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Jsme odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury,  

krajinářské tvorby, umění a pedagogiky.  
 

Vycházíme z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa 

samotného. Navrhujeme a realizujeme optimální mezioborová řešení  

v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství  

a spolupráce s veřejností. 
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doporučení ke koncepčnímu rozvoji 
 

Veřejná prostranství obce Kořen  

 

předmět spolupráce:  

 

Obec chce řešit veřejný prostor koncepčně, definovat priority řešení problémů veřejných prostranství 

obce a funkční návaznosti. K tomu jí poslouží následné Doporučení k rozvoji veřejných prostranství 

obce (dále jen jako „Doporučení“). 
 

Z veřejného setkání, které proběhlo 7. 9. 2020, byly definovány tyto priority: 

1. obecní komunikace …v první fázi alespoň opatření malého rozsahu (značení, retardéry); 

2. kanalizace a protipovodňová opatření …v první fázi alespoň zlepšit odtok vody podél cest; 

3. náves + horní rybník – opravit čap a hráz …v první fázi alespoň čap a upravit prostor kolem 

rybníka/návsi k lepšímu pobytovému využití (lavičky, bezpečnost atd.); 

4. …alespoň drobné úpravy „U Komára“ pro děti, než děti odrostou (zájem menší části veřejnosti). 
 

Poznámka: na podzim bude vyhlášená výzva Nadace Via (Místo, kde žijeme), v příštím roce je 

avizována výzva MAS (místo k setkávání); obec by se ráda těchto grantových výzev účastnila; 

Doporučení by mělo sloužit jako podklad pro zpracování žádostí do těchto výzev. 

 

úvod k Doporučení: 
 

Doporučení začíná identifikací Hodnot obce a následně je strukturováno do dvou kapitol: Obecných 

a Konkrétních doporučení. Obecná doporučení jsou klíčová pro systémové zlepšení fungování správy 

a rozvoje veřejných prostranství obce. Konkrétní doporučení pak vycházejí jak z podnětů občanů a 

obce, tak z odborné revize. Jsou u nich vždy uvedeny hlavní zásady, rychlá opatření a doporučený 

postup. 
 

Z analýzy a setkání s občany vyplývají dvě funkční priority – řešení obecních komunikací a řešení 

kanalizace, protipovodňových opatření a pitné vody. V obci jsme identifikovali tři veřejná 

prostranství vhodná k rozvoji. Rozvoj prostranství „U Komára“ vnímáme s ohledem na možnosti 

obce jako primárně závislý na občanské aktivitě. Ta poskytne základ pro projektové zpracování i 

nastavení udržitelnosti a podpoří samotnou realizaci. Park za kostelem vyžaduje arboristické ošetření 

a opravu obvodní zdi, do budoucna však skýtá možnost širšího občanského a pobytového využití 

podpořeného citlivým zvýšením atraktivnosti. Prioritně však doporučujeme se zaměřit na postupnou 

revitalizaci návsi vč. Horního rybníka. Tento projekt má mj. potenciál podpořit sousedské vztahy 

v místě, zlepšit využitelnost veřejných prostranství a poskytnout zázemí pro turisty. Vnímáme jej jako 

vhodný i pro výše uvedené výzvy. Na základě tohoto Doporučení rozpracujeme pro řešení návsi a 

rybníka koncepci akupunkturních zásahů. Na něj by měl navázat návrh architektonického řešení 
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zpracovaný kvalitním týmem architektů a dalších odborníků. Samotná realizace může být rozdělena 

do etap, z nichž část půjde zrealizovat svépomocí během občanských brigád, a část dodavatelsky. 

 

hodnoty obce: 
 

…na čem je důležité stavět koncepci rozvoje veřejných prostranství obce Kořen: 
 

 malebnost obce (vč. „nepokaženosti“ výrazu veřejných prostranství); 

 historické hodnoty: historie obce, historické objekty a památky (kostel, zámek, synagoga, židovský 

hřbitov); 

 přírodní hodnoty: okolní krajina, sady, rybníky; 

 turisty znovuobjevovaná oblast; 

 aktivní občané ochotní podílet se na rozvoji obce; 

 bohatá porevoluční tradice kulturních a okrašlovacích akcí, členství a spolupráce s místními, 

regionálními a nadregionálními organizacemi. 
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obecná doporučení k postupu při rozvoji obce: 
 

…co vše ovlivňuje kvalitu projektu 
 

V rámci projektové analýzy byly zjištěny dvě oblasti s nedostatky obecného charakteru. Jejich 

zvládnutí zajistí vysokou kvalitu projektů vč. celkové správy a rozvoje Kořene. První oblastí je 

nedostatečné personální obsazení, a to na úrovni běžné údržby i managementu projektů. Druhou 

oblastí je odborná příprava projektů. Obojí také pomůže obci efektivněji využívat její omezené 

prostředky a zlepšit udržitelnost projektů. 

 

1. Personální obsazení 
 

Pro kvalitní rozvoj je zapotřebí kvalitní tým s dostatečnou kapacitou. Z analýzy vyplývají dvě agendy, 

které potřebují posílit: 
 

a) pravidelná údržba 

řešení: jednání s krajem o systémové podpoře (spolu s dalšími malými obcemi) / větší zapojení 

místních občanů, systematizace „brigád“ / společný fond na údržbu / podnikatelská činnost obce 

=> zisky věnovat na údržbu 

b) projektový management (zejména technická příprava a dohled) 

řešení: personální posílení úřadu / poradenství od externích partnerů 

  

2. Příprava projektu 
 

V rámci přípravy projektu je nutné věnovat dostatek času a pozornosti zpracování projektového 

záměru = konkrétní představě o budoucím projektu. Tato příprava pomůže určit konkrétní zacílení a 

priority projektu, ověřit jeho potřebnost, rozsah i požadavky na zadání.  
 

Jak zpracovat projektový záměr? Pro přípravu záměru je možné použít níže uvedenou osnovu: 
 

a) nápad: téma, problém; např: chci řešit náves; 

b) analýza místa: 

- zhodnocení současného stavu místa: využití, vybavenost, údržba, hodnoty a problémy 

území; 

- specifikace charakteristických místních kvalit: významné solitéry, vegetační prvky, stavby, 

historické události, příběhy vztahující se k zájmovému území, které by v rámci řešení 

projektu neměly být opomenuty; 

- širší vztahy: určení hranic projektu, vazeb na okolí a zapojení do širšího kontextu lokality, 

např. dostupnost zájmového území, velikost spádové oblasti, vazby na osídlení, centrum, 

občanskou vybavenost, dopravu, krajinu apod.; 

- analýza potřeb: obyvatel, obce, technických...; 

- koncepce: návaznost na koncepční a strategické dokumenty (obce, kraje apod.), záměry 

obce v blízkosti zájmového území; 

c) cíl projektu: čeho chcete projektem dosáhnout;  
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d) udržitelnost projektu: zamyslete se nad ekonomickými, environmentálními a sociálními aspekty 

dlouhodobé udržitelnosti vytyčeného cíle; 

e) proveditelnost projekt: zamyslete se, zda předpokládáte provádění dodavatelskou formou nebo 

jinak (např. s místními občany), zda je reálné provedení stavebních prací v jednom časovém sledu 

nebo realizace bude třeba provádět v několika časově oddělených fázích; zamyslete se, jak a 

z jakých zdrojů by měly být jednotlivé fáze financovány, sepište si orientační harmonogram fází; 

f) management projektu: kdo za investora projekt povede, jaké jsou nároky na odbornost, co vše  

bude potřeba řešit; 

g) partneři projektu: zamyslete se nad možnými existujícími či budoucími partnery projektu, nad 

jejich rolemi a konkrétními přínosy pro projekt (např. místní firmy, organizace, podnikatelé, 

spolky, školy, neziskové organizace apod.). 
 

