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Centra obce Středokluky01

Výkres obsahující urbanistické řešení s důrazem na
řešení veřejných prostranství v měřítku 1:1 000

Minimálně 2 charakteristické detaily veřejných
prostranství v měřítku 1:200

případně další obsah (vizualizace, schémata apod.)

Historické
centrum obce

Současné
centrum obce

Servisní
centrum obce

Řešené území
veřejných prostranství

Kladenská 117

Lidická 152

parc. č. 100

LEGENDA

BUS

BUS

vyvýšená vydlážděná silnice (o 5 cm) - podtrhuje historický význam tohoto centra
snížení rychlosti na 30 km/h (Zóna 30)

přejezdový prah pro vyrovnání terénu

ulice Školská je navržena v režimu obytné ulice (Obytná zóna)

travnatý pás se schopností retence srážkových vod, zatravněná dlažba pro parkování

asfaltová plocha před vstupy do školních objektů - možné praktikování "her na ulici"

nový objekt obecního úřadu a pošty
je srdcem obecní návsi

Obecní hospoda U Sokolovny s venkovní terasou

Obecní náves - reprezentativní plocha pro pořádání obecních akcí
pobytové plochy pod novým stromem (ořešák), parkovací plochy

Sokolovna

Revitalizace stávajícího parčíku - stříbrné smrky nahrazeny list.
dřevinami, po omítnuté zdi se pne psí víno, v části drátěn. oplocení
zakládáme živý plot se zapěstováním do výšky pevné zdi, plocha
trávníku doplněna květinovým detailem (záhonkem se zasakováním),
mlatová plocha, lavice k sezení a drobný dětský prvek
uzavíratelný přístřešek pro obecní kontejnery

zachován strom (lípa) včetně vyvýšeného záhonu, pouze okraj záhonu je směrem k soše stupňován do dvou schodů (sezení)
záhon - extenzivní trvalkové společenstvo s druhy evokujícími venkovský charakter
sochu sv. Jana Křtitele posunujeme na nároží s orientací pohledu na kostel,
v návaznosti na tento prostor je navržena autobusová zastávka

kompletní náhrada stávající nevhodné vegetace extenzivním trvalkovým záhonem

dosadba 2 solitérních stromů u stávající autobusové zastávky

upraven profil ulice Kladenská z důvodu lepších dimenzí chodníku před vstupem do areálu kostela

mírné schody podél kostelní zdi a
kaple sv. Kříže, madlo umístěno na zdi

stěny rybníčku rekonstruovány, schodovitě
odstupňovány a doplněny o dřevěné molo

pod stávajícími kaštany umisťujeme lavičky
mlatová zpevněná plocha (MZK)

vjezdy jsou vydlážděny, očištění od
nevhodných druhů (jehličnany), dosadba
listnatých dřevin s kvetoucím efektemdlážděná silnice doplněna o zatravněnou dlažbu pro parkování (např. navštěvníci kostela)

navození původní venkovské atmosféry - rostlinný detail v blízkosti fasád
(růže, réva, pnoucí rostliny, vybrané druhy trvalek)

zachování zeleného charakteru Kostelní návsi
nutná obnova kosterních dřevin za dlouhověké druhy, prosvětlení prostoru,
doplnění o skupinové sezení a drobné herní aktivity pro děti v přírodním provedení
odstranění mobilních nádob

ulice ke Kinu předlážděna
v jedné úrovni s chodníkem

před vchodem do obchodu zachováváme stávající strom, kultivujeme prostředí lavičkami a
stojany na kola do proluky navrhujeme umístit stánek se zmrzlinou, za stánkem kontejnery
(uzavíratelný přístřešek)

dosazujeme stromořadí s podrostem bylinného trávníku

přemisťujeme Pomník obětem 1. a 2. světové války před plnou fasádu komunitního centra

obnovení symetrické brány do objektu, důležitý historický kontext

objekt "konírny" proměňujeme v komunitní centrum s multifuknčním sálem, knihovnou
prostor pro společenské, kulturní a obecní akce

Základní škola - navrhujeme úpravy přízemí pro školu a doplňujeme
objekt o vstupní přízemní stavbu "verandu" s orientací do zahrady

