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pracovní skupina
Alena Švejnohová
Iveta Minaříková
Tomáš Vodička
Věra Růžičková
Pavel Krejčí
Jan Drška

přehled partnerů participujících na projektu
zastupitelstvo města Pečky
stavební odbor
vlastníci sousedních objektů a pozemků
sbor dobrovolných hasičů Pečky
pečecké služby
české dráhy
správa železnic
veřejnost
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Park, spíše zahrada, se kterou se místní přirozeně sžijí. Mají ji 
rádi pro její esenci, určitou dávku humoru a nadsázky, která v 
nich vyvolává pozitivní emoce.

Místo, kde na vás může ze stromu spadnout hruška či šťavnaté 
jablko, pumpou načepujete louži a zvlažíte si nohy, vypustíte na 
louku batolící se parťáky, se sousedy na podzim sklidíte ovoce, 
zazpíváte si vánoční koledy pod nasvíceným vodojemem, při 
odjezdu na půlroční stáž na vodojem naposledy vystoupáte a 
rozloučíte se s městem, anebo to vše pozorujete jedním okem 
ze stínu rozkvetlých stromů.
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zadavatel 
město Pečky

řešené území
proluka u domu služeb a park pod vodojemem
pozemky parc. č. 1012, 1017, 1018, 554/1
k. ú. Pečky [718823]
město Pečky

předmět projektu
revitalizace veřejného prostranství

rozloha území
2665 m2

hlavní architekt
Pavel Buryška

architekti
Barbora Buryšková
Ondřej Fiedler
Michal Štěpař

krajinářský architekt
Lucie Miovská
Artmio, s.r.o.

hospodaření s dešťovou vodou 
Ondřej Motloch
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katastrální mapa, geodetické zaměření, mapa 
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zadání
Zpracování studie bylo zadáno na základě 
usnesení Rady města Pečky ze dne 14. 9. 
2020.

V zadání byly stanoveny následující cíle:

- promítnout závěry participace a 
dotazníkového šetření do návrhu,

- sjednotit řešené území do jednoho 
krajinářského celku,

- navrhnout ekonomicky zdůvodnitelné a 
udržitelné úpravy prostoru,

- použít trvanlivé a bezúdržbové materiály s 
vysokou estetickou kvalitou, pracovat lze s 
recyklovaným materiálem,

- navrhnout přírodě blízké řešení s obecně 
významným podílem zelených ploch,

- pracovat s morfologií terénu

- vytvořit místa k posezení a zastavení se,

- zachovat z důvodu bezpečnosti celkovou 
přehlednost a světlost území,

- přistupovat k vodojemu jako k dominantě 
území,

- pracovat s dešťovou vodou, navrhnout 
soudobé krajinářské úpravy s ekologickým 
přesahem, 

- zachovat maximum stávající zeleně,

- zachovat nebo upravit stávající historizující 
zeď, přijít lze s alternativním řešením,

- doplnit prostor o místa k posezení, koše na 
odpad, stojany na kola, informační tabule, pítko, 
drobné herní prvky pro děti, informační tabule 
(historie vodojemu), veřejné osvětlení,

- řešit nasvětlení vodojemu,

- zřídit zasakovací jezírko pro vodu ze 
zpevněných ploch, střechy domu služeb a 
vodojemu,

- navrhnout snadno udržovatelné řešení 
neznemožňující čištění,

- umožnit vjezd složek IZS a vozidel pro údržbu 
vodojemu,

- zachovat alternativní bezbariérový vstup do 
všech úrovní parku.
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vodojem

J. A. Komenského

dům služeb

třída
5. května

důvody pro zpracování studie
Řešené území parku pod vodojemem doplňuje 
trojici Pečeckých parků tvořenou centrálním 
městským parkem a Kremlovým parkem. 

Jedná se o celoměstsky významné území, 
charakteristické především funkcionalistickou 
stavbou vodojemu z let 1930-1932. V jeho 
těsné blízkosti se nachází významné body 
pohybu osob – hlavní městská třída, nádraží, 
náměstí T. G. Masaryka a podchod pod tratí, 
propojující severní a jižní část města.

Území je významné jak svým postavením, tak z 
hlediska možných nových propojení. Z jižní části 
města a ze směru od centrálního parku by bylo 
možné zkrátit si cestu na nádraží příjemným 
prostředím.

Revitalizací celého území má dojít k vytvoření 
atraktivního místa pro obyvatele Peček a 
kvalitního prostředí pro návštěvníky přilehlého 
domu služeb.

řešené území
Území zaujímá přírodní park pod vodojemem 
a zpevněné plochy dvora u domu služeb na 
nároží ulic J. A. Komenského a třídy 5. května.