Mnohá rozhodnutí, která učiníte na začátku, se projeví až za několik let. Vaši vizi je proto třeba od 

úplného začátku rozvíjet v dlouhodobých souvislostech. Čím pečlivěji vše zvážíte a čím více zapojíte 

lidi, kterých se projekt týká, tím lépe ošetříte funkčnost i udržitelnost zájmového území. 
 

Projektový záměr slouží jako podklad pro vytvoření zadání pro zpracovatele projektové 

dokumentace. 

 

3. Zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace 
 

3.1. Vytvoření zadání pro zpracovatele projektové dokumentace 
 

Zadání vytváří investor (popř. si může přizvat odborníka, který mu se zpracováním zadání pomůže). 

V praxi se bohužel často zakázky zadávají bez zadání, což vede ke snížení kvality projektu, jeho 

prodražení nebo nefunkčnosti pro skutečné potřeby jeho zamýšlených uživatelů. V extrémních 

případech se může projekt posléze ukázat i jako nerealizovatelný. 
 

Jak vytvořit zadání? Pro přípravu zadání je možné použít níže uvedenou osnovu. Vycházejte z 

projektového záměru a podrobněji pro zpracovatele specifikujte zejména: 
 

a) cíl projektu;  

b) limity: majetkoprávní vztahy, inženýrské sítě, nároky souvisejících projektů: např. udržitelnost 

v případě podmínek grantů; 

c) předpokládaný rozpočet a zdroje na realizaci, údržbu a další rozvoj;  

d) předpokládaný harmonogram. 

 

3.2. Výběr zpracovatele projektové dokumentace 
 

Způsob výběru zpracovatele projektové dokumentace se odvíjí od složitosti zadání a charakteru a 

významu řešeného úkolu: zadání napřímo, poptávkové řízení, souběžné zadání, architektonická 

soutěž. Pokud se zakázka zadává napřímo, vyplatí se dát prostor zejména kvalitě – např. osvědčeným 

odborníkům (mají s řešeným úkolem zkušenosti, můžeme vidět jejich návrh zrealizovaný – jak 

funguje, jak je udržitelný apod.). Důležitá jsou doporučení, popř. konzultace s externím odborníkem, 

který se v dané problematice orientuje a může doporučit nejvhodnějšího zpracovatele projektové 

dokumentace. 
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4. Zpracování projektové dokumentace 
 

Zpracování projektové dokumentace představuje stěžejní část celého projektu.  

Navrhování je společný proces. Během tvorby návrhu je důležité průběžné připomínkování, vzájemná 

komunikace a akceptace finálního řešení všemi zúčastněnými stranami. Proto je klíčové, aby měl 

zástupce investora potřebnou odbornost a zkušenost (případně spolupracoval s externím 

odborníkem). Znovu si ověřte realizovatelnost a udržitelnost projektu. 

 

5. Zadání zakázky na realizaci stavby 
 

Hlavní důraz by měl být kladen na požadované reference (ověřte kvalitu provedení uváděných 

referencí, konzultujte zakázku s investorem reference) a kvalifikaci firem (zkušenost v oboru, 

zkušenost s realizací konkrétních navržených postupů a řešení). 

 

6. Realizace stavby 
 

Na úspěšném průběhu stavby se podílí celá řada aktérů – architekt, zástupci obce, technický dozor 

investora, dodavatel stavby, subdodavatelé ad. Snažte se udržet celý tým v souladu a pravidelně 

informovat o průběhu projektu a závěrech kontrolních dnů. Při realizaci musí vzniknout atmosféra 

důvěry mezi architektem, obcí jako investorem (zastoupeným technickým dozorem a/nebo 

projektovým manažerem) a realizační firmou. 

Velice důležitý je jak technický, tak autorský dozor na stavbě. Některé prvky nelze detailně 

naprojektovat předem a autor návrhu je musí upřesnit přímo v terénu. Změny také často navrhuje 

dodavatel. Ty ale musí autor návrhu schválit a všechny musí být zaneseny do stavebního deníku, aby 

bylo jasné, kdo nese odpovědnost za případné vady díla. Pravidelně by měla probíhat kontrola 

prováděného díla ve vztahu k projektové dokumentaci. 

 

7. Údržba, evaluace a další rozvoj 
 

Po ukončení realizace je důležité zajistit odbornou údržbu dle plánu zpracovaného autorem projektu 

a hlídat kvalitu jejího provádění. 

Pravidelné události a každodenní život nejlépe prověří, zda prostor funguje tak, jak byl navržen. Jeho 

funkčnost a využití průběžně vyhodnocujte a konzultujte s autorem projektu. Některé potřeby a 

možnosti se mohou ukázat až za delší čas. S odstupem několika let proto projekt s autorem návrhu 

zhodnoťte a případně se domluvte na změnách a dalším rozvoji. Pokud projekt přes všechny 

předpoklady nefunguje, jak má, zkuste zjistit příčiny (případně se obraťte na externího odborníka). 

Některé projekty potřebují delší čas, aby si na ně uživatelé zvykli. Poctivá evaluace projektu vám 

pomůže také zlepšit přípravu následných projektů. 
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konkrétní doporučení k řešeným veřejným prostranstvím: 
 

1. Komunikace 
 

1.1. Komunikace spojovací na trase Olbramov – Kořen  
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020)  

 havarijní stav (dochází k vážnému poškozování aut – propíchnuté pneumatiky, poškození 

podvozků apod.) 

 komunikace IV. kategorie (účelová), nemá režim místní komunikace 

- komunikace není ve vlastnictví obce 

- velká část komunikace je vlastnictví Státního statku Jeneč (dále jen jako statek); část 

vlastní Lesy ČR; část „můstek“ vlastní soukromý vlastník, který požaduje za prodej 

1.000.000 Kč; část komunikace „neexistuje“ – je zřízena nelegálně 

- obec zahájila jednání se statkem o převedení vlastnictví komunikace do majetku obce; 

statek je v likvidaci, komunikaci nedaruje obci bezúplatně, požaduje částku 300.000 Kč 

- obec jednala se statkem o opravě komunikace; statek odmítá komunikaci opravit, 

argumentuje, že obec má k dispozici jinou komunikaci, a z tohoto důvodu není povinen 

komunikaci opravit; náhradní komunikace z Kořene do Olbramova je mnohem delší (cca 

o 22 km) 

 obec nemůže investovat veřejné prostředky obce do rekonstrukce soukromého majetku 
 

b) rychlá opatření 

 zvážit vyčlenění obecních financí na nejzávažnější opravy – velké výmoly, díry apod. 

