
URBANISTICKÁ KONCEPCE

.navázat a udržet charakter poměrně rozvolněné zástavby v zahradách, udržení středně vysoké 
výškové hladiny ve shodě s prostorově gradovanou siluetou obce
. parcelací citlivě reagovat na přirozenou modelaci terénu, možnosti odvodnění území
.zástavbu orientovat vstupy do jednoho  centrálního veřejného prostranství (bezpečnost, komunitní 
soužití)
.stavby umisťovat tak, aby si vzájemně nebránily ve výhledu do labského údolí
.prostorové uspořádání vegetačních prvků s cílem citlivého ztvárnění vegetačních úprav

DŮRAZ NA POTŘEBU ASIMILACE -  IDENTIFIKOVAT SE S MÍSTEM 
díky nenásilně a pomalu implementovaných prvků citlivě osazených  - symbolů vstříct těm, kteří se 
v místě chtějí zabydlet a sním soužít, vše pozvolna, krok za krokem, tak jak rostou stromy, 
preferována občanská aktivita - tento strom jsem zasadil já/moje rodina, na tuto zídku přispěla 
moje rodina... apod.

1) PRVKY NÁVRHU - VEŘEJNÉ

CESTNÍ SÍŤ
- po východním okraji navržená cesta pro pěší - propojující obě venkovská sídla Litochovice a 
Prackovice
- stávající severní cesta - pěšina podél úvozu a občasného koryta vodoteče
- stávající západní cesta - liniové propojení vesnických sídel s navazujícím krajinným prostředím. 

Na křížení cest boží muka. Cesta s významně protierozním účinkem. 
- založená místní komunikace s vjezdem na silnici III. třídy (slepé větve s obratištěm)

VYHLÍDKA - cesta s opěrnou zídkou
zatravněná cesta - pěšina po vrstevnici v horní (západní) části lokality.

GABIONOVÉ OPĚRNÉ ZÍDKY jsou parafrází na místně obvyklé tradiční kamenné snosy s 
protierozním účinkem v morfologicky náročném terénu
zídka nebude bránit ve výhledu do krajiny, naopak se stane místem procházek a zastavení s 
vyhlídkou do polabského údolí a na protilehlé stráně
“NAŠE ZÍDKA” - je dalším způsobem jak jak lépe identifikovat obyvatele s místem kde žijí, kde 
budou žít součástí zídky budou iniciály obyvatel/dárců/přispěvatelů na její výstavbu

ZELEŇ - inspirace atributy vycházejícími z lidového krajinářství:
REMÍZ/VĚTROLAM - navržený pás liniové ochranné zeleně s funkcí vzniku závětří po okraji 
venkovského sídla (jih)
stromořadí podél nové účelové komunikace vstupující do jádra lokality - RODOVÁ ALEJ např. 
skanzeny místních odrůd postupně vysazované jako památné stromy nově narozených občanů.
STROM - DOMINANTA - zdůrazňování významných prostor stromy dominantního charakteru jako 
je strom na centrálním paloučku v ose vstupu do lokality, strom s vyhlídkou v nejvýše položené 
kótě lokality

2) PRVKY NÁVRHU - PRIVÁTNÍ (do smlouvy o prodeji)

STAVBY - REGULATIVY*)
obdélný půdorys (poměr stran 1:2 až 2:3)
podélná osa paralelně se spádnicí - tedy kolmo ke sklonu terénu (cílem je, aby se ze vzdálených 
pohledů od protilehlého břehu uplatňovaly pouze kratší fasády a podélná fasáda byla obrácená k 
jihu)
přízemí + obytné podkroví (zcela výjimečně 1 patro),
sedlová střecha s možnými polovalbami nebo valbami, sklon střechy 35-45°
hřeben rovnoběžný s delší stěnou

OPLOCENÍ
gabionové zídky, dřevěné ploty



ZAHRADY - OVOCNÉ SADY  
v části zahrad preferovat zatravněné, vysokokmenné ovocné sady jako připomínku tradičního 
hospodaření. přihlášení se k ovocnářské tradici (zejména meruňky - tradičně) může být 
realizováno širším použitím okrasných jabloní a slivoní s výjimečnou možností plnokvěté formy 
třešně ptačí.

*) ukázky jaké domy máme na mysli

    
 



DOPAD na ÚZEMNÍ PLÁN
návrh bude mít dopad na územní plán:
1) zmenšit lokalitu pro zástavbu pouze na obecní pozemek (2,44 ha) - viz. stanovisko správy 
CHKO ČS
2) návrh propojovací cesty pro pěší podél komunikace III. třídy Prackovice - Litochovice.
3) ponechat - rozšířit návrh krajinářských opatření západně od lokality směrem k cestě vpažené do 
svahu s funkcí: zatravněné plochy s rozptýlenou zelení.

VÝMĚRY PARCEL(POZEMKŮ):

 OZN.  m2
0   1340
1   806
2   895 
3   947
4   968
5   920
6   968
7   1362
8   1697
9   1071
10   1071
11   1071
12    1213
13   1024

VÝMĚRY VEŘEJNÉ ZELENĚ
Veřejná zeleň rozsahem odpovídá požadavku vymezit minim. zeleň cca 1200 m2 na 2,44 ha 
plochy.


