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CESTA JE CÍL
KonCEpT
Projekt v území, které má dvě velmi odlišné části,  
spojuje jeden cíl: dobrá prostupnost krajiny. 
 
Pod tímto pojmem se neskrývá pouze cestní síť, jak by se 
mohlo zdát. Při řešení prostupnosti oblasti se musí brát  
v potaz charakter území a jeho historie, míra a vhodnost  
zásahů či potřeba vitálních spojení.

Cílem práce nejsou velká gesta a naddimenzované  
zásahy, ale funkční návrh, který zohledňuje ráz lokality,  
její odlišnosti i stopy známých prvků.

Projekt má za snahu vybrat nejlepší možné řešení prostup-
nosti s ohledem na ochranu území, vodní režim a atraktivitu 
pro uživatele. Cesta by neměla jen směřovat k pomyslnému 
konci, ale také nabízet zajímavé podněty již na dané trase. 

Cesta by měla být zároveň cílem.

Řešené části:

          EVL V Úličkách
 (1A)   mokřadní louky
 (1B)   hráz a molo

          tůně
 (2A)   vyhlídka
 (2B)   sad

          pastviny
 (3A)   kraví hlavolamy
 (3B)   „poseď“

          louky
 (4A)   alej

Lokalita: 
okolí Železného Újezdu, Plzeň-jih

Legenda:

hranice řešeného území

vrstevnice

stávající struktury

navržená vegetace

stávající cesta

navržená cesta

navržený objekt

FormuLace cíLů
Prostupnost krajiny
Smysluplným obnovením polních cest a navázáním na současnou  
i nově navrženou síť komunikací se nejen výrazně zkvalitní pěší pro-
stupnost a hospodaření v oblasti, ale díky doprovodné vegetaci se 
také mimo jiné zajistí zlepšení vodního režimu v území.

malé smysluplné zásahy
Je nesmyslné domnívat se, že pro krajinu relativně přírodní se zaběh-
nutým řádem věcí budou pompézní výplody fantazie a idealizované 
myšlenky „to pravé ořechové“. 
Území s malými nedostatky funguje i v dnešní době relativně dobře, 
návrh se pouze snaží odstranit drobné vady a vyvážit je klady, jednímž 
z nich je například zpřístupnění chráněné lokality V Úličkách tak, aby 
se návštěvníci vyhnuli nejcennějším lokalitám, ale i přesto území a 
jeho atmosféru okusili. 
Dalším příkladem může být přerušení drenážní trubky na západě  
území - dnes neviditelného elementu, který může mít velký vliv na 
vodní režim.

Body zájmu s rozličnými pohledy na okolí
Pozorování ptactva, výhledy do krajiny a další,  
to vše v kontaktu s okolím.

ochrana území
Je třeba klást důraz na citlivý přístup k chráněným lokalitám.

ovocné stromy do krajiny
Odrůdy charakteristické pro tento region mají největší šanci uspět  
a dobře zapadnout do krajiny, která je těchto prvků v dnešní době 
poměrně prostá.  
Jako doplňky cestní sítě ve formě stromořadí či nahodilejších shluků 
podpoří genetickou, druhovou i ekosystémovou biodiverzitu a 
vyzdvihnou celkovou estetiku a důvěrně známý ráz české krajiny.

NS ÚLičky
V EVL V Úličkách projekt navrhuje vytvoření tras na 
základě historických cest. Vzniká tak šetrný přístup 
do oblasti, kdy je návštěvník schopen vstřebávat 
atmosféru místa, ale zároveň se vyhýbat lokalitám, 
které jsou nejcitlivější na zásahy.  

K neinvazivnímu pozorování ptactva a dalších 
živočichů, kteří mají tuto oblast za svůj domov, slouží 
přístřešek („okno“) a molo. Objekty jsou umístěny tak, 
aby nenarušovaly hnízdiště a litorální oblasti, stejně 
tak jako dřevěné vyvýšené chodníčky jsou v místech, 
která jsou špatně prostupná, vyskytují se tam malé 
potůčky a neznalostí okolností v oblasti by mohla být 
taková místa poškozena.

Nástupní místa pro návštěvu Úliček jsou v Železném 
Újezdu a u Chynína, kde je navržena plocha k parko-
vání na štěrkovém trávníku, stojan na kola, informač-
ní panel a posezení.

Oblast Úliček je přístupná pouze pro pěší kvůli již 
zmiňované ohleduplnosti k místu.

MoLo
Molo na rybníku V Úličkách je jedním  
z prostředků, jak být co nejblíže přírod-
nímu prostředí bez toho, aniž by člověk 
škodil krajině či vyrušoval živočichy 
žijící v oblasti. Hojně osídlenou litorální 
oblast i specifické vegetační struktury 
lze z mola dobře pozorovat.

Konstrukce se skládá ze dvou částí, 
spojených s břehem a mezi sebou 
ocelovými tyčemi s oválnými oky, které 
umožňují vertikální pohyb dle úrovně 
hladiny vody a částečně i pohyb hori-
zontální, a to bez toho, aniž by nadměr-
ně zatěžovaly kotvící konstrukci. Molo 
nemá pevné základy a je nadnášeno 
barely, které jsou ke konstrukci  
připojeny ocelovými lanky.