(formálně může být řešeno např. smlouvou o bezplatné možnosti využívání cesty občany 

Kořene, která poskytne důvod k malé investici do soukromého majetku) 
 

c) doporučený postup 

 zahájení jednání obce s Plzeňským krajem ve věci převedení komunikace do vlastnictví 

Plzeňského kraje, změny na III. třídu a její rekonstrukci/opravě 

   

1.2. Komunikace obecní 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 špatný technický stav, v suchých měsících velká prašnost – zejm. na návsi, za mokra jsou 

cesty blátivé, tvoří se velké kaluže 

 komunikace v obci jsou většinou bez pevného povrchu (není souvislá vrstva asfaltu) – místní 

obyvatelé preferují zpevněné povrchy na komunikacích i na návsi 

 problém jsou auta/motorky/čtyřkolky projíždějící obcí, které jezdí velice rychle, ohrožují 

místní obyvatele a způsobují velkou prašnost v obci, zejm. na návsi 

požadavek – zpomalení místní dopravy (kombinace opatření: značení – označení začátku a 

konce obce (dnes není), zpomalení rychlosti + doprovodná technická řešení – retardéry, 

štěrkové mu, zrcadla – zejm. v zatáčce u synagogy) 
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b) hlavní zásady 

 zpevnění komunikací (zejména ve svahu) živičným povrchem je s ohledem na potřeby a 

udržitelnost vhodné, důležité je však citlivé provedení a přirozený přechod do přírodních 

ploch 

 při zpevnění komunikace je vhodné myslet na pěší; jako možné vidíme dva způsoby: 

- vytvořením sdíleného dopravního prostoru (např. obytné zóny) s omezenou rychlostí a 

zpomalovacími opatřeními 

- zúžením komunikace na minimum a vytvořením „chodníku“ (citlivé provedení – např. 

asfaltový pás oddělený od vozovky kamennou kostkou / odtokovým kanálem; chodník 

v rovině či jen mírně vyvýšený apod.) 
 

c) rychlá opatření  

 osazení značek začátek/konec obce a omezení rychlosti (např. na 30 km/h), vytvoření 

dočasných retardérů (např. formou zhutněných štěrkových muld, mobilních retardérů 

(ochraně kabelů provizorně natažených přes silnici), popř. uchycení hotových výrobků do 

lokálního pevného podkladu – starý asfalt, betonový pas/patka, zemní vruty apod.), osazení 

zrcadla (zejména v zatáčce u synagogy)  

 
 

 

 

 
 

d) doporučený postup 

 příprava a realizace rychlých opatření 
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 příprava zadání a následně řešení projektu zpevněných cest (nejen technické, ale i funkční a 

estetické řešení); spojování souvisejících projektů (např. řešení hospodaření s dešťovými 

vodami (HDV), kanalizace, osvětlení) ušetří finance, čas i kapacity a zajistí funkčnější výsledek 

 zajištění financování, realizace etapovitě či najednou 

 

2. Veřejné osvětlení  
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 v obci jsou dnes tři lampy veřejného osvětlení – svítí i přes den 

 názory místních obyvatel se různí – někdo osvětlení chce (v zimě není na některých místech 

v obci vidět), někdo ne (nepokládá ho za důležité nebo se obává negativního vlivu na 

soukromé pozemky)  

požadavek – lepší nastavení osvětlení (regulace, mírnější osvětlení – stačí jen orientační, 

svícení od setmění max. do 23:00) 

požadavek – orientační/bodové osvětlení: u kostela, u slepic/plánovaného průlehu, u tábora, 

v zatáčce u synagogy 

požadavek – příležitostné osvětlení: koncerty, vánoční trhy apod. na návsi (nebo přípojka el.) 

 
 

 

 

 
 

b) hlavní zásady 

 funkčně, provozně a esteticky přiměřené řešení uvedených potřeb (minimalistické řešení 

nenáročné na provoz a respektující potřeby obyvatel – orientační osvětlení bez přesvícení 

soukromých pozemků; využití již stávajících objektů, stožárů a další infrastruktury; vhodný 

design s ohledem na celkové estetické řešení místa) 
 

c) rychlá opatření 

 prověření možnosti regulace doby a intenzity svícení stávajících lamp, realizace regulace 

 na problematických místech možnost dočasného „ad hoc“ řešení – např. instalace LED 

reflektoru na vhodný objekt v okolí (obecní, soukromý – po domluvě), připojení na obecní síť 

nebo do soukromé sítě (elektroměr + vyrovnání provozních nákladů) 
 

d) doporučený postup 

 realizace rychlých opatření 
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 ověření vhodných míst a rozsahu řešení 

 zpracování zadání a jeho zahrnutí do souvisejících projektů (např. zpevnění komunikací, 

revitalizace návsi) 

 

3. Protipovodňová opatření 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 dlouhodobým problémem obce jsou přívalové deště, které splavují zeminu a nečistoty z pole 

nad vesnicí; dostávají se až do rybníka na návsi 

 pole je ve vlastnictví soukromé firmy (KOSTAGRO, majitel je Němec); v loňském roce byla 

provedena opatření – okolo pole byl založen zatravněný vsakovací pás šířky cca 30 m  

 obec nechala zpracovat projekt na protipovodňová opatření 

 v rámci tohoto projektu nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy – pozemek, na kterém je 

navrženo opatření, je ve vlastnictví státu (Státní pozemkový úřad) a ten ho pronajímá místní 

rodině na chov slepic (smlouva je na dobu neurčitou) 

 navržené technické řešení se místním občanům nelíbí – velký spád do koryta u silnice, vše se 

svádí do vesnice 

požadavek – zadržení co nejvíce vody v krajině – už nad vesnicí 

požadavek – v rámci řešení protipovodňových opatření řešit i odvodnění cest (odvodňovací 

systém může sloužit zároveň jako retardér) 

 přemýšlí se i o dalším projektu zadržení vody v krajině – soustava tůněk pod hlavním 

rybníkem (pod vesnicí) 

 
 

 

 

 
 

b) hlavní zásady 

 řešit situaci komplexně a s ohledem na současné přístupy 

 respektovat požadavek na zadržení co nejvíce vody v krajině mimo vesnici (cílem je ochránit 

obytnou zástavbu před vodou stékající z rozlehlých zemědělských pozemků položených nad 

vsí v případě přívalových srážek) 

 zvýšení akumulace a infiltrace v území by mělo být řešeno formou přírodě blízkých 

protierozních a protipovodňových opatření (viz referenční fotografie) 
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c) rychlá opatření 

 již realizována (ochranný travnatý pás mezi polem a zástavbou) 

 možná je diskuse se soukromými vlastníky o dalších drobných opatřeních v rámci pole (např. 

směr orby, rozčlenění orné plochy nebo diverzifikace plodin, nenechávat pole ležet ladem – 

zelené hnojení, výsadba remízků) 

 
 

 

 

 
 

d) doporučený postup 

 přesné určení lokalit s největšími problémy (povodně, eroze, problematický vodní režim 

krajiny)  

 projednání možnosti menších opatření v rámci polí se soukromými vlastníky 

 projednání hlavních zásad (zadržení v krajině mimo vesnici, přírodě blízká opatření, 

s ohledem na majetkoprávní vztahy) se zpracovatelem existujícího projektu; v případě 

neúspěchu konzultace s externím odborníkem nebo zpracování alternativního projektu  

 projednání majetkoprávních vztahů v území s navrženými opatřeními (prověřit alternativní 

možnosti a postupy, pokud neexistují, je v případě právní legitimity zájem všech nadřazen 

zájmu jednotlivce) 
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4. Kanalizace, odpadní vody a zdroje pitné vody 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 zápach v obci – zejména v místech vývodu kanalizace do rybníka a v prostoru za kostelem 

 obec nechala zpracovat studii na vyhodnocení řešení odpadních vod v obci a zásobování obce 

pitnou vodou; studie bude zpracována na jaře 2021; ze studie vyplyne, jak postupovat – 

čistička pro obec ano/ne, čističky i u jednotlivých domácností/septiky, druh čističky – např. 

kořenová 

 v územním plánu je navržen čistící rybník 

 dochází k průsakům ze septiků (septiky jsou ve většině případů velmi staré – 2. sv. válka, 70. 

