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Dokument
Tento dokument si stanovuje za
cíl identifikovat silné stránky, potenciály,
slabiny, a výzvy místního i regionálního
charakteru. Pomáhá hledat a posilovat
místní identitu, vyjasňovat souvislosti a
optimalizovat infrastrukturu.
Výsledkem je přehledný souhrn
zjištěných existujících jevů a témat, návrh
na zlepšení a konečně manuál, jak daných
cílů dosáhnout.
Publikace je rozdělena na několik témat a částí. První téma se zabývá
celkovým územím, adresuje problematiky
typu dostupnost, turismus, ochrana přírody, nadregionální doprava. Druhé téma se
věnuje jádrům jednotlivých obcí v detailu
veřejného prostoru, služeb, komunity a

prostupnosti. Lokalizuje, posiluje a rozvíjí
centra života v obci. Každé téma je dělené
na analytiskou část, SWOT analýzy podle
vybraných předmětů, návrhovou část a
strategie, jak dosáhnout definovaných
cílů. Dokument se průběžně odkazuje na
systém karet problematiky a objektů.
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Základní
informace

Demografie

Údaje o obci

Počet obyvatel k 1.1.2021

Celkové území
Počet obyvatel: 604
Rozloha: 		
29,24 km2
Nadmořská výška: 328 m.n.m.
Kraj: 			Karlovarský
Okres:		
Karlovy Vary
ORP: 			Ostrov
PSČ: 			
Kód obce: 		

muži 		
292
muži 15+
258
ženy			 290
ženy 15+ 		
250
celkem 		
582
celkem 15+
508

362 74
555584

Počet částí obce:
Počet katastrálních území:
Počet základních sídelních jednotek:
				

Objednavatel
obec Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří 21
363 01 Stráž nad Ohří (pošta Ostrov)
Kontakt
Tel.: 353 893 159
fax: :353 893 159
E-mailová adresa:
podatelna@straznadohri.cz
Datová schránka: q4sb47y
Zhotovitel dokumentu:

9
8
12

průměrný věk
počet domů

43,3 let
236

Historické sčítání obyvatel a domů
rok

počet
obyv.

počet
domů

1869
1880
1890
1900
1910

1957
1926
2008
2098
2317

289
305
334
350
361

1921
1930

2194
2299

356
391

1950
1961
1970
1980

1038
1087
860
750

396
241
216
178

1991
2001
2011

589
619
602

219
223
231

podrobnější demografické údaje jsou
uvedeny v tabulce demografie
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Geomorfologie

Dávná historie

Moderní historie

Přírodním parkem vede hranice
mezi geomorfologickými celky Doupovské
a Krušné hory. Hranice mezi nimi probíhá
jižně od Krásného Lesa k Osvinovu a dále
na severovýchod kolem vrcholu Pekelské
skály směrem ke Smilovu. Doupovská
část spadá do geomorfologického okrsku
Jehličenská hornatina, zatímco Krušnohorská
hornatina leží na území podcelku Klínovecká
hornatina a v okrsku Jáchymovská hornatina.
Nejvyšším vrcholem území je Pekelská skála s
nadmořskou výškou 774 metrů.

První zmínky o obci se datují od roku
1238. Původně měla obec německý název
Warta. Původní poslání obce byl díky své
příhraniční poloze výběr cla.
Prvními držiteli tohoto území byli
postoloprtští Benediktini, kteří v roce 1277
založili své probošství v obci Boč u kostela sv.
Václava s sv. Mikuláše. Ten byl v letech 1691 a
1789 přestavěn. Následně byl zbořen. V roce
1874 -75 byl kolmo na osu původního kostela
postaven nový kostel v neorománském slohu.
V roce 1357 dostal od Benediktinů Boč
do svého vlastnictví Karel IV. V roce 1434 nechal
pravděpodobně Vilém z Ilbruka postvit hrad
Himlštejn. V roce 1528 připadl hrad Himlštejn
Jindřichovi Šlikovi z Holiče.
V roce 1768 byl ve Stráži nad Ohří
vystavěn kostel sv. Michaela Archanděla. Roku
1808 při něm byla zřízena expositura.
Ve středověku v severní částí
území probíhala těžba železa, avšak v
nevýznamném rozsahu. To naznačují postřehy
z geoinformačních dat i z georadaru. Že se
nejednalo o výhnamnou těžbu, svědčí i fakt,
že tato aktivita zde nedala vzniknout většímu
přidruženému sídlu, jako je tomu například v
Měděnci.
Historicky byla obec přístupná i ze
směru Doupovských hor, reliktem je struktura
zástavby Stráže nad Ohří, kde oba břehy
propojovala lávka.
V roce 1876 byla u obce Korunní
založena slavná stáčírna minerálních vod
Korunní.

Citujeme:
“Bezprostředně po skončení 2. světové války
však došlo ke zcela zásadním zásahům do
struktury osídlení, které ve svém celky zdaleka
převýšily ničivé důsledky husitských válek i
války třicetileté. První proces proběhl hned v
prvních poválečných letech. Z českých zemí
bylo odsunuto prakticky veškeré německé
obyvatelstvo, čímž se celé rozsáhlé oblasti v
podstatě vylidnily. Souběžně sice docházelo
k dosídlování českým obyvatelstvem z
vnitrozemí, či reemigranty z jiných zemí, ale
tento objem lidí zdaleka nestačil a mnohé
vesnice zůstaly neobydleny. Ještě tragičtější
důsledky měl komunistický převrat v roce 1948
a plné podřízení Československa Sovětskému
svazu. To se vzápětí projevilo uzavřením a
opětovným vysídlením rozsáhlých oblastí.
Jednak šlo o pohraniční pásmo podél hranic s
Německem a Rakouskem, jednak o velká
území vyčleněná pro vojenské výcvikové
prostory.“

Geologie
Většinu geologického podloží tvoří
třetihorní vulkanity jako jsou alkalické bazalty
a tefrity, které v oblasti vrcholu Pekelské skály
a jejího severovýchodního úbočí přechází do
trachybazaltů, trachyandezitů a intruzívních
trachytických brekcií. V nejnižší části údolí
Ohře, kde řeka vyhloubila údolí až na úroveň
krystalinika, se vyskytují prekambrické
nerozlišené různě metamorfované horniny.
V západní části parku tvoří podloží jižně
od Krásného lesa především pyroklastika
bazaltových hornin. Na území krušnohorské
části přírodního parku převládají prekambrické
nebo paleozoické ruly a svory.

čedičová hornina
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text částečně čerpá z oficielní webové stránky
obce Stráž nad Ohří

Na území České republiky existovala řada
vojenských prostorů. Ve vazbě na řešené území
to byl vojenský újezd Hradiště v Doupovských
horách.
“Jednotlivě byly likvidovány i další vesnice, ať
už kvůli opuštění, nebo kvůli realizaci různých
investičních záměrů (vesnice v prostoru
jaderných elektráren Temelín a Dukovany).
Celkem bylo z povrchu země vymazáno
přibližně tisíc vesnic, což je opět počet,
který nemá obdobu v žádném z bývalých
socialistických států. Stovky dalších vesnic,
zejména v pohraničí, byly postiženy
demolicemi většího či menšího počtu domů,
čímž se změnily v torza.”

Výše zmíněné je taktéž hlavní moderněhistorický rys obce Stráž nad Ohří. Oblast se
také potýká z důsledky vysídlení, úpadku sídel,
demografie a struktury. V poválečných letech
byl jihovýchodně od obce zřízen vojenský
prostor, což vedlo ke zpřetrhání vazeb a ještě
vštší izolaci území.

citace převzata z publikace Urbanismus
venkovských sídel v českých zemích, Karel Kuča.

Řeka Ohře

Stavební hodnoty

Elaboráty z lokálního
prostředí

Turismus

Řeka Ohře je vysoce významnou
kvalitou území jak v širším celku, tak v lokálním detailu jednotlivých obcí. V současné
době je vazba lidí a řeky na valné většině
míst přerušena. Z části je to dáno přirozeně,
konkrétně skalnatými terénními hranami. Ve
zbylé části je to způsobeno neupraveností jinak přístupných břehů. Zejména se to týká
přerostlé neošetřované zeleně, chybějících
přístupů k vodě a nepřítomnosti atraktivních
živých lokalit v blízkosti řeky. Přitom řeka Ohře
má značný turistický potenciál, a příležitosti,
které se doslova nechávají uplavat.
Název řeky má německý ekvivalent
Eger, který vychází z keltského Agara. Ag
znamená losos a Ara je tekoucí voda. Další
výklady uvádí, že název znamená měsíční řeka
nebo hbitost a bystrost.
Podél toku se nachází drobné nivy,
které díky výraznému reliéfu okolní krajiny nezasahují dále do území. Většina zastavěných
oblastí a komunikací leží mimo hranici záplavového území Q100.
Řeka je sjízdná pro vodáky, ale není
splavná pro větší čluny a lodě s vyšším výtlakem. Není tedy brána jako vodní dopravní
cesta.

V území obsahují seznam řady staveb
uvedených v seznamu památkově chráněných
objektů, ale také ostatní objekty s vysokou
kompoziční hodnotou pro danou sídelní
strukturu.
Na rozdíl od oblasti podkrušnohorských
pánví, které ve 20. století utrpěly značnou
devastaci, se oblast středního Poohří udržela v
celkem zachovalém stavu.
Hlavně se zde vyskytuje typus
dvoupatrového krušnohorského domu
chlévového typu se sedlovou střechou. Je
často modernějšího typu, tedy zděný. Tento
typ lidového domu je zde bohatě zastoupen a
tvoří tak hlavní charakter zástavby v území.
Roubené konstrukce až na výjimky
nejsou zastoupeny.

Důležitým zdrojem dat je diplomová
práce “Přírodní park Stráž nad Ohří a jeho
perspektivy”, jejíž autorkou je Bc. Petra
Syrvatková DiS. Doporučujeme z tohoto
dokumentu vycházet při rozhodovacím
procesu.

V území má díky řece, četným přírodním a kulturním památkám, výhledům a
unikátní krajinné struktuře šanci na rozvoj. V
současné situaci však chybí potřebné zázemí,
odpočinková místa, kempoviště a občerstvení. Důležitým prvkem v rozvoji jsou místní nádraží. Zvláště pak železniční stanice ve
Stráži nad Ohří má potenciál stát se důležitým
turistickým uzlem. Je to dáno její polohou ve
větší obci, blízkostí řeky, a skutečností, že skrz
něj prochází všechny turistické stezky včetně
dvou cyklotras.
Z hlediska širších vztahů může Stráž
těžit z intenzivního rozvoje turismu v okolních oblastech. Atraktivní lokalitou se stává
Klínovec, Perštejn a Kovářská.
Na celém úseku toku vedoucím přes katastr
obce chybí vybavenost a kempy pro vodáky.
Nejsou zde kempy ani občerstvovací místa. Ve
Stráži nad Ohří se nachází dvě půjčovny lodí.
Chybí zde i informační systém podobný nově
zřízené Vodácké stezce u Kadaně. Je to patrné
i v analýzách pohybu vodáků, kde jejich aktivita končí ve Vojkovicích a pak se velmi zintenzivňuje na vodácké stezce u Kadaně. Tuto
mezeru je potřeba zacelit.
Vzhledem k existenci pozemkových
rezerv a přítomnosti nádraží je velká šance,
že se zázemí pro vodáky ve formě kempů a
občerstvovacích kiosků podaří zrealizovat.
Pro turisty se tak zatraktivní jednotlivé obce a
přibude důvod k zastavení a pobytu. Zákonitě
se pak rozproudí turistický ruch.
Díky železniční stanici se Stráž nebo Boč
můžou stát startovními nebo cílovými body
turistů.

Zmínky z literatury
Ottův slovník naučný:
Varta: 1) V., (Warta), far. ves v Čechách, 326 m
n. m., nad Ohří, hejtm. a okr. Kadaň; 88 d., 615
obyv. n. (1900), kostel sv. Michala z r. 1768,
2tř. šk., pš., telegraf, žel. stanice na tr. PrahaChomutov-Karl. Vary; mlýn s pilou.
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Celé
území
Úvodní slovo

Území se nachází v oblasti Krušných
a Doupovských hor při řece Ohři. Jedná se
o oblast bývalých Sudet. Hlavním rysem
pro tuto krajinu je akt vysídlení německého
obyvatelstva po druhé světové válce. Došlo
zde k výraznému poklesu počtu obyvatel a
s tím souvisejícímu fenoménu opuštěných
objektů a často i celých sídel.
Historicky se jednalo o okrajovou
přechodovou hraniční linii Zemí koruny
české. a Zemí německých.	
O d t u d
pochází i historický název Warta, tedy Stráž
nad Ohří.	
Nachází se zde velice zachovalá
příroda. Je to dáno jednak zmíněným
demografickým poklesem a tedy nižším
vlivem člověka na krajinu a druhak
svažitým složitým terénem komplikujícím
hospodaření, tedy opět vliv člověka na
přírodu.
Nenachází se zde žádný těžký
průmysl, pouze lokálně dochází k
těžbě čediče, který je pro zdejší oblast
charakteristický.
Oblast má turistický potenciál, který
nevyužívá. Nachází se u pomyslného
trojúhelníku vyhlášeného Jáchymova,
Měděnce a celku Abertamy - Boží Dar Horní blatná. Jedná se o regiony zapsané
na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Všechna zmíněná místa jsou známá těžbou
a hornictvím. Tento jev se ale paradoxně

Stráži nad Ohří vyhnul. Těžilo se zde sice
ve středověku železo, ale pouze ve velmi
drobné míře v severní části území. O
neúspěchu zdejší těžby svědčí fakt, že se
zde historicky nenachází větší sídlo, jako
například Jáchymov, kde se hornictví
dařilo.
Část území tvoří ochranné pásmo
minerálních vod. Čepuje se zde známá
Korunní kyselka.
Je zde patrný významný krajinný ráz,
kterému se v tomto dokumentu budeme
často věnovat a pomocí něho vysvětlovat
jevy a struktury v území.

reliéf levého břehu

Nebesa a Pekelské údolí

údolí Ohře

Hlavní temata
řešeného území
-

Morfologie krajiny a struktura sídel
Prostupnost územím
Řešení tranzitní dopravy
Zachování biodiverzity a ochrana druhů
Zacházení s přírodními památkami
Zacházení s kulturními památkami
Turismus, jeho směrování a podpora
Půdní eroze a retence vody v krajině
Zemědělství
Průmysl, těžba a výroba
Technická infrastruktura
Oživení břehů řeky

pastviny u Srní
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Charakteristika
území
Stráž nad Ohří je menší historickou obcí ve Středním Poohří při samé
hranici Karlovarského kraje. Je situována v úzkém údolí řeky Ohře tvořeném
souběhem Krušných a Doupovských hor.
Na severozápadní straně stoupá terén
takřka neosídlonou oblastí až ke Klínovci,
nejvyšší hoře Krušných hor. Na jihovýchodě se kvůli souhře historických okolností rozprostírá vojenský újezd Hradiště.
Tvoří se tak nálevkovitá struktura s úzkým
hrdlem při toku řeky Ohře, kterou analogicky pojmenováváme “přesýpací hodiny”.
Kvůli zmíněné morfologické krajinné situaci tudy prochází hlavní dopravní tepna
spojující Karlovarský a Ústecký kraj.
Z hlediska širších vztahů jsou nejbližšími atraktory města Ostrov a Klášterec nad Ohři, v širším záběru pak Karlovy
Vary a Chomutov.
Rozmanité výškové charaktery okolní krajiny generují značnou biodiverzitu rostlinných a živočišných druhů, která
navíc těží z nízké hustoty osídlení.
Stráž nad Ohří byla po staletí díky
své poloze rozhraním mezi českými a
německými zeměmi. Tato skutečnost determinovala její roli, název i osud. Z tohoto
hlediska nyní sdíli společnou problematiku s dalšími obcemi ležícími v Sudetech.
Poloha a prostředí území skýtá
množství výhod a nevýhod. Tato
oblast však zůstává křehkým prvkem
ve vysoce komplikovaném prostoru.
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Širší vztahy

dolní říční části
Stráže nad Ohří jsou charakteristické orientovanou liniovou osou vazeb. Její levobřežní
část je dobře dopravně dostupná a má vidinu ještě většího zefektivnění. Horní území v
kopcích plynule stoupá a mění se v divokou
horskou přírodu.
Již historicky měla Stráž nad Ohří
roli tranzitního bodu. V minulých staletích
byla tato obec, podle výběru cla nazývaná
Warta, taktéž na tranzitním koridoru mezi
českými a německými zeměmi. Tyto vazby byly díky osídlení německého obyvatelstva ve 40. letech 20. století přetrhány,
zejména kvůli uzavření hranic a vylidnění
oblasti Doupovských hor. Tímto došlo k
jakémusi přepólování vazeb z příčných
na podélné. Jinými slovy hlavní propojení
změnilo orientaci ze směru skrz bariéru na
nový směr podél bariéry.
Obec by měla tuto svou, od počátku
vtištěnou, roli koridoru přijmout a naučit se
s ní pracovat. Jen tak z této danosti může
vytěžit pozitiva, která nabízí, a ne pouze
trpět pod náporem negativních aspektů.
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Zemědělství v
katastru obce

se nachází řada subjektů podnikající v
zemědělství. Významným odvětvím je zde
chov koní, což znamená velké zastoupení
pastvin a ohrad.
Krajina většíny katastru je zalesněna,
a to hlavně ve vyšších polohách na severu.
Významným faktorem ovlivňující
způsob využití zdejší krajiny je značná sklonitost a členitost terénu. Většina lesních
porostů je ve vlastnictví Lesů České republiky a Vojenských lesů České republiky. Část
lesů byla v minulosti evidentně zasažena
kůrovcem.
Nachází se zde množství luk a remízků a to ve větším počtu oproti průměru. Je
tak zachován historický ráz krajiny.
Limitem zemědělské produkce je
skutečnost, že zdejší půda nemá příliš
vysoký koeficient BPEJ. Nachází se zde vícero přírodních památek a chráněných
oblastí. Vyskytují se zde ochranná pásma
vod a vodních zdrojů, na pravém břehu
řeky i vod minerálních.

