník je zde možné řešit jako květnatou louku s mozaikovitou sečí. 
Nabízí se také instalace lavičky.
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ULICE JANA KOULY
hlavní průjezd městem
NYNÍ
Ulice Jana Kouly je důležitou dopravní tepnou města jak pro motorovou 
dopravu, tak pro cyklisty a chodce. Komunikaci místy doprovází ne zcela 
koncepční výsadby  stromů v travnatých pásech.

VIZE
Současné výsadby je potřeba celkově sjednotit. Je důležité vyvarovat se 
chaotických a nesourodých výsadeb. Celá ulice by měla působit jednotně 
a přehledně. Úzké lemy trávníků je vhodné nahradit plošnou monokulturní 
výsadbou z důvodu extenzifikace údržby.
V některých místech se nabízí dosadba vysokokmenných stromořadí 
s ohledem na  limity inženýrských sítí. Vhodným místem je například 
zastávka před Penny, kde by mohl být vysazen segment stromořadí, 
které přinese cenný stín a pozitivně doplní prostorovou strukturu plochy. 
U mladých výsadeb lip je zapotřebí upravit podchozí a podjezdnou výšku 
korun. Je doporučeno ošetření vzrostlého jasanu.
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26
JIRÁSKOVY SADY
městský park
NYNÍ
Jedná se o nejvýznamnější plochu parkové zeleně ve městě. V části se 
nachází oplocené dětské hřiště.  Významné a cenné jsou vzrostlé stromy 
(část z roku 1907). Stromy jsou postupně dosazeny v celé ploše parku, 
zeleň je obecně celkem stabilizována. Na hraně stability je ale vybavenost 
a infrastruktura parku.

VIZE
Je nutné ošetřit vzrostlé stromy, které mají defekty a které ohrožují 
provozní bezpečnost v parku. Mladým dosadbám stromů je zapotřebí 
zajistit kvalitní rozvojovou péči (výchovné řezy apod.) Doporučujeme 
do budoucna zpracovat koncepci dosadeb stromů - vyvarovat se 
nekoncepčních dosadeb, definovat hlavní principy ve vazbě na vývoj, 
kompozici a funkci parku.
Dále je doporučeno pořízení studie parkových úprav z hlediska 
vybavenosti, náplně a provozu parku. V rámci studie se nabízí řečit také 
zpřístupnění segmentu břehu Šembery - ve vazbě na plochy č. 27 a 28. 
Okrajové plochy parku je možné řešit formou extenzivní údržby.
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27/28
JIRÁSKOVY SADY
Pivovarský rybník, Šembera
NYNÍ
Okolí Pivovarského rybníku cenné pro segmenty kostry původních dřevin 
dnes postrádá adekvátní uspořádání prostorové struktury, chybí zde 
vybavenost. Břechy Šembery tvoří převážně travnaté lemy, vodní tok není 
nijak přístupní, není dostatečně využit jeho potenciál.

VIZE
Vysoký potenciál obou ploch lze řešit zpracováním koncepční studie 
v návaznosti na koncepci a úpravy parku Jiráskovy sady (plocha č. 26). 
Dík tomu může být program a náplň všech tří ploch vhodně rozdistribuován 
mezi všechny tři plochy - ty budou působit jako jeden celek, každá by si 
však měla zachovat svůj jedinečný charakter a náplň.
Návrh by se měl zabývat doplněním vhodného mobiliáře, koncepčními 
vegetačními úpravami, které zajistí její stabilitu. Doporučujeme také 
prověřit zpřístupnění vodního toku Šembery.
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45
ULICE V LUKÁCH
zeleň podél komunikací
NYNÍ
Travnaté plochy podél chodníku mezi 
rodinnými domy.

VIZE
Plochu je vhodné celkově upravit. 
Doporučujeme založit funkční prostorovou 
strukturu zeleně, úzké lemy trávníku 
nahradit keřovou výsadbou. Možné je 
doplnění lavičky.