léta minulého století) 

 obecní studny (celkem 3, z toho 2 jsou opravené) – u studen, kde byl proveden rozbor (i v 

okolních obcích), byla zjištěna přítomnost fekálií (v Kořenu nepitná voda ve studně u rybníka, 

u ostatních kořenských studen nebyly provedeny průzkumy) 

požadavek – označit studnu u rybníka – pouze užitková voda (pijí z ní turisté), udělat rozbor 

vody z druhé opravené studny 

 
 

 

 

 
 

b) hlavní zásady 

 zohlednit současné přístupy, provozní nároky a dlouhodobou udržitelnost 

 koordinovat postup s řešením protipovodňových opatření 

 dešťové vody je optimální zasakovat v místě, případně je druhotně využívat; přebytečnou 

vodu je také možné odvádět do Horního rybníka  

 splaškové vody je nutné (po přečištění) zasakovat do půdy, která má schopnost je dále 

přečistit a využít zdroje živin – je zcela nevhodné odvádět je do povrchových vod (Horní 

rybník) 
 

c) rychlá opatření 

 označení ne/pitelnosti vody u studní, provedení chybějícího rozboru 

 prověření kvality nedávno realizovaných opatření obce (kanalizace), případně uplatnění 

nápravy chyb (záruk) 

 osvěta a docílení zákonného nakládání s odpadními vodami u soukromých znečišťovatelů 

(odpadní vody nemohou být ze septiků volně vypouštěny (Horní rybník, park atd.); za 
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septikem nebo vývodem z kanalizace musí následovat lokální či obecní čistící soustava!); 

dočasnou alternativou je vyvážení žump 
 

d) doporučený postup 

 realizace rychlých opatření 

 dokončení prověřovací studie a její nezávislé odborné ověření; následně postup dle 

navržených opatření, popř. jejich úprava dle preferovaného přístupu obce 

 zpracování zadání a jeho zahrnutí do souvisejících projektů (např. zpevnění komunikací, 

revitalizace návsi, realizace protipovodňových opatření) 

 zajištění financování a realizace obecní části infrastruktury 

 docílení realizace soukromých investic (v co nejkratším čase; v případě chybějícího 

financování na obecní část infrastruktury řešit dočasnými lokálními opatřeními, avšak s již 

modernizovanou soukromou infrastrukturou!) 

 

5. Rybníky 
 

5.1. Horní rybník (rybník na návsi) 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 rybník je ve velice špatném technickém stavu, který je nutné řešit 

 rybník má poškozenou hráz (dochází k průsaku) a nefunkční čap (protéká, není možnost 

regulovat hladinu vody) – nedaří se navýšit vodní hladinu, rybník zahnívá 

 zapáchá (vývody kanalizace) 

 dříve zde byli drobní živočichové: žáby, čolci; dnes minimum 

 břeh je vnímán jako nebezpečný (pád do rybníka – již zde spadly děti, opilý dospělý, auto, 

traktor, děti zde jezdí rychle na kole z kopce); hloubka u čapu je 2,2 m; lidé rybník nevidí – 

křoviny, splývá s okolním prostředím, břehy rybníka jsou strmé a vysoké 

požadavek – zamezení pádu do rybníka směrem od cesty / středu návsi (např. oplocení, nízká 

kamenná zídka), „zviditelnění rybníka“ (odstranění keřů, úprava břehů), schůdky do/z 

rybníka, madla na přidržení při vylézání z rybníka, molo apod. 
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b) hlavní zásady 

 Horní rybník je jednou z dominant návsi; je klíčové, aby vedle vodohospodářské funkce 

podporoval i funkci pobytovou (sociální, estetickou...) 

 požadavky na bezpečnost je nutné řešit ve vztahu k dalším funkcím a potřebám místa (např. 

není vhodné snížit přístupnost a atraktivnost rybníka a vytvořit umělé, potenciálně taktéž 

nebezpečné, překážky na veřejném prostranství prostřednictvím technického oplocení) 

 s ohledem na význam i multifunkčnost místa je nutné i drobné zásahy řešit na základě 

odborné koncepce/projektu 
 

c) rychlá opatření 

 oprava čapu 

 prověření průsaku a opravy hráze 

 řešení kanalizace viz bod 4. 
 

d) doporučený postup 

 zpracování zadání a principů pro řešení veřejného prostranství okolí rybníka a návsi (Pěstuj 

prostor v rámci asistenčního programu) 

 realizace rychlých opatření 

 zpracování projektu akupunkturních zásahů (výběr zpracovatele na základě kvality); realizace 

projektu svépomocí/dodavatelsky (vhodné pro grant Nadace Via) 

 zahrnutí souvisejících požadavků do zadání řešení vodohospodářské infrastruktury v obci 

(řešení v souladu s nároky na veřejná prostranství a všechny požadované funkce) 

 zpracování projektu komplexního řešení návsi a okolí 

 zajištění financování, realizace etapovitě či najednou 

 

5.2. Spodní rybník (požární nádrž, dříve koupaliště pro místní tábor a veřejnost) 
 

a) Současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 rybník je ve velice špatném technickém stavu, který je nutné řešit 

 chybí čap a vpusť (odnesla ji povodeň), hlavním problémem je přítok, ale dobře nefunguje ani 

odtok 

 je nutné vyřešit Kořenský potok – promílá se do rybníka a hrozí jeho protržení  
 

b) hlavní zásady 

 komplexní řešení akcentující všechny potřebné funkce (vč. rekreačně-pobytové, ekologické 

apod.) 

 koncepční řešení v rámci zadání a projektu vodohospodářské infrastruktury v obci 
 

c) rychlá opatření 

 provizorní řešení vpusti a ochrany před promíláním z Kořenského potoka 
 

d) doporučený postup 

 realizace rychlých opatření 

 zahrnutí potřeb a požadavků do zadání revitalizace vodohospodářské infrastruktury v obci, 

řešení v rámci tohoto projektu 
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6. Prostory pro trávení volného času 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 místní obyvatelé dnes běžně nevyužívají veřejné prostory k trávení volného času ani 

k odpočinku (chybí vhodná vybavenost i motivace) 

 zároveň je zájem o to místa zatraktivnit a využívat více – odkazy na využívání návsi a prostoru 

za kostelem k pořádání akcí (2-3 akce ročně) 

- prostor před kostelem – vánoční trh (pravidelná akce) 

- prostor za rybníkem …jednou se zde grilovalo a bylo to moc příjemné 

- prostor za kostelem – akce pro děti, vzdělávací akce pro návštěvníky zámečku apod. 

 děti – v obci jich přibývá, není tu pro ně žádný prostor 

 turismus – místní lidé podporují a chtějí zlepšit prostředí i pro turisty 

 problém je s údržbou veřejných ploch obce – obec má na údržbu pouze jednoho 

zaměstnance (VPP, jaro – podzim, kvalita se odvíjí od přiděleného člověka – letos perfektní, 

minulý rok to bylo velice špatné) 

 celkový rozpočet obce: 1.600.000 Kč, zdroje na rozvoj obce je nutné shánět jinde: granty 

 chuť obyvatel pomoci obci „něco dělat“ je velká a rádi se zapojí 

 

6.1. Náves s rybníkem 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 koncepční řešení návsi – propojení s rybníkem (nároky na bezpečnost) a ostatními plochami 

(prostor za rybníkem, prostor před kostelem, prostor v okolí studny) 

 reprezentativní charakter 

 místo k odpočinku …hlavně ať je na návsi klid (ale může sloužit i pro děti) 

 turisté (náves slouží zejména pro návštěvníky obce) – možnost zastavit se, dát si svačinu 

