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ZPRÁVA

fotodokumentace stávajícího stavu

Podklady
Podkladem ke zpracování projektu byly požadavky investora, prohlídka místa, geodetické zaměření a výškopis, katastrální mapový podklad, inventarizace dřevin a
fotodokumentace.
Zadání
Zadáním studie byl návrh úprav návsi v obci Tvarožná včetně návrhu úprav zpevněných ploch, zeleně a prostoru před Obecním úřadem.
Stávající stav
Náves v obci Tvarožná je rozlehlé podélné prostranství v srdci obce o výměře cca 1,05ha. Podélnou osu návsi tvoří potok, přes který vedou dvě lávky pro pěší. Celý
prostor tvoří zeleň - zatravněná plocha a vzrostlé stromy, tento prostor je lemovaný ze všech stran komunikacemi a řadovými domy. V jihovýchodní části návsi se nachází budova
Obecního úřadu s přilehlou budovou místních Hasičů a prodejna potravin. Druhá prodejna potravina je umístěna na protější strany návsi.
Přes náves vede několik zpevněných cest pro pěší spojující obě strany návsi, přes regulovaný potok vedou dvě lávky pro pěší. Stávající vzrostlé stromy tvoří
dominantu celé návsi, převládají jírovec maďal, lípa malolistá, jasan ztepilý a javor klen. V nedávné době byl proveden průzkum zdravotního stavu dřevin, stromy jsou kontrolovány
a v případě nevyhovujícího stavu je proveden prořez či skácení stromu. Nové stromy jsou průběžně doplňovány.
Před budovou Obecního úřadu se v zeleni nachází několik významných památek - před vzrostlou smuteční vrbou stojí pískovcová socha - Pomník padlým, z obou
strany jsou umístěné dvě pamětní desky - Pamětní deska civilním obětem bitvy u Slavkova a Pamětní deska osvoboditelům obce. V roce 2009 byla před budovu Obecního úřadu
umístěna kopie francouzského osmiliberního kanonu. Za potokem stojí socha sv. Jana Nepomuckého a v roce 2003 byly na návsi odhaleny tři bronzové sochy Tvaroženských
Venuší, jejichž autorem je rodák výtvarník doc. Vladimír Drápal.
Uprostřed návsi na sever od potoka stojí budova s Hostincem U Šírů s malou letní zahrádkou. V západní části návsi na jejím okraji stojí samostatně stojící rodinný
dům.
Koncept
Návrh úprav návsi reaguje především na požadavky investora, na stav zpevněných ploch a prostranství a také na stávající potřeby obce a hlavní pěší tahy obyvatel
přes náves.
Mezi hlavní požadavky patří úprava zpevněných ploch, jejich tras a povrchů, úprava prostoru před Obecním úřadem a vytvoření nového zpevněného prostoru před
obchodem na severní straně pro stánkový prodej.
Stávající zpevněné plochy nejsou v dobrém stavu - komunikace lemující náves byly nedávno opraveny a byla vytvořena nová parkovací místa s povrchem ze žulových
kostek. Žulové kostky jsou položeny i kolem hostince. U ostatních ploch převládá betonová zámková dlažba a již nevyhovující mlatový povrch.
Celý prostor je také potřeba doplnit o parkový mobiliář - lavičky, odpadkové koše a součástí je i nové parkové osvětlení.
Prostor před OÚ
Důležitým a základním prvkem řešení celé návsi je úprava směrů cest pro pěší. Byly vytipovány nejdůležitější body v obci a vytyčeny předpokládané hlavní tahy.
Mezi nejdůležitější body na návsi patří budova Obecního úřadu, která je v parteru průchozí, za OÚ tento chodník se schody spojuje náves s horní částí obce, kde se
nachází další významné prvky obce - kostel, hřbitov, škola a školka. Vedle Obecního úřadu stojí budova místních Hasičů, na kterou navazuje obchod s potravinami. Na protější
straně obce se nachází další obchod s potravinami, vedle obchodu vede cesta pro pěší, která ústí na hlavní silnici se zastávkou autobusu. V současnosti není tento frekventovaný
příčný směr jednoduše průchozí, a proto zde byla navržena nová cesta přes náves s novou lávkou přes potok. Tato cesta spojuje severní a jižní část návsi, je přímá, pohodlná a
bezpečná pro pěší.
Tato nová cesta vede až před Obecní úřad, kde je navržena nová větší zpevněná plocha. Jsou zde uspořádány pamětní desky do jedné řady s Pomníkem padlým,
který zůstává na svém původním místě před smuteční vrbou. Před pomníky je ponechán volný prostor pro pietní akce. Zpevněná plocha je protažena východním směrem a je zde
navržený vodní prvek - čtyři vodní trysky v úrovni dlažby a okrasný trvalkový záhon, celý prostor je doplněný o dřevěné lavice, nové informační tabule a parkové osvětlení. Vedle
tohoto prostoru je u chodníku umístěná kopie francouzského kanonu. Cílem úpravy tohoto prostoru je vytvoření kultivovaného prostranství před Obecním úřadem, kde dochází k
větší koncentraci lidí a místo bude lákat k zastavení a odpočinku.
Upravený je i vstupní prostor přímo před Obecním úřadem. Stávající zpevněná plocha je srovnána a mírně zvětšena, je doplněna o novou lavičku, stojan na kola,