Ochrana přírody

je klíčovým tématem po správu území, jelikož přírodní hodnoty v této oblasti jsou
hlavním pozitivem, ze kterého obec může
těžit svou atraktivitou pro turisty a budoucí
investory.
Seznam chráněných prvků dle ústředního
seznamu AOPK:
Evropsky významné lokality
Hradiště			
ev.č. 2758
Doupovské hory 		
ev.č. 2801
Klínovecké Krušnohoří
ev.č. 5474
Národní přírodní rezervace
Nebesa 			

PP Pastviny u Srní

ev.č. 6218

Ptačí oblasti
Doupovské hory		
ev.č. 2305
Novodomské rašeliniště Kovářská
					
ev.č. 2311
Přírodní památky
Pastviny u Srní		
ev.č. 6212
Čedičová žíla Boč		
ev.č. 2445
Malý Stolec			
ev.č. 6191
Hornohradský potok
ev.č. 6195
Sutě za Kamencem
ev.č. 6161

NPR Nebesa

Památné stromy
Břek v Pekelském údolí
				
ev.č. 102535
Hrzínská lípa
ev.č. 104803
Buk u Stráže
ev.č. 102535
Lípa ve Stráži
ev.č. 104804
Pekelský buk
ev.č. 102526
Lípa v Osvinově
ev.č. 102528
Slavibojův břek
ev.č. 104634
Pekelská lípa II
ev.č. 105308
Lípa v Srní		
ev.č. 104691
Pekelská lípa
ev.č. 102527
(Pekelská lípa byla jako objekt vyřaze
na ze seznamu)
PP Čedičová žíla Boč - hist. foto
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Ochrana
ohrožených druhů

je z hlediska ekologické stability pro dané
území důležitým tématem. Na území obce
se nachází druh plaza, užovka stromová. V
rámci České republiky jde o jedno z posledních míst jejího výskytu. Místa výskytu
její populace jsou zde od sebe izolovaná.
Tento druh je synantropní, takže vyhledává
skalky, zídky a hnojiště v blízkosti člověka.
V rámci podpory tohoto živočicha je nutné snažit se o spojení oddělených populací do větších celků. Nebezpečím pro něj
znamená liniová doprava, zejména tah
hlavní silnice. Při výsečích talut okolo silnic se už v současnosti dbá na preventivní
sběr a plašení jedinců. Dalším řešením jsou
průchodky pod silnicemi. Monitoringem a
ochranou užovky se zabývá místní spolek
Zamenis sídlící v Osvinově. Doporučujeme,
aby byli zástupci tohoto spolku zvaní k jednání o obecních záměrech.

Chráněné rostlinné
a živočišné druhy

Na území přírodního parku žije řada
vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Patří mezi ně árón plamatý
(Arum maculatum), kapradina laločnatá
(Polystichum aculeatum), prstnatec bezový
(Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský
(Orchis mascula), tařice skalní (Aurinia saxatilis) nebo třemdava bílá (Dictamnus albus). Z živočichů se zde vyskytují užovka
stromová (Zamenis longissimus), čáp černý
(Ciconia nigra), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), střevle potoční (Phoxinus
phoxinus) nebo bolen dravý (Leuciscus aspius).
Jejich ochraně napomáhají zřízené
přírodní parky a chráněné krajinné oblasti.
Významnou je ptačí oblast Doupovské hory.

Vstavač mužský (Orchis mascula)

Mlok skvrnitý (Salamandra sala-

Tařice skalní (Aurinia saxatilis)
Árón plamatý (Arum maculatum)

Užovka stromová (Zamenis longis-

Prstnatec bezový
(Dactylorhiza sambucina)

Čáp černý (Ciconia nigra)
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Geomorfologické
dělení krajiny
Systém:
Hercynský
Subsystém:
Hercynská pohoří
Provincie:
Česká vysočina
Subprovincie:
Krušnohorská
Oblast:
A/ Krušnohorská hornatina
B/ Podkrušnohorská oblast
Celek:
A/ Krušné hory
B/ Doupovské hory
Podcelek:
A/ Klínovecká hornatina, nejvyšší
bod Klínovec (1244 m), nejnižsí bod
údolí Ohře u Perštejna (360 m)
B/ Jehličenská hornatina, nejvyšší
bod Velká Jehličná (827 m)
Okrsek:
A/ Jáchymovská hornatina
B/ Jehličanská hornatina
Podokrsek:
A/ Vykmanovská hornatina
B/ Vojkovická hornatina
Nejvyšší bod k.ú. Stráž nad Ohří se nachází
na severní části území a má výšku 1054 m.
Nejnižší bod je tok řeky Ohře na hranici v
k.ú. Smilov s výškou 309 m.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Vazby sídel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
Osvinov
facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim

Srní
Malý
Hrzín

Osvinov

Boč

Peklo
Kamenec

Sídelní soubor leží na hlavní ose
Ostrov - Klášterec nad Ohří. To jsou dva
hlavní atraktory z hlediska širších vazeb
území.
Lokálním nejvýznamnějsím centrem
a střediskovou obcí je Stráž nad Ohří
situovaná na hlavní tranzitní ose. Má
přímou vazbu na největší počet ostatních
sídel.
Druhým největším sídlem je Boč,
taktéž v přímé vazbě.
Na pravém břehu se nachází malá
izolovanější sídla Koruní, Kamenec a osada
Korunní Kyselka. Tyto obce mají vazbu na
Stráž nad Ohří a Okounov
Ve vyšších polohách směrem na
Klínovec se nachází horská ves střední
velikosti s názvem Srní. Východně od ní
leží menší horská obec Malý Hrzín. Oblast
je sice prakticky průjezdná směrem na
Kláštrec nad Ohří a směrem na jihozápad
na Krásný Les, ale z našeho pohledu jde
spíše o koncovou polohu.
V Pekelském údolí leží malá osada
Peklo s přímou dopravní vazbou na Stráž
a s chodeckou vazbou na Osvinov. Obec se
nachází v koncové pozici.
V sedle pod Dubovým vrchem leží
středně velká obec Osvinov. Je průjezdná s
vazbou na Krásný Les a Stráž nad Ohří, kde
je ovšem současná cesta ve velmi špatném
stavu.

Korunní
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio digniselit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut

Stráž nad Ohří

Korunní
kyselka
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Průchodnost a
bariéry v území
Na situaci lze vidět liniový charakter
území, který vychází z okolních přírodních
bariér. Tvrdý limit tvoří Doupovské hory s
vojenským prostorem na jihovýchodě. Na
severozápadě se zvedá terén kontinuálně
až ke Klínovci.
Komunikační osa Ostrov - Stráž - Boč
- Klášterec je velmi silná. Z historie je to
dáno nížinnou polohou podél řeky. Dobře
spolu komunikují i obce Srní a Malý Hrzín.
Naopak vazba Stráž - Osvonov je
kvůli ztížené průjezdnosti velmi slabá
Směr Osvinov - Srní prakticky neexistuje.
Na pravém břehu řeky tvoří významnou bariéru těleso železniční trati, které je
velmi často vyvýšené. Existuje zdee všah
řada propojení skrz podchody pod tratí.
V celém území je velké množství
terénních hran a zlomů, které komplikují
průchodnost a návštěvnost určitých míst.

LEGENDA
železnice
silnice
terénní hrana
propustnost
špatná propustnost
morfologická bariéra
vazba přes bariéru vody
(přemostění)
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Doprava

v území zpravidla kopíruje tok řeky Ohře.
Hlavní tepnou je silnice I. třídy I-13, která
je propojkou Karlových Varů a Chebu. Ta je
zodpovědná za intenzivní tranzitní dopravu
v průměrných hodnotách 6 487 vozidel za
den, z toho
1 960 vozidel těžké nákladní dopravy.
Tento úsek silnice v katastru obce se
vyznačuje vysokou nehodovostí. Intenzita dopravy na silnici III. třídy číslo 1987 na
pravém břehu směrem na Okounov dosahuje hodnot 387 vozidel za den, z toho 84
činí vozidla těžké nákladní dopravy. Problematickým místem je zde podjezd pod
železnicí ve Stráži na d Ohří, jehož podjezdná výška činí 3,1m a šířka 5m. Jeho rozměry
a přehlednost jsou nevyhovující. Kolmo na
hlavní tahy vedou směrem do kopců komunikace II. a III. trídy. Ty obsluhují pouze
menší obce a tvoří propojení s Klínovcem.
Zbytek území je protkaný komunikacemi IV.
třídy a nezpevněnými pěšinami.
Zastávky autobusové hromadné dopravy jsou rozmístěny podél hl. silnice I-13.
Jsou jimi obslouženy všechna sídla na tomto tahu. Obec Malý Hrzín, Srní, Osvinov a
Peklo nemají obslužnost hromadnou dopravou.
Územím
prochází
dvoukolejná
železniční trať č. 140 se zastávkami Stráž
nad Ohří a Boč.

B

B
Ž

http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx

B Ž

LEGENDA

B
Ž

zastávka - autobus
zastávka - železnice
železnice
navržená komunikace I. třídy
komunikace I. třídy
komunikace II. třídy
komunikace III. třídy
komunikace IV. třídy
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Radonová mapa

Radonový index je ukazatel koncentrace
radonu v dané lokalitě odvozený podle intentzity výskytu spolu s propustností podloží.
Doporučená hodnota koncentrace
radonu v pobytových prostorech při 0,3kBq
/ m3.
Limitní hodnota v pobytových místnostech je 3 kBq / m3, kdy je situaci nutno
řešit. Proti radonu se lze bránit stavebními
opatřeními, ale lepší je počítat s prevencí
a do procesu rozhodování o umístění
budoucí zástavby uvažovat i tento faktor
radonové expozice.
TABULKA RADONOVÉHO RIZIKA
koncentrace radonu Cs (kBq / m3)
NÍZKÁ propustnost podloží
riziko:
		
vysoké
Cs > 100
		
střední
30 < Cs < 100
		
nízké
Cs < 30
STŘEDNÍ propustnost podloží
riziko:
		
vysoké
Cs > 70
		
střední
20 < Cs < 70
		
nízké
Cs < 20
VYSOKÁ propustnost podloží
riziko:
		
vysoké
Cs > 30
		
střední
10 < Cs < 30
		
nízké
Cs < 10
LEGENDA radonový index
nízký index
střední index
vysoký index
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Bonita půdního
fondu (BPEJ)

Půdní fond je dělený do pěti stupňů
podle výtěžnosti na hektar. První a druhá
třída jsou nejvýnosněší, vhodná pro
zemědělskou produkci a nevhdná pro
umisťování rozvojových ploch. Třetí třída je
méně výnosná a pro výjimečnou zástavbu
možná. Čtvrtá a zejména pátá třína jsou velmi málo výnosné, často korespondující se
zvýšenou až intenzivní erozí v území. Tyto
plochy jsou vhodné k zástavbě a umisťování
rozvojových ploch.

LEGENDA třídy ochrany ZPF
I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída
lesní pozemky a ostatní
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Základní slepá
mapa jednotlivých
pozemků

18

Rozdělení pozemků
podle majitelů
POZEMKY OBCE
Majetek obce se koncentruje zejména do
okolní krajiny, polí a luk. Tvoří tak prostor
pro budoucí rozvojové plochy. Dále se v
majetku obce nachází většína menších
cest III. a IV. kategorie. Obec vlastní významné množství pozemků v okolí řeky. Dále
v jedrech obcí, ale ty jsou často nekompaktní. Historicky docházelo k rozprodávání
obecních pozemků, což vytváří komplikaci
pro budoucí rozvoj .
POZEMKY STÁTU
Jsou situovány převážně ve vnější krajině
na plochách lesů. Hlavními subjekty jsou
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. a VOJENSKÉ
LESY A STATKY ČR, s.p. Silnice vyšších dříd
jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje a
ŘSD. Prostor řeky připadá do správy POVODÍ OHŘE, s.p. V celém území se nachází
velká řada pozemků ve vlastnictví STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU. Tvoří je často menší fragmenty na rozhraní větších ostatních pozemků.
POZEMKY SOUKROMÉ
Tyto pozemky se nachází zpravidla v
zastavěném území obcí a na přilehlých
loukách, pastvinách a zemědělských
polích. Část zalesných oblastí je taktéž v
soukromém majetku.

LEGENDA pozemků dle vlastníků
LEGENDA

v majetku obce

pozemky v majetku obce

v majetku
státuv /majetku
kraje státu
pozemky
pozemky soukromé

v soukromém vlastnictví
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Analýza výkresu
stabilního katastru
z roku 1842

Struktura a poloha sídel je vzhledem
k současnosti beze změny. Nepřibyla nová
sídla, naopak zanikla řada samot a osad.
Oproti dnešní době byl počet obyvatel
vyšší.
Na místech nižší bonity zemědělké
půdy je patrná dlouhá lánová struktura
pozemků. Tímto se historicky kompenzovala výnosnost na jitro polí. Tyto dlouhé
pozemky se nachází zejména ve vyšších
polohách, kde odjakživa dochází k přirozené
erozi. Smyv půdy je mírněn soustavou terasovitých kamenných lavic s bordurou křovin a alejí.
Struktura pozemků a základní rozložení sídel se zachovala dodnes. Jelikož
vzešla z reakce na okolní prostředí, je dobré
jí brát v potaz i v dnešní době, pokračovat v
těchto principech i nadále.
Porovnání současné
kvality půdy v území
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1938 Mapa

Na severu území ve vyšších polohách je
patrné poškození lesních porostů kvůli
místním kyselým dešťům.
Většina území nedoznala větších
změn ve srovnání s dnešním stavem.
Nedošlo zde k výraznému stavebnímu ani infrastrukturnímu rozvoji.
Obecně je patrný menší vzrůst
stromů v centrech obcí oproti současnému
stavu.

21

1956 Ortofotomapa
Území je z hlediska větších lesních
celků zalesněno podobným způsobem.
Okolí sidel a přiléhající prostory mají
oproti současnosti mnohem méně zeleně.
Plochy lesa a plochy luk a polí jsou od sebe
zřetelně odděleny pevnější linií stromů,
Území je tak přehlednějsí. V lesích je vidět
větší množství mýtin.
Na zemědělských pozemcích jsou již
zřetelné stopy kolektivizace.
Hlavní silniční tah na Klášterec nad
Ohří vede po staré trase nad Smilovem.
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2005 Fotomapa

Na severu území ve vyšších polohách je
patrné poškození lesních porostů kvůli
místním kyselým dešťům.
Většina území nedoznala větších
změn ve srovnání s dnešním stavem.
Nedošlo zde k výraznému stavebnímu ani infrastrukturnímu rozvoji.
Obecně je patrný menší vzrůst
stromů v centrech obcí oproti současnému
stavu.

23

Pozemky v majetku
obce
Obec
vlastní
pozemky
na
relativně strategických místech v území.
Nejcennějšími jsou parcely podél břehů
Ohře a to kvůli adresování problematiky
propojení obcí s řekou.
Tento výkres je vizualizací možností
nejsnažšího umístěn rozvojových ploch a
věřších záměrů v území.
Detailnějsí situace je popsána ve
výkresech jednotlivých obcí, označených
černými rámečky,, rozpracovaných v
dalších kapitolách.