(posezení, stůl, lavice apod.) 

požadavek – odpadkové koše; zajistit udržitelnost – kdo bude koše vyvážet 

 oprava památníku a křížku  

 vodárna – soukromý majitel (zároveň i majitel tábora) – nedá se s ním jednat …postupně ji 

necháváme zarůst břečťanem 

 parkování  

- na návsi ne …neparkovat u křížku, parkovat nahoře (nesjíždět do obce) 

- možná by bylo dobré vymezit 2 – 3 zpevněné plochy (i u návsi) na parkování (kámen 

s prorůstající trávou) 
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b) hlavní zásady 

 nezničit malebný charakter a „nepokaženost“ návsi necitlivými technicistními opatřeními 

(vyasfaltování, oplocení apod.) 

 prostor návsi přímo souvisí s prostorem rybníka a předprostorem kostela – řešit společně 

 revitalizaci prostoru je nutné řešit prostřednictvím kvalitního architektonického projektu, 

který podpoří stávající dominanty a posílí či iniciuje nové funkce 

 návrh komplexního řešení je závislý na řešení technické infrastruktury v místě; je možné 

nejprve zpracovat projekt akupunkturních zásahů 
 

c) rychlá opatření 

 viz doporučený postup 
 

d) doporučený postup 

 zpracování zadání a principů pro řešení veřejného prostranství návsi a okolí rybníka (Pěstuj 

prostor v rámci asistenčního programu) 

 zpracování projektu akupunkturních zásahů (výběr zpracovatele na základě kvality); realizace 

projektu svépomocí/dodavatelsky (vhodné pro grant Nadace Via) 

 zpracování projektu komplexního řešení návsi a okolí 

 zajištění financování, realizace etapovitě či najednou 

 

6.2. Prostor za kostelem (park) 
 

a) Současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 prostor je využíván pro pořádání veřejných akcí (Den dětí a dospělých, Kořenění …bylo to 

skvělé), pro vzdělávací aktivity soukromého subjektu (Royal Rangers (RR)) a v rámci 

procházek po obci – odpočinek, relaxace 

 prostor je ve vlastnictví obce – požadavek soukromého subjektu (RR) na odkup pozemku – 

obec pozemek nechce prodat, místní obyvatelé chtějí místo zachovat jako veřejné 

- RR využívá pozemek pro různé aktivity: pořádání akci pro veřejnost (Den dětí a 

dospělých), vzdělávací akce a záchranářské kurzy …tento prostor bychom (RR) chtěli 

využívat také pro práci s klienty chráněného bydlení 

- RR prostor udržují 
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 kamenná zeď – sanace…je nutné řešit její ochranu (původní kryt – pálené cihly se už 

rozpadají), aby nedošlo k poškození 

 výpusť kanalizace ze zámku – zápach …vývod by se měl zavést pod zem  

 náletové dřeviny (havarijní stav) – prostor působí temně a vlhce – prořez  

 
 

 

 

 
 

b) hlavní zásady 

 prostor parku je velmi hodnotný (jiný, intimní charakter oproti návsi) 

 prostor nevyžaduje rozsáhlé úpravy, využitelnost lze posílit akupunkturními zásahy (cíle pro 

různé věkové skupiny, mobiliář) 

 nutné je vyřešení stávajících provozních a technických problémů (špatný zdravotní stav 

stromů, chátrající koruna zdiva), trvalejší zásahy je nutné provádět odborně 

 prostor by měl zůstat v obecním vlastnictví, užívání a údržbu ze strany RR lze řešit smluvně  

 je vhodné posílit veřejnou funkci místa a nastavit užívání ze strany RR tak, aby neomezovalo 

(ani psychologicky) využitelnost místa ostatními občany 
 

c) rychlá opatření 

 arboristické ošetření stromů 

 (iniciační) zlepšení vybavenosti místa 

 v případě nutnosti dočasné zakrytí koruny zdiva  
 

d) doporučený postup 

 dendrologický průzkum, zpracování plánu kácení a dosadeb a arboristické ošetření stromů 

 odborné posouzení koruny zdiva a návrh řešení (dle charakteru může být případně 

realizováno svépomocí pod odborným dohledem) 

 vytvoření zadání a následně zpracování akupunkturního projektu pro zlepšení využitelnosti 

místa 

 

6.3. Louka mezi domy „U Komára“ 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 ve vlastnictví obce 

 nejen prostor pro dětské hřiště (DH), ale i jako místo pro setkávání dospělých  
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 udržitelnost (provoz a údržba – obec, občané? 

 pokud bude DH – zajištění bezpečnosti ve vztahu k přilehlé komunikaci 

 
 

 

 

 
 

b) hlavní zásady 

 s ohledem na jiné silnější priority a omezený rozpočet obce je zásadní pro revitalizaci a 

udržitelnost prostoru komunitní iniciace a dlouhodobá občanská podpora 

 spíše než dětské hřiště vybavené klasickými herními prvky může sloužit jako multifunkční 

prostor pro děti i dospělé chytře využívající existujících i nových elementů a morfologii terénu 

ke společným herním a sportovním aktivitám; společenskou funkci může podpořit i např. 

altán pro případ horšího počasí (společné posezení u kávy, piva, četby, šachové partie...) 
 

c) rychlá opatření 

 klíčové je zformovat iniciační skupinu, která se stane hnacím motorem proměny prostoru 
 

d) doporučený postup 

 vytvoření konkrétního zadání spolu s iniciační skupinou a na základě poptávky dalších 

obyvatel obce 

 zpracování projektu respektujícího jak specifičnost místa, tak specifičnost zadání (tj. 

částečnou výrobu a údržbu svépomocí) 

 postupná realizace projektu – pravděpodobně kombinací dodavatelských služeb a 

občanských brigád 

 

7. Židovský hřbitov 
 

a) současný stav, popis situace, potřeby obyvatel (viz veřejné setkání 9. 7. 2020) 

 ve vlastnictví židovské obce 

 problém – trasa na hřbitov není v obci vyznačena …pořád se nás někdo ptá, jak se dostanou 

na hřbitov (je zmíněný i na webu; dle občanů byl hřbitov v minulosti držen spíše 

„nepřístupný“ s ohledem na častý vandalismus vůči židovským hřbitovům; nyní je zájem 

hřbitov lépe zpřístupnit) 

požadavek – zřídit informační systém, cedule, prosekání stezky ke hřbitovu  

 údržba hřbitova – nutné projednat s židovskou obcí 
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 obecní ovce – utíkají a poškozují svými exkrementy náhrobky 

požadavek – zamezení vstupu ovcí na hřbitov 
 

b) hlavní zásady 

 hřbitov lépe zpřístupnit, např. pravidelně sekanou cestou  
 

c) rychlá opatření 

 dočasný informační systém (navigace ke hřbitovu) 

 lepší zabezpečení ovcí či naopak hřbitova vůči nim 
 

d) doporučený postup 

 zmapovat potřeby navigačního systému obce (další cíle) a to vč. informačních cedulí 

 vytvořit jednotný informační systém 

 

přílohy Doporučení: 

P01 Zápis z veřejného setkání 
 

P02 Koncepce akupunkturních zásahů 
 

P03 Mapa akupunkturních zásahů 
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P01 - příloha č. 1 
 

Veřejná prostranství obce Kořen – doporučení ke koncepčnímu 

rozvoji  

 

zápis z veřejného setkání: 

účel setkání:  

zjištění potřeb a problému občanů pro zpracování odborného doporučení ke koncepčnímu rozvoji 

veřejných prostranství Kořene  

termín setkání:   9. 7. 2020, 16:00–19:00 

místo setkání:   obec Kořen 

pořadatel:  

Obec Olbramov (Kořen) a Pěstuj prostor, z. s. (dále také jako PP) za podpory Ministerstva kultury 

České republiky 

účastníci:   25 občanů 

průběh setkání: 

starostka: úvodní slovo – je nutné řešit veřejný prostor Kořene koncepčně, je nutné definovat priority 

řešení problémů veřejných prostranství obce a funkční návaznosti 

diskuse s místní veřejností – definování problémů veřejných prostranství Kořene. 