31
ULICE ŽIŽKOVA
okolí kříže
NYNÍ
Plocha zeleně u cesty s prvekm drobné 
sakrální architektury.

VIZE
Vhodné je doplnění plochy o trvalkový záhon, 
případně pozadí z okrasných kvetoucích 
keřů, které vnesou atraktivitu, barevnost 
a učiní prostor s křížkem důstojnějším.
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63
ULICE RUSKÁ
parčík
NYNÍ
Cenná plocha zeleně se vzrostlými stromy.  Chybí zde jasná náplň 
a vybavenost, která by zvýšila rekreační potenciál plochy.

VIZE
Doporučujeme zpracovat koncepční studii úpravy této plochy. Studie 
by měla řešit provozní vztahy a širší návaznosti, stejně tak vybavenost 
a do budoucna také koncepci dosadeb a vegetačních úprav ve vazbě 
na stabilitu parku vzhledem ke změně klimatu. Pro stanovení vhodného 
programu a zajištění potřeb místních obyvatel by součástí studie měla být 
také participace.
Plocha by měla mít komornější charakter než nedaleký park Škvárovna 
(plocha č. 65).
Doporučujeme detailní kontrolu stavu vzrostlých stromů.



        
  

město ČESKÝ BROD
GENEREL ZELENĚ                                                       

VYBRANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY

08/2022

ATELIER ŠTEFLOVI

109
ULICE ŠKOLNÍ
okolí kaple Panny Marie
NYNÍ
Jedná se o jednu z mála parkově upravených ploch v Liblicích, která je 
však v současnosti v nevyhovujícím stavu.

VIZE
V první řadě je potřeba provést nezbytná pěstební opatření na vzrostlých 
stromech. Dále pak doplnit (založit) prostorovou kostru nových výsadeb 
- listnaté stromy, kvetoucí keře venkovského charakteru v pozadí plochy 
(pohledové odclonění soukromých pozemků). Celá plocha okolí kaple 
Panny Marie by měla díky novým výsadbám získat větší důstojnost, 
atrkativitu.
Vhodné je odclonit objekt trafačky a doplnit mobiliář, případně jednoduchou 
parkovou cestu v místech výšlapů k zastávce. Do budoucna je zásadní 
zvýšit intenzitu udržovací péče.
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128
ULICE HŘBITOVNÍ
předprostor hřbitova
NYNÍ
Rozvojový uzel nacházející se v předprostoru hřbitova je velmi cennou 
plochou zeleně. Je však zapotřebí ho koncepčně kultivovat a jeho vysoký 
potenciál budoucího rozvoje plně využít. 

VIZE
Plochu by měly doplnit výsadby nových stromů. Stávající stromy je 
zapotřebí kontrolovat a případně ošetřit - část mladých lip prosychá 
nebo má výrazně poškozenou bázi kmene. U nových výsadeb bude 
nutná důsledná rozvojová a udržovací péče. Mimo vegetační úpravy je 
také třeba vybavit prostor vhodnými typy mobiliáře. Vhodný může být 
městský typ laviček - v předprostoru hřbitova, ale také sedací prvky ve 
formě upravených dřevěných hranolů - směrem do krajiny, na místech 
významných pohledových vazeb a výhledů na panorama města. Za 
zvážení stojí umístění jednoduché dřevěné zvoničky.
Stěžejní ze zabránit redukci ploch zeleně na úkor dopravy- parkování. 
Používané průšlapy v tráníku je vhodné přiznat a nahradit upravenou 
cestou adekvátní této lokalitě.
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132
ULICE JATEČNÍ
prostory bývalé skládky
NYNÍ
Jedná se o prostor bývalé skládky stavebních materiálů. Plocha, jejíž 
terén je poměrně výškově členitý je v současné době zarostlé nálety 
a není zatím nijak více využita. Má však do budoucna obrovský potenciál 
stát se významnou plochou rekreace - krajinným parkem, především ve 
vazbě na plánovanou zástavbu v širším okolí.