LEGENDA
pozemky ve vlastnictví obce

rámečky jednotlivých
detailních výkresů
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Kulturní hodnoty

lokality čekající na vyhlášení
památkovou zónou

kostel sv. Václava
a sv. Mikuláše

zřícenina
hradu
Himlštejn

V řešeném území se nachází tyto tři
typy historicky hodnotných objektů. Středověké zříceniny, religiózní stavby a selská
a hospodářská architektura.
Ve vyšších polohácgh na severu
území obce Srní a Malý Hrzín mají uchovanou unikátní urbanistickou a pozemkovou
strukturu s řadou hodnotných selských
objektů, díky níž jsou adepty na vyhlášení
památkovou zónou.
V Boči se nachází novorománský
kostel z roku 1874, který je oproti zaniklému, staršímu, pootočený o devadesát
stupňů.
V celém území se nachází řada kapliček, božích muk a fragmentů religiózní
architektury, většinou jsou ale v zanedbaném stavu.
Nejcennější kulturní hodnotou je
zřícenina hradu Himlštejn z roku 1434. V
okolí by se mělo nacházet i keltské hradiště,
které ovšem nebylo doposud lokalizováno.
Co se týká lidové architektury, dochovaly se zde převážně dvoupatrová
stavení chlévového typu, často ve vazbě
na stodolu a v jednom případě i špýchar.
Jsou zde dochovány mlýny a hájovny.
Většina těchto historických objektů
leží na turistických a cyklistických trasách,
což zkulturňuje dojem z území.
Bohužel je ale zatím řada těchto objektů ve zchátralém stavu.
LEGENDA ZNAČEK
kostel

pohřební kaple
Karla Golsdorfa
kostel sv.
Michaela
archanděla

zřícenina hradu
kaple
boží muka
hájovna
mlýn
pomník
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Přírodní rozmanitost
Zachovalý historický katastr
Přítomnost řeky
Turistické cíle v území

••
Zprůchodnění území
••
Vytvoření dobré vybavenosti pro
turisty
••
Vyzdvihnutí atraktivních turistických
cílů
••
Zavedení mozaikovité seče luk a
podpoření biodiverzity

P
26

Ř

Í

L

E

Ž

K Y

C

INFRASTRUKTURA

ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ
••
••
••
••
••
••

N

I

E

LIDÉ A SPOLEČNOST

••
Relativně dobrá dopravní obslužnost
••
Přítomnost železnice a stanic
••
Výrazné převýšení dává šanci na
realizaci větví gravitační kanalizace

••
••
••

••
Realizace vodovodu dle ZUR
••
Zakopání elektrického vedení
••
Logické vedení a organizace inženýrských sítí pod povrchem s ohledem
na sblokovávání vedení a etapizaci
••
Realizace čistírny odpadních vod
••
Rozvedení optických datových sítí
do menších obcí
••
Zbudování kvalitního veřejného
osvětlení

••
Podpora místních spolků
••
Identifikace spojujících témat
••
Participace obyvatel na obecních
projektech
••
Konkretizování a vytyčení obecních
center
••
Vytvoření míst pro setkávání
••
Vytvoření místní identity
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Místní spolky
Turismus v okolí
Podpora turismu z
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OSTATNÍ
••
Některé strategicky položené
pozemky jsou stále v majetku obce
••
Základní principy rozvoje byl
položeny již v historické době

••
Realizace vodácké stezky a propojení
na Klášterec nad Ohří a Kadaň
••
Propojení stezkami a infrastrukturou
s okolními turistickými centry
••
Rozvoj drobného lázeňství ze strany
Královská Korunní s.r.o.
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

INFRASTRUKTURA

LIDÉ A SPOLEČNOST

OSTATNÍ

••
Obtížná průchodnost
••
Nevyužitý turistický potenciál
••
Odříznutí obcí od břehů řeky
••
Negativní vliv výrazného terénu na
průchodnost územím
••
Vodní eroze na cestách kvůli výraznému terénnímu sklonu a neexistenci
odvodňovacích prvků
••
V menších obcích vysoký podíl zchátralé zástavby a ruin starých stavení

••
Špatný stav komunikací
••
Bariéra liniové dopravní infrastruktury silnice a železnice
••
Intenzivní tranzitní doprava
••
Vysoká nehodovost na silnici I-13
••
Nedostatečné obsloužení inženýrskými sítěmi
••
Nepřítomnost čističky odpadních
vod
••
Ohrožení vodních zdrojů
••
Nedostatečná dititalizace orgánů
místní samosprávy
••
Neexistence turistické koncepce a
organizovanost stezek.
••

••
Nezaměstnanost
••
Odliv mladých obyvatel za prací
••
Nedostatečná identifikace některých
obyvatel s místem
••
Nedostatečná nebo chybějící
občanská vybavenost
••
Slabší společná vazba výše a níže
položených sídel

••
Tendence k masovému zimnímu
turismu v okolí
••
Historické ozprodávání strategických
obecních pozemků
••
Přirozený nezvratitelný jev eroze
půdy ve výše položených oblastech

••
Zamrznutí rozvoje center obcí a
současné nevyhovující dopravní infrastruktury
••
Liniový rozvoj sídel podél problematického dopravního tahu a úměrné
navýšení míry současných problémů v
okolí,
••
Nezrízení dostatečné občanské
vybavenosti při větším rozvoji kapacit pro
bydlení
••
Pokračování trendu chátrajících
staveb v menších obcích

••
Neřešení dopravní situace
••
Výběr varianty obchvatu silnice
I-13, která poškodí přírodní památky a
zneprůchodní území
••
Neinvestování do oprav stávající
infrastruktury
••
Nedostatečné čerpání prostředků z
vládních a krajských dotačních programů

••
Větší vzájemné rozštěpení místních
komunit
••
Mezimístní rivalita
••
Nedostatečná podpora místních
spolků a jejich úpadek
••
Větší odliv obyvatel za prací
••
Zánik občanské vybavenosti a závislost na infrastruktuře okolních obcí a měst

••
Se zvyšujícím se turismem může
nastat komplikace s kapacitami pro likvidaci odpadu, a zátěž pro životní prostředí
••
Nekontrolovaný rozvoj zimního turismu severu území a zátěž pro spodní obce
a krajinu
••
V případě poddimenzování zázemí
pro turisty hrozba negativního vlivu na
okolní prostředí
••
Pokračování v trendu rozprodeje
strategických obecních pozemků, které
komplikuje šírší záměry v území
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Porovnání
jednotlivých
obcí

Boč

Smilov

Peklo

Boč

Problematiky
jednotlivých obcí
jsou seřazeny a porovnány vedle
sebe. Mapy jsou ve stejném měřítku a vždy
se odkazují na stejné téma. Je vynechána
Stráž nad Ohří, a to kvůli přílišnému skoku
v měřítku velikosti sídla.
Stráž nad Ohří, jakožto spádová obec
má vyčleněný samostatný celek v oddílu
jednotlivých obcí.	
Tento oddíl má za cíl srozumitelně
prezentovat obce ve svých relativních
velikostech. Porovnání je čistě grafické,
analýzy jednotlivých jevů na konkrétních
výkresech
jsou
rozpracovány
u
samostatných obcí.

Malý Hrzín

Osvinov

Srní

Kamenec

Porovnání
Stabilního
katastru
zastavěné území
vodní nádrž
cesta
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Malý Hrzín
Osvinov

Srní
Peklo

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní
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Porovnání
map z roku
1938

Malý Hrzín
Osvinov
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Srní
Peklo

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní
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Porovnání
map z roku
1956

Malý Hrzín
Osvinov
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Srní
Peklo

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní
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Porovnání
map z roku
2005

Malý Hrzín
Osvinov
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Srní
Peklo

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní
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Porovnání
map obecních
pozemků
pozemky v
majetku obce
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Malý Hrzín
Osvinov

Srní
Peklo

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní
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obytný dům
se stodolou

venkovský dům
chlévového typu

Porovnání
map obecních
pozemků
turistické stezky
cyklostezka
cesta
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usedlost s portálem
renesančního typu

Malý Hrzín
Osvinov

Srní
Peklo

pomník obětem
I. světové války

kostel sv. Mikuláše
a Václava

nápisová deska z pomníku
obětem I. světové války

fara

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní
pomník obětem
I. světové války
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I
SRN
02
I
SRN
01

I
MHZ
01

I
MHZ
04

I
MHZ
02

I
MHZ
03

Porovnání
prostupností
územím

Malý Hrzín
Osvinov

dobrá
nevyhovující
nemožná / nebezpečná
chybějící
terénní hrana

I
OSV
01
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Srní
I
OSV
01

Peklo

I
SRN
03

I
KAM
01
I
BOC
04

I
BOC
03

I
KAM
02

I
BOC
02

I
BOC
01

Boč
Smilov

Kamenec
Korunní

I
SML
04

I
KOR
01

I
SML
01

I
SML
03

I
KOR
02

I
SML
02
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Stráž
nad
Ohří

Stráž nad Ohří je spádovou

a největší obcí v celém katastru.
Sídlí zde obecní úřad, pošta, mateřská škola a obecní knihovna.
Nachází se zde hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště a volejbalové kurty. Je situována v nížinných polohách u toku řeky Ohře.
Obec se vyznačuje svým výrazným terénním reliéfem a liniovostí, která vede tranzitní dopravu.
Obec je v přímé vazbě na Osvinov,
Peklo, Boč a Korunní.
I přes svou velikost nemá obec
potřebnou infrastrukturu a vybavenost.
Mezi hlavní hodnoty území patří
řeka, její břehy, výhledy na přilehlé kopce
Nebesa, Dubový vrch a na pravém břehu
řeky Velká Jehličná a Jakubovský vrch. Nachází se zde kostel sv. Michaela archanděla, jedna železniční a dvě autobusové
zastávky.
Obci chybí základní vybavenost,
místní obchod je poddimenzovaný s komplikovanou polohou. Nejsou zde, kromě
bistra U Kamzíka žádné restaurační ani
ubytovací zařízení.
Mezi hlavní problémy obce, které je
třeba adresovat patří intenzivní tranzitní
doprava znemožňující pohyb po centrální části obce. Dále ze zde nedostatečné
průchodnost územím a zanedbaný stav
břehů a zeleně.
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Základní mapa
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Ortofotomapa
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Historické mapy
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1842

Je zde patrná kompaktnější
náves na levém břehu, Zástavba se
rozprostírá podél břahu a hlavní cesty, je
zde patrný zárodek dnešního náměstí.
Je zde navíc viditelná spojnice směrem
na zaniklý Doupov. Okolo ní se rozvíjela
zástavba na pravém břehu, která je v
současnosti reliktem této vazby.

1938

Už je zde viditelný most
přes řeku v současné pozici, přibyla zde
řelezniční trať a nádraží. Je zde stále viditelná aktivní vazba na Doupov. Množství
cest je zde lemováno stromořadími. Je zde
již patrný čedičový lom.

1956

je struktura oproti oproti
roku 1938 prakticky beze změny. Je zde
patrné nádraží, most, aktivní lom. Hlavní
rozdíl oproti současnosti je, že okolní krajina není tolik zalesněná. Centrum obce
není zarostlé přebujelou zelení, jako je
tomu dnes.

2005

je skoro totožná se současným
stavem. V centru obce je vidět tah hlavní
silnice. Okolní krajina začíná být více zalesněná. Na okraji vojenského prostoru jsou
zde patrné menší mladší stromy. Celkově
je zde zeleň ve stejných polohách, akorát
oproti dnešku lehce nižší
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Analýza stabilního
katastru

Pozorování
Situace dle Stabilního katastru odhaluje
následující skutečnosti:
- Existenci historického spojení obou
břehů lávkou umístěnou v těžišti obce.
- Je zde patrná kompaktní náves.
- Okolo hřbitova vede původní
úvozová cesta směrem na Krásný Les.
- Struktura a orientace zemědělských
pozemků nad Stráží zabraňuje půdní erozi.
- Je zde patrné menší procento
zalesnění území.
- Břehy řeky jsou očividně veřejně
přístupné a patrně využívané
50

STRÁŽ NAD OHŘÍ
1938 Mapa
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Majetkové poměry

obecní dům STR-O-04

škola STR-O-01

hasičská zbrojnice STR-O-02

obecní úřad STR-O-03

LEGENDA
pozemky v
majetku obce
objekty v
majetku obce
(pouze ve Stráži)
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Památky v území

kostel sv.
Michaela

sousoší
nejsvětějsí
Trojice

LEGENDA
významnější
objekty
turistické stezky
cyklostezka
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
1952 Ortofotomapa
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
2005 Ortofotomapa
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Pěší průchodnost

Stráž nad Ohří je charakteristická
stromovou strukturou uliční sítě, je zde
často jediná možnost, jak projít mezi dvěma body. Hlavní pěší propojení jsou koncentrována podél hlavního tahu I 13, kde
je díky nevyhovujícím chodeckým řešedním ohrožena jejich bezpečnost.
Oba břehy obce jsou odděleny s
jedinou vazbou přes most a chybí zde
historická průchozí osa mezi centry přes
lávku. Největší bariéru na pravém břehu
tvoří těleso železniční trati s podchody o
nevyhovujících parametrech.
Okolí řeky je zanedbané bez vazby
na vodu a často i špatně průchozí.
Seznam karet v kategorii STR - I - #
01 - BŘEHY ŘEKY
02 - CHODNÍK KULT. DŮM
03 - ÚJEZDOVÁ CESTA
04 - PĚŠÍ PROPOJENÍ
05 - CHODNÍK V CENTRU
06 - CHODNÍK V CENTRU
07 - CESTA KE HŘBITOVU
08 - ÚVOZOVÁ CESTA
09 - PARK
10 - PROPOJENÍ PŘES ŘEKU
11 - PODCHOD POD TRATÍ
12 - PĚŠÍ PROPOJENÍ
13 - PODJEZD POD TRATÍ
14 - KORZO PODÉL ŘEKY
15 - CHODNÍK U MLÝNA
LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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I
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14
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13
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01
I
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06

I
STR
08

I
STR
09

I
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12

I
STR
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I
STR
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STRÁŽ NAD OHŘÍ
Karty objektů ve
V jádru obce se nachází 14 objektů kategorizovaných v systému karet. Z toho je šest
objektů ve vlastnictví obce.
Jedná se jak o stavební objekty
tupu budovy a dále o menší objekty jako
kapličky, hřiště a ostatní objekty. Podrobný popis je uveden v jejich příslušných
kartách.

O
STR
07

O
STR
09

O
STR
14

O
STR
12

O
STR
13
O
STR
03

O
STR
04

Seznam karet v kategorii STR - O - #
O
STR
06

O
STR
05
O
STR
08

O
STR
02
O
STR
10

O
STR
01

O
STR
11

01 - Obecní úřad
02 - Kostel
03 - Škola
04 - Obecní dům
05 - Hasičská zbrojnice objekt
06 - Hasičská zbrojnice
07 - Hřiště
08 - Zájezdní hostinec
09 - Nádraží
10 - Pomník na náměstí
11 - Křížek u hřiště
12 - Mlýn
13 - Stodola u Mlýna
14 - Špýchar

57

Identifikace center
a
prostorových
atraktorů Situace v obci je

z tohoto heldiska velmi jednoduchá.
Současné centrum zde vidíme pouze jedno
a identifikujeme ho v prostoru návsi, na
styku pěší cesty na Boč a probíhající silnice
na Korunní a Okounov.
Identifikované entrum obce

7
6

Identifikované entrum obce
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1
5

3 4
2
26

Charakter obce

Jedná se o průjezdnou ves s vazbami
na Peklo, Osvinov, Boč a Korunní. Obec
je všeobecně dobře přístupná. Sídlí
zde všechny obecní instituce. Obecní
úřad, mateřská škola, pošta. Nachází se
v bezprostřední blízkosti řeky, kterou
svou strukturou překračuje. Uliční síť je
stromovitě rozvětvená.

1 Břehy řeky

2 Obecní pozemek vedle OÚ - ,,park,,

3 Prostor ,,parku,, s pohledem na kostel

Postřehy v obci

V blízkosti železniční trati se nachází velké
množství volných ploch s přístupem k řece.
Zástavba na levém břehu má kompaktní
charakter, kdežto zástavba na pravém je
rozvolněnějsí s většími pozemky. Ze zadní
části lomu je impozantní rámovaný výhled
na kopec Nebesa. Není zde vidět jasné
centrum.

4 Zahrada pod obecním úřadem

5 Vchod do obecního úřadu

6 Pomník na náměstí

Okolní krajina

Stráž nad Ohří se nachází v dolní části údolí,
čímž se naskýtají impozantní pohledy na
okolní zalesněné kopce. Do širší krajiny
není vidět. V pohledu dominuje kopec
Nebesa. Za obcí se ve vyšších polohách
nacházejí louky a pastviny. Hlavní silnice
prochází na těsném rozhraní skal a řeky.

7 Prostor konce návsi

8 Výhledy do krajiny na jihu

9 Obecní dům a okolní prostranství
59

1

3
2
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Obecní vybavenost

Nachází se zde pouze malý obchod, školka, hasičská zbrojnice, knihovna a menší
místní občerstvení na pravém břehu řeky.

12 Prostranství s lípou

13 Rozdvojka cest ke škole

14 Vyústění pěšiny k pastvinám

Turismus

Setkávají se zde tri turistické a dvě cyklistické stezky. Můžeme tak tuto obec
prohlásit za hlavní uzel místního turismu.
Přes tuto skutečnost obec nemá žádné vybavení, teré by turistice napomáhalo.

14 Rozvětvení slepé ulice a pěšiny

15 Slepá ulice v jádru struktury

Kvalita povrchů

Je zde různá, ale obecně spíše horší. Velmi
často nevychází ani základní průhcozí profily. V mnohých částech obce vedou chodníky přes různé překážky a jsou sdruženy
třeba s odvodňovacími žlaby. Množství
prostranství a cest je zarostlé vegetací
nebo napůl zpevněné se štěrkovým posypem.

11 Kříž před kostelem

16 Chodník od kostela na západ

17 Pastviny nad obcí s výhledem
na kopec Nebesa
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Památy a historie
A/ Kostel sv. Michaela Archanděla
Areál. Katalogové číslo 1000136219.
Nachází se na náměstí. Areál kostela sv.
Michaela je složen ze samotného kostela a
pamětního kříže. Kostel byl vystaven roku
1768 v pozdně barokním slohu. Vnitřní
výzdoba je převážně novorenesanční a
raně barokní.

E/ Hospodářský objekt se skladem
Objekt.
Katalogové
číslo
1999997114_0002. Kulturní památka,
památkově chráněno. Hospodářský objekt s
rozšířeným mlýnským provozem. Původně
sloužil jako stodola vystavěná ve 2. polovině
19. století. V jižní části objektu se nachází
sklad.

B/ Sousoší nejsvětější trojice
Objekt. Katalogové číslo 1000138401.
Kulturní památka, památkově chráněno.
Nachází se na náměstí. Barokní pískovcové
sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1704. Stojí
na dvou na sobě postavených hranolových
podstavcích s profilovanými krycími
deskami. Na spodním podstavci je dnes již
špatně čitelný latinský nápis. Dílo je dvakrát
přemístěné.	

F/ Špýchar
Objekt.
Katalogové
číslo
1999997114_0003. Kulturní památka,
památkově chráněno. Špýchar o čtvercové
půdorysu vyzděný z lomového kamene.

C/ Mlýn
Areál. Katalogové číslo 1999997114.
Mlýn č.p. 1 ve Stráži nad Ohří se nachází
severovýchodně od historického jádra
obce, poblíž mostu přes řeku Ohři, kde
ústí Pekelský potok a mlýnský náhon. Celý
areál se skládá z několika staveb.		

A Kostel sv. Michaela Archanděla

B Sousoší nejsvětější trojice

C Mlýn

D Mlýn

E Hospodářský objekt se skladem

F Špýchar

G/ Výšinné opevněné sídliště – hradiště
Katalogové číslo 1000137046. Dosud
nenalezeno. Kulturní památka, památkově
chráněno. Památkové kvality není možno
specifikovat.
Další historické objekty
Kříž před kostelem
Zájezdní hostinec
Boží muka a křížky

D/ Mlýn
Objekt.
Katalogové
číslo
1999997114_0001. Kulturní památka,
památkově chráněno. Zděná budova mlýna
vystavěná ve druhé polovině 19. století má
charakteristickou podobu pro jihozápadní
část regionu.