 

1. Komunikace 
 

1.1. Komunikace spojovací na trase Olbramov – Kořen 
 

- havarijní stav (dochází k vážnému poškozování aut – propíchnuté pneumatiky, poškození 

podvozků apod.) 

- komunikace IV. kategorie (účelová), nemá režim místní komunikace 

- komunikace není ve vlastnictví obce 

- velká část komunikace je vlastnictví Státního statku Jeneč (statek); část vlastní Lesy ČR; 

část „můstek“ – vlastní soukromý vlastník, který požaduje za prodej         1.000.000 Kč; 

část komunikace „neexistuje“ – je zřízena nelegálně 

- obec zahájila jednání se statkem o převedení vlastnictví komunikace do majetku obce; 

statek je v likvidaci, komunikaci nedá obci bezúplatně, požaduje částku 300.000 Kč 

- obec jednala se statkem o opravě komunikace; statek odmítá komunikaci opravit, 

argumentuje, že obec má k dispozici jinou komunikaci a z tohoto důvodu není povinen 
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komunikaci opravit; náhradní komunikace z Kořene do Olbramova je mnohem delší cca 

o 22 km 

- obec nemůže investovat veřejné prostředky obce do rekonstrukce soukromého majetku 

- návrh PP – projednat, zda by si silnici mohl převzít do správy kraj – převést na komunikaci III. 

Kategorie 

 

1.2. komunikace obecní - zejm. komunikace od Stanu k návsi a od tábora k návsi  
 

- špatný technický stav, v suchých měsících velká prašnost – zejm. na návsi, za mokra jsou 

cesty blátivé, tvoří se velké kaluže 

- problém jsou projíždějící auta/motorky/čtyřkolky obcí, které jezdí velice rychle a ohrožují 

místní obyvatele a způsobují velkou prašnost v obci, zejm. na návsi 

! požadavek – na zpomalení místní dopravy (kombinace opatření: značení – označení 

začátku a konce obce (dnes není), zpomalení rychlosti + doprovodná technická řešení – 

retardéry, mulda ze štěrku, zrcadla – zejm. zatáčka u synagogy), všichni přítomní obyvatelé 

souhlasí s omezením rychlosti v obci na 30 km/h 

- návrh zákazu vjezdu na náves mimo místních občanů 

- návrh a provedení rekonstrukce hlavní komunikace z návsi směr Stan – špatně vyspádovaná, 

není vyřešen odtok vody – celková kvalita provedené práce je špatná 

! požadavek – na výběr kvalitních dodavatelů a kontrolu prováděných prací 

- povodně a přívalové deště výrazně poškozují stav komunikací 

! požadavek – v rámci řešení protipovodňových opatření řešit i odvodnění cest (problém 

např. kanálek na cestě k táboru – vylévá se ze žlabu přes silnici dolů; odvodňovací systém 

může sloužit i jako retardér) 

- komunikace v obci jsou většinou bez pevného povrchu (není souvislá vrstva asfaltu) – místní 

obyvatelé preferují zpevněné povrchy na komunikacích i na návsi 

 

2. veřejné osvětlení 
 

- v obci jsou dnes tři lampy – svítí i přes den 

- názory místních obyvatel se různí – někdo osvětlení chce, někdo ne  

-  v zimě není na některých místech v obci vidět (nebezpečí) 

! požadavek – na lepší nastavení osvětlení (regulace osvětlení, mírnější osvětlení – stačí jen 

orientační, svícení od setmění max. do 23:00) 

- shoda na orientačním/bodovém osvětlení: u kostela, u slepic/u plánovaného průlehu, u 

tábora, v zatáčce u synagogy 

- příležitostné osvětlení: koncerty, vánoční trhy apod. (nebo přípojka el.) 

 

3. protipovodňová opatření 
 

- dlouhodobým problémem obce jsou přívalové deště, které splavují vodu + zeminu a 

nečistoty z pole nad vesnicí; voda + nečistoty se dostávají až do rybníka na návsi 

- pole je ve vlastnictví soukromé firmy (KOSTAGRO, majitel je Němec); v loňském roce provedl 

opatření – okolo pole založil zatravněný vsakovací pás cca 30 m šířky 
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- obec nechala zpracovat projekt na protipovodňová opatření 

- v rámci tohoto projektu nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy – pozemek, na kterém je 

navrženo opatření, je ve vlastnictví státu (Státní pozemkový úřad) a ten ho pronajímá 

místní rodině na chov slepic (smlouva je na dobu neurčitou) 

- navržené technické řešení se místním občanům nelíbí – velký spád do koryta u silnice, 

vše se svádí do vesnice 

! požadavek – na zadržení co nejvíce vody v krajině / nad vesnicí 

- přemýšlí se i o dalším projektu zadržení vody v krajině – soustava tůněk pod hlavním 

rybníkem (pod vesnicí) 

! požadavek – v rámci řešení protipovodňových opatření řešit i odvodnění cest 

(odvodňovací systém může sloužit i jako retardér) 

 

4. kanalizace, odpadní vody a zdroje pitné vody 
 

- zápach v obci – zejména v místech vývodu kanalizace do rybníka a v prostoru za kostelem 

- obec nechala zpracovat studii na vyhodnocení řešení odpadních vod v obci a zásobování 

obce pitnou vodou; studie bude zpracována na jaře 2021; ze studie vyplyne, jak postupovat 

– čistička pro obec ano/ne, čističky i u jednotlivých domácnosti/ septiky, druh čističky – např. 

kořenová 

- v územním plánu je navržen čistící rybník 

- dochází k průsakům ze septiků (septiky jsou ve většině případů velmi staré – 2. sv. válka, 70. 

léta minulého století) 

- obecní studny (celkem 3, z toho 2 jsou opravené) – u studen, kde byl proveden rozbor (i v 

okolních obcích), byly zjištěny fekálie (v Kořenu nepitná voda ve studně u rybníka, u 

ostatních kořenských studen nebyly provedeny průzkumy) 

! požadavek – označit studnu u rybníka – pouze užitková voda (pijí z ní turisté), udělat rozbor 

druhé opravené studny 

- nedostatek vody  

! požadavek – nevyužívat pitnou vodu k plnění bazénů 

 

5. rybníky 
 

5.1. horní rybník (rybník na návsi) 
 

- rybník je ve velice špatném technickém stavu a je nutné to řešit 

- rybník má poškozenou hráz (dochází k průsaku) a nefunkční čap (protéká, není možnost 

regulovat hladinu vody) – nedaří se navýšit vodní hladinu, rybník zahnívá 

…pokud se opraví čap a následně se přidají ryby, kvalita vody v rybníce se výrazně zlepší 

…vysázel jsem zde vrby, hlošinu a šípatku, obec kosatce 

- zapáchá (vývody kanalizace) 

- dříve zde byli drobní živočichové: žáby, čolci, dnes minimum 

- je nebezpečný (pád do rybníka – již spadly děti, opilý dospělý, auto, traktor, děti zde jezdí 

rychle na kole z kopce); hloubka u čapu je 2,2 m; lidé rybník nevidí – křoviny, splývá 

s okolním prostředím, břehy rybníka jsou strmé a vysoké 
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! požadavek – zamezení pádu do rybníka směrem od cesty / středu návsi (např. oplocení, 

nízká kamenná zídka), „zviditelnění rybníka“ (odstranění keřů, úprava břehů), schůdky do/z 

rybníka, madla na přidržení při vylézání z rybníka, molo apod. 