Řešená lokalita je konkrétně vymezena 
parcelami č. 1012, 1017, 1018 ve vlastnictví 
města Pečky a částí parcely č. 554/1 ve 
vlastnictví Českých drah.

způsob zpracování
Na základě dlouhodobě neutěšeného stavu 
území bylo rozhodnuto o zahájení projektové 
přípravy revitalizace proluky u domu služeb a 
parku pod vodojemem.

V první fázi bude na základě zadání a konceptu 
zpracována architektonická studie, která jasně 
stanoví budoucí podobu území. Její hrubopis 
bude připomínkován a konzultován se všemi 
dotčeným aktéry a zástupci města. Studie 
bude také sloužit pro komunikaci s veřejností 
a veřejnou prezentaci projektu. Na ní budou 
navazovat další projekční fáze.

Z důvodu případného financování projektu 
z dotací MŽP ČR bude celá dokumentace 
připravována v souladu s obecnými 
podmínkami výzvy.



východiska a principy



Město Pečky - park pod vodojemem
vyhodnocení participace a doporučení k úpravě zádání
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klidné odpočinkové místo
v zeleni, přírodě blízký park
s přírodním vybavením

stolky
a posezení
ve stínu

pítko

stojany
na kola

do prostoru
u domu služeb
rozšířit park

nové příjemné
místo k odpočinku

místo pro
posezení
s přáteli

obavy z
vandalismu

monitorovat prostor
parku a parkoviště
kamerou

umístit do 
parku koše
na tříděný 
odpad

omezit
kouření
v parku

nezamykat

omezit konzumaci 
potravin a alkoholu

obavy ze
sociálních
problémů

místo pro
hraní dětí

lepší propojení 
centra s nádražím

lepší přehlednost
a bezpečnost

u domu služeb
obnovit tržiště

občerstvení
a kavárna

posezení pod 
přístřeškem

toalety

dětské
hřiště

podium pro menší
kulturní akce

výsledky participace
Na základě uspořádaného plánovacího setkání a 
dotazníkového šetření lze jednoznačně potvrdit, 
že místní preferují vznik přírodě blízkého 
klidného prostředí v centru města. Argumentují 
obecně nedostatkem vegetace, parků a přírody. 
Doplňkově má park sloužit ke kultuře a hře dětí.

Park má být spíše prostupný. Marginálně 
se vyskytuje názor, že propojení s nádražím 
způsobí v parku sociální problémy.

Místní preferují park neuzamykat, případně 
ponechat možnost zamykání v případě, že se 
zde objeví problémy. Součástí projektu by měl 
být návrh řešení uzavíratelnosti parku.

Místní preferují méně náročné vybavení, které 
spíše podporuje klidný charakter. Proto je 
důležité v projektu ošetřit, aby živější části byly 
od klidných částí dobře odcloněny.

V prostoru u domu služeb ponechat několik 
parkovacích míst, doplnit stromy, ale jinak 
vytvořit volný, čistě pěší prostor, kde může být 
umístěno posezení nebo pravidelné trhy.

Přírodní řešení povrchů, mobiliáře a dalšího 
vybavení jsou obecně méně náročná na údržbu. 

Hluk není vnímán jako zásadní problém, 
nicméně je nutné jej zohlednit, pokud by se měl 
park propojit s nádražím.

Aby park nebyl okupován pouze problematickou 
sociální skupinou, musí být oblíbený a alespoň 
přes den hojně navštěvovaný. Z toho důvodu by 
měla být nabídka parku atraktivní pro každého.

Voda je dle výstupů participace dalším 
důležitým tématem – pečlivé hospodaření s 
dešťovou vodou (využití pro stromy, dešťové 
zahrady, potok, vlhkomilná vegetace, herní prvky 
na bázi vody) zlevní náklady na údržbu, zlepší 
mikroklima ve městě a posílí vitalitu zeleně. 

Vytvořením informačního systému o historii 
vodojemu, stromech a rostlinách, funkcích vody 
v krajině nebo zvířatech, které tento prostor a 
okolí obývají, vznikne “encyklopedie města” a 
blízké krajiny. 

Místní preferují v parku dohled pomocí 
kamerového systému, chtějí omezit kouření a 
pití alkoholu. Často také zmiňují, že by mohl být 
vodojem častěji otevírán jako vyhlídková věž.
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výšková členitost terénu
Charakteristickým prvkem řešené lokality je 
terénní hrana vytvářející specifickou výškovou 
členitost terénu.

Jižní část parku připomíná dno lavoru obepnuté 
ze všech stran svahem, na jehož úpatí se 
mohutně tyčí věž vodojemu. Severní část parku 
je naopak spíše rovinatá, mírně se svažující k 
jihu.

Obě části jsou propojeny úvozovou cestou při 
východní straně vodojemu.
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stávající zpevněné plochy
Zpevněné plochy zaujímají dnes v řešeném 
území oblast převážně okolo domu služeb. 