PoSeď
Místo uprostřed pastvy je zajímavé 
svým vizuálním spojením s rozhled-
nou i oběma částmi řešeného území. 
Projekt ho podporuje umístěním prvku, 
který zdůrazňuje kvality území.

Návrh konstrukce byl inspirován stav-
bami posedů, uživatele ovšem nevytr-
huje z okolí, ale poskytuje mu víceúče-
lovou platformu, ze které s rozhledem 
může vnímat krásy území.

Poseď může sloužit jako úniková 
plošina před zvědavým dobytkem, 
místo pro piknik či noční pozorování 
hvězd a nebo zkrátka jen jako místo 
zastavení, odpočinku, rozhlédnutí se  
a spojení s okolím.

PŘíStŘešek
Dva dřevěné objekty se stejnou 
konstrukcí jsou umístěny v návrhu  
na dvou velmi odlišných místech  
a zdánlivě i za odlišným účelem.
Přístřešek v Úličkách slouží jako  
krátkodobé útočiště při procházkách 
chráněným územím, je výborný pro 
pozorování specifických vegetačních 
struktur a ptactva, kterého je v oblasti 
hojně. Přístřešek v západní části území 
je umístěn na svahu a umožňuje  
pozorování široké krajiny a nádherných 
panoramat s vrcholy Štědrý, Skalka  
a Ve Vrchu. 

To hlavní přístřešky ale spojuje: tato 
okna do krajiny pozorovateli poskytují  
„zarámovaný obraz“ území. Stejně 
jako malíř nachází krásu v měnící se 
scenérii svého oblíbeného místa, tak 
i návštěvník je vítán k opakovanému 
sledování obměn krajiny  
v ročních obdobích.

PaStviNy
Ohrazená pastva nabízí díky morfologii terénu 
velmi zajímavou scenérii. Ze hřebenu lze po-
zorovat obě části území a místo může sloužit 
jako malý protipól rozhledny Na Skále, která 
se nachází u Železného Újezdu.

Projekt místo uprostřed pastvy vyzdvihuje  
návrhem stolce (či posedu) na vyvýšeném 
bodě. Pastvou je vedena nová polní cesta,  
která je přístupná průchody pro pěší -  
„kravími hlavolamy“.

kraví hLavoLamy
[angl. kissing gate]
Konstrukce vrátek spolu se zavíračem  
na pohyblivé části zajišťuje, že se skrz  
nedostane dobytek, ale místo a blízký  
kontakt se zvířaty budou stále k dispo- 
zici všem, kdo se odváží.

Toto propojení je použito u cesty přes  
pastvu na západní části řešeného úze- 
mí, která kromě spojení s luční částí  
nabízí také zastavení s vyhlídkou.

iNFoPaNeLy
Trasy naučné stezky jsou vyznačeny 
na infopanelech z pozinkované oceli, 
na kterých jsou informace zaneseny 
gravírováním do materiálu.

Umístěmí infopanelů není limitováno 
pouze na oblast EVL v Úličkách, stejný 
design lze použít i v ostatních částech 
území, například jako památeční tabule  
k výsadbě aleje s dodatečnou informa-
cí o použitých odrůdách nebo u vyhlíd-
ky na západě území s vygravírovaným  
a popsaným panoramatem.

ALEJ
Nově navržená alej je součástí struktur tříští-
cích velkou plochu louky a doprovází obnove-
nou část historické cesty.
Současné využití louky zůstává, nově dopl-
něné prvky jsou vždy na několika místech 
prostupné pro zemědělskou techniku a ne-
brání tak užívání pozemků, ale přesto zajišťují 
dostatečné zadržování vody a podporují  
diverzitu oblasti.

Obnovou historických cest a smysluplným 
navázáním na stávající komunikace lze efek-
tivně zmenšit rozsáhlé plochy monotónní 
krajiny, náchylné na svahu k vodní i větrné 
erozi. Doplněním cestní sítě o široké vege-
tační pásy lze snadno udržet vodu v území  
a dodat mu pestrost, kterou nyní v této ob-
lasti postrádá.

Do pravidelných výsadeb jsou navrženy pře-
vážně ovocné stromy, do remízků či nahodilej-
ších shluků v mezích a okolo cest mix ovoc-
ných a ostatních listnatých dřevin.

SAd
Extenzivní sad plný třešní a višní je vhod-
nější do převážně přírodní krajiny, jelikož 
působí přirozeněji v kratší době od výsadby 
díky rozličné velikosti jednotlivých druhů.
Atmosféry zprostředkované každoročním 
cyklem ovocných stromů dělají toto místo 
vhodné k návštěvě v různých ročních ob-
dobích. Jarní květy, letní ovoce i podzimní 
barvy listů jsou velkým lákadlem.

tůNě
Nedávno realizovaná dvojice tůní  
vytváří zajímavé místo k navštívení  
při procházce územím. 

Projekt tuto lokalitu doplňuje o umístění 
přístřešku na vyhlídce, ze které lze shlížet na 
okolní krajinu, ležící jako na dlani.

Oblast tůní je lokalitou na rozcestí, příhod- 
nou ke střetávání a odpočinku.

Východně od tůněk je navržen extenzivní 
ovocný sad, který lokalitě propůjčuje pocit  
domova, známosti a důvěrnosti. Člověk se 
může na místě zastavit a v různých ročních 
obdobích okusit jedinečnou atmosféru.
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