! požadavek – prověřit obložení výtoků kanalizace kameny (mělo být součástí zakázky 

zadané obcí) 
 

5.2.  spodní rybník (požární nádrž, dříve koupaliště pro místí tábor a veřejnost) 
 

- rybník je ve velice špatném technickém stavu a je nutné to řešit 

- chybí čap a vpusť (vzala ji povodeň) hlavním problémem je přítok, ale dobře nefunguje ani 

odtok 

- je nutné vyřešit Kořenský potok – promílá se do rybníka a hrozí jeho protržení …není to o 

velkých investicích 

 

6. prostory pro trávení volného času  
 

- místní obyvatelé dnes nevyužívají veřejné prostory k trávení volného času ani k odpočinku 

- náves a prostor za kostelem se využívá k pořádání akcí (2-3 akce ročně) 

- prostor před kostelem – vánoční trh (pravidelná akce) 

- prostor za rybníkem …jednou se zde grilovalo a bylo to moc příjemné 

- prostor za kostelem – akce pro děti, vzdělávací akce pro návštěvníky zámečku apod. 

- téma děti …v obci je nárůst dětí – není tu pro ně žádný prostor 

- turismus – místní lidé podporují a chtějí zlepšit prostředí i pro turisty 

- problém je s údržbou veřejných ploch obce – obec má na údržbu pouze jednoho 

zaměstnance (VPP, jaro – podzim, kvalita se odvíjí od přiděleného člověka – letos perfektní, 

minulý rok to bylo velice špatné) 

- celkový rozpočet obce: 1.600.000 Kč, zdroje na rozvoj obce je nutné shánět jinde: granty 

- chuť obyvatel pomoci obci „něco dělat“ je velká a rádi se zapojí 

 

6.1. náves s rybníkem 
 

- koncepční řešení návsi – propojení s rybníkem (rybník – bezpečnost) a ostatními plochami 

(prostor za rybníkem, prostor před kostelem, prostor v okolí studny) 

- reprezentativní charakter 

- místo k odpočinku …hlavně ať je na návsi klid (ale může sloužit i pro děti) 

- turisté (náves slouží zejména pro návštěvníky obce) – možnost zastavit se, dát si svačinu 

(posezení, stůl, lavice apod.) 

! požadavek – odpadkové koše; zajistit udržitelnost – kdo bude koše vyvážet 

- oprava památníku a křížku  

! požadavek – restauraci objektů je nutné provést kvalitně 

- vodárna – soukromý majitel (tábor) – nedá se s ním jednat …postupně ji necháváme zarůst 

břečťanem 

- parkování  

- na návsi ne …neparkovat u křížku, parkovat nahoře (nesjíždět do obce) 
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- možná by bylo dobré vymezit 2 – 3 zpevněné plochy (i u návsi) na parkování (kámen 

s prorůstající trávou) 

 

6.2. prostor za kostelem (park) 
 

- prostor je využíván pro pořádání veřejných akcí (Den dětí a dospělých, Kořenění …bylo to 

skvělé), pro vzdělávací aktivity soukromého subjektu (Royal Rangers (RR)) a v rámci 

procházek po obci – odpočinek, relaxace 

- prostor je ve vlastnictví obce – požadavek soukromého subjektu (RR) na odkup pozemku – 

obec pozemek nechce prodat, místní obyvatelé chtějí místo zachovat jako veřejné 

- RR využívá pozemek pro různé aktivity: pořádání akci pro veřejnost (Den dětí a 

dospělých), vzdělávací akce a záchranářské kurzy …tento prostor bychom (RR) chtěli 

využívat také pro práci s klienty chráněného bydlení 

- RR prostor udržují 

- kamenná zeď – sanace…je nutné řešit její zakrytí (původní kryt – pálené cihly se už 

rozpadají), aby nedošlo k jejímu poškození 

- výpusť kanalizace ze zámku – zápach …vývod by se měl zavést pod zem  

- náletové dřeviny (havarijní stav) – prostor působí temně a vlhce – prořez  

 

6.3. louka mezi domy „u Komára“ 
 

- ve vlastnictví obce 

- nejen prostor pro dětské hřiště (DH), ale i jako místo pro setkávání dospělých – udržitelnost! 

- pokud bude DH – zajištění bezpečnosti ve vztahu k přilehlé komunikaci 

 

7. židovský hřbitov 
 

- ve vlastnictví židovské obce 

- problém – trasa na hřbitov není v obci vyznačena …pořád se nás někdo ptá, jak se dostanou 

na hřbitov …na webu města to uvedené je 

! požadavek – zřídit informační systém, cedule, prosekání stezky ke hřbitovu  

- údržba hřbitova – nutné projednat s židovskou obcí 

- obecní ovce – utíkají a poškozují svými exkrementy náhrobky 

! požadavek – zamezení vstupu ovcí na hřbitov 

 

8. skládka bioodpad 
 

- černá skládka – odpad tam odváží i cizí lidé …je to bordel a nevypadá to vůbec hezky 

! požadavek vymezit oficiální kompostárnu pro lidi z obce 

 

9. myslivecký spolek 
 

- myslivecký spolek pořádá hony v blízkosti obcí – nebezpečné střely – veřejnost napsala obci 

dopis s žádostí o podání trestního oznámení na myslivecký spolek 
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priority: 

 

1. obecní komunikace …ze začátku, alespoň opatření malého rozsahu (značení, retardéry) 

2. kanalizace a protipovodňová opatření …ze začátku aspoň zlepšit odtok vody podél cest 

3. horní rybník – opravit čap a hráz …ze začátku aspoň čap a upravit prostor kolem rybníka/návsi 

k lepšímu pobytovému využití (lavičky, bezpečnost atd.) 

4. …aspoň drobné úpravy „u Komára“ pro děti, než děti odrostou (zájem menší části veřejnosti) 

 

starostka:  

je nutné mít připravené projekty pro žádosti o granty 

na podzim bude vyhlášená výzva MAS (místo k setkávání) a bude vyhlášena výzva Nadace Via (Místo, 

kde žijeme) – úhrada 80 – 90 % nákladů …do těchto výzev se chceme přihlásit 
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P02 - příloha č. 2 
 

Veřejná prostranství obce Kořen – doporučení ke koncepčnímu 

rozvoji  

 

koncepce akupunkturních zásahů pro komunitní oživení 

návsi (podklad pro výzvu Nadace Via „Místo, kde 

žijeme“): 

úvod 
 

Koncepce drobných zásahů vedoucích k lepší využitelnosti a oživení návsi navazuje na „Doporučení“ 

pro řešení problémů veřejných prostranství obce Kořen. 

 

Veřejná prostranství jsou klíčová pro navazování kontaktů a rozvoj společenských vztahů, jako 

zázemí pro společné akce a pro individuální užívání i jako prostor pro návštěvníky obce. V současné 

chvíli veřejná prostranství Kořene slouží zejména pro každodenní praktické potřeby (např. parkování), 

pro specifické cílové skupiny (děti), pro občasné kulturní akce a pro návštěvníky obce. Občané si však 

přejí zlepšení pobytové kvality místa, aby bylo atraktivní pro běžné pobývání (setkávání, relaxaci). 
 