Celý dvůr je tvořen nepropustným povrchem 
kombinujícím beton a asfalt. Dešťová voda je 
prostřednictvím svodů odváděna do kanalizace. 
Propojení severní části dvora s jižní je bariérové, 
tvořené třemi výškovými stupni.

V rámci parku je zpevněn pouze prostor pod 
vodojemem. Ostatní části jsou plně přírodní a s 
ohledem na dešťové vody propustné.

Absence dílčích nepropustných nebo 
polopropustných ploch (například cest) ovšem 
limituje přístupnost a průchodnost parku za 
jakéhokoli počasí.



koncepce
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spojnice jižní části
města s nádražím
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hlavní pěší trasa
Významnou událostí pro historický vývoj Peček 
byla výstavba železnice. Trať přinesla městu 
obživu, ale zároveň jej velmi citelně rozdělila na 
dvě části.

Nová městská zahrada leží na hlavní pěší trase z 
jihu města na sever, kterou tvoří třída 5. května, 
a dále směrem k nedalekému vlakovému a 
autobusovému nádraží.

Návrh zohledňuje tuto významnou městskou 
spojnici a vytváří příjemné místo pro průchod i 
zastavení, čímž zároveň přináší nový alternativní 
prostor pro cestující čekající na svůj spoj, tzv. 
venkovní „čekárnu“.
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základní prostorové 
uspořádání
Návrh základního prostorového uspořádání 
vychází ze specifického výškového členění 
řešeného prostoru a určuje mu dva základních 
charaktery, které se odráží v dalších principech 
návrhu zahrady – místo nahoře a místo dole. 

Obě místa jsou vzájemně propojena několika 
cestami různé šíře, zpevnění i materiálového 
řešení s ohledem na jejich význam a umístění.

Vodojem stojí na rozhraní obou prostorů a v 
tomto ohledu se stává jakýmsi středobodem 
nové zahrady.
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základní prostorové principy
Výškové členění prostoru se zároveň odráží v 
základních prostorových principech.  

Místo nahoře zaplňuje prostor novými stromy 
– městským sadem, který zahradu odstiňuje 
od rušné ulice J. A. Komenského, hmotově 
doplňuje chybějící uliční čáru proluky a přináší 
stín pro horké letní dny.

Místo dole naopak zůstává prázdné, volné – 
prostor k nadechnutí i slunění. Zároveň se 
jedná o útulné a bezpečné místo v samotném 
srdci zahrady. Nachází se nejdál od přilehlých 
komunikací a automobilového provozu, je 
chráněné okolním svahem a stromy, přitom z 
vrchu snadno přehledné. Ideální místo pro děti.
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průhled
Při návrhu městské zahrady byl kladen důraz 
na zachování průhledu na vodojem z třídy 5. 
května. 

Při cestě z jihu města je pohled na vodojem 
skryt za střechy domů. V místě proluky u domu 
služeb jej ale lze vidět z odstupu v celé jeho 
kráse.

Tento moment se pro svou výjimečnost stává 
dalším parametrem, který formuje výslednou 
podobu návrhu zahrady.
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rozhraní a rytmus
Pravidelná rozmístění stromů lipového 
stromořadí vtisklo ulici J. A. Komenského v 
místech u domu služeb jasný a čitelný rytmus. 

Návrh navazuje na rytmus stávajícího 
stromořadí v místě rozhraní mezi ulicí a 
zahradou. Pravidelný rytmus se odráží v návrhu 
nové zahradní zdi i sadu za ní. V obdobném 
duchu je rytmizováno i rozhraní při třídě 5. 
května, čímž je celý prostor zahrady sjednocen. 

Zahrady bývají zpravidla oploceny zahradními 
zdmi, které pomáhají stvořit krásný a tajuplný 
svět skrytý před ruchem každodenního dění. 
Nová zeď městské zahrady je pevná, cihlová i 
volná, průchozí, a přesto jasně odděluje zahradu 
od svého okolí.
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vrstevnatost a gradace
Rytmus přechází z ulice J. A. Komenského dále 
do zahrady, vrství se a graduje. 

První vrstvou zahrady je rozhraní s ulicí – zeď, 
která je svým měřítkem nejblíže člověku. 
Odděluje prostor ulice od zahrady a nechává 
nás skrz ni nahlédnout dovnitř.

Za ní je druhá vrstva tvořená sadem – měřítko 
se zvětšuje a koruny stromů přináší člověku 
přirozenou střechu nad hlavou, přírodní úkryt 
před silným sluncem i nepříjemným deštěm. 

