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ULICE ZA RADNICÍ

NYNÍ
V okolí finančního úřadu se setkávají různé druhy 
zpevněných povrchů, které tvoří převážnou část 
plochy. Doplňuje ji nevyhovující mobiliář a ne 
příliš vzhledné výsadby.

 

VIZE
Prostor kolem budovy úřadu by měl působit 
důstojně a reprezentativně. Výměna mobiliáře 
za nový, designově jednotný, napomůže 
předprostor zatraktivnit. Nově osázeny by měly 
být jak zbytkové plochy    v rámci parkoviště, tak 
travnaté plochy okolo budovy úřadu. Výsadby 
okrasných keřů a trvalek vhodných pro městské 
prostředí budou esteticky sladěny, což napomůže 
sjednocení celé plochy. Dojde tím i k eliminaci 
nevzhledných zbytkových ploch trávníku. Cesta 
vedoucí k rybníku bude pravidelně kosena.
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ULICE MASARYKOVA

NYNÍ
Travnatá plocha u kruhového objezdu. Okolí 
památníku, který se zde nachází doplňují nové 
výsadby stromů.

VIZE
V první řadě je nutno zajistit dostatečnou zálivku 
nových výsadeb. Dále je vhodné doplnit okolí 
památníku nižším lemem okrasných keřů nebo 
trvalek. Trávník může být v některých částech 
redukován a nahrazen výsadbami nižších keřů.
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ULICE LIDICKÁ

NYNÍ
Volná travnatá plocha vedle areálu mateřské 
školy slouží jako prostor pro pořádání sezónních 
akcí.

VIZE
Poměrně rozlehlá plocha má potenciál stát se 
ekologicky hodnotnou a přispět k ochlazení         
a zpříjemnění mikroklima daného místa i jeho 
blízkého okolí.
Mohla by zde vzniknout extenzivní parková 
úprava, založená na výsadbě kosterní stromové 
struktury, v okrajích doplněná o lemy domácích 
druhů keřů. Přibude vybavenost. Mobiliář by měl 
být jednoduchý, přírodního charakteru ve formě 
klád či trámů k sezení.
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ULICE LIDICKÁ

NYNÍ
Průchod z ulice Lidické směrem k lékarně mezi 
soukromými zahradami. Část cesty je lemována 
vzrostlými stromy.

VIZE
Cestu je vhodné doplnit po obou stranách 
výsadbou nových stromů. Vzniklé stromořadí 
zatraktivní okolí cesty a poskytne příjemný stín.
Původní vzrostlé stromy je zapotřebí kontrolovat 
z hlediska jejich provozní bezpečnosti. 
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ULICE KAPITÁNA 
NÁLEPKY A ULICE 
DRUŽSTEVNÍ

NYNÍ
Plochy trávníku za budouvou hasičského 
záchranného sboru.

VIZE
Dovoluje - li to trasování inženýrských sítí, je 
ideální plochu doplnit výsadbou stromů v linii 
podél plotu. Ty mohou být doplněny lemem 
okrasných keřů po obvodu plochy a vyšších 
okrasných keřů za kontejnery.
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ULICE PETROVICKÁ 

NYNÍ
Volná travnatá plocha navazuje na pás stromů 
lemujících Milevský potok, sousedí s parkem       
a dále s areály sportu a rekreace.

VIZE
Potenciál plochy pro využití jako sportovně - 
rekreačního areálu v blízkosti přírody na okraji 
města vyplývá již z charakteru a uspořádání celé 
lokality. Část plochy situovaná blíže tenisových 
kurtů by mohla být věnována aktivní rekreaci 
a sportu. Formou okruhu pro kola, koloběžky, 
in - line bruslení či běh. Zároveň by však měla 
vzniknou i část pro činnosti pasivní povahy a pro 
odpočinek. Vybavenost areálu by měla být citlivě 
sladěna s jeho přírodním charakterem. Nové 
koncepce by dále měly zohledňovat ekologický 
potenciál lokality. Naučný program může  být 
vhodným námětem napřiklad pro bodové 
interaktivní herní prvky.
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ULICE L. JANÁČKA 
A ULICE M. MAJEROVÉ

NYNÍ
Mírně svažitá travnatá plocha místy lemovaná 
stromy, přes kterou se lze dostat z ulice Leoše 
Janáčka na vyhlídku Na Hůrkách.

