stánek kafe/zmrzlina

laťový
plot
pítko

1

2

opukové
zídky

předzahrádka

nabílit
zeď

volnočasové
centrum

1/JRE
technické služby
- do budoucna
přemístit

8 zastavení /
3 míst pro sochy

zmírnit
svah

posezení 1/STO
venkovní učebna

2/TPL dětské
hřiště

4

nízká opuková zídka

stromořadí
po přeložení el.
vedení

budoucí
průchod

1/PCO

schůdky - průchod

stromořadí
po přeložení
sítí

(13/PAV)

5

květnatá louka

parkování podél komunikace
- náhrada za místa
u volnočasohého centra (9)

8/TPL

7/MDO

6

nízká opuková zídka
schůdky - průchod

stěna
z popínavých
růží

malé ovocné
stromy

torza barokních
soch

1/TPL
7

1/QRO

dřevěný laťový plot

1/TPL
zmírnit
schody
pítko

8

1/TPL
nízká
opuková
zídka

torza barokních
soch

1/STO

restaurace
Lidový dům

pěšina sadem
vysekaná v trávě

dětské hřiště
ve svahu

zásobovací
dvůr
dřevěná
terasa

nová zeď

zmírnit výškový
rozdíl - terasy,
odstranit zábradlí

1/TPL

nový
vstup

1/TPL

8/PAV

vyhlídkové
místo

1/TPL
plocha pod stromy posezení restaurace /
tancování

schůdky z trámů
sezení ve svahu /
venkovní učebna

podzemní nádrž
na dešťovou vodu

plácek pro malé
akce a hry
vysekaný v trávě

přemístěné
cvičební prvky
+ houpačka
pro dospělé

kostel Panny
Marie na Chlumku

1/TPL

schůdky
z trámů

vodní zrcadlo
ovocný sad sázený
po vrstevnicích

MDO + PDO + PCO + JRE

lávka

1/QRO
vyvýšené
záhony

lavice

šlapáky
v trávě

1/STO
1/APL

zpřístupnění
třetí terasy
pod kostelem

1/TPL
1/TPL

klády a pařezy ke hrám
a k posezení

8/ACA

LEGENDA

záhony

stávající dům
nově navržený objekt

bývalá jezuitská
rezidence

trávník
květnatá louka
štěrkový trávník
mechanicky zpevněné kamenivo, mlat

zahrada rezidence

žulová dlažba z kostek

nový vstup
kolem DPS

voda
dřevo
vícekmenné
ovocné keře

ALA

vjezd pro
zásobování
Lidového domu

katastrální mapa
hranice ploch

rastr stromů ve štěrkovém
trávníku - možnost
příležitostně při akci
zaparkovat auta (30)

nově navržený plot
zeď
zídka do výšky 0,5 m

4/ACA

vstup, vjezd
navrhované pěší propojky

nový přímý
pěší vstup

navržený mobiliář, herní prvky apod.

1-8

místa pro sochy (8 zastavení na cestě)
výhledové místo
strom stávající

7/PAV
parkovací stání
podél
komunikace (9)

strom nově navržený
pítko

strom navržený po přeložce sítí

bývalý hospodářský dvůr
- využití např. ubytování

strom ke kácení

mlatová
vstupní malá
zahrada

popelnice
v laťovém zákrytu
nové přímé propojení
léčebny a zahrady

parkovací stání podél
komunikace (8)

PAV

třešeň ptačí - Prunus avium

TPL

lípa velkolistá - Tilia platyphyllos

QRO

dub zimní - Quercus robur

STO

jeřáb břek - Sorbus torminalis

APL

javor mléč - Acer platanoides

ACA

javor babyka - Acer campestre

JRE

ořešák královský - Juglans regia

MDO

jabloň - Malus domestica (směs domácích odrůd)

PDO

slivoň - Prunus domestica (směs domácích odrůd)

PCO

hrušeň - Pyrus communis

ALA

ovocné keře (vícekmeny)
muchovník lamarkův - Amelanchier lamarckii
temnoplodec černoplodý - Aronia melanocarpa
dřín jarní - Cornus mas

vysadit stromy
na okraji zahrady

0

upravit vstupní
předprostor
léčebny

Situace

2

1:500
NÁVRŠÍ POUTNÍHO KOSTELA NA CHLUMKU – SOUTĚŽ

5

10

20 m