Třetí vrstvou je věž vodojemu, která vyrůstá 
z korun stromů a dominantně se tyčí nad 
městem, zahradou i nad člověkem.
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vtažení zahrady
do prostoru
u domu
služeb

zahrada u domu služeb
Nově se celé řešené území stává bezpečnou, 
klidnou a příjemnou městskou zahradou pro 
obyvatele Peček, do kterého by neměl být 
umožněn vjezd automobilům.

Zahrada je vtažena i do míst dnešního dvoru 
u domu služeb a zpevněné plochy jsou nově 
pouze v předprostorech vstupů do domu. 

Navrženy jsou nové prvky sezení i opatření ke 
zlepšení vitality stávajícího solitérního stromu při 
třídě 5. května.

Zahrada se stává bezpečným místem pro děti 
i dospělé, kde lze nerušeně a beze strachu 
odpočívat a relaxovat. 
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herní
a edukační
vodní prvek

vodní
hladina

průleh

sběr dešťové 
vody ze střechy 
domu služeb 
a přilehlých 
zpevněných 
ploch

hospodaření s dešťovou 
vodou
Stávající nepropustné betonové a asfaltové 
plochy jsou značně redukovány a materiálově 
nahrazeny žulovou skládanou dlažbou.

V místě předpokládané vyšší koncentrace 
lidí je navržena šlapáková dlažba ze žulových 
bloků na širokou spáru. Rozmístěný bloků a 
jejich vzájemná vzdálenost od sebe je navržena 
rozdílně v závislosti na předpokládané intenzitě 
pohybu návštěvníků zahrady v daném místě.

Dešťová voda ze střechy domu služeb 
a přilehlého dvoru již není odváděna do 
kanalizace, ale nově svedena do navrženého 
průlehu ve spodní části zahrady, kde zůstává až 
do úplného vsáknutí.

ko
nc

ep
ce

sběr dešťové 
vody z pozemku 
domu čp. 213

sběr dešťové 
vody ze střechy 
domu čp. 89



návrh
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PALOUČEK

ROZHRANÍ

VODA

DOMINANTA

CESTA

PRŮCHOD

SVAH

B
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architektonická situace

ZAHRADA

PRŮHLED

A

hranice řešeného území

dlažba z žulových kostek

šlapáková dlažba z žulových bloků

cihlová dlažba

traviny a byliny různých druhů

průleh

vodní plocha

navrhovaný keř

navrhovaný strom

stávající strom

cihlová zeď

herní a edukační vodní prvek

historický hydrant

lavice z kruhových bloků

dřevěná lavice

sezení se stoly

stojany na kola

odpadkové koše

zemní bodové osvětlení

lampa veřejného osvětlení

vstup

místa pro případné umístění 
občerstvení

A B C
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SAD
ovocné vysokokmeny
s příjemným bloudivým 
stínem

PŮDOPOKRYVNÉ 
ROSTLINY
do ztracena mezi šlapáky, 
kombinace polštářových 
voniček se stínomilkami

VYHLÍDKA
pod vyhlídkou 
nízké keře 
přitahující ptáky

KAMENNÉ SEZENÍ
A HRA
žulové bloky vsazené 
do svahu doplněné 
jednoduchou výsadbou 
travin a voniček, např. 
mateřídouškou
a tymiánem

GALERIE
deskové 
herní
a výstavní 
panely

TRAVINO - 
TRVALKOVÝ PÁS
traviny podsazené 
cibulovinami pro 
dechberoucí jarní 
efekt, v pohledově 
exponované části 
trojkombinace travin, 
pažitky a šalvěje

RÁM
celoročně 
stálezelené 
druhy keřů 
tvořící útulný 
rámec prostoru

VODNÍ
HLADINA
nepropustná 
část průlehu

JUNGLE
průchod travinovou 
junglí, výhled na 
osluněný palouk 

ZIMNÍ ZÁHON
a rostliny kvetoucí
v lednu a unoru, 
např. vilíny a jasmíny

SEZENÍ A VÝHLED
žulové bloky ve svahu
s výhledem na vodojem

SEZENÍ A KLID
solitérní lavice pro 
klidné posezení ve 
stínu stromů

PRŮLEH

VOLNÝ
OTEVŘENÝ
TRÁVNÍK

ŠKOLA 
HROU
zábavný 
vodní prvek 
s edukačním 
přesahem
využívající 
historický 
hydrant
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vegetace
Základním východiskem je zachování stávající 
zeleně, a založení nové kostry vegetace, která 
místo doplní a formuje tak, že vznikne zajímavý, 
přívětivý, obytný prostor.

Nová výsadba postupně nahradí dožívající 
stávající dřeviny, které mají průměrnou 
sadovnickou hodnotu, čímž bude dosaženo 
příhodné vegetační kontinuity.