VIZE
Rozvoj plochy spočívá ve formě extenzivní 
parkové úpravy. Pravidelným kosením 
trávníku kolem pěšin bude zajištěna pohodlná 
průchodnost lučním společenstvem. Přibydou 
zde nově vysazené stromy například javory 
nebo třešně. V části plochy mohou nové výsadby 
ovocných druhů stromů tvořit segment ovocného 
sadu. Prostor by měl decentně doplňovat mobiliář 
přírodního charakteru.
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NA HŮRKÁCH

NYNÍ
Lokalitu Na Hůrkách tvoří tři dílčí segmenty - 
parkově upravená plocha na vyhlídce, extenzivní 
porost dřevin a luční porosty pod vyhlídkou.

VIZE
Jde o celoměstsky důležitou plochu jejíž součástí 
jsou také významná stromořadí. Veškeré úpravy 
celé lokality zahrnující všechny tři segmenty 
je nutné řešit na základě celkové koncepce                
s respektem k historickým, kulturním i přírodním 
hodnotám.
V první řadě je důležité zajistit  provozní 
bezpečnost a současně dobrý zdravotní stav 
dřevin. Dále odstranit nevhodné mobilní nádoby 
a nahradit pochozí štěrkový povrch v části na 
vyhlídce za adekvátní zpevněný povrch. Okolí 
sochy doplní nové výsadby zeleně. Luční 
porosty pod vyhlídkou musí zůstat otevřené 
pro zachování jedinečných pohledových vazeb.        
V extenzivním porostu dřevin dojde k probírkám 
a k ošetření dřevin, především kolem dětského 
hřiště a podél cest. 
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TYRŠOVO NÁMĚSTÍ

NYNÍ
Jedná se o cennou plochu zeleně v centru města 
troůhelníkovitého půdorysu. 

VIZE
Je zapotřebí provést na stromech udržovací 
a bezpečnostní pěstební opatření. Na nových 
výsadbách pak řezy výchovné. Pomník vojáků 
Rudé armády by měl být decentně akcentován, 
ale zároveň pomocí vegetace propojen s okolím. 
Toho lze docílit vhodnou výsadbou okrasných 
keřů, trvalek nebo okrasných travin. Barevné 
trvalkové nebo keřové výsadby mohou také 
oživit a sjednotit nástupní místa parku.  Materiál 
zpevněných ploch by měl odpovídat jeho 
městskému charakteru. Stejně tak by měl být 
zvolen i vhodný  mobiliář.
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ULICE J.A. 
KOMENSKÉHO

NYNÍ
Okolí panelových domů tvoří především 
plochy trávníku se zbytky výsadeb jehličnatých                  
a listnatých dřevin. Lavičky jsou nevhodně 
umístěny v blízkosti kontejnerů.  

VIZE
Volná plocha za domem má potenciál stát se 
místem pro setkání, hru a krátkodobou rekreaci. 
Poskytuje dostatek prostoru pro umístění 
mobiliáře či bodových herních prvků v zeleni, 
nikoliv v blízkosti kontejnerů. Kontejnery je 
vhodné vizuálně odclonit například dřevěnou 
zástěnou. Předprostory domů lze zatraktivnit 
výsadbami okrasných keřů nebo záhony méně 
náročných trvalek. 
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ULICE JIRÁSKOVA

NYNÍ
Výsadby v areálu za domem sociálních 
služeb působí poněkud strnule. K chladné 
atmosféře přispívá také spolupůsobení výsadeb                             
s architekturou budovy i absence vybavenosti 
území.

VIZE
Budoucí koncepce by měla směřovat v eliminaci 
travnatých ploch. Ta spočívá především                      
v nových výsadbách na údržbu méně náročných 
půdopokryvných rostlin ve svazích. Ale také         
v eliminaci zbytkových ploch tráníku formou 
výsadeb nenáročných trvalek, okrasných trav      
a plošných výsadeb kvetoucích keřů. Je důležité 
zajistit vybavenost areálu. 
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ULICE BLANICKÁ
A ULICE BLECHOVA

NYNÍ
Travnatá plocha lemovaná stromy a vyššími keři 
trojúhelníkovitého půdorysu. Přes ni vedoucí 
cesta propojuje stadion a prodejnu potravin.

