
 

 

 

 

OBNOVA PARKU 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHOTOVITEL: Doležal Ivan 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název: 

Obnova prku ve Velkém Březně 

Datum: 

Prosinec 2016 

Místo: 

Velké Březno  

Kraj: 

Ústecký  

Stupeň dokumentace: 

Návrh budoucího vzhledu  

Použité podklady: 

Situace území 

Katastrální mapa území 

Jednání na místě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Projekt obnovy parku byl vypracován na základě požadavku Města Velké Březno, 

 jehož vedení má záměr zajistit jeho celkovou rehabilitaci. Městský park je vzhledem 

ke svému zanedbanému stavu téměř nevyužívaný a opuštěný. Původní vzrostlé stromy zůstanou  

zachovány. 

 

Cílem projektu je přeměna opuštěného zanedbaného parku, v místo rozkvětu, krásy a pohody. Toho 

bude dosaženo nevhodných náletových dřevin, ošetřením perspektivních stromů, výsadbami 

hodnotných dřevin a úpravami travnatých ploch. Potom se park stane vyhledávaným místem 

využívaným pro odpočinek a rekreaci. 

 

Návrh obnovy parku byl vypracován na základě těchto podkladů:  

místní prohlídka za účasti starosty města  

situační plán území parku v měřítku 1 : 500  

měření a terénní průzkumy  

 

Park by měl být do budoucna přeměněn v místo které bude vyhledáváno všemi generacemi lidí 

žijících v tomto městě, plán byl vypracován na základě žádosti starosty města Velké Březno, obnova 

parku spočívá v tom, že stávající vzrostlé stromy zůstanou ponechány a budou zde dosázeny další 

okrasné dřeviny např. okrasné třešně, nízké dřeviny vhodné na střih do živých plotů a listnaté stromy 

které budou fungovat jako clona okolního prostření a budou oddělovat park a budovy okolo něj. 

V části u hlavní pozemní komunikace bude vytvořeno betonové podium, které bude sloužit jako 

místo pro projevy starosty nebo pro veřejné akce konané v obci (rozsvícení vánočního stromu). Toto 

podium bude vytvořeno z betonové nosné konstrukce, která bude na horním povrchu obložena 

dřevěnými prkny, upravenými pro odolnost vůči povětrnostním vlivům. Pod podiem bude vytvořena 

plocha z betonové zámkové dlažby od výrobce CS-Beton typu CSB HISTORI barvy Colormix Allegrio, 

toto místo bude sloužit pro scházení obyvatel na výše zmiňovaných akcích pro obyvatele. Z této 

dlažby budou vytvořeny i ostatní cesty v parku, tyto cesty budou po obou stranách parku pokračovat 

od vydlážděné plochy pro scházení lidí až do úrovně cca 1/3 celkové délky parku odkud se budou 

pomalu blížit k sobě a spojí se do jedné cesty která bude pokračovat do poloviny parku a tam bude 

kolmo napojena na cestu od pozemní komunikace k obloukovému mostu pro pěší přes koryto 

potoka, tento most bude obnoven na stávajícím místě jen bude nově vytvořen z betonové pochozí 

plochy a dřevěného zábradlí. Kolem hlavní části cest budou nainstalována stojatá světla vysoka 100 

cm tak aby neoslňovala pohledy chodců při večerních procházkách, u rozcestí cest bude vybudován 

dřevěný altán vhodný pro ukrytím lidí před deštěm nebo před přímým slunečním svitem, tento altán 

bude mýt kruhový půdorys o rozměrech 4m x 4m o výšce 3,5m, podél cest na obou stranách parku 

budou vytvořeny 4 a 4 ostrůvky ve kterých budou vsazeny okrasné třešně které v jarních obdobích 



budou barevnou dominantou parku, ostrůvky budou zasypány mulčovací kůrou, mezi těmito 

ostrůvky budou instalovány betonové lavičky s dřevěnou sedací plochou, celkem těchto laviček bude 

8 na každé straně 4. Uprostřed této plochy bude zatravněná plocha, ve které bude osazena jedle 

bělokorá, která bude sloužit jako vánoční strom tento strom bude osvícen světly zabudovanými do 

země, u vnitřního okraje cest budou nainstalovány obdélníkové betonové vodní kašny na každé 

straně 4, každé dvě budou na sebe zrcadlově namontovány. Mezi těmito kašnami budou také 

nainstalovány stojatá světla vysoká 100cm. V každém rohu této plochy budou odpadkové koše 

válcového tvaru vyrobena ze dřeva. Kolem celého parku bude vysazen živý plot, který bude udržován 

do výšky cca 100cm a u okraje koryta potoka bude namontováno nové zábradlí z nerezové oceli, 

podél pozemní komunikace a chodníku budou namontovány nové pouliční lampy pro celkové 

osvětlení parkoviště a území parku a tím bude tento park moci být navštěvován i ve večerních 

hodinách, parkoviště bude podélná kolem chodníku a příčné na straně parku, v zadní části parku 

bude vytvořeno místo pro uskladnění tříděných odpadů toto místo bude odděleno od parku 

dřevěnou konstrukcí osázenou pnoucími rostlinami tak aby nebyl narušován celkový dojem parku 

v části u parkoviště bude zatravněná ploch, která bude vhodná pro odpočinek například na dekách 

nebo pro pikniky.     