* Fotografie jsou přejaty z katalogu památek NPÚ.
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Dva břehy

Obec se rozprostírá po obou březích Ohře.
Každý břeh má svůj specifický charakter,
ale spojuje je přítomnost liniové stavby a
bariéry silnice a železnice. Pravý břeh je
méně frekventovaný, avšak podchody pod
tratí spolu s průjezdy ho tvoří neméně nebezpečný pro chodne

19 Vyuśtění potoka u bývalé lávky

20 Pohled na Nebesa z druhého břehu

21 Těleso želizniční trati

Výhledy do krajiny

Se naskýtají hlavně ze severní zvýšené
části území. Jsou odtud vidět kopce
Doupovských hor a linka řeky vinoucí
se krajinou. Významným rozhledovým
místem je skála na okraji lomu v lokalitě
Malý stolec. Je zde unikátní výhled na kopec Nebesa a zbytek obce. Pěkné výhledy
se nachází okolo hřbitova, školy a horních
pastvin.

22 Nádraží

23 Průmyslový objekt v lomu

24 Pohled z mostu

25 Pohled od krajiny od hřbitova

18 Okolí mlýna

26 Zarostlý žleb potoka

27 Cesta podél trati
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••
Blízkost řeky
••
Dobrá výhledová panoramata
••
Existence územních rezerv pro realizaci obecních projektů (parku, cyklostezky, lávky atd.)
••
Přítomnost památek jako je kostel,
pomník a mlýn
••

••
Dobrá dopravní obslužnost
••
Obsloužení autobusovou a
železniční dopravou
••
Alespoň částečné zasíťování vodovodem a kanaliazcí
••
Dostatek obecních objektů pro realizaci obecních záměrů
••
Sportovní hřiště v optimální poloze s
vazbou na další sportoviště

••
Přítomnost knihovny, pošty a
obecního úřadu
••
Soukromé prostorové kapacity pro
zřízení restaurace nebo penzionu
••
Prostorové kapacity pro umístění
kulturního sálu

••
Lípa ve Stráži a potenciál okolního
prostoru
••
Místní podniky jako jsou Korunní
kyselka, a kamenolom
••
Relativně dobré pozemkové rezervy
v katastru obce

••
Vytvoření obecního parku na parcele
č. 65
••
Aktivace břehů řeky, vytvoření cyklostezky a kvalitního pobytového prostoru
••
Zřízení kempu
••
Propagace místních kulturních a
přírodních hodnot
••
Koncepční správa zeleně - výsek nekvalitních dřevin okolo řeky, výsek divokých
travin v okolí břehů a jejich zpřístupnění
••
Zřízení do terénu zapuštěného amfiteátru pro představení a letní kino na
parcele č. 113/5 velde oběktu školy

••
Výběr optimální varianty obchvatu
silnice I-13
••
Zprůchodnění území vytvořením
nových propojení pro pěší
••
Zlepšení stavu komunikací pro motoristy i pro pěší
••
Vytvoření turistického zázemí, informačního systému a naučných stezek
••
Zprůchodnění bývalé úvozové
cesty směrem ke hřbitovu a revitalizace
současné spodní cesty na hřbitov
••
Rekultivace fotbalového hřiště a
vytvoření dalších sportovišť se společným
zázemím

••
Vytvoření kulturního sálu
••
Navázání spolupráce s místními
zemědělci v otázce agroturistiky a možnosti participace na farmářských trzích
••
Vytvoření drobných

••
Navázání spolupráce s místními podnikateli a podniky, které se mohou zaštít
místní identitou a propagovat oblast na
vyšší úrovni
••
Pomoc při rozvoji místních drobných
podnikatelů

P
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••
Zanedbané břehy
••
Značná terénní převýšení
••
Izolovanost zástavby pravého a
levého břehu
••
Nejasná pozice centra a těžiště obce
••
Rozptýlenost jednotlivých provozů
po obci

••
••
••
••
••
••
••
••

Chybějící kanalizace
Špatný stav povrchů cest
Nedostatečná prostupnost územím
Chybějící propojení přes řeku
Přebujelá nekvalitní zeleň
Nedostatečná občanská vybavenost
Nepřítomnost základní školy
Nepřítomnost domova pro seniory

••
Současné nedostatečné zázemí pro
kulturní aktivity

••
Rozšiřování těžby v lomu, které by
mohlo ohrozit přírodní památku Malý
stolec

••
Neřešení podchodů a podjezdů pod
tratí může vést k nehodám
••
Vypouštění neošetřené splaškové
vody do řeky může při rozvoji obce vést k
ekologickým problémům
••
Nerealizace obchodných tras
odsoudí obyvatele k průchodu obcí podél
hlavní silnice, což může vést k nehodám

••
Dlouhodobě přetrvávájící situace s
nedostatečnou občanskou vybaveností.
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Boč
Boč

je druhou největší obcí v
katastrálním území Stráž nad Ohří.
Nesídlí zde žádné obecní instutuce,
V obci se nachází neorománský kostel sv.
Václava a Mikuláše, hřbitov, fara, restaurace,
bistro, pár místních služeb a fotbalové
hřiště. Na druhé straně řeky v katastru obce
Kamenec se nachází železniční stanice,
za normální situace přístupná přes lávku,
která ovšem je v současnosti v havarijním
stavu.
Obec má relativně bohatou historii
spojenou s benediktinskými mnichy z
Postoloprtského kláštera, kteří zde měli
zřízené proboštství.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Povrchy v centru obce jsou místy
obnovené, ale nejsou komponované,
pouze přelitý asfalt. Cesty okolo řeky jsou
nezpevněné a často zarostlé. Hlavní cesta
ke kostelu je v zanedbaném stavu.
INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
Severně od obce vede VVTL
plynovod, který zde nemá řešenou
regulační stanici s větví zásobující sídlo.
Ve většíně území se nachází
kanalizace volně vyvedená do řeky.
Chatové osady podél řeky nejsou na tuto
kanalizaci napojeny.

Nachází se zde rozvod pitné vody
z místního zdroje. Vodovod je v rámci
jednotné infrastruktury pro Boč, Stráž nad
Ohří a Smilov.
Nachází se zde elektrické vedení,
veřejné osvětlení na stožárech tohoto
vedení a rozvody telekomunikačních sítí.
VAZBY
Boč se nachází na hlavním tahu
silnice I13, což je výhoda co se týká širšívh
vazeb na Klášterec a Ostrov. Lokální vyzby
jsou hlavně na Stráž nad Ohří, Smilov,
osadu U Glasnerů a v případě funkčnosti
lávky i Kamenec, který leží na druhém
břehu.
MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Boč se nachízí v terénním sedle
mezi kopci a při břehu řeky. Toto formuje
tvar zastavěného území a koncentruje při
hlavní silnici.
OSTATNÍ POSTŘEHY
Některá prostranství jsou opravená
v rámci sanace, avšak jejich kompozice
neodpovídá okolnímu prostoru a je
nedostatečná. Kostel je v podstatě
odstřižený od přímého průchodu z centra.
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BOČ
Základní mapa
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BOČ
Ortofotomapa
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Historické mapy
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1842

Centrum tvořila prostorná
zastavěná náves Na východě území je
patrná bývalá osada Jagerhaus.
Zajímavostí je, že na mapách stabilního katastru je jinak vynesený kostel sv.
Mikuláše a Václava. Modře je vyznačena
jeho novodobá poloha a vazba na faru. Je
zde vidět, že původní kostel byl původně
na pozemku dnešního hřbitova a byl o
devadesát stupňů otočený.
Není zde patrná lávka přes řeku, jak
je tomu v současnosti. Obce Boč a Kamenec byly tehdy evidentně od sebe značně
izolované.
Na severu území se již nachází rybníček.
Kresba jádra obce udává charakter i
dnešní struktuře, náves však byla rozlehlejší a měla pevnější a jasnější tvar.

1938

V centru obce je opět viditelná kaplička. Objevuje se zde i železniční
trať. Krajina se opět zdá být odlesněná.
Okolní cesty zpravidla lemují stromořadí.
Jihovýchodní část území směrem do lesů
měla větěí přístupnost než je tomu v
současnosti.
S porovnání se situací z r. 1842 zde
nedošlo k většímu stavebnímu rozvoji.
Naoak zanikla osada Jagerhaus.

1956

Krajina je méně zalesněná,
levý břeh Ohře není tak intenzivně poroslý
vzrostlou zelení. Po směru toku řeky jsou
zřetelné zárodky linové chatové zástavby. Prostor současného hřiště je zřejmě
nevyužívaný. Na západní straně ještě neexistuje rozvolněná struktura zástavby
rodinnými domy.

2005

Situace je skoro totožná se
současným stavem. V porovnání s dřívějškem je zde viditelný stavební rozvoj ve
východní části území, podél potoka a u
řeky. Přibyla zde lávka přes řeku. Oproti
roku 1956 je zdejší krajina více zalesněná.
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pomník obětem
I. světové války

kostel sv. Mikuláše
a Václava

nápisová deska z pomníku
obětem I. světové války

fara
I
BOC
04

I
BOC
03

I
BOC
02

I
BOC
01

P r ů c h o d n o s t Památky v území
Hlavními památkami jsou kostel, jednofara, pomník padlým z 1. světové
územím Boč je z pěšího hledis- patrová
války a pamětní deska.

ka relativně dobře průchozí, dochází zde
ovšem opět ke kolizi s hlavním silničním
tahem. Jelikož struktura zástavby je kompaktnější a není tak liniová, jako ve Stráži,
nachází se zde více zackylených propojení
bez slepých větví, což dává možnost obcházení překážek.
Kritickým bodem je v současnosti
říční lávka v havarijním stavu, která spojuje
žel. stanici a průchod na Kamenec.
Břehy řeky jsou v centru obce taktéž málo využívané a díky vzrostlé zeleni
nepřístupné. Situace se zlepšuje v místě
příbřežní chatové liniové zástavby, kde
břeh řeky je relativně živý a přístupný.
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O
BOC
01

O
BOC
04

O
BOC
03
O
BOC
02

O
BOC
05

Obecní majetek

Obec
vlastní většinu pozemků při březích řeky a
většinu cest a prostranství návsi. To bude
do budoucna usnadňovat realizaci plánovaných záměrů. Zdaleka nejvíce líčovým
celkem v majetku obce jsou pozemky v
okolí hřiště.

Karty objektů

V jádru obce se nachází pět objektů kategorizovaných v systému karet. Z toho tři ve vlastnictví obce.
Hlavní dominantou je kostel a fara.
V majetku obce se nachází hřiště, pamětní
deska a pomník u silnice. Nacházela se zde
bývalá hasičská zbrojnice, která není uvedená v kartách.

Seznam karet v kategorii STR - O - #
01 - KOSTEL
02 - FARA
03 - POMNÍK 1. SV. VÁLKY
04 - PAMĚTNÍ DESKA PADLÝM
05 - HŘIŠTĚ
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Identifikace center
a prostorových atraktorů V obci identifikujeme

Identifikované entrum obce

Identifikované entrum obce

dva hlavní a dva vedlejší prostory center
aktivit. První se nachází na návsi. Jsou v
centrální poloze a je zde přístup k službám
nebo jejich budoucím možnostem. Dalším
významným prostorem pro místní obyvatele je hřiště a jeho okolí, které skýtá
infrastrukturu a rezervy pro volnočasové
aktivity. Čtvrtým menším centrem je okolí
rybníčku, které svým chararkterem má relativně dobrý potenciál, v relativně blízké
vazbě, ikdyž přes cestu, se v současnosti
nachází občerstvení na parkovišti.

1
3

2

Identifikované entrum obce

7

8
5

4
6
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Charakter obce

Obec Boč je druhým největším sídlem v
území, má kompaktnější strukturu a přístup k řece, který nevyužívá. Je zde relativně
kompaktní centrum a na severu se zástavba liniově rozvíjí podél hl. silnice. Nachází
se zde drobná občanská vybavenost. Má
pěší vazby na Smilov a Kamenec. Stráž nad
Ohří je přístupná zpravidla motoristicky. Je
zde relativní vazba i na osadu U Glasnerů,
dnes s názvem Na Křižovatce.
1 Kostel sv. Václava a Mikuláše

2 Fara

3 Pomník padlým v I. světové válce

Postřehy v obci

I přes svou polohu mezi terénními
bariéramy řeky, kopců, lesů a silnice je pocitově obec vzdušnějsí a nepůsobí stísněně.
Kvůli zarostlým břehům zde zatím není pro
návštěvníka na první pohled znát, že tudy
protéká řeka. Výhodou je velmi dobře situované hřiště, lehce vyosené v vůči centru,
ale ne příliš daleko od něj. Vazba na turistickou stezku a řeku dává silnou naději na
úspěšný rozvoj tohoto prostoru.
4 Lávka a řeka

5 Prostor návsi

6 Hřiště a okolí

Okolní krajina

Nížinná poloha při řece neposkytuje takové krajinné výhledy jako ostatní obce.
Nachází se mezi úbočími kopců Nad Bočí a
Pekelská skála. Poslední jmenovaný kopec
svou výraznou výškou ohraničuje a usazuje sídlo a dává mu pevný pocitový a krajinný rámec. Okolní krajina je spíše zalesněná
a kopcovitá. Veliký terénní gradient a
přítomnost vícero druhů krajinných prvků
dává prostor pro širší paletu outdoorových
aktivit.
7 Ulička ve svahu nad návsí

8 Výhledy do krajiny směrem z centra na Pekelskou skálu
75

1 Parkoviště v centru

3 Průchod na hřbitov a ke kostelu

7 Náves se středovým ostrůvkem

5 Zadní prostor návsi

4 Lávka a řeka

7 Chatová oblast
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6 Hlavní ulička v centru

6 Hřiště a okolí

7 Zpevněné koryto potoka v centru
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BOČ
Pěší průchodnost
Boč je z pěšího hlediska relativně
dobře průchozí, dochází zde ovšem opět
ke kolizi s hlavním silničním tahem. Jelikož struktura zástavby je kompaktnější
a není tak liniová, jako ve Stráži, nachází
se zde více zackylených propojení bez
slepých větví, což dává možnost obcházení
překážek.
Kritickým bodem je v současnosti
říční lávka v havarijním stavu, která spojuje
žel. stanici a průchod na Kamenec.
Břehy řeky jsou v centru obce taktéž málo využívané a díky vzrostlé zeleni
nepřístupné. Situace se zlepšuje v místě
příbřežní chatové liniové zástavby, kde
břeh řeky je relativně živý a přístupný.
Seznam karet v kategorii BOC - I - #
I
BOC
04

01 - LÁVKA
02 - PROPOJENÍ PODÉL ŘEKY
03 - CHODNÍKY U HL. SILNICE
04 - CHYBĚJÍCÍ PROPOJENÍ
I
BOC
03

LEGENDA
		bariéra

I
BOC
02

		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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I
BOC
01

Karty objektů ve
Stráži nad Ohří
V jádru obce se nachází pět objektů
kategorizovaných v systému karet. Z toho
tři ve vlastnictví obce.
Hlavní dominantou je kostel a fara.
V majetku obce se nachází hřiště, pamětní
deska a pomník u silnice. Nacházela se zde
bývalá hasičská zbrojnice, která není uvedená v kartách.

Seznam karet v kategorii STR - O - #
O
BOC
01

O
BOC
04

O
BOC
03
O
BOC
02

01 - KOSTEL
02 - FARA
03 - POMNÍK 1. SV. VÁLKY
04 - PAMĚTNÍ DESKA PADLÝM
05 - HŘIŠTĚ

O
BOC
05
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

INFRASTRUKTURA

LIDÉ A SPOLEČNOST

••
Blízkost řeky
••
Dobrá výhledová panoramata
••
Existence územních rezerv pro
rozvoj struktury zástavby
••
Hodnotný neorománský kostel
••
Propojení přes řeku
••
Chráněná poloha mezi kopci při řece

••
Dobrá dopravní obslužnost
••
Obsloužení autobusovou a
železniční dopravou
••
Sportovní hřiště v optimální poloze
u řeky
••
Propojení druhého břehu přes lávku
a vazba na Kamenec
••
Existence základních sítí včetně
kanalizace

••
Místní identita obyvatel
••
Místní iniciativa s webovými
stránkami o obci
••
Existující prostor pro restauraci nebo
hospodu
••
Velký potenciál hřiště pro sportovní i
jiné volnočasové aktivity

••
Probíhá zde turistická stezka
••
Břehy jsou volné pro realizaci
různých záměrů
••
Koryta protékajících potoků tvoří
hodnotné průhledové osy do vnitřku
sídelní struktury

••
Vytvoření vazby hlavních
prostranství ve vazbě na řeku
••
Aktivace břehů řeky, vytvoření
cyklostezky a kvalitního pobytového
prostoru
••
Zahuštění zástavby na volných
pozemcích v centru obce
••
Možnost vytvoření chodecky velmi
příjemného prostoru
••
Přímé propojení centrálního náměstí
s řekou
••
Opravení povrchů uliček pod
kostelem a posílení významu tohoto
prostoru

••
Výběr optimální varianty obchvatu
silnice I-13, která nebude štěpit dané
území na severozápadě
••
Zprůchodnění území vytvořením
nových propojení pro pěší
••
Vytvoření zadní cesty z centra ke
kostelu
••
Vytvoření turistického zázemí,
informačního systému a naučných stezek
••
Rekultivace fotbalového hřiště,
vytvoření dalších sportovišť se společným
zázemím a posílení místa o zázemí pro
další volnočasové aktivity

••
Posílení již existujících center a
••
Vytvoření společného kulturního
prostoru pro setkávání
••
Aktivace prostoru hřiště a posílení
volnočasových aktivit

••
Rozvinout břehy a navrátit obci řeku
••
Rekultivovat zeleň a tím obnovit
průhledové osy v obci.
••
Opravit lávku na Kamenec a rozšířit
tak možnosti průchodnosti územím
••
Zprůchodnit okolí silnice I 13
••
Kultivovat vyústění místních potoků
do řeky a vytvořit tak atraktivní místa k
zastavení
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

INFRASTRUKTURA

••
Zanedbané břehy
••
Nejasná pozice centra a těžiště obce
••
Rozdělení obce hlavním silničním
tahem
••
Ohrožení chodců dopravou
••
Fragmentace širšího území hlavním
silničním tahem
••
Náměstí plní funkci parkoviště a
,,odkladiště,,