VIZE
Ideálním využitím je přeměna v extenzivní 
parkovou plochu přírodního charakteru.
Umístěním mobiliáře podél stávajících cest, 
které by byly zkultivovány, dojde k zobytnění 
lokality. Z hlediska vegetace je zapotřebí provést 
pěstební opatření na stávajících vzrostlých 
stromech. Je žádoucí vytvořit nosnou kostru 
parkové plochy výsadbou dlouhověkých dřevin - 
dubů, javorů a lip, a doplnit ji okrasnými třešněmi 
či jabloněmi. Prostor zatraktivní a oživí také 
skupiny kvetoucích keřů.
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ULICE BLECHOVA

NYNÍ
Částečně svažitý široký pás nevzhledného 
trávníku lemuje parkoviště mezi panelovými 
domy a soukromými zahradami.

VIZE
Cílem je vytvoření jednoduché parkové úpravy 
založené na výsadbě kostry dlouhověkých 
stromů – s ohledem na nevhodné podmínky 
stanoviště. Barevnost  a atraktivitu zvýší kvetoucí 
okrasné jabloně a třešně.
V lemu kolem soukromých zahrad a kolem 
parkoviště by měly být vysazeny okrasné kvetoucí 
keře, které budou fungovat jako estetická vizuální 
clona. Vybavenost plochy zvýší její potenciál 
pro krátkodobou rekreaci například při venčení 
psů. Při údržbě plochy je vhodné využít principu 
mozaikovité seče. Plochu lze využívat extenzivně 
bez nutnosti budování zpevněných cest. Náhrada 
trávníku půdopokryvnými rostlinami ve svažité 
části při parkovišti přispěje k extenzifikaci péče  
a současně plochu esteticky zatraktivní. 
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ULICE SAŽÍNOVA

NYNÍ
Předprostor městského úřadu tvoří travnatá 
plocha osázená  dřevinami.
Kromě lípy a lemu listnatých kěřů v obvodu 
plochy zde dominují tmavé a poměrně strnulé 
výsadby jehličnanů. 

VIZE
Primárně musí být proveden zdravotní řez na 
lípě. Plochu zatraktivní výsadba kvetoucích 
okrasných keřů v kombinaci spolu s nenáročnámi 
trvalkami   a s okrasnými travinami.
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ULICE LIBUŠINA A ULICE 
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

NYNÍ
Výsadby v prostoru mezi bytovými domy působí 
poměrně smutně, což způsobují jehličnany               
v kombinaci s chřadnoucími břízami. Je zde 
patrná sounáležitost obyvatel   s prostředím, 
která se projevuje jistou "lidovou tvořivostí".

VIZE
Některé stávající stromy je      z hlediska provozní 
bezpečnosti nutné pokácet. Zbylé dřeviny je 
zapotřebí ošetřit a podsadit novou generací 
mladých stromů - dubů, javorů a habrů. Lem 
okrasných keřů vhodně odcloní silnici a vytvoří 
estetickou vizuální a zvukovou bariéru. Prostor 
by měl být doplněn o nové lavičky.
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ULICE SAŽÍNOVA

NYNÍ
Starý ovocný sad s loukou nacházející se na jihu 
města směrem k průmyslové zóně v dnešní době 
zarůstá kvůli náletům dřevin. 

VIZE
Cílem je obnovit hodnotný krajinný prvek sadu    
a louky      v urbanizované krajině.
V první řadě dojde k odstranění náletů a stromů  
v havarijním stavu, dále k ošetření cenných 
starých jedinců. Dosadí se nové ovocné druhy 
stromů. Luční porost v sadu bude kosen 
mozaikovitou sečí.
Vhodnou decentní formou lze plochu doplnit 
informačním systémem o zajímavých lokálních 
odrůdách nebo o krajinných a ekologických 
benefitech ovocných sadů. Dotvořit ji může také 
umístění menšího počtu mobiliáře přírodního 
charakteru ve formě dřevěných trámů, klád.  
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ULICE ČESKOSLOVENSKÝCH 
LEGIÍ

NYNÍ
Travnatá plocha vedle rybníka, částečně lemovaná 
dřevinami. Diagonálně přes ni vede cesta směrem 
na Písecké předměstí.