Obecní zahrada - zazemí pro různé aktivity (pískoviště, ohniště), včetně možnosti představní na podiu verandy,
navrhujeme výsadbu solitérního stromu (ořešák) a dalších ovocných stromů (třešeň, jabloně, hrušeň),
vyvýšené produkční záhony (zelenina, bylinky), kompost

propojení obecní zahrady s obecní návsí pěší uličkou

v předzahrádce školy zachováváme stávající strom a pomník, rušíme oplocení,
navrhujeme klasický květinový záhon evokující původní venkovské výsadby v předzahrádkách

rekonstrukce stávajícího objektu pro potřeby hasičů a technických služeb obce

dvůr - terasa s posezením, venkovní kuchyní pro možnost pořádání malých akcí hasičů
zpevněná plocha pro hasičká cvičení, zelená plocha se stromem

nízká dřevěná přístavba sběrného dvora

areálu dominuje hasičká věž

doplňujeme alej lipami a navrhujeme nový chodník (příprava pro budoucí výstavbu v lokalitě)

autobusovou zastávku posouváme ke druhé zastávce a chodník k ní dovádíme

sousoší sv. Ludmily a sv.Václava jemně posouváme do pohledové osy
ulice Kladenské, vizuální vztah s věží kostela, u sochy vysazujeme dvojici lip

vyvýšená vydlážděná silnice (o 5 cm)
snížení rychlosti na 30 km/h (Zóna 30)

zkratka, cesta v trávě

SITUACE 1:1000

A Kostelní náves

chodníky - kamenná dlažba odseková,
nepravidelná různé formáty, malá

parkovací plochy - kamen. dlažba odseková,
zatravněná, nepravidelná, velká

komunikace vedlejší - kamenná dlažba
pojízd., kroužková vazba 10/10

komunikace / vjezdy - kamen. dlažba pojízd.,
lineární řádkování 10/10

náměstí / pobytové plochy - kamen. dlažba
odseková, čtvercová vazba, růžné typy

plochy před vstupy do škol - probarvený
asfalt

plochy u rybníčku a OÚ - mlat (MZK) trávník - sekaný, bylinkový, luční květinový záhon - trvalky
původní venkovská výsadba

dřěvěné molo / terasa - modřínová prkna

04 mírné schody podél kostelní zdi a kaple
sv. Kříže - madlo umístěno na zdi

DETAILY 1:200

LEGENDA

B Křižovatka u sochy sv. Jana Křtitele

C ulice Školská

E Prostor před obchodem

D Obecní náves
A
výškové poměry povrchů:
- vozovka ulice Kladenská x chodník (10cm)
- vozovka ulice Ke Kinu x chodník (0cm - v úrovni)
- chodník x mlatová plocha (0cm - v úrovni)

01 dřevěná parková lavička pod stromy
02 schody do vody
03 dřevěné molo - zpřístupnění hladiny
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Školská

B
výškové poměry povrchů:
 - vozovka ulice Kladenská x chodník (10 cm) - u
   autobusové zastávky (20 cm)
- vozovka ulice Školská x chodník (5 cm)

05 schody k sezení - čekání u BUS zastávky
06 posunutá socha sv. Jana Křtitele - pohledem
směřuje na kostel
07 přejezdový práh k vyrovnání výš. rozdílu

08

07

06

08 extenzivní trvalkový záhon - venkovský
charakter

C
výškové poměry povrchů:
- všechny povrchy v jedné úrovni - Obytná zóna

09 vjezdy do soukromých objektů
10 parkovací plochy
11 asfaltová plocha pro "hry na ulici"
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09

10
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Školská

D
výškové poměry povrchů:
- všechny povrchy v jedné úrovni - Obytná zóna

12 cyklo stojan
13 posezení pod stromem (ořešákem)
14 Obecní náves - pořádání akcí
15 plocha pro pěší a auta v jedné úrovni

Školská

Obecní úřad / Pošta

12
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14

15
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16 dělení parkovacíh míst

E
výškové poměry povrchů:
- vozovka ulice Starý vrch x chodníky (5 cm)

17 přesunutý Památník obětem 1. a 2. sv. války
18 stánek se zmrzlinou
19 cyklo stojan, lavice revitalizace stáv. stromu
20 uzavíratelný přístřešek na kontejnery

17

18

19

20

Starý vrch

stávající stromy

odstraňované stromy

nové stromy

pnoucí rostliny

živý plot

řešené území

detaily

vstupy
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