Navržené úpravy ctí zásady racionální péče a 
údržby, zvýšení mikroklimaticko-hygienických 
funkcí zeleně a jejího potenciálu v místě i 
navazujícím okolí a výrazné zvýšení celoroční 
atraktivnosti a estetiky místa.

Vznikne nová nabídka diferencovaných 
laskavých ploch, kterými jsou:

SYMBOLICKÝ OVOCNÝ SAD

STINNÁ JUNGLE

PŘEKVAPIVÝ ZIMNÍ ZÁHON

CELOROČNÍ TRAVINO-TRVALKOVÝ PÁS

KEŘE ATRAKTUJÍCÍ PTACTVO PRO KRÁSNÝ 
ZVUK POD VYHLÍDKOU

PŮDOPOKRYVNÉ VONIČKY A SOLITÉRNÍ 
TRAVINY KOLEM KAMENNÝCH SEZENÍ A 
ŠLAPÁKŮ

STÁLEZELENÉ PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY 
NAHRAZUJÍCÍ V STINNÝCH PARTIÍCH 
TRÁVNÍK

VÝSADBY KEŘŮ A TRVALEK JAKO 
POHLEDOVÉ CÍLE

VÝSADBY TVOŘÍCÍ CELOROČNÍ RÁM

SLUNNÝ HERNÍ TRÁVNÍK S BEZBARIÉROVÝM 
PŘÍSTUPEM

KRÁSNÁ SOLITÉRA

POHLEDOVÉ
CÍLE
různé druhy 
trvalek a keřů 
vytvářející cíl 
našich pohledů

SOLITÉR
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osvětlení
Stávající lampy veřejného osvětlení jsou 
doplněny dvěma novými stožárovými 
lampami, čímž je zajištěno rovnoměrné 
osvětlení chodníku podél zahrady při ulici J. A. 
Komenského a bezpečný pohyb chodců.

Osvětlení chodníku je dále lokálně doplněno 
podsvícením lavic na rozhraní ulice a zahrady.

S ohledem na zdravý vývoj dřevin i ostatních 
druhů vegetace je průchod zahradou nasvícen 
méně výrazným zemním bodovým osvětlením, 
které v kombinaci se světlým žulovým 
dlážděním zajistí dostatečné světelné podmínky 
pro bezpečný průchod zahradou i ve večerních 
hodinách.

Použití sloupkového osvětlení ve veřejném 
prostoru není s ohledem na zvýšené riziko 
vandalismu vhodné.

Ikonická dominanta města v podobě vodojemu 
je nasvícena architektonickým osvětlením, jehož 
konkrétní podoba bude navržena ve vyšších 
fázích projektu.
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zemní bodové osvětlení cesty
v nově vysazeném jabloňovém sadu 

Revitalizace Husova parku, Praha 9 - Čakovice
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sezení se stoly
Dřevěné lavice se stoly vytváří příjemnou 
venkovní čekárnu nedalekého vlakového a 
autobusového nádraží. Návštěvníci městské 
zahrady je mohou využít také k posezení 
po návštěvě některého z okolních rychlých 
občerstevení.

V dosahu sezení se nachází stojany na kola 
i odpadkové koše. Pod stoly jsou umístěny 
žulové bloky tvořící tzv. šlapákovou dlažbu, 
která je doplněna půdopokryvnými rostlinami, 
např. lesními jahodami v kombinaci s kakosty a 
polštářovými voničkami.

h=480mm
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kamenné sezení a hra
Do svahu pod vodojemem jsou vsazeny 
žulové bloky doplněné jednoduchou, ale 
atraktivní výsadbou řídké traviny s opakováním 
půdopokryvných voniček mateřídoušky a 
tymiánu. Děti na nich mohou sedět, lézt po 
nich, schovávat se.

Nahoře pod vodojemem se nachází ruční 
čerpadlo. Jeho prostřednictvím je možné 
spustit vodu, která proteče kanálkem v dlažbě 
a zmizí v kamenné nádobě. Opět se objeví 
pod svahem, kde začne vyvěrat z historického 
hydrantu a průlehem odteče do jezírka.

Vodní prvek využívá některé principy vodojemu 
a seznamuje s nimi děti zábavnou formou.
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554/1
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soulad s územním plánem
Návrh zohledňuje funkční uspořádání území dle 
platného územního plánu a je s ním v souladu.