VIZE
Kultivace plochy v první řadě zahrnuje nutná 
pěstební opatření na dřevinách s ohledem na jejich 
provozní bezpečnost. Dosadby nových stromů vyplní 
místa po odstranění odumřelých jedinců. Žádoucí je 
vytvoření míst, která nabídnou možnost k zastavení. 
A to umístěním nových laviček situovaných kolem 
cesty a u břehu rybníka. Od silnice plochu odcloní 
lem vyšších keřů.
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ULICE ALŠOVA

NYNÍ
Trojúhelníková zbytková plocha trávníku mezi 
silnicemi.

VIZE
Vzhledem k extenzifikaci údržby je vhodné 
nahradit trávník záhonem nižších okrasných 
keřů, případně málo náročným trvalkovým 
záhonem ve štěrku.
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ULICE BLANICKÁ

NYNÍ
Travnatá plocha mezi silnicí     a polem na jižním 
předměstí.

VIZE
Vhodným řešením je ponechat zde extenzivní 
luční porost, který bude doplněn o kostru 
vhodných domácích druhů stromů jako jsou 
javory a třešně. Doplněny budou skupinami 
kvetoucích keřů. Veškeré úpravy je nutné 
plánovat s ohledem na budoucí využití plochy.
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RUKÁVEČ NÁVES

NYNÍ
Tradiční náves s rybníkem lemovaným 
výsadbou stromů.

VIZE
Vzrostlé původní stromy musí být ošetřeny, 
na lipách bude proveden zdravotní řez. Akát 
v havarijním stavu musí být pokácen.Volné 
prostory vyplní nové výsadby stromů. Nové prvky 
vegetace i mobiliáře musí respektovat a podpořit 
charakter klasické návsi.   
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KLISÍN NÁVES

NYNÍ
Náves je vybavena nevyhovujícím zastaralým 
mobiliářem.
Celkově  kombinace mobiliáře s asfaltovou 
plochou, výraznými kontejnery   a stávajícíc 
výsadbou dřevin působí ponuře a neutěšeně.

VIZE
Lavičky vedle kaple budou nahrazeny novými, 
vhodně vybranými, tak aby po vizuální stránce 
podpořily ráz sakrální stavby.
Zbytkové plochy trávníku doplní a oživí výsadby 
trvalek a okrasných kvetoucích keřů tradičního 
vesnického charakteru. Pomocí lemu keřů bude 
eliminována nevhodná vizuální dominance 
kontejnerů  a  zdůrazněna infotabule. 
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HAJDA

NYNÍ
Nově navržená plocha zeleně je situována            
v blízkosti zástavby Píseckého předměstí na jihu 
města za benzinovou stanicí.

VIZE
Vhodné je navázat na část již založeného 
stromořadí a propojit plochu zeleně pomocí 
stromořadí se zástavbou Píseckého předměstí.
Je zde patrný potenciál vybudovat rekreační 
vycházkový okruh pro procházky, venčení psů, 
běh, jízdu na kole a další možnosti trávení 
volného času venku. Může zde vzniknout 
také prostor pro aktivity a hry dětí. Herní prvky 
z přírodních materiálů by měly tvaroslovně 
zapadat do krajiny. Stejně tak mobiliář, nejlépe 
ve formě rustikálních dřevěných klád nebo trámů. 
Atraktivitu plochy mohou zvýšit i herní prvky pro 
dospělé  -  například petanque.
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U DEHETNÍKU

NYNÍ
Menší plocha zeleně se nachází  jižně od ulice 
U Dehetníku v blízkosti zástavby   a rozsáhlého 
sídliště.

VIZE
Cílem je využít stívající strukturu území a rozvíjet 
ji pomocí nových stromořadí (N2ST, N3ST). 
Díky nim bude vytvořeno zelené propojení 
s nedalekým sídlištěm. Zároveň tím vznikne 
vycházkový volnočasový okruh na jihu města. 
Kromě vegetace bude doplněn o vhodný mobilíář  
a dětské herní prvky přírodního charakteru. 
Povrchy cest je vhodné také zhotovit z přírodních 
materiálů.

N3KR
NOVÁ PLOCHA ZELENĚ ČÍSLO 3