VIZE
Doporučujeme zpracovat komplexní koncepční studii převodu lokality na 
příměstský park s pestrým extenzivním využitím pro různé cílové skupiny. 
Úpravu poměrně rozlehlé a členité plochy se nabízí rozdělit do více etap, 
jejichž konečným výsledkem bude kvalitní veřejný prostor s adekvátní 
vybaveností, náplní a programem. Díky etapizaci bude také možné 
koordinovat vývoj parku podle aktuálních potřeb, ale stále s ohledem na 
jasně stanovenou koncepci.
Park může být klidným místem k odpočinku, k procházkám, k posezení u 
ohniště s přáteli. Poskytne hezké výhledy na okolní krajinu. Díky vhodným 
herním prvkům si ho mohou oblíbit nejen děti, ale i dospělí. V letních 
měsících bude cennou zelenou oázou města.
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132
ULICE JATEČNÍ
prostory bývalé skládky
NYNÍ
Jedná se o prostor bývalé skládky stavebních materiálů. Plocha, jejíž 
terén je poměrně výškově členitý je v současné době zarostlé nálety 
a není zatím nijak více využita. Má však do budoucna obrovský potenciál 
stát se významnou plochou rekreace - krajinným parkem, především ve 
vazbě na plánovanou zástavbu v širším okolí.

VIZE
Doporučujeme zpracovat komplexní koncepční studii převodu lokality na 
příměstský park s pestrým extenzivním využitím pro různé cílové skupiny. 
Úpravu poměrně rozlehlé a členité plochy se nabízí rozdělit do více etap, 
jejichž konečným výsledkem bude kvalitní veřejný prostor s adekvátní 
vybaveností, náplní a programem. Díky etapizaci bude také možné 
koordinovat vývoj parku podle aktuálních potřeb, ale stále s ohledem na 
jasně stanovenou koncepci.
Park může být klidným místem k odpočinku, k procházkám, k posezení u 
ohniště s přáteli. Poskytne hezké výhledy na okolní krajinu. Díky vhodným 
herním prvkům si ho mohou oblíbit nejen děti, ale i dospělí. V letních 
měsících bude cennou zelenou oázou města.
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172
ŠTOLMÍŘ
ulice Českobrodská
pomník
NYNÍ
Menší avšak cenná plocha zeleně, v jejíž 
centrální části je situován pomník s pamětní 
deskou.

VIZE
Doporučujeme ošetřit vzrostlé stromy 
(jasan prosychá  a je nebezpečný pro okolí). 
V dalším kroku doplnit adekvátní pozadí 
plochy a pomníku např. výsadba lemu 
okrasných keřů venkovského charakteru.
Déle je možné zvážit umístění lavičky pod 
stromy.

148
ULICE JERONÝMOVA
zeleň podél komunikací
NYNÍ
Úzké, převážně trávníkové lemy podél 
cesty. Z hlediska údržby zde není možné 
vzhledem k prostorovým parametrům takto 
úzkých lemů udržet funkční  trávník.

VIZE
Doporučujeme náhradit trávník a sjednotit 
výsadby v ulici pomocí vhodných druhů 
okrasných keřů nebo suchomilnějších 
monokultur trvalek (extenzifikace udržovací 
péče, estetická funkce).
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152
ULICE 28. ŘÍJNA
sídliště
NYNÍ
Cenná kostra vzrostlé zeleně obklopující zástavbu má pozitivní vliv na 
mikroklima, hlukové a hygienické funkce a obyvatelnost sídliště. Údržbu 
plochy ztežují nesourodé chaotické výsadby před vstupy do domů. 
Zpevněné povrchy nejsou v příliš dobrém technickém stavu.

VIZE
Je zapotřebí provést dílčí pěstební opatření na vzrostlých stromech. 
Dále sjednotit vstupy do domů - vyvarovat se nesourodým chaotickým 
výsadbám solitérních keřů v trávníku, složitě propleteným živým plotům 
bez jasné funkce apod. Takové výsadby znesnadňují údržbu (kosení 
trávníků aj.). Řešením jsou plošné výsadby okrasných keřů namísto 
úzkých zbytkových ploch trávníků, živých plotů a chaotických bodových 
výsadeb. doporučujeme podpořit izolační clonu směrem od pole dosadbou 
nových dřevin.
Mělo by dojít k dílčí obnově mobiliáře a také k úpravě parkoviště v jižním 
segmentu území - ideálně specializovanou studií vyřešit kapacity 
parkování, které má přímou vazbu na ohrožení a možnou redukci 
stávajících ploch zeleně. Řešit kompletně pro celé sídliště Jahodiště.
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168
ŠTOLMÍŘ
náves
NYNÍ
Řešenou plochu Štolmíř reprezentují centrální plochy obce a předprostor 
kostela. I když se jedná o jednu z nejdůležitějších veřejných ploch v obci 
s velkým potenciálem, chybí zde adechvátní úpravy, vybavenost, funkce.