1012
smíšené obytné - obslužné

hlavní využití

- obchodní a stravovací zařízení, nevýrobní 
služby, sloužící pro potřeby obsluhy širšího 
území jako součást obytných staveb

přípustné využití

- veřejná prostranství a veřejná zeleň

zásady uspořádání území

- zastavěnost pozemků do 40%

1017, 1018
zeleň veřejná

nepřípustné využití

- zástavba, s výjimkou drobných doplňkových 
staveb

- zpevňování ploch mimo nezbytné pěší cesty

- kácení vzrostlé zeleně zejména zeleně 
kompoziční, s výjimkou zdravotních probírek

zásady uspořádání

- plochy intenzivně udržované

- nové výsadby veřejné zeleně přednostně
z domácích listnatých dřevin

554/1
dopravní infrastruktura - drážní

přípustné využití

- ochranná a isolační zeleň

 - plochy charakteru krajinné zeleně 
 volně přístupné veřejnosti

 - skladba isolační zeleně - souvislý pás, 
 smíšený porost se zapojeným keřovým 
 patrem

1012



7
5

B

C

ná
vr

h

občerstvení
V návrhu jsou nastíněna možná místa pro 
situování občerstvení v podobě bistra nebo 
kavárny, které by oživilo prostor zahrady.

A Občerstvení se nachází u hlavní cesty
  procházející zahradou, kde se
  předpokládá nejrušnější pohyb lidí.
 Situováno je v místech, kde se cesta
 rozšiřuje a vytváří předprostor Domu
  služeb. Díky tomu nedochází ke kolizi
 procházejících s objednávajícími. 

 Občerstvení je umístěno uprostřed mezi 
 kruhovou lavicí, vyhlídkou a sezením se
 stolky, návštěvník si může pro sebe
 vybrat nejpříjemnější způsob sezení.

 Z pohledu platného územního plánu
 lze pozemek parc. č. 1012 zastavět
 do 40 % jeho velikosti. Tento limit je
 již dnes vyčerpán objektem Domu
 služeb. Občerstvení by pravděpodobně
 mohlo být řešeno pouze jako stavba
 dočasná.

B Druhou variantou je umístění
 občerstvení přímo do prostoru Domu
 služeb v případě, že by se v budoucnu
 uvolnily.

 Bistro může zaujmout celý prostor
 stávající ordinace a nabídnout posezení
 i uvnitř, což umožní jeho celoroční
 provoz. Nebo může využít pouze část
 prostoru a fungovat jako letní bistro
 s venkovní zahrádkou a výdejním
 okénkem.

C Třetí pozice se nachází v prostoru
 pod korunami stávajících stromů
 a využívá především sezení se stolky ve
 šlapákové dlažbě z žulových bloků.
 Pozice se nachází stejně jako u varianty
 A v blízkosti hlavní cesty, kde lze
 očekávat častý pohyb osob.

 Další možností sezení je i nedaleká
 vyhlídka nebo zastřešený prostor u paty
 vodojemu.

A
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koordinační situace
 stávající stav

 navrhovaný stav

 kácené dřeviny
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situace TI
 ochranné pásmo inženýrských sítí

 kanalizace jednotná

 vodovod

 veřejné osvětlení

 plynovod STL

 silnoproud VN

 silnoproud NN

 slaboproud
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rozvaděče
V současnosti se v řešeném území nacházejí tři 
rozvaděče.

1 Rozvaděč navazuje na stávající oplocení 
 parku a slouží pro protřeby vodojemu.
 
 V rámci revitalizace celého prostoru
 se jeví jako vhodné jeho přesunutí přímo
 do vodojemu do zabezpečené části.

2 Rozvaděč se nachází v blízkosti
 rozvaděče č. 1 a dříve sloužil
 společnostem mobilních operátorů.
 
 V současnosti je zcela prázdný a v rámci
 revitalizace bude demontován.

3 Rozvaděč je umístěn v sousedství domu
 čp. 89 a byl zřízen městem Pečky pro
 potřeby konání kulturních akcí, je plně
 funkční.

 Rozvaděč se navrhuje zachovat a nově
 přepojit do krajního cihlového pilíře,
 který tvoří rozhraní mezi městskou
 zahradou a ulicí J. A. Komenského.

 Dále se navrhuje doplnit i ostatní cihlové
 pilíře elekro přípravou pro možnost
 umístění stánků.
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Č. KÓD 
POLOŽKY NÁZEV POLOŽKY MJ POČET 

JEDNOTEK CENA ZA MJ CENA CELKEM POPIS CENOVÁ 
SOUSTAVA

1 odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny m2 144,23 37,79 5 450,45
2 bourání zdiva přes 1 m3 m3 19,29 780,00 15 046,20

CELKEM: 20 496,65

3 půdopokryvná zeleň ks 6 276,00 100,00 627 600,00 7ks/m2
4 trvalky (traviny) ks 2 013,00 100,00 201 300,00 3ks/m3
5 stromy ks 13,00 15 000,00 195 000,00
6 keře ks 304,00 350,00 106 400,00 3ks/m2
7 trávník m2 508,89 250,00 127 222,50
8 dělení ploch m 200,00 440,00 88 000,00 ocelová pásovina s kotvením na trny
9 mulč m2 101,32 220,00 22 290,40 tl:0,1m