••
Chybějící kanalizace
••
Špatný stav povrchů cest
••
Přebujelá nekvalitní zeleň
••
Nedostatečná občanská vybavenost
••
Kritická situace průchodnosti v
centru podél silnice I 13
••
Tranzitní, hlavně kamionová doprava
skrz centrum

••
Současné nedostatečné zázemí pro
kulturní aktivity
••
Nepřítomnost doplňkové
infrastruktury pro turisty
••
Nečitelnost obce pro vodáky při
pohledu z řeky

••
Struktura zástavby na
severovýchodě je příliš rozvolněná a
netvoří urbanisticky kvalitní prostor

••
Turismus bude tímto místem
pouze protékat a bez realizace potřebné
infrastruktury a odbytových míst bude
spíše pouze přítěží.
••
Ponechání zeleně bez údržby nebo
prořezu a setrvání v nepřehlednosti
veřejných prostranství.
••
Přebujelý rozvoj chatové oblasti

••
Vybrání nepříznivé varianty
obchvatu frakmentující krajinu a
odstřihávající obec od směru na Hrzín a na
Smilov.
••
Neopravení lávky přes řeku odřízne
obec zcela od nádraží
••
Neorganizovaný rozvoj obce může
způsobit přetížení kapacit místních sítí,
zejména kanalizace

••
Dlouhodobě přetrvávájící situace s
nedostatečnou občanskou vybaveností.
••
Negativní vliv vylidňování v případě
nezlepšení občanské vybavenosti a
kultivace prostoru

••
Obci hrozí, že zde převládne tranzitní
funkce

OSTATNÍ
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Kamenec
Kamenec

je menší víska na
pravém břehu Ohře. Prochází tudy komunikace III. třídy propojující Stráž nad Ohří
a Okounov. Obec má vazbu na Korunní a
přes řeku na Boč. V současné době je ale
lávka přes řeku v havarijním stavu. Je zde
velmi dobrá dostupnost na železniční
zastávku Boč, která je na znamení. Cesta ke
stanici nemá pevný povrch, je bahnitá, ale
je lemována veřejným osvětlením a alejí.
V současné době je zde evidováné
??? obyvatel.
Nenachází se zde žádná občanská
vybavenost.
Zeleň v obci je málo udržovaná. V
centru obce dominují dvě vzrostlé lípy. Při
cestě směrem na Boč se podél aleje vzrostlých stromů vyskytují i měnší keře a
náletové dřeviny.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Centrem obce prochází komunikace
III. tř se špatným asfaltovým povrchem.
Ostatní cesty jsou nezpevněné, travnaté
nebo ze zvětralého mlatu. Cesta na nádraží
nemá adekvátní povrch a je neodvodněná.

Je zde přítomno elektrické vedení
nadzemní, na jeho sloupech se taktéž
nachází veřejné osvětlení.
Nejsou zde přítomny datové sítě.
Není
zde
přítomný
rozvod
plynu.
VAZBY
Vazba sídla je hlavně
nádraží. Dále směrem na Boč,
stavu lávky přes řeku je tato
oslabena. Další vazba je ne
Okounov v sousedním KÚ.

na místní
avšak kvůli
vazba nyní
Korunní a

MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Sídlo se nachází na terase nad řekou
a při úpatí kopců směrem na jiho východ.
Je zasazeno v těchto pevných terénních
bariérách. Navíc jiho východní část území
je vojenský prostor, což determinuje tvar
sídla a vazeb.
OSTATNÍ POSTŘEHY
V obci se nachází malý zarostlý
rybníček, V centru obce bývala kaple.

INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
V obci není rozvedena kanalizační
ani vodovodní síť. Získávání vody a její
likvidace je řešeno individuálně. Nachází
se zde sice jeden kanalizační rozvod, ale
jeho použitelnost je diskutabilní.
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KAMENEC
Základní mapa

84

KAMENEC
Ortofotomapa

85

KAMENEC
Pěší průchodnost
Kamenec je z pěšího hlediska, co se
týká centra, velmi dobře průchozí, jelikož
se jednáo malou vísku bez strukturálních
problémů zástavby.
Nedostatečná průchodnost je identifikována na jižní straně území, kde skrz
soukromý oplocený pozemek nelze projít
dále do lesa u paty kopce Stoličná. Tento
prostor se nachází na území vojenského
újezdu s promněnlivou možností přístupu.
Cesta směrem k žel. stanici a na
Boč je průchozí, avšak s nekvalitním rozbahněným povrchem se známkami vodní
eroze.
Není zde přímá prostupnost k
řece, ale tento problém není adrasován v
kartách infrastruktury.

I
KAM
01

Seznam karet v kategorii KAM - I - #
01 - NEZPEVNĚNÁ CESTA
02 - CHYBĚJÍCÍ PROPOJENÍ

LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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I
KAM
02

Karty objektů ve
Stráži nad Ohří
V obci Kamenec se nenachází žádné významnější objekty, Je zde několik
zřícených stavení a stodol. V centru se
nachází křížek, který je provizorní a je
pravděpodobně připomínkou zaniklé kapličky či kříže.

Seznam karet v kategorii KAM - O - #
- nejsou evidovány -

87

Identifikace center
a
prostorových
atraktorů Situace v obci je

z tohoto heldiska velmi jednoduchá.
Současné centrum zde vidíme pouze jedno
a identifikujeme ho v prostoru návsi, na
styku pěší cesty na Boč a probíhající silnice
na Korunní a Okounov.
Nachází se zde dvě vzrostlé lípy,
provizorní lavička, křížek a kontejnery na
tríděný odpad. V těsné blízkosti hlavního
centra se nachází menší, většinou travnaté
zálivy veřejného prostoru, ale nenachází
se na nich prvky jako sousedské lavičky.
Výjimkou v relativně kompaktní a
centrické struktuře obce je samota u silnice
směrem na Okounov a ve zbytku katastru
samostatná stavba u řeky za tratí.

2

4
17

6
3

5
8
Identifikované entrum obce s lipami

88

Charakter obce

Hlavním zpevněným povrchem v celé vsi
je průběžná silnice. Ostatní veřejné plochy
jsou buď travnaté nebo rozbahněné a
neupravené.
Centrum obce působí domácky a
útzlně. Je zde vyvážený poměr stinných
a osluněných prostorů. Neudržované
nebo zřícené stavby dávají prostoru
melancholický nádech. Víska působí velmi
klidně.
1 Křížek na návsi

2 Cesta k nádraží a na Boč

3 Prostor předzahrádky na návci

Postřehy v obci

Množství vzrostlých stromů v centru obce
sice znemožňuje široké pohledy do krajiny,
ale na druhou stranu jednotlivé pohledy
směruje a koncentruje do užších paprsků.
To spolu se skutečností, že tyto stromy
dávají stín, přispívá k již zmíněnému
útulnému, ale nesešněrovanému dojmu.

4 Zřícenina v blízkosti návsi

5 Objekt u cesty na Korunní

6 Zatravněná plocha na návsi

Okolní krajina

Poskytuje pozoruhodné výhledy. Díky
velmi lehce vyvýšené poloze vsi a luk okolo
působí zdejší extravilán vzdušně. Poloha
lesa a neprůchozího prostoru v zátylku
obce, spolu s kopcovitým terénem přes
řeku a v dálkových pohledech evokuje
pocit bezpečí, ikdyž z praktického hlediska
může působit jako bariéra.

7 Prostor návsi

8 Výhledy do krajiny na jih směrem ke Stráži
89

Historické mapy
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1842

Ukazuje, že v centru obce se
nacházel rybníček. Zástavba oproti současnosti byla kompaktnější a tvořily jí hlavně
hospodářské dvory. V centru obce se nacházela kaplička.
Cesty v území se větvily do lesů,
k řece a směrem na Boč. Okolní krajina směrem k řece byla odlesněná. Předpokládáme, že tehdy byly viditelné skály a
přírodní útvary. V okolí obce se nenacházely samostatné dvory nebo samoty.

1938

V centru obce je opět viditelná kaplička. Objevuje se zde i železniční
trať. Krajina se opět zdá být odlesněná.
Okolní cesty zpravidla lemují stromořadí.
Jihovýchodní část území směrem do lesů
měla větěí přístupnost než je tomu v
současnosti.

1956

Okolní krajina je opět méně
zalesněná, zeleň má pevnější strukturu
a jasně ohraničuje ostatní volné plochy.
Západní cesta k řece je jasně viditelná.
Struktura obce je oproti současnosti beze
změny, pouze jse zde více objektů, ze
kterých jsou dnes ruiny. Střed obce má
kultivovanější zeleň. V centru je patrný
rybníček.

2005

je skoro totožná se současným
stavem. V centru obce se nacházelo velké
množství vzrostlých stromů. Okolní krajina začíná být více zalesněná. Na okraji vojenského prostoru jsou zde patrné menší
mladší stromy.
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I
KAM
01

I
KAM
02

P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty se
v obci Kamenec skoro nenachází. V centje umístěn provizorní křížek. Jeúzemím je v detailu intravilánu rulikožobce
jde o vísku s historicky zemědlským

velmi dobrá, některé povrchy jsou nezpevněné. Na jihu chybí propojka dále do krajiny. Na severu vede cesta k nádraží, která
má nezpevněný povrch. Lokálně jsou viditelná poškození nezpovněných povrchů
kvůli neřešenému odvodnění cest.
Průchodnost v extravilánu je zde
komplikovaná. Na jihovýchodě v lesích
tvoří bafiéru vojenský prostor. Přístup k
řece je odříznutý žaelzniční tratí a lokálně
i skalnatým terénem. Navíc je celé území
ve zvýšené poloze vůči řece. Propojení
směrem na Boč a na nádraží existuje, ale je
ve špatném stavu, navíc lávka přes řeku je
v havarijním stavu.

92

zaměřením, nejsou zde žádné existující
kulturně významné stavby.

Pozemky v majetku Hodnotné objekobce Větší územní rezervy má obec ty se zde zpravidla nevyskytují. Jsou

na jihu území. Ty mohou sloutžit buď jako
prostorové rozervy pro případný pozdější
rozvoj obce nebo jako rezerva k pozemkovému vyrovnání v případě identifikace
jiné lokality budoucího rozvoje. Podstatnou výhodou je, že tyto dva pozemky spolu sousedí a dohromady jsou tvarově kompaktní.
V majetku obce jsou i vedlejší cesty
a propojky směrem na Boč a k řece. To usnadňuje jejich případnou pozdější úpravu.

zde patrná torza starých stodol a chalup.
Kompaktní urbanistická struktura je tímto
proředěná.
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••
Blízkost řeky
••
Kompaktnost sídla
••
Pozice v zákrutu řeky tvoří dobrá
panoramata

••
••

••
Vytvoření nových povrchů a zatraktivění průchodu obcí

••
Zorganitování struktury zeleně a
vytvoření jasných rozhraní lesa
••
Zprůchodnění území vytvořením
nových propojení pro pěší, hlavně k řece
••
Zlepšení stavu komunikací pro motoristy i pro pěší
••
Vytvoření turistického zázemí, informačního systému a naučných stezek

P
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Dobrý stav komunikace po opravě
Rovinatost území
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LIDÉ A SPOLEČNOST

OSTATNÍ

••
Menší počet obyvatel umožňuje
sousedský život.
••
Obcí prochází turistická stezka a cyklostezka, možnosti pro turistické zázemí

••
Poloha v kratší vazbě na okolní obce,
zejména na Okounov. a dobrá dostupnost
směrem na Klášterec nad Ohří.
••
Rybníček v centru obce

••
Příchod nových obyvatel v rámci
nové výstavby

••
Při propojení s řekou se Kamenec
stane vítaným místem pro koupání a cyklistickou zastávkou.
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LIDÉ A SPOLEČNOST

••
Zanedbané břehy
••
Značná terénní převýšení
••
Izolovanost zástavby pravého a
levého břehu
••
Svažitý terén v místě centra

••
Chybějící kanalizace
••
Špatný stav ostatních mlatových cest
••
Nedostatečná prostupnost územím
••
Chybějící propojení přes řeku
••
Přebujelá nekvalitní zeleň
••
Cesta směrem k nádraží není odvodněná a je v nekvalitním stavu

••
Příliš malý počet obyvatel k organizovanějšímu kulturnímu životu.

••
Celkově hrozí stagnace obce v
současném úpadkovém trendu

••
Ponecháním infrastruktury
v současném stavu hrozí zastavení
budoucího rozvoje.
••
Případný divoký rozvoj sídla bude
znamenat neúměrné náklady na inženýrské rozvody
••
V případě zpětného zařazení
pravobřežního obchvatu do výběrového
procesu hrozí obci odstřižení a fragmentace krajiny

••
Hrozí odstřižení místních od zbytku
obcí.
••
Při současném trendu vylidňování
hrozí obci v déledobějším horizontu zánik
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Korunní
Charakteristika
Korunní je menší sídlo na pravém
břehu Ohře situované v ohybu silnice
III. třídy č.1987. Žije zde v současnosti
??? obyvatel. Nenachízí se zde žádná
infrastruktura služeb.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Centrem obce prochází komunikace
III. tř se špatným povrchem. Jsou zde
viditelně potrhané nestabilní krajnice,
hlavně v místě zatáčky.
INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
V obci se nachízí elektrické vedení
s veřejným osvětelním integrovaným
na sloupech. Dále je do spodní části
území z protějšího břehu přivedena
telekomunikační síť, avšak nezdá se být
napojená a rozvedená do obytné zástavby.
Jsou zde dvě větve vodovodu,
každá napájená ze samostatného zdroje
- pramene pitné vody. Kanalizace není
zřízena. Plyn není zaveden.

MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Zastavěné území se nachází na
konci údolí mezi kopcem Stoličná a dalším
kopcem bez jména. Původně tímto údolím
procházela cesta dál do Doupovských hor.
Korunní tedy ležela jakoby na rozcestí. Pod
obcí protéká řeka, od které je oddělená
skalnatým terénem.
OSTATNÍ POSTŘEHY
Na příjezdové cestě k objektu č.ev. 9
jsou patrné stopy po vodní erozi, cesta je
prý v zimě špatně sjízdná a neodvodněná
koroduje.
Pomyslené centrum se nachází v
ostrém ohybu silnice a spojnice s cestou
pokračující do žlabu mezi okolními kopci.
Tato kompozice dává vzhiknout skutečnost
fungujícímu
místotvornému
prvku
,,trojuhelníku na rozcestí. Ten sice není v
současné době nijak významně pojatý,
roste na něm pouze vysoká borovice, ale
poskytuje prostor pro zřízení potkávacího
bodu a následného podpoření centra.

VAZBY
Korunní má pouze dvě vazby, jelikož
leží na silnici v komplikovaném terénu z
bariérou vojenského prostoru v zádech. Po
silnice je spojena s Kamencem a Stráží nad
Ohří. Před Stráží je odbočka na Korunní
KyselkuKyselku. Nachází se zde areál
stáčírny minerálních vod.
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KORUNNÍ
Základní mapa
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KORUNNÍ
Ortofotomapa
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Historické mapy
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1842

Základní rozvržení obce
zůstává identické i v dnešní době. Oproti současnosti je však patrná silnější jihovýchodní vazba směrem na bývalý
Doupov. Tato větev je dnes kvůli vojenskému prostoru slepá a hraje vedlejší
roli.
Na východě se nacházela dnes zaniklá myslivna (Jagerhaus). Podél lesa vedla cesta a na ní kolmé propojení z centra.
Cesta v dnešní době neexistuje, ale kolmá
propojka se zachovala v podobě slepé
soukromé cesty.
V okolní krajině se nacházely selské
dvory, jejichž stopy jsou patrné dodnes.
Ať už v podobě současné zástaby nebo
zřícenin.

1938

V centru obce je opět viditelná kaplička. Objevuje se zde i železniční
trať. Krajina se opět zdá být odlesněná.
Okolní cesty zpravidla lemují stromořadí.
Jihovýchodní část území směrem do lesů
měla větěí přístupnost než je tomu v
současnosti.

1956

Zeleň v krajině má pevné
ohraničení, je zde méně lesních porostů
oproti dnešku. Struktura obce je beze
změny. Objekty směrem k řece se zdají být
využívané.

2005

je skoro totožná se současným
stavem. V centru obce se nacházelo velké
množství vzrostlých stromů. Okolní krajina začíná být více zalesněná. Na okraji vojenského prostoru jsou zde patrné menší
mladší stromy.
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pomník obětem
I. světové války

I
KOR
01

I
KOR
02

P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty
Nachází se zde pomník u cesty a v rámci
obce se na jihu nachází pohřebúzemím se zdá být velmi katastur
ní kapla Karla Golsdorfa. Územím prochází
špatná. Nachází se zde velké množštví
bodových i liniových bariér. Území je spodní částí zapasováno do vojenského prostoru, je zde velké množství terénních hran a
skalisek. Průchodnost je relativně dobrá
podél hlavní silnice, ovšem kolmo na ní
vedou rozbahněné neupravené cesty. U
cesty vedoucí k řece není na první pohled
jasné, kde přesně začíná.

102

červená pěší stezka a cyklostezka. Nenacházejí se zde další významnější stavební
hodnoty.

O
KOR
01

O
KOR
02

Pozemky v majetku Hodnotné objekty
U SILNICE
obce V majetku obce jsou zmíněné 0102 POMNÍK
POHŘEBNÍ KAPLE KARLE GOLSDORFA

problematické cesty. Dále větší množství
pozemků u řeky.
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KORUNNÍ
Pěší průchodnost

I
KOR
01

I
KOR
02

LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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KORUNNÍ
Karty objektů
O
KOR
01

O
KOR
02
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Identifikace center
a prostorových atraktorů Hlavní pomyslné cen-

trum tvoří trojuhelník při napojení cest v
centru obce. Tam vzniká potenciál pro vytvoření libovolného místního iniciačního
prvku. Poloha je centrická a lehce vyosená
oproti probíhající komunikaci.