VIZE
Nezbytná je detailní kontrola stavu stromů, část prosychá či chřadne (břízy, 
jehličnany). V participaci s místními občany doporučujeme nechat zhotovit 
komplexní studii úpravy celého prostoru a vydefinovat jeho hlavní náplň. 
Náves by měla být místem setkávání. Před kostelem by měla vzniknout 
reprezentativní plocha (A) s odpovídajícími materiály zpevněných ploch, 
mobiliářem, prvky zeleně apod. V bezprostředním okolí kostela musí být 
respektována historická autenticita a význam. Tomu je třeba uzpůsobit 
i strukturu a složení nové zeleně - vyvarovat se soudobých „módních“ 
a neadekvátních výsadeb a druhů rostlin. Na tuto část naváže intenzivněji 
upravená parková plocha (B), která je významnou součástí veřejného 
prostranství propojující ostatní stavební objekty na návsi. Je zapotřebí 
vyřešit cestní síť a současně také bezpečné a estetické převedení chodců 
přes hlavní komunikaci (viz místa vyznačená bílou šrafou). Část za silnicí 
(C) se stane parkovou plochou extenzivnějšího charakteru a plynulým 
propojením návsi s okolím rybníka (plocha č. 169). Dle studie návsi bude 
doplněna vybavenost - mobiliář, v parkově upravené části zvážit umístění 
nerušivých herních prvků. Upraveny by měly být taktéž plochy sloužící 
jako parkoviště (D).
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169
ŠTOLMÍŘ
prostor za rybníkem
NYNÍ
Okolí rybníka v sousedství návsi s navazujícími parkově upravenými 
plochami zeleně. V části se nachází nové výsadby a několik laviček.

VIZE
Ideálně budou úpravy v této ploše prováděny v souladu s koncepčními 
úpravami sousední plochy návsi (č. 168). Nutná je detailní kontrola stavu 
stromů a jejich následné ošetření (vzrostlá vrba apod.) doporučujeme 
dosadbu nových stromů, případné umístění herních prvků pro děti, ale 
i pro dospělé - např. hřiště na pétanque v místech okrajových otevřených 
ploch zeleně.  Tyto okrajové lemy je možné řešit i extenzivní údržbou 
(mozaikovitá seč).
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N1KR
LIBLICE U ČESKÉHO BRODU
nová plocha rekreační zeleně u hřiště
NYNÍ
Nově navržená plocha zeleně leží v blízkosti sportovního areálu 
a v blízkosti ploch určených k další zástavbě pro bydlení, což do budoucna 
zvyšuje její rekreační potenciál. 

VIZE
Navrhujeme vytvořit zde parkově upravenou plochu přírodního 
charakteru. Ideálním je zpracování studie úprav nové rekreační plochy. 
Tato studie by se měla zabývat prostorovou strukturou plochy ve smyslu 
výsadby kostry domácích druhů listnatých stromů, případně doplňkových 
ovocných dřevin. Dále by měla řešit vybavenost - umístění jednoduchého 
mobiliáře vhodného do krajiny - lavičky, klády na sezení, herní prvky, popř. 
aktivitu typu disk golf, pétanque apod. Prvky by měly mít spíše extenzivní 
charakter.
Doporučujeme zapracovat také opatření na zpomalení odtoku srážkové 
vody. Uplatnění principů hospodaření s dešťovou vodou přispěje 
k rekreační, edukační i ekologické funkci parkové plochy.
S rostoucí intenzitou zástavby v okolí, lze měnit i intenzitu upravenosti 
a využití této plochy.