informační tabule, nízké parkové osvětlení a stávající okolní travnaté plochy jsou nahrazeny okrasnými záhony s kvetoucími trvalkami.
Před obchodem s potravinami na severní straně návsi je v rámci zeleně navržena nová menší zpevněná plocha pro stánkový prodej a pojízdnou prodejnu.
Prostor kolem hospody
Podélný směr pěších cest přes náves je také částečně upravený. V severozápadní části návsi vede od komunikace směrem k první stávající lávce chodník mezi
vzrostlými stromy. Tento směr cesty je ponechaný, je pouze nahrazena stávající betonová zámková dlažba a chodník je doplněný o nové lavičky a parkové osvětlení. Tato cesta
ústí u budovy hostince poblíž potoka u stávající lávky pro pěší. Lávka už není v dobrém technickém stavu, a proto se počítá s jejím vybouráním a postavením lávky nové. Nová
lávka bude oproti umístění stávající lávky posunuta - u lávky stojí vzrostlý jasan, který zpevněnou plochu před lávkou deformuje - posunutím získá strom více prostoru.
Prostor před hostincem směrem k silnici je ponechaný stávající - nachází se zde hlavní vstup do hostince a je zde položená žulová dlažba. Směrem do zeleně je u
budovy stávající oplocená malá letní zahrádka. I když se jedná o soukromou stavbu, v návrhu je doporučeno zahrádku otevřít směrem do zeleně a vytvořit tak příjemný prostor pro
posezení v letních měsících. Stávající zpevněné plochy u zahrádky jsou upraveny, je odstraněna betonová dlažba a prostor je doplněný o okrasný trvalkový záhon a nízké parkové
osvětlení.
Z druhé strany budovy hostince se nachází stávající zpevněná plocha s kontejnery pro tříděný odpad, na něj navazuje druhá stávající lávka. Je navrženo tento prostor
upravit, odstranit stávající dlažbu a prostor kolem kontejnerů doplnit o okrasnou zeleň. Stávající lávka je také ve špatném technickém stavu a je navrženo její odstranění a
vybudování lávky nové.
Alej
Podél potoka, který je osou návsi, vede stávající úzký mlatový chodník, který spojuje obě lávky a pokračuje dál třemi směry na jih k silnici - k Obecnímu řádu, případně
směrem na západ k autobusovým zastávkám. Tento východo - západní směr je v návrhu podpořený - chodník je mírně posunutý na střed mezi stromy, které vytváří alej, je
rozšířený a protažený od první lávky až k nově navrženému prostoru před Obecním úřadem a dál pak pokračuje až k východnímu okraji návsi. Z tohoto dlouhého chodníku se dá
odbočit směrem k silnici třemi směry - směrem na západ (k autobusovým zastávkám), kolmo na jih a směrem k Obecnímu úřadu na východní části. Cesta je opět doplněna o
dřevěné lavičky a parkové osvětlení.
Povrchy, materiály
Zpevněné plochy, chodníky
Veškeré zpevněné plochy, kromě žulové dlažby kolem hostince, budou upraveny a bude na nich použitý nový povrch. Zpevněná plocha před Obecním úřadem bude
pokryta řezanou kamennou dlažbou ve větším formátu, stejný materiál je navržený u vstupu do Obecního úřadu. U hostince u letní zahrádky bude v návaznosti na stávající povrch
použitá žulová kostka. Veškeré chodníky pro pěší mají navržený přírodní mlatový povrch. Obrubníky kolem zpevněných ploch a mlatových cest budou provedeny z dvojřádku z
žulové kostky, případně bude použitý obrubník plastový „neviditelný“.
Zeleň
Stávající stromy budou ponechány - kromě rozměrného tisu u památníků naproti OÚ, který je navržený ke skácení. Volný prostor je pak doporučeno osadit novým
vysokokmenným stromem. Další nový strom je navržený v jihovýchodním cípu návsi, jako pokračování aleje, je možné zde použít strom jehličnatý a časem ho využívat jako strom
vánoční.
Okrasné záhony je doporučeno osadit trvalkami s postupným květem přes celé vegetační období. Návrh druhů rostlin není součástí studie.
Travnaté plochy jsou ponechány stávající.
Lávky
Dvě stávající lávky u budovy hostince jsou navrženy odstranit a nahradit lávkami novými. Nové lávky by měly být širší, pohodlnější a bezpečnější. Konstrukce lávek je
navržena s obloukovými ocelovými mostními nosníky s pochozími dřevěnými fošnami z dubového dřeva. Zábradlí je navrženo ocelové se svislými ocel. profily jako výplní. Detaily
konstrukce, způsob založení a statické posouzení nejsou součástí studie. Třetí nová lávka bude provedena stejným způsobem, aby všechny tři lávky působily jednotně.

prostor před OÚ - pamětní desky a Pomník padlým

prostor před OÚ - kopie fr. kanonu, nové parkoviště

prostor před OÚ - tis, rozvodná skříň

východní část návsi s mostkem

prostor před obchodem, socha sv. Jana Nepomuckého

prostor u hostince - kontejnery

prostor u hostince - letní zahrádka

stávající lávka u hostince

cesta pro pěší podél potoka