6

2

1
5
4 1

Identifikované entrum obce
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7

Charakter obce

Pozice těžiště obce v ohybu silnice dává
Korunní tranzitní charakter bez možnosti
zastavit se. Vazba ne řeku sice existuje,
ale je velmi slabá a poměrně dlouhá.
Je zde výhled do krajiny ze skalisek na
severu území, ale jsou špatně přístupné.
Hlavní klovou částí je slepá komunikace
obklopená zástavbou, která vede dál do
kopců. Není zde žádná vybavenost ani
významnější objekty.
1 Objekt v ohybu křižovatky

2 Slepá cesta do kopců

3 Prostor s kontejnery a infotabulí

Postřehy v obci

Směrem k řece se nachází rekreační objekty,
které se od pohledu zdají být vybydlené.

4 Prostorové parametry ohybu silnice

5 Největší objekt v obci

6 Výhled na obec

Okolní krajina

Krajina na jihu má velmi výrazný kopcovitý
terénní reliér. Na sever se svažuje k řece,
avšak naráží na bariéru železnice. Je
zde velké množství skal a neprůchozích
terénních bariér.

7 Prostor návsi ,,trojúhelník,,

8 Výhledy do krajiny na jih směrem ke Stráži
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ
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K Y

INFRASTRUKTURA

••
Blízkost řeky
••
Dobrá výhledová panoramata
••
Zasazení do terénu poskytuje stín
••
Existence územních rezerv pro realizaci obecních projektů (oprava cest, rozvojové plochy)

••
••

••
Užší propojení obce s řekou
••
Realizace odpočívadla a setkávacího
prostoru v místě ,,trojúhelníku,,

••
Zpevnění povrchů cest
••
Kultivace povrchů v okolé hlavní
cesty (parkování, zastavení vozidel)
••
Zorganizování parkování podél
hlavní cesty

P
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Dobrá dopravní obslužnost
Existence veřejného osvětlení

S

T

I

K O
LIDÉ A SPOLEČNOST
••
Jsou zde převážně trvale žijící obyvatelé

••
Vytvoření odpočívadel a míst k
zastavení

R U

N

N

OSTATNÍ
••
Je zde vazba na Korunní Kyselku a
stáčírnu minerálních vod

Í

S

W O T

A

N

ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ
••
••
••

Zanedbané břehy
Značná terénní převýšení
Bariéra železnice

••
V případě rozvoje nové zástavby
podél hlavní silnice budou narůstat problémy s kolizí automobilové a chodecké
dopravy
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INFRASTRUKTURA

LIDÉ A SPOLEČNOST

••
Chybějící kanalizace
••
Špatný stav povrchů cest
••
Velmi špatný stav silnice a krajnic
••
Zatrubnění potoka je opatřeno
kanálovými kryty, které nedoléhají nebo
chybí.
••
Nedostatečná prostupnost územím
••
Nedostatečná občanská vybavenost

••
Špatná demografická situace - trend
úbytku obyvatelstva

••
Hrozí degradace povrchu silnice a
trhíní krajnic.
••
Hrozí zranění osob kvůli nepřítomnosti kanálových krytů na zatrubněném
potoce.

••
••
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OSTATNÍ

Větší odliv mladších obyvatel
Chátrání současných objektů
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Smilov
Charakteristika
Je menší níže položenou obcí. V
bezprostřední blízkosti na severu probíhá
hlavní tah silnice I -13, kterou ovšem
není dopravně zasažena, pouze v menší
míře akusticky. Obec je od komunikace
oddělena bariérovou liniovou zelení. V
současnosti zde žije ??? obyvatel. Jedná
se o typologicky ne zcela určitelnou ves
blížící se návesové vsi s nepravidelnou
návsí a úsekovou plužinou. Historicky tudy
probíhala hlavní cesta z Boče na Klášterec.
Nenachází se zde občanská
vybavenost.
Smilov
je
obsloužen
autobusovou hromodnou dopravou. Je
zde pro každý směr jedna zastávka při
silnici I 13. Tyto zastávky jsou přístupné
pěší cestou skrz menší rokli na severu obce.
V centru návsi stojí kaple. Za touto
kaplí se nachází kdysi funkční kamenná
kašna.
Sídlem prochází cyklostezka č. 3005.
Není zde žádné významnější vybavení pro
turisty. Sídlo se nachází v blízkosti řeky,
ale kvůli skalnatému terénu a lesu u břehů
řeka není vidět.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Hlavním zpevněným povrchem
veřejnch prostranství v obci je asfalt, který
je v obzvlášť špatném stavu. Dále se zde
nachází mlat vysypaný štěrkem. Další
povrchy jsou travnaté.

INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
V
obci
jsou
rozvedeny
telekomunikační a elektrické sítě na
sloupech s integrovaným veřejným
osvětlením. Nachází se zde obecní
vodovod. Kanalizace ani plyn nejsou
přítomny. Severně od obce prochází
plynovod VTL. Stejná situace je i v osadě U
Glasnerů.
VAZBY
Nejbližší vazba je na Boč a to i pěší.
Dále spojnice s osadou U Glasnerů na
silnici I 13 a dále na Malý Hrazín. Další vazby
vedoucí mimo už katastr jsou na Perštejn a
Lužný.
MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Zastavěné území obce se nachází v
mírném terénním úžlabí na terénní lavici
mezi kopcem Špičák a prudší skalnatou
hranou na břehu řeky. Struktura sídla je
kompaktní, okrouhlá s trojúhelníkovitým
blokem v centru.
OSTATNÍ POSTŘEHY
Podle informací od místních obyvatel
by měla být na okraji obce zaústěna stoka
nebo vodu přivádějící štola s průchozími
parametry.
Smilov má charakter klidné vísky
vhodné ke klidnějšímu životu s vynikající
dostupností služeb v Boči a Perštejně.
Nachází se zde větší množství
zchátralých objektů.
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SMILOV
Základní mapa
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SMILOV
Ortofotomapa
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Historické mapy

114

1842

ukazuje, že v centru obce
se nacházel rybníček spolu s kaplí. Zástavba oproti současnosti byla rovnoměrnější a kompaktnější a tvořily jí hlavně hospodářské dvory. V centru obce se nacházela
kaplička.
Cesty v území se větvily do lesů, k
řece a směrem na Boč a osadu U Glasnerů.
Okolní krajina směrem k řece byla více
odlesněná než je tomu v současnosti. Předpokládáme, že tehdy byly viditelné skály a
přírodní útvary. V okolí obce se nacházely
samostatné dvory nebo samoty.

1938 Centrem obce probíhala hlavní

cesta. Podél cest jsou patrné aleje stromů.
Centrum obce se zdá kompaktnější.

1956

Okolní krajina je méně zalesněná, zeleň má pevnější kontury. Krajina na jihu není zalesněná vůbec. Není zde
ještě patrná stopa silnice I 13, hlavní tah
směrem na Klášterec tečuje obec ze severu. V centru obce je více objektů, ze kterých
jsou dneska ruiny. Centrum obce vypadá
kultivovaněji co se týká povrchů a zeleně.

2005

je skoro totožná se současným
stavem. V centru obce je vidět ještě střecha objektu, ze kterého jsou dnes jen obvodové zdi. U severní cesty přibyla nová
zástavba.
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I
SML
04

I
SML
01

I
SML
03

I
SML
02

P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty se
v obci Smilov nachází v podobě kapličky a
kamenné kašny. Větší selská stavení
územím je v této obci do- reliktu
jsou dnes již rozbořena a zbyly znich jen

brá. Povrchy v centru obce jsou sice nezpěvněné a místy rozbahněné, ale většinou
jsou dostačující. V obci chybí propojka
směrem na jihozápad do údolí. Propojení s
autobusovou zastávkou existuje, ale jecho
stav je nedostačující.

116

obvodové zdi.

O
SML
01

Pozemky v majetku Hodnotné objekty
Hodnotným prvkem je zde kaplička, část
a údajná odvodňovaví štola v jentru
obce V majetku obce se nachází kašny
obce.
převážně cesty a hlavní veřejné prostory.
Z části je obcí vlastněna i propojka na autobus. Na jihu území je množství obecních
pozemků v místě skal a břehů.
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SMILOV
Pěší průchodnost
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LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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Identifikace center
a prostorových atraktorů V současnosti se zde na-

cházejí dvě až tři pomyslná centra aktivit.
První je na hlavní návsi před kapličkou,
druhé narohu průběžné cesty a uličky do
centra. Nachází se zde nádoby na odpad
a informační tabule. Třetí centrum je spíše
abstraktní a leží v roklince při pěší spojnici
k autobusové zastávce.
Identifikované entrum obce

4

7
5

6
2
1
3

8
Identifikované entrum obce

120

Identifikované entrum obce

Charakter obce

Jedná se o menší obec s poměrně přehlednou centrickou strukturou. Nachází se zde
opět větší množství riun a zchátralých objektů. Výrazným prvkem jsou zde dřevěné
sousednské ploty a uličky mezi nimi dávající zdejšímu prostoru charakter. V centru se nachází zchátralá kaplička se zbytky kamenné kašny. Jižním směrem vedou
cesty k řece a dál do krajiny. Není zde žádná občanská vybavenost, ale je zde dobrá
dostupnost na Boč, Klášterec a Perštejn.
1 Kaple v centru

2 Zbytky původní kašny

3 Rozcestí na návsi

Postřehy v obci

Hodnotou jsou zde prvky charakteristické
pro malou vesnici. Dřevěné nižší ploty,
staré stodoly, klidné uličky.

4 Zarostlý žleb

5 Rozcestí u centra

6 Zelená propojka

Okolní krajina

Okolní volná krajina je zde volnější plná luk
a polí. Cesty jsou oboustranně lemovány
stromořadími. Na severu je krajina ostře
přerušena hlavním silničním tahem. Na
jihu rostou převážně lesy a terén se svažuje směrem k řece.

7 Horní silnice

8 Pohled do krajiny
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ
••
••
••
••
••

Blízkost řeky
Kaplička jako dominanta
Historická kašna
Kompaktnost zástavby
Dobrá vazba na Boč
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INFRASTRUKTURA

••
Výsadba bariérové zeleně s tlumící
akustickou funkcí vůči silnici I-13
••
Zpevnění a úprava povrchů v jádru
obce
••
Zpřístupnění řeky upravenými pěšinami
••
Zorganizování parkovacích prostor v
obci
••

P

N

I

LIDÉ A SPOLEČNOST

••
Dobrá dopravní obslužnost
••
Obsloužení autobusovou dopravou
••
Průjezdnost obcí usnadňující obslužnost při sběru komunálního odpadu
••
Zdroj pitné vody v blízkosti obce

••

••
Výběr optimální varianty obchvatu
silnice I-13
••
Zprůchodnění území vytvořením
nových propojení pro pěší
••
Zřízení zpevněné pěší komunikace
směrem k autobusové zastávce

••
Vytvoření prostoru společného griloviště na severní straně obce
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Přítomnost cyklostezky
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OSTATNÍ
••
Dobrá dostupnost na Klášterec a
Perštejn

••
Zorganizování místa pro kontejnery
na tříděný a komunální odpad
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LIDÉ A SPOLEČNOST

••
Neudržované pěší cesty směrem k
řece jsou ve špatném stavu
••
Množství náletové zeleně
••
Velké množstní zchátralých a
mnohdy zřícených objektů
••
Akustická zátěž od silnice I-13

••
Špatné a mnohdy nezpevněné
povrchy komunikací v jádru obce
••
Autobusová zastávka ve směru na
Ostrov je přístupná pouze přes frekventovanou silnici I-13
••
Neexistence pouličního osvětlení
••
Neexistence veřejné kanalizace

••
Vylidňování obce
••
Obec je příliš malá na realizaci
společenských prostor, tato skutečnost by
se měla řešit na komunitní úrovni

••
Vybrání jižní zelené varianty
obchvatu

••
Nerozvinutí základní infrastruktury a
díky tomu přenos zátěže na okolní krajinu.
••
Cesty v okolí zůstanou neodvodněné
, zhorší se zak eroze v území.

••
Dlouhodobě přetrvávájící situace s
nedostatečnou občanskou vybaveností.
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Malý
Hrzín
Charakteristika
Je menší výše položenou obcí, která
se nachází v ohybu silnice směrem na
Srní. V současnosti zde žije ??? obyvatel.
Historicky se jedná o horskou lánovou ves
s liniovou návsí. Lánová struktura zde kvůli
neúrodnosti půdy dosahuje značných
délek. Tato struktura je patrná dodnes ve
formě antropogenních terasovitých valů.
Nenachází se zde občanská vybavenost. Centrem obce prochází dva pruhy
veřejných prostor, které slouží jako pěší
propojky.
Historicky zde existoval hostinec. Je
zde kaplička a množství architektonicky
hodnotných
dvoupatrových
domů
chlévového typu.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Obcí prochází zákruta silnice se
zpevněným asfaltovým povrchem. Ostatní
povrchy propojek skrz jádro obce a zálivů
okolo silnice jsou buď travnaté nebo
vysypané štěrkovou frakcí.
INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
V obci jsou rozvedeny pouze
elektrické sítě v nadzemním vedení ze
směru od Boče na Srní. Na elektrických
sloupech jsou integrovány hlavice
pouličních svítidel. Datové sítě se
zde také nenacházejí. N e f u n g u j e

zde vodovodní řad ani zde neexistuje
kanalizace. Čerpání a likvidace vod se
řeší individuelně. Jižně od obce probíhá
páteřní plynovod VTL, avšak bez odbočky
na Malý Hrzín.
VAZBY
Malý Hrzín se nachází ve vyšší poloze
a tvoří silnou vazbu se sousedním Srním.
Dá se odsud relativně dobře dostat k osadě
U Glasnerů na silnici I 13 a dále na Boč
MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Zastavěné území se nachází ve
větším sklonu na jižní stráni kopce Obora.
Osa sídla a tedy původní návsi vede
kolmo na vrstevnice, což znamená strmé
stoupání. To je i důvod průchodu oblouku
silnice, aby si svým sklonem nadbíhala po
vrstevnicích.
Z vyšších poloh nad obcí se naskýtají
impozantní dálkové výhledy do krajiny
směrem na Doupovské hory. Jsou odsud
vidět sídla na druhém břehu Ohře. Srní ani
Boč nejsou v pohledech na první pohled
zřetelné.
OSTATNÍ POSTŘEHY
V současnosti došlo k zániku
obecního rybníčku kvůli rozprodeji
pozemků. Koncept hlavního osového
prostoru má stejný charakter jako v Srní,
avšak je zde pouze jedna spojnice v zákrutě
125

MALÝ HRZÍN
Základní mapa
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Malý Hrzín
Ortofotomapa
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Historické mapy
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1842

V centru se nacházela podlouhlá náves, evidentně svažitá, s kaplí a
rybníčkem. Kolmo na ní a čelem ze svahu byly postaveny bydlicí budovy. V tadní
části kolmo na ně stodoly. Do jednotlivých
dvorů ústily úvozové cesty, které vedly po
hranách kamenných terasovitých remízků.
Nejsou zde viditelné žádné okolní osady.

1938

Objevuje se zde serpentina
silnice, obec ztratila náves a svůj liniový
charakter. Přtrvala kaplička v centru.

1956

Krajina je přehlednější a
není tolik zalesněná. Sídlo díky rebulované
zeleni nesplývá tolik s okolní krajinou.
Oproti současnosti však nejsou charakteristické remízky tolik patrné, jejich zeleň je
řidší. Oproti dřívějšku a dnešku zde nejsou
patrné sady ve východní části obce. Struktura obce se od současného stavu příliš
neliší.

2005

je skoro totožná se současným
stavem. Menší dřeviny ještě nebyly takového vzrůstu jako dnes.
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venkovský dům
chlévového typu
I
MHZ
01
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MHZ
04
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P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty V
obci Malý Hrzín se nachází četné architekhodnotné selské objekty. Tato
územím Je relativně dobrá, tonicky
oblast je adeptem na vyhlášení památ-

avšak kvalita povrchů v centru obce je velmi nízká. Chybí používané pěší propojení
na Srní a směrem na Smilov.
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kovou zónou.

usedlost s portálem
renesančního typu

O
MHZ
01
O
MHZ
03

O
MHZ
02

O
MHZ
02

Pozemky v majetku Hodnotné objekty
se zde vyskytují čtyři, které jsou zapsány v
obce Ve vlastnictví obce se nachází katalogu památek.
hlavní parcely v centru obce. To usnadní realizaci opatření v propojkách. Zbylé
pozemky propojující obec se Srním a Smilovem jsou v soukromých rukou. Obec zde
vlastní značné výměry lesních pozemků.
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MALÝ HRZÍN
Pěší průchodnost
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LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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Objekty v území
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Identifikace center
a prostorových atraktorů Centrum obce Malý

Hrzín je identifikováno mimo hlavní dopravní cestu. Nachází se v okolí kaple a
dvou propojek, kde podle jedné z nich
teče malý potok. Je zde klidné a dostupné
místo s nezaměnitelným charakterem.

8

13

10

3
4

11

16

6
9

5
14 7
Identifikované entrum obce
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1

2
15

Charakter obce

Jedná se o specifickou obec svým charakterem i strukturou. Není zde takové množství
ruin jako je tomu v dalších obcích. Jsou zde
nezabydlené objekty, ale často ve stavu
opravitelnosti. Obec působí kompaktním
dojmem a sousedskostí.

1 Propustka potoka pod silnicí

2 Zatáčka s výhledem na Doupovské hory

3 Prostor před vjezdem ke kapli

Postřehy v obci

Množství vzrostlých stromů v centru obce
sice znemožňuje široké pohledy do krajiny.