Náves Kořene není poznamenána významnějšími negativními zásahy z minulosti či současnosti, není 

dokonce ani vyasfaltována a uchovává si nostalgické kouzlo. Potřebuje však adaptovat na současné 

potřeby a zároveň zachovat stávající hodnoty (např. běžné vyasfaltování by náves značně poničilo).  
 

Postup je navržen ve dvou úrovních – pro celkovou revitalizaci místa je zapotřebí vyřešit řadu 

návazných problémů (odpadové vody, zadržování dešťových vod apod.). Těmi je vhodné se začít 

zabývat již nyní, i tak však cesta ke komplexní revitalizaci potrvá min. několik let (i s ohledem na 

potřebné finance a dokumentace). 

 

Vedle toho navrhujeme – v tomto dokumentu prezentovanou – strategii „akupunkturních zásahů“. 

Tedy úprav menšího měřítka, které jsou realizovatelné téměř okamžitě. Ty pomohou řešit jak některé 

praktické problémy (parkování na návsi, nebezpečený břeh rybníka), tak zlepší pobytovost místa. 

Dohromady vytvoří živou síť, která posune kvality návsi kupředu a zároveň prověří požadované 

funkce a opatření. Pokud se osvědčí, stanou se součástí i trvalého řešení.  
 

Náš návrh vychází z potřeb a podnětů občanů projednaných během přípravného plánovacího setkání. 

Projekt je z velké části možné realizovat svépomocí společně s místními obyvateli. Ti s takovým 

řešením (které mj. přispěje k posílení sociální udržitelnosti) souhlasí a jsou ochotni pomoci. 
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principy řešení 
 

- podtržení stávající historické a přírodní hodnoty i zájem lidí o ně 

- využívání specifik stávající podoby, nevnášení cizorodých prvků 

- doplnění vybavenosti a zvýšení funkčnosti místa, avšak nenarušení hodnot 

- použití jednotné typologie navrhovaných prvků 

- použití vymezeného materiálového spektra 

 

řešené prostory a objekty ve vymezeném prostoru  
 

1. Centrální část návsi / centrální prostor 
 

  
 

popis úprav 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí hutněného štěrku či recyklátu 

frakce 0 – 16mm (šmanda) 
 

reference – hutněný štěrk 
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reference – prostor návsi by měl působit jednotným dojmem 
 

  
 
 

2. Prostor pod stromy 
 

  
 

popis úprav 

- odstranění stávajícího mobiliáře 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí štěrkového trávníku, popř. 

zpevnění vybraných částí (okolí pomníků) pomocí šlapáků/kamenných kostek, desek  

- zeleň: arboristické ošetření stromů, odstranění výmladků 

- pomníky: úprava okolí pomníků – vyrovnání, v budoucnu jejich zrestaurování  

- posezení: jednoduchá pohodlná lavička s opěradlem, umístěna citlivě ve vztahu k pomníkům, 

umožňující sledovat „cvrkot na návsi“ 

- osvětlení: girlandy (panel/baterie-LED/přívod kabelu v chráničce) 

- údržba: pravidelná údržba trávy a výmladků 

 

 

 

 

 

 
 



P02: 4 Platforma pro veřejný prostor 

 

reference – šlapáky zpevněný štěrkový trávník, lavička 
 

  
  

  
  

 

3. Horní rybník 
 

  
 

popis úprav 

- oprava čapu: zajištění technického fungování, oprava deklu a přístupu na čap 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev trávy 

- úprava břehů zejm. v místě vyústění kanalizace: zpevnění kamenem, dosypání zeminy, výsev 

trávy 
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- zeleň: odstranění nevhodných druhů z břehů rybníka (např. redukce maliníku) 

- zajištění bezpečnosti: umístění „bariéry“* lavičky, která zviditelní hranu a zabrání pádu do 

rybníka (lavička bude bez opěradla a bude typologicky komunikovat s lavičkou umístěnou 

pod stromy); ke zvážení je umístění jednoduchých „schůdků/stupňů“ v nejprudších místech 

břehů 

* do vyřešení kanalizace je voda v rybníce zdrojem zápachu a „nezve“ k pobývání přímo u 

hladiny; po vyřešení tohoto problému by mělo být umožněno sejít bezpečně až k hladině 

rybníka, např. na příbřežní molo 
 

reference – lavička jako bariera 
 

  
 

 

4. Palouk za rybníkem 
 

  
 

popis úprav 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev trávy 

- zeleň: drobná úprava stávající vegetace 

- posezení: komunitní posezení, které bude sloužit jak místním (různé společenské akce – 

sousedské večeře, jarmarky) tak turistům; komunitní posezení bude tvořit dlouhý stůl 

s lavicemi, které se budou moci doplnit židlemi; velikost stolu bude proporčně ve vztahu 
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k palouku a rybníku (cca 10 – 15 osob); posezení bude typologický komunikovat s ostatním 

vybavením návsi  

- údržba: v této části bude vyžadována pravidelná údržba trávníkové plochy 
 

reference – komunitní posezení 
 

  
 

 

5. Studna 
 

  
 

popis úprav 

- úprava terénu v okolí studny: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev 

trávy 

- srovnání betonových desek zakrývajících skruž 

- zeleň: drobná úprava stávající vegetace zejm. v místě přístupu k rybníku a na palouku za 

rybníkem 

- vybavenost: umístění cedulky „nepitná voda“ a kovového trychtýře (namísto plastového) 

- údržba: v této části bude vyžadována pravidelná údržba trávníkové plochy zejm. zajištění 

přístupu k rybníku a palouku za rybníkem 
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6. Prostor před kostelem 
 

  
 

popis úprav 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev trávy 

- zeleň: arboristické ošetření stromů, odstranění výmladků 

- posezení: nahrazení stávající lavičky mobiliářem, který bude typologii odpovídat ostatním 

prvkům použitým na návsi 

 

 

7. Okolí vodárny 
 

  
 

popis úprav 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev trávy 

- úklid: odstranění nepořádku vpravo od vodárny 

- zeleň: drobná úprava stávající vegetace, výsadba dominantního stromu (např. lípa) 

- nátěr dveří méně výraznou barvou (antracit) 

- dle potřeby upravit přístupové schody 
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8. Okolí hasičárny 
 

  
 

popis úprav 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev trávy 

- zeleň: drobná úprava stávající vegetace 

 

 

9. Parkoviště 
 

  
 

popis úprav 

- vymezení 2-3 parkovacích stání na parcele 48 (parcela je v majetku obce) 

- úprava terénu: vyrovnání prohlubní, nerovností apod. pomocí zeminy, výsev trávy 

- úklid: odstranění stavebního materiálu, sutě apod. – kultivované řešení problému s kanalizací  
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reference – parkovací stání na štěrkovém trávníku 

  
 

 

10. Drobná vybavenost 
 

popis úprav 

- doplnění odpadkových košů a stojanu/ů na kola; návrh drobné vybavenosti bude vycházet 

z typologie vybavení použitého na návsi 

 

 

11. Informační systém 
 

  
 

popis úprav 

- návrh informačního systému – orientačního (úřední deska) a vzdělávacího (historie obce), 

který bude vycházet z již navrženého IS v obci (sad) a z typologie vybavení použitého na 

návsi; důležité je jednotné řešení a minimalistický přístup 

- doplnění lokálních směrovek (parkoviště, hřbitov, synagoga, starý zámek, sad, apod.) 
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reference – informační cedule, směrovky 
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