10 mulč pro růže m2 1 567,63 270,00 423 260,10 tl:0,1m
CELKEM: 1 791 073,00

11 zemní práce m3 711,32 1 400,00 995 846,60
12 průleh (propustné dno) m2 50,61 2 500,00 126 525,00
13 průleh (nepropustné dno) m2 17,71 3 500,00 61 985,00
14 průleh (tráva) m2 52,89 850,00 44 956,50

CELKEM: 1 229 313,10

15 doprava kpl 1,00 30 000,00 30 000,00
CELKEM: 30 000,00

16 kamenná dlažba z žulových kostek - recyklovaný materiál (vč. bour. pův. skl.) m2 227,08 2 024,93 459 821,10 7ks/m2
17 kamenná dlažba z žulových kostek - recyklovaný materiál (v místě stáv. tráv.) m2 52,07 1 574,84 82 001,92 3ks/m3
18 samostatné kamenné žulové bloky - recyklovaný materiál (vč. bour. pův. skl.) m2 16,75 1 209,79 20 263,98
19 samostatné kamenné žulové bloky - recyklovaný materiál (vč. bour. pův. skl.) m2 54,39 582,70 31 693,05 3ks/m2
20 dlažba z cihel pálených mrazuvzdorných (vč. bour. pův. skl.) m2 37,97 2 624,45 99 650,37
21 dlažba z cihel pálených mrazuvzdorných (v místě stáv. tráv.) m2 74,50 2 174,36 161 989,82 ocelová pásovina s kotvením na trny

 jedná se o kumulativní ceny, které zahrnují nákup, materiál, případnou  instalaci a montáž včetně kotvení a potřebných ploch, přesun hmot 

BOURACÍ PRÁCE

ZPEVNĚNÉ POVRCHY

PROPOČET: REVITALIZACE PARKU POD VODOJEMEM, PEČKY

SPECIFICKÉ POLOŽKY

ZALOŽENÍ ZELENĚ A ROSTLINNÝ MATERIÁL

SPECIFICKÉ POVRCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
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22 kamenný povrch (vč. bour. pův. skl.) m2 8,69 2 725,17 23 681,73 tl:0,1m
CELKEM: 879 101,97

23 cihlový pilíř ks 15,00 41 098,85 616 482,75
24 vodní prvek ks 1,00 800 000,00 800 000,00
25 venkovní občerstvení/bistro ks 1,00 500 000,00 500 000,00
26 dešťová kanalizace m 62,59 3 000,00 187 770,00
27 akumulační nádrž ks 1,00 100 000,00 100 000,00

CELKEM: 2 204 252,75

28 svítidlo - zemní bodové osvětlení ks 13,00 23 398,00 304 174,00
29 svítidlo - zemní bodové osvětlení (zemní práce a montáž) m 212,22 838,20 177 882,80
30 svítidlo - součást mobiliáře ks 12,00 5 500,00 66 000,00
31 architektonické osvětlení vodojemu ks 1,00 200 000,00 200 000,00

CELKEM: 748 056,80

32 pítko - atypický prvek (vč. základu a montáže) ks 1,00 50 000,00 50 000,00
33 lavice  kamenná - z recyklovaného materiálu (vč. základu a montáže) ks 16,00 15 000,00 240 000,00
34 lavice dřevěná (vč. základu a montáže) ks 15,00 28 000,00 420 000,00
35 stůl dřevěný (vč. základu a montáže) ks 3,00 25 000,00 75 000,00
36 stojan na kola - typový prvek  (vč. základu a montáže) ks 8,00 9 000,00 72 000,00
37 odpadkový koš samostatný, 32 l (vč. montáže) ks 5,00 6 191,93 30 959,65
38 odpadkový koš samostatný, 55 l (vč. montáže) ks 2,00 10 353,29 20 706,58
39 odpadkový koš na tříděný odpad (vč. montáže) ks 2,00 17 771,36 35 542,72
40 koš na psí exkrementy (vč. montáže) ks 2,00 9 191,93 18 383,86

CELKEM: 962 592,81

41 zařízení staveniště kpl 1,00 150 000,00 150 000,00
42 rezerva investora % 10,00 78 648,87 786 488,71

CELKEM: 936 488,71

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM: 8 801 375,80

CELKOVÉ NÁKLADY S DPH 10 649 664,71

STAVEBNÍ PRVKY

MOBILIÁŘ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

OSVĚTLENÍ
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možnosti financování
Je potřeba prověřit podle aktuální výzvy, zejména podle aktuálně vypsaných požadavků.