4 Kaple

5 Příklad kultivovaných opěrných zídek

6 Místní sad a louka

Okolní krajina

Poskytuje velmi unikátní dálkové pohledy
na Doupovské hory a směrem na Kadaň.
Jsou odtud vidět hlavní vrcholy okolních
kopců. Obec však není turisticky frekventovaná,

7 Zaplevelené okraje propojující cesty

8 Výhledy do krajiny směrem na Doupovské hory
135

10 Památkově chráněný objekt č.ev.133

9 Pěší propojka obcí

13 Výhled na Pekelskou skálu

15 Zastíněné výhledy do
krajiny na východ

16 Struktura opěrných teras

136

11 Horní prostor bývalé návsi

12 Kaplička

14 Prostor propojovací cesty

17 Sad

18 Boční pohled na kapli
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

INFRASTRUKTURA

••
Hodnotná historická pozemková
struktura pozemků
••
Unikátní výhledy do krajiny
••
Čitelné původní terasové valy a
úvozy
••
Propojení obce pěšími cestami podél
vodní strouhy
••
Objekt kapličky
••
Blízkost turisticky atraktivním
místům s dobrými výhledy
••
Památkově chráněná Hrzínská lípa

••
Dobrá dopravní obslužnost
••
Veřejné osvětlení
••
Elektrifikace přes stejné vedení jako
na Srní

••
Silná místní komunita
••
Soudržnost s komunikou ze Srní a
úzká vazba na tuto obec
••
Otevřenost soukromých prostor,
před některými objekty nejsou ploty

••
Potenciál kultivace prostoru v okolí
vodní strouhy
••
Potenciál pro zachování charakteristického rázu obce a její zástavby
••
Zřízení naučné stezky, vyhlídkového
místa a základní turistické infrastruktury
včetně míst či přístřešků na přespání
••
Úprava ploch a zahrádek před objekty

••
Zřízení obecního osvětlení
••
Napojení na optické komunikační
sítě ve sdruženém vedení s elektrickými
••
Kultivace parkovacích ploch před
jednotlivými objekty
••
Zřízení parkovací plochy pro
návštěvníky v horní části obce
••
možnost vybudovat odbočovací
větev plynovodu

••
Zřízení venkovního prostoru pro
setkávání místních obyvatel
••
Zřízení společného griloviště

P
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OSTATNÍ

••
Možnost protažení turistických
stezek a výstavba rozhledny
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OSTATNÍ

••
Nepřítomnost občanské vybavenosti
••
Přerostlá výšková zeleň stíníci
výhledům
••
Přemnožení divokých prasat a jejich
průnik do místních zahrad

••
Neexistující obsloužení hromadnou
dopravou
••
Tranzitní doprava na obec Srní
••
Nepřítomnost vodovodu a
společného vodního zdroje
••
Neexistence společné kanalizace
••
Nepřítomnost datových komunikačních sítí
••
Nepřítomnost rozvodů plynu

••
Současné nedostatečné zázemí pro
kulturní aktivity

••
Historické rozprodávání obecních
majetkůP

••
Divoký stavební rozvoj a znehodnocení kvalitní historické a urbanistické struktury
••
Nevyužití průchozího protoru okolo
vodní strouhy

••

••
Postupný úbytek obyvatel
••
Odcizení se obyvatelům okolních
obcí

••
Pokračující rozprodávání obecních
parcel

Degradace místních komunikací

H

R O

Z

B Y
139

S t r u k t u r a
terasových plužin
je zde výrazným prvkem, který tvoří
charakter obce. Důvodem pro tuto strukturu
je poloha obce ve vyšší nadmořské výšce
a menší úrodnost půdy. Lány jsou delší a
jsou lemovány remízky. Obec se nachází
ve strmém terénu a jednotlivé sousední
pozemky se nachází v různých výškách a
jsou odděleny opěrnými zídkami.
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Srní
Charakteristika
Srní je středně velká obec
nacházející se ve výšce cca 580 až 770
mnm. Žije tu v současnosti ??? obyvatel.
V obci se nenachází žádná občanská
vybavenost. Charakteristickým rysem jsou
zde serpentýny průběžné silnice. Osa této
komunikace v jádru obce koresponduje s
hranicí Přírodního parku Stráž nad Ohří.
Takže veškeré, i zastavěné, části obce na
směrem na jih od komunikace leží v tomto
přírodním parku. Dále tudy prochází
cyklostezka č. 3005.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Současným hlavním prostranstvím
je plocha samotné silnice. Ta je ve viditelně
zchátralém stavu, ale je patrně prpběžně
opravována záplatami. Krajnice této cesty
jsou nezarovnané a neupravené, volně
přecházející do štěrkových nebo travnatých
ploch. Na silnici očividně nejsou řešené
prvky pro odvod vody. Pěší propojky jsou
vedeny nejčastěji po travnatých nebo
štěrkových plochách. +
INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
V obci jsou rozvedeny pouze
elektrické sítě v nadzemním vedení
ze směru od Malého Hrzína. Na
elektrických sloupech jsou integrovány
hlavice pouličních svítidel. Datové sítě
se zde také nenacházejí.
Nefunguje
zde vodovodní řad ani zde neexistuje
kanalizace. Čerpání a likvidace vod se
řeší individuelně. Jižně od obce probíhá
páteřní plynovod VTL, avšak bez odbočky
na Srní. V obci nejsou patrné kontejnery na
tříděný odpad a posyp.

VAZBY
Srní je nejseverněji a nejvýše
položená obec v území. Obec není dopravně
příliš zatížena. Nejsilnější prostorovou
i sousedskou vazbu má na Malý Hrzín.
Tyto obce tvoří jakousi územní dyádu.
Od ostatních sídel jsou Srní i Hrzín jakoby
odloučené. Vazba na Peklo je možná, je
komplikovaná a pouze pěší. Přímé spojení
s Osvinovem prakticky neexistuje. Je
třeba zajížďky okolo zaniklé obce Vrch na
západě. Nakonec tudy prochází spojnice
na Loučnou pod Klínovcem a samotný
Klínovec vzdálený po silnici 14,2 km.
MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Zastavěné území se nachází v lehkém
úžlabí mezi kopci Pekelská skála a Obora.
Osa sídla prochází značným převýšením.
To je i důvod takto klikaté silnice, aby si
svým sklonem nadbíhala po vrstevnicích.
Z vyšších poloh nad obcí se naskýtají
impozantní dálkové výhledy do krajiny
směrem na Doupovské hory.
OSTATNÍ POSTŘEHY
Často opakovaným prvkem je zde
z logiky struktury zaústění potoka do
průchodky pod probíhající silnicí. Tato
místa mají vždy potenciál akcentovat
prostor křížení os. Toto se může stát
přirozeným vazným prvkem v obci.
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SRNÍ
Základní mapa
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SRNÍ
Ortofotomapa

143

Historické mapy
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1842

Mapa stabilního katastru jasně
ukazuje původní páteřní strukturu sídla.
Jde o typus lesní lánové vsi. (rozvolněná
struktura postavená podél potoka s
centrálním podélným prostranstvím nebo
cestou. Je zde patrná silná lánová struktura
s úvozovými cestami a probíhajícími
sady. Jednotlivé polnosti jsou zpravidla
terasovitě odstupňovány. Dovolujeme si
tvrdit, že jde o kamenné antropogenní
valy, ikdyž jsou v současnosti většinou
zarostlé vegetací. Je zde viditelná menší
kaple v pozici kaple současné.

1938

V této mapě s již objevuje serpentýnovitě, po vrstevnici vinutá silnice. Je
zde jasně viditelná kaple v původní pozici.
Není zde ještě samozřejmě zemědělské
družstvo. Počet objektů je zde viditelně
větší než v současnosti a jsou přistavěny v
těsnějsí blízkosti vedle sebe.

1956

Remízky v okolní krajině
jsou oproti dnešku méně zarostlé stromy.
Je zde již patrný objekt zemědělského
družstva. Struktura obce je beze změny.
Zeleň v intravilánu obce je kultivovanější
a je zde patrné využívání centra obce po
linii původní návsi. Ta je díky nepřítomnosti přebujelé zeleně přehledná a průchozí.

2005

je zde patrné velké množství
divoce rostoucích velkých stromů, a to i centru obce. Je zde vidět objekt zemědělskéh
družstva, který má oprati současnosti ještě
funkční střechu. Park se oproti současnosti zdá zarostlejší a neudržovaný.
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obytný dům
se stodolou

P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty
V obci Srní se nachází prostor klubovny
po bývalé hasičské zbrojnici. Je zde i menší
územím
po pozemních
provizorní hřiště. Zdejší zajímavostí je

komunikacích je relativně dobrá. Terénní
hrany v oklí jsou orientovány kolmo na
osu obce.Problém s průchodností nastává,
pokud chceme projít obcí napřímo. Zde
chybí koncipovaná a udržovaná propojka.
Prostup je sice možný, ale situace je velmi
nepřehledná. Kvůli přerostlé zeleni se ztrácí
pohledy na případné orientační body, což
lze v druhotném efektu také prohlásit za
zhoršení průchodnosti. V serpentýnách
vede hlavní silnice, která sice průchodná
je, ale její široké vinutí značně prodlužuje
docházkovou vzdálenost mezy body na
ose obce. V centru obce se nachází park,
který je podle dostupných informací v
soukromém vlastnictví, ale je přístupný.
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osud bývalé kaple přestavěné na chatový
objekt. Velmi vysokou kvalitu představuje
velmi zdařile upravený park uprostřed
návsi. Nachází se v soukromých rukou, ale
je údajně veřejnosti přístupný a napomáhá
prostupnosti územím.
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01

Pozemky v majetku Hodnotné objekty
Hlavními objekty, kterými jsou zapsané
památkovém katalogu jsou venkovská
obce se nachází v ose prostoru bývalé vusedlost
s obytným domem č.ev. 128 a

návsi. Výjimkou je poloveřejný prostor
parku. Zbylé části tvoří dva kompaktní
pozemkové celky, což je velkou výhodou
pro budoucí rozvoj hlavní osy sídla. Obec
má poměrně veliké územní rezervy na jih
od Srní. Tyto pozemky se nachází vedle
sebe a jsou tvarově kompaktní. V obecních
rukou jsou i některé úvozové cesty. Hlavní
silnice serpentýnovitě protínající obec je v
majetku kraje.

blízká stodola.
Významnějším prvkem je také bývalá
kaple přestavěná na soukromý rekreační
objekt. Dále v obci stojí kaplička. Lípa v
Srní se řadí mezi přírodní hodnotné prvky.
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Pěší průchodnost
územím

I
SRN
02
I
SRN
01

LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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Identifikace center
a prostorových atraktorů Energie hlavního centra

je v současnosti rozprostřená podál hlavní
cesty. Největší centrum se nachází v horní
části obce. Je zde klubovna v místě bývalé
hasičské zbrojnice, hřiště a rybníček. Jako
propojky zde fungují části staré návsi nacházející se v zástavbě mezi serpentinami.
Není zde žádná občanská vybavenost

8
3

6

7
1
2

4

5
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Charakter obce

Struktura zástavby je značně rozředěná.
Hlavním veřejným prostorem je silnice
serpentínovitě probíhající přes hlavní svah.
Jsou zde dva poloveřejné prostory, jeden
funguje jako park okolo potoka, druhý
tvoří spojnici v blízkosti bývalé kaple. Obec
je velmi výrazně zarostlá zelení veškerého
druhu a utápí se tak její charakter. V horních
polohách se nachází klubovna a hřiště.

1 Rybníček u hřiště

2 Cesta k bývalému ZD

3 Bývalá kaple

Postřehy v obci

Množství vzrostlých stromů v centru obce
sice znemožňuje široké pohledy do krajiny.
Kvůli délce a vedení silnice se obec nejeví
kompaktně. Návštěvník jsoucí zvrchu dolů
neví, kde vesnice přesně končí. Situace v
obci je velmi nepřehledná. Často je zde
poroblematické parkování podél cesty.

4 Průhled mezi remízky u bývalého ZD

5 Pastviny u Srní

6 Zatravněná plocha na návsi

Okolní krajina

7 Hřiště

Nachází se zde významná přírodní památka
Pastviny u Srní. Jedná se o evropsky
významnou lokalitu. Nachází se na konci
jižních remízků a sváží se dolů směrem do
Mufloní rokle. Samotné tyto remízky tvoří
terénní lavice lemované vzrostlou zelení.
Tato struktura napomáhá zmírnit dopady
eroze a tvoří hodnotné interakční prvky v
krajinné infrastruktuře. Okolní stezky jsou
relativně turisticky exponované. Nachází
se zde i startoviště pro paragliding.
Obecně se zde naskýtají hodnotné
dálkové krajinné pohledy, ikdyž obec sama
je spíš zarostlá na neprohlédnutelná.

8 Výškový pohled na pocitově největší centrum
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••
Unikátní výhledy do krajiny
••
Velké množství míst pro vytvoření
kvalitního veřejného prostoru
••
Prostor pro vytvoření hřiště
••
Zachovalý systém historických
remízků
••
Přírodní památka Pastviny u Srní

••
••

••
Obnova historické struktury
průběžných návsí
••
Současné vedení silnice v kontextu s
tvarem původní historické návci umožňuje
výhledově částečně oddělit automobilovou dopravu od pěší systémem ,,náhrdelníku,, veřejných prostor podél potoka
••
Kultivace celého prostoru podél
potoka
••
Zřízení a kultivace sortovního hřiště
na pozemku

••
Doplnění veřejného odvětlení
••
Doplnění nových a kultivace
současných parkovacích ploch podél
hlavní komunikace
••
Zavedení plynu z přilehlého plynovodu

P
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Koncová poloha z hlediska tranzitu
Veřejné osvětlení
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OSTATNÍ

••
Silná místní komunita
••
Soudržnost s komunikou ze Srní a
úzká vazba na tuto obec
••
Fungující spolek dobrovolných
hasičů s vybaveným zázemím

••
Zřízení venkovního prostoru pro
setkávání místních obyvatel
••
Zřízení společného griloviště

••
••
••

Zřízení nové turistický trasy
Zřízení naučné stezky
Realizace rozhledny
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OSTATNÍ

••
Nepřítomnost občanské vybavenosti
••
Přerostlá výšková zeleň stíníci
výhledům
••
Přemnožení divokých prasat a jejich
průnik do místních zahrad

••
Neexistující obsloužení hromadnou
dopravou
••
Nepřítomnost vodovodu a
společného vodního zdroje
••
Neexistence společné kanalizace
••
Neexistence veřejného osvětlení
••
Nepřítomnost datových komunikačních sítí
••
Není zde zavedený plyn

••
Současné nedostatečné zázemí pro
kulturní aktivity

••
Vysoká sklonitost svahů i při existenci terénních lavic přispívá k intenzivní erozi

••
Divoký stavební rozvoj a znehodnocení kvalitní historické a urbanistické struktury
••
Nevyužití průchozího protoru okolo
vodní strouhy
••
Rozprodávání obecních pozemků
a fragmentagmentace možnosti vytvořit
sekvenci náhrdelníkovitých veřejných prostor
••
Zanedbání údržby zeleně a zaplevelení zbylých volných ploch náletovými
stromy a keři

••

••
Odcizení se obyvatel od spodních
obcí

••
Znepřístupnění soukromého pozemku č. 883/28 a 883/25 pro veřejnost
••
Kvůli své výškové poloze a zemědělství hrozba ohrožení zdrojů pitné vody pro
spodní obce

Degradace místních komunikací
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Osvinov
Charakteristika

Osvinov je středně velká obec
nacházející se ve výšce cca 560 mnm.
Žije tu v současnosti ??? obyvatel. Sídlí
zde ekologický spolek Zamenis. Prochází
tudy cyklostezka č. 3002. Ve veřejném
prostoru jsou prvky jako turistické
tabule, kryté sezení. Hlavními zdejšími
pozoruhodnostmi jsou rybníček, kaple,
sídlo spolku Zamenis, kašna, Osvinovská
lípa a torzo vzrostlého stromu v centru.
Za zmínku stojí i přítomnost koňského
cvičiště a jezdeckého okruhu severně od
obce.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
V centru obce na hlavní cestě existují
zpevněné asfaltové povrchy ve špatném
stavu a ve velké míře na nich leží volný
štěrk. Ostatní úseky jsou vysypány štěrkem
nebo jsou mlatové. Díky zálivům okolním
prostorům návsi je zde dobré místo pro
parkování.
INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
V
obci
jsou
rozvedeny
telekomunikační a elektrické sítě v
nadzemním vedení, v centrální části obce
funguje vodovodní řad se zdrojem pitné
vody a vodojemem umístěnými v kopci
severně od obce. Západně od centra
probíhá páteřní plynovod VTL, avšak bez
odbočky na Osvinov. Na západě se nachází
skládka odpadu, v centru obce jsou v
optimální poloze umístěny kontejnery na
tříděný odpad a posyp.
VAZBY
Obec má hlavní vazbu na Stráž nad
Ohří, ta je ovšem oslabená velkým sklonem
a kritckým stavem komunikace, v zimě je

často neprůjezdná. Využívána je spojnice s
Horním Hradem a Krásným lesem směrem
na Ostrov. Spojení směrem na Peklo
existuje, ale je tvořené silnicí IV. třídy v
diskutabilním stavu a průjezdnosti. Chybí
tu vazba na Srní. Sice zde tímto směrem
vede cesta IV. kategorie, ale není plně
průjezdná, je ukončená závorou, ironicky v
lokalitě Pod Závorou.
MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Z krajinného hlediska Osvinov
jakoby sedí v parabolickém sedle okolní
krajiny s vrcholy tvořenými sousedními
kopci Nad Osvinovem a Pekelská Stráň a
dvěma cípy spadávajícími do Pekelského
údolí a směrem na Horní Hrad. Centrum a
nejstarší část obce je zákonitě usazeno ve
střední poloze, tedy vrovinatém inflexním
bodě.
OSTATNÍ POSTŘEHY
Vysokou hodnotu spatřujeme v
dobré přehlednosti a průchodnosti návsi
a okolí. Výjimečnou kvalitou shledáváme
v citlivě a vkusně řešených plotech
a přátelsky vypadajícímu veřejnému
prostoru a jeho vybavením. Mnohde
ploty ani neexistují a veřejný prostor
plynule přechází v soukromý. Existuje zde
oplocený veřejný prostor dětského hřiště a
,,přírodovědného parku,, v sousedství sídla
Zamenisu. Výhodou odloučenosti obce je,
že leží mimo tranzit, nevýhodou je ztížená
dostupnost a tím i slabší chodecké vazby.
Severozápadně od osvinova se nacházela
po válce zaniklá větší ves Huttmesgrun
(Vrch).
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OSVINOV
Základní mapa
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OSVINOV
Ortofotomapa
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Historické mapy
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1842

Tato mapa ukazuje, kostru
původní struktury, kde je viditelná v
centrální části rovinatá liniová náves s
rybníčkem v původním umístění. Struktura
obce je prakticky totožná se současným
stavem.
Je zde také patrná struktura plužin,
avšak jsou mnohem kratší s menšími
kompaknějšími polnostmi. To odpovídá
vyšší výtěžnosti okolní půdy. Úvozové
cesty jsou oproti současnosti četnější, a to
zejmána na severu.
Okolní krajina je v bezprostření
blízkosti obce odlesněná. Na jižních
relativně rovinatých pozemcích pod
rybníčkem se nenacházela žádná zástavba.
V současnosti je zde areál zemědělského
družstva.
Nenacházela se zde žádná kaple,
jako v současnosti, byl zde pouze křížek ve
východní části návsi.

