
REVITALIZACE ROCHLICE

LOKALITA DPS



OROTOFOTOMAPA ŘEŠENÉ LOKALITY



STÁVAJÍCÍ STAV PLOCHY



STÁVAJÍCÍ STAV PLOCHY - NEGATIVA

 Nefunkční trasování cest – cesty nevyužívané x cesty spontánně vyšlapané

 Předimenzované, dožilé a nevyužívané, rozpadající se zpevněné plochy, 

hřiště

 Dožilý, nevhodně rozmístěný parkový mobiliář

 Nedostatek aktivit pro široké spektrum obyvatel

 Nedostatek stromové zeleně zajišťující stinné a mikroklimaticky vyvážené 

prostředí

 Absence pěstebních opatření v navazující vegetaci „lesíku“



STÁVAJÍCÍ STAV PLOCHY - POZITIVA

 Klidová plocha s výrazným rekreačním potenciálem

 Komunitní život v rámci obytného celku

 Prostorový potenciál plochy k realizaci komplexu opatření vedoucích ke 

zfunkčnění a zkvalitnění veřejných ploch

 Možnost rozšíření plochy do lokality navazujícího „lesíku“



NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

 Optimalizace trasování stávajících komunikací a obnova jejich povrchů 

 Rekultivace stávajících nefunkčních zpevněných ploch – přeměna na zeleň

 Sjednocení a doplnění funkčních prvků mobiliáře – parkové lavičky, 

odpadkové koše, koše pro psy, stojany na kola, veřejné osvětlení atd.

 Doplnění funkčních nekonfliktních aktivit pro všechny věkové kategorie 

obyvatel i se zaměřením na obyvatele DPS

 Stabilizace stávající zeleně, odstranění neperspektivních dřevin

 Dosadby jednoduché formy zeleně především ve formě pravidelných 

stromových výsadeb, jež zajistí stinné prostředí v aktivních zónách a jeich

vzájemné optické oddělení

 Zřízení komunitní pěstební zahrádky



NÁVRH ŘEŠENÍ – SITUACE – ČÁST POD DPS



NÁVRH ŘEŠENÍ SITUACE

- ČÁST „LESOPARK“



NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ - INSPIRACE

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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HERNÍ PRVKY, AKTIVITY
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ZELEŇ
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ROSTLINNÝ MATERIÁL

Doporučená 

velikost
Množství

1 Acer platanoides´Crimson King´ (javor mléč) VK, Zb 14/16

2 Acer pseudoplatanus´Erectum´ (javor klen) VK, Zb 14/16

3 Amelanchier arborea´Robin Hill´ (muchovník) VK, Zb 14/16

4 Catalpa bignonioides (katalpa trubačovitá) VK, Zb 14/16

5 Fraxinus excelsior´Globosum´ (jasan ztepilý) VK, Zb 14/16

6 Gleditsia triacanthos´Sunburst´ (dřezovec) VK, Zb 14/16

7 Malus´John Downie´ (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16

8 Malus´Professor Sprenger´ (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16

9 Malus´Scarlett´ (okrasná jabloň) VK, ZB 14/16

10 Prunus avium´Plena´ (třešeň ptačí) VK, Zb 14/16

11 Prunus subhirtella´Fukubana´ (korasná višeň) VK, Zb 14/16

12 Prunus x schmittii (okrasná třešeň) VK, Zb 14/16

13 Quercus palustris (dub bahenní) VK, Zb 14/16

14 Sorbus aria´Magnifica´ (jeřáb muk) VK, Zb 14/16

15 Tilia cordata´Rancho´ (lípa srdčitá) VK, Zb 14/16

16 Ulmus´Clusius´ (jilm) VK, Zb 14/16

Celkem ks 36

Stromy listnaté soliterní a KTS
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Ing. Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová

E-mail:  zahrarch@zahrarch.cz
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