dotační titul OPŽP – Operační program životní prostředí
Jedná se o periodicky vypisovaný tradiční dotační titul v rámci Národního programu Životního prostředí, 
Prioritní oblast 5, Životní prostředí ve městech a obcích. Jeho výhodou bývá vyladění podmínek i 
hodnocení (program běží již dlouho), nízká míra spoluúčasti žadatele (obvykle 15 %), možnost uplatnit 
i náklady na projekci jako uznatelné výdaje, včetně TDI, AD. Možnosti před vlastním podáním projednat 
projekt s hodnotitelem (AOPK – Agentura ochrany přírody krajiny). V některých krajích a ojedinělých 
případech v návaznosti na názorové nastavení jednotlivých hodnotitelů, akcentováno ekologické vyznění 
projektu (např. použití pouze domácích druhů, vyjmutí některých druhů, které hodnotitelé nepodporují 
apod.) je však vždy možné najít konsensus a projekt k vlastnímu podání a následnému hodnocení podat 
vyladěný. 

Dotační titul je výhradně zaměřený na podporu realizace některých vegetačních prvků zeleně a 
souvisejících prací pro jejich výsadbu (např. terénní úpravy, zlepšení půdních podmínek stanoviště, 
výsadbu dřevin). Uznatelným nákladem je rovněž založení a rekonstrukce travnatých ploch. Je možní 
žádat o profesionální ošetření stávajících dřevin a odstranění dřevin nežádoucích.

Uznatelným nákladem obvykle nebývá žádná stavební činnost (např. povrchy, cestní síť apod.)  ani 
mobiliář.

Poměr alokace prostředků a počet podávaných žádostí je obvykle velmi příznivý. 

krajské dotace, Národní programy, IROP, dotace MAS 
Na výsadbu i na následnou péči o zeleň se každoročně objevují menší dotační tituly zaměřené na 
široké portfolio cílů. Každoročně jsou součástí i tituly podporující zeleň, ať už v aktivitách a předmětech 
podporujících snižování uhlíkové stopy, zvyšování biodiversity či zlepšování mikroklimaticko-hygienických 
funkcí měst. 

nadace a občanská sdružení – Nadace Via, Nadace Partnerství, Nadace ČEZ
Nepravidelně se do financování zvyšování podílu zeleně ve městech či rychlými intervencemi do 
zlepšování životního prostředí měst zapojují i některé soukromé či veřejně prospěšné společnosti. 
Zpravidla se jedná o tzv. rychlé granty s nízkou alokací (většinou v řádech desítek tisíc), omezenými 
uznatelnými náklady (např. pouze výsadba stromů), ale s příjemně nízkou administrativní zátěží. Jedná 
se o vypisované tituly zejména Nadací Via, Nadací partnerství.

náhradní výsadby, odvod do rozpočtu obce 
Kromě všeobecně známých náhradních výsadeb dřevin jako výklad zákona o ochraně přírody a krajiny, 
§ 9 Náhradní výsadba a odvody je zajímavou možností, která prozatím není masivně využívána, využití 
prostředků ze způsobení ekologické újmy odvodem do rozpočtu obce. Ta je poté použije na zlepšení 
životního prostředí obce.1

komunitní participace (sázení ovocných dřevin) 
Velmi populární je adopce a komunitní sázení, zejména plodonosných, ovocných dřevin. Obec zpravidla 
poskytuje realizační zázemí (např. proškoleného pracovníka, projekt) a koordinaci (např. přivezení 
materiálu). Občané pak buď přispívají částkou na materiál – dřeviny nebo sami fyzicky sází, odměnou 
(kromě účasti na správné věci) jim bývá formální poděkování s metaforickým vlastnictvím „jejich“ 
ovocného stromu. Ideální je tato možnost v návaznosti na funkční komunitu nebo spolek. 

alternativní metody 
Méně používanými, časově náročnějšími metodami v poměru – cena výkon je postupné doplňování a 
realizace z aktuálně dostupných prostředků. Např. veřejných sbírek, happeningu, koncertu pro podporu 
realizace opatření, prodej reklamního merchandise (kup si tričko, zasadíme strom), charitativních sbírek 
apod. Další alternativní metodou mohou být sponzorské dary.

ná
vr

h

velká a malá dešťovka 
Tituly pro zmírnění dopadů sucha a k zavádění adaptačních a mitigačních opatření. Jedná se zpravidla 
o nesoutěžní výzvy, dotaci tedy získají do vyčerpání alokace všechny projekty, které splní podmínky 
pro získání podpory. V parkových plochách se obvykle využívají na změnu nepropustných povrchů za 
propustné. Často je však pro žadatele více než náročné splnit některé požadavky výzvy (např. koeficienty 
vsaku). 

norské fondy 
Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a 
Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní 
Evropy. Jedná se o velké, náročné projekty, zaměřené spíše na sociální oblasti. Nepravidelně se v nich 
vyskytující i projekty zaměřené na oblast životního prostředí. 

1Odstavec (3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je 
ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do 
rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí.
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