1938

Struktura návsi se oproti
minulosti zpevnila okolní zástavbou.
Přibyla kaple v centru s několik kapliček a
křížků u cest. Současný křížek u Osvinovské
lípy zde ale není zanesený.

1956

Okolní krajina je méně zalesněná, sady na severu se nezdají být tolik
využívané a jsou velmi řídce osázeny. Zeleň
v centru obce je podobná současnému
stavu, akorát není tak vzrostlá. Je zde již
patrný objekt zemědělského družstva. Je
zde patrné velké množství pobořených
objektů.

2005

je skoro totožná se současným
stavem. Oproti minulé situaci zmizel dvůr
č. 9 dle Stabilního katastru a zdá se, že se
rozvinula struktura směrem na Horní Hrad.
V jižní části obce se objevil areál
zemědělského družstva a prostor skládky
na západě.
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P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty
Existují zde ale další hodnotné
s nezanedbatelným potenciálem.
územím je v centru obce velmi stavby
Patří mezi ně kaple, sídlo spolku Zamenis,

dobrá. Náves je rovinatá, neleží v tranzitní
poloze, takže není tak frekventovaná.
Povrchy v centru jsou v horším stavu, ale
neznamenají takovou pěší bariéru. Je
odtud dobrá průchodnost dále do krajiny.
Menší množství ohrad a plotů také přispívá
přehlednosti a průchodnosti. Pěší bariérou
je nebezpečná svažitá cesta směrem
na Stráž nad Ohří, kde je problematické
vyhýbání aut. Hlavní terénní zlomy jsou
v kolmé orientaci na centrum obce, což
taktéž zlepšuje prostupnost.
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nacházející se v bývalé hospodě. Utváří se
tak společenský sál. K němu patří i výstavní
prostor v menším objektu bývalé hasičské
zbrojnice. Mezi kulturní hodnoty se dá
zařadit i zmíněné hřiště ,,přírodní park,,
KULTURNÍ versus KULTIVOVANÉ
Podstatné je, že až na výjimečné
aspekty a detaily obec působí celkově
kultivovaně, a to na sousedské, prostorové i
turistické úrovni, respektive má minimálně
tento potenciál.
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Pozemky v majetku Hodnotné objekty
Je zde několik objektů, které lze prohlásit
hodnotné. V památkovém katalogu
obce Většina cest a velká část návsi zaje zapsána
hájovna u Liščího kamene na
leží na pozemkách patřících obci. Hřiště
vedle rybníčku je také v obecních rukou.
Nejsou zde patrné větší kompaktnější
obecní plochy sloužící jako územní rezervy
pro případný budoucí rozvoj.

severu území. Dlašími významnějšími
objekty jsou kaple, objekt Zamenisu, křížek
a pár dalších selských dvoupatrových
objektů.
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Identifikace center
a prostorových atraktorů Identifikujeme dva silné

centrální prostory První je v okolí obecního
rybníčku u křižovatky, druhý před sídlem
Zamenis v trojúhelníku další křižovatky.
V podstatě jsou to vlastně ale dva póly
jednoho podélnějsího centra. Tvar takto
identifikovaného hlavního prostoru se dá
přirovnat k ,,ležaté osmičce,,.

Identifikované centrum obce

3
2 1

5
8
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Identifikované centrum obce

Charakter obce

Obec působí velmi sousedsky. Rozložení
zástavby a okolní terén dávají volný
dojem, prostor není stísněný. I přes svou
vyšší polohu nejsou v obci patrné dálkové
výhledy. Je to dáno kopcem Dubový Vrch,
který výhledům stíní a obci tak svým
vrcholem dává dojem pozice jakoby v
údolí. Panoramata Doupovských hor jsou
viditelná až ze bočních svahů Pekelské
stráně na stráních u jezdeckého okruhu
nad Osvinovem.
1 Kaple

2 Kašna

3 Bývalá škola

Postřehy v obci

Obec má dobrou volnočasovou vybavenost.
Již existující mobiliář je vzorem pro
mobiliáře ostatních obcí. Zábradlí a ploty
z robustní kulatiny dávají plynule opticky
propojují veřejný a soukromý prostor.
Obec oživují potoky a strouhy s proudící
vodou. V centur obce se nachází kvalitní
stromy. Zídky z volně loženého kamene
jsou dobrým řešením pro zpevnění svahů.

4 Objekt spolku Zamenis

5 Hlavní prostor návsi

6 Rybníček

Okolní krajina

7 Rozcestí u návsi

je kopcovitá, a tvoří zmíněné sedlo,
jehož stráně jsou tvořeny rozlehlými
loukami s nekompaktními pásy zelených
remízků. Nejbližší krajina je z celé oblasti
nejméně zalesněná, což hodnotíme
jako pozitivní aspekt. V bezprostředním
okolí obce se však nachází perimetr
vzrostlého neudržovaného stromoví, což
je pravděpodobně relikt bývalých sadů, a
to zejména na jižně orientovaných svazích
severně od obce. Ve východním cípu terén
strmě padá k Pekelskému potoku a dostává
charakter údolí.

8 Výhledy do krajiny ze silnice na Krásný les
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Pěší průchodnost
územím
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LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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OSVINOV
Objekty v území
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

N

K Y

INFRASTRUKTURA

••
Vyšší poloha v území a výhledy do
krajiny
••
Zachovalý profil historické návsi
••
Chráněná poloha vůči větru
••
Kaple
••
Objekt bývalé školy
••
Dobrý základ stávající struktury

••
••
trov
••
••
••
••

••
Zachování a posílení charakteru
návsi
••
Možnost stavebního rozvoje
••
Rozvoj turistiky
••
Možnost otevření menšího
soukromého obchodu

••
Doplnění veřejného odvětlení
••
Doplnění nových a kultivace
současných parkovacích ploch podél
hlavní komunikace
••
Prochází zde páteřní plynovod, avšak
není z něj přes NTL regulační stanici vyvedena větev směrem do obce.

P
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Průjezdný princip
Dobrá dostupnost směrem na OsPřímá vazba na Stráž nad Ohří
Existence pouličního osvětlení
Telekomunikační vedení
Část obce má vodovod
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LIDÉ A SPOLEČNOST
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OSTATNÍ

••
Dostatek prostor pro setkávání místních obyvatel
••
Kvalitně koncipovaná prostranství
návsi ,,útulná zákoutí,, přispívají k interakci
••
Kvalitní volný přechod veřejného a
soukromého prostoru

••
Sídlo spolku Zamenis
••
Atraktivita pro turisty se zájmem o
přírodu

••
Zřízení venkovního prostoru pro
setkávání místních obyvatel
••
Zřízení společného griloviště

••
Podpora spolku Zamenis a oživení
turismu
••
Vytyčení nové turistické stezky přes
zaniklé obce jako je Vrch může do obce
přivést turismus.
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

INFRASTRUKTURA

••
V částech území velmi sklonitý terén
••
Humna za obcí jsou zarostlá
neudržovanou bezkoncepční zelení, což
rozmělňuje charakter daných míst.

••
Těžká dostupnost
••
Silnice na Stráž nad Ohří je v havarijním stavu
••
Velmi úzká komunikace působící
problémy s protijedoucími vozidly
••
Nedostatek míst pro vyhýbání
vozidel
••
Rozvod pitné vody je pouze v části
obce
••
Neexistence kanalizace
••
komplikovaná dostupnost směrem
na Srní
••
Těžká dostupnost objemnějsí techniky

••

••
Zanedbání veřejných prostor v centru obce by přispělo k jejímu pomalejšímu
rozvoji.

••
Silnice na Stráž nad Ohří se může
stát nesjízdnou
••
Hrozí pád podemletých stromů v
nestabilním svahu podél silnice
••
Díky své odlehlé poloze postupná
degradace komunikací a existujících sítí

••
Postupný další úbytek obyvatel
••
Zanedbání sídle akceleruje
vylidňování
••
Zanedbávání obce díky své odlehlé
poloze
••
Odcizení se místních obyvatel od
okolníc obcí
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LIDÉ A SPOLEČNOST

OSTATNÍ

Odliv a stárnutí místní polulace

••
Vysoké náklady na údržbu komunikací
••
Vysoké náklady na zavedení a údržbu sítí
••
Neudržované podemleté svahy
okolo silnic působí problémy se vzrostlými
stromy

••
Díky klimatické změně zvýšená
expozice větrem (týká se nezastavěného
území na severu).
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Peklo
Charakteristika

Peklo je osada rozprostírající se
podél potoka v Pekelském údolí. Již
historicky se jedná o ves potočního
typu. Zastavěné území obce se nachází v
obklíčení terénních bariér potoka a svahů
kopců. V celém kastastru žije ??? obyvatel.
Není zde občanská vybavenost ani další
hlavní infrastruktura. Nenachází se zde ani
žádné centrum v klasickém smyslu, pouze
pár shluků jednotlivých stavení ležících při
jediné silnici. Tvoří se dvě hlavní pomyslná
těžiště v místech s nejvíce budovami.
POVRCHY A PROSTRANSTVÍ
Osadou vede pouze jediná cesta. Ta
je v dobrém technickém stavu. Negativy
jsou, že se v zimě neudržuje, je úzká, tudíž
dochází k problematickému vyhýbání
vozidel. Ostatní povrchy jsou travnaté nebo
v případě soukromého parkování občas
vysypané štěrkem. Výraznější prostory v
obci jsou zpravidla v soukromém majetku.
IŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA
Elektrická síť je podle dostupných
informací z UAP zavedená pouze do
severní části obce.
Podél celé obce probíhá nadzemní
komunikační vedení.
Kanalizace ani vodovod se zde
nevyskytují. Likvidace odpadní a čerpání
pitné vody jsou řešeny individuálně.

VAZBY
Hlavní vazba je směrem na Stráž nad
Ohří. Cesta, na které Peklo leží je dopravně
označena jako slepá. Tu tvoří silnice s ne
příliš strmým stoupáním. Existuje i vazba
na Osvinov, je pěší a vede po nevyhovující
komunikaci IV. třídy. Vazba na Srní existuje,
ale pouze pěší.
MORFOLOGIE KRAJINY A SÍDLA
Krajina v okolí obce tvoří svažité
údolí s potokem. Toto udává základní
jednoduchý charakter liniové struktury
potoční obce. Zástavba se nachází pouze
na straně potoka přilehlé ke kopci Nebesa.
Na druhé straně se občas objevují upravené
nezastavěné pozemky. Oba břehy jsou
spojeny přechodkami a malými lávkami.
OSTATNÍ POSTŘEHY
Hlavní hodnotou celého katastru
je unikátní ráz okolní krajiny s vysokou
ekologickou
hodnotou.
Soukromé
prostory okolo před a mezi staveními jsou
většinou kultivovaně upravené. Některé
parcely jsou oplocené nízkými ploty
plaňkového nebo vegetačního charakteru.
Řada parcel není oplocená. Obec je díky
terénu a vzrostlé vegetaci chráněna před
vlivem větru.
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Peklo
Základní mapa
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Peklo
Ortofotomapa
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1842
katastr

Stabilní 1938

Základní struktura obce je
dána seskupujícím prvkem potoka. Vznikla
tak ves potočního typu. Již historicky je
rozdělena do korálkovitě propojených
shluků
jednotlivých
seskupených,
pravděpodobně rodových, sídel. Z většiny
těchto usedlosti vedla úvozová cesta
směrem do kopců. Současná struktura v
převážné většině koresponduje s toutu
historickou. Okolní krajina byla dříve
mnohem méně zalesněná. V sedle mezi
Pekelskou skálou a Nebesy se nacházela
osada Himmelstein

172

Struktura vypadá pořád stejně, je zde pravděpodobně patrné stromořadí okolo hlavní cesty.

1956

Zeleň v bezprostřední návaznosti na sídlo není tolik rozrostlá. Počet
objektů je zhruba stejný jako v současnosti. Není zde patrný jiný větší rozdíl oproti
současnému stavu.

2005

takřka neliší

Situace se od současnosti
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P r ů c h o d n o s t Kulturní hodnoty se
v obci jako takové nenachází. V širším okolé
však nalézá zdaleka nejdůležitější místní
územím je zpravidla liniová. sepamátka,
zřícenina hradu Himlštejn. Toto
Páteř tvoří místní obslužná komunikace
se zpevněným povrchem. Zvláště
západní břeh potoka lemují prudké srázy
s terénními zlomy. Na severu existuje
propojka na Osvinov ve formě neudržované
komunikace bez zpevněného povrchu.
Východní břeh je o něco průchodnější,
vedou zde cesty na hrad Himlštejn a kopec
Nebesa a Pekelskou skálu. Hlavní liniovou
bariéru tvoří potok a soukromé pozemky
okolo něj. Vzhledem k neprůchodnosti
západním směrem je tato bariéra pro
pěší irelevantní. Propustky přes potok
využívají pouze místní k přístupu ke svým
pozemkům na druhém břehu.
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území je namísto kulturních hodnot velmi
bohaté na hodnoty přírodní. Ty ostatně
tvoří snad nejvýznamnější část Přírodního
parku Stráž nad Ohří.

O
PEK
01

Pozemky v majetku Hodnotné objekty
Narozdíl od ostatních obcí se zde nachází
opravené objekty. Avšak
obce V jádru obce se obecní převážně
s výjimkou hradu Himlštejna se zde

pozemky nachází převážně na jihu při
levém břehu potoka. Na severu jsou obcí
vlastněny části lesa. Velká část hlavní
příjezdové komunikace směrem ze Stráže
není v majetku obce, nýbrž patří kraji.
Cesta směrem na Osvinov v majetku obce
je.

nenachází konkrétní hodnotná stavba.
Na severu se objevuje kvalitní struktura
selských dvorů.
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Pěší průchodnost
územím
I
OSV
01

LEGENDA
		bariéra
		dobrá průchodnost
		obtížná průchodnost
		nemožná průchodnost
		žádoucí průchodnost
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Peklo
Kulturní hodnoty

O
PEK
01

177

Identifikace center
a prostorových atraktorů V obci Peklo se nedá mlu-

5
4

vit o centrech struktury, jsou to spíše uzly
tvořené shlukem několika málo budov.
V této struktuře vyidentifikováváme dvě
hlavní centra. Obě jsou velmi nepatrného
významu.

6

Identifikované entrum obce

2

3

Identifikované entrum obce
7

8

1
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Charakter obce

Je velmi rozvolněný, ulicového liniového
typu, připomíná spíše rozvleklou osadu.
Poloha obce v údolí a sevření množstvím
stromů podél hlavní cesty nedává pouze
pocit intimity, ale až pocit ztracenosti a
utopenosti v okolní krajině, hlavně zeleni.
Liniový omezený charakter území je navíc
dokreslen měkkou bariérou Pekelského
potoka, ikdyž na pár místech je překlenut
jednoduchými propustkami. Ty většinou
spojují soukromé pozemky.
1 Spodní cluster objektů

2 Vrchní cluster objektů

3 Stinná propojující cesta

Postřehy v obci

Nachází se zde bod záchrany KV 077
Také jsou zde k vidění památné stromy.
Pekelská lípa II a Bčřek v pekelském údolí
Koryto potoka má většinoz zpevněné koryto.

4 Statek a za ním Pekelské lípa II

5 Propustek přes potok

6 Rybníček

Okolní krajina

Obec se rozprostírá podél Pekelského
údolí. Struktura zástavby a cesta sleduje
tok potoka. Jedno úbočí údolí tvoří kopec Nebesa s intenzivnější turitickou infrastrukturou, druhé úbočí za potokem je
součástí Pekelské skály. Je zde pěší propojení na Srní, nikoli však na Osvinov.

7 Parkovací zálivy u cesty

8 Výhled na kopec Nebesa
179

S

I

L

N

É

S

T

R

Á

ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

N
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INFRASTRUKTURA

••
Odlehlá poloha ve vysoce hodnotné
krajině
••
Množství památných stromů a kvalitních dřevin
••
Morfologie terénu chrání před větrem

••
••
••
••

••
Klást důraz na přírodní aspekt této
obce
••
Obec rozvíjet jako osadu
••
Veřejným mobiliářem navázat na
vkusný charakter místního soukromého
mobiliáře

••
Opravit a rozšířit příjezdovou komunikaci
••
Zavést potřebné datové sítě
••
Menší náklady na údržbu veřejných
prostor, a to díky menší rozloze obce
••
Upravení okolních pěšin pro turistiku
a obecnou průchodnost území
••
Zpřístupnit přírodní památky

P
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Není tranzitním bodem
Vazba na Stráž nad Ohří a na Osvinov
Je zde teoretické propojení na Srní
Telekomunikační vedení
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LIDÉ A SPOLEČNOST

OSTATNÍ

Silný pocit soukromí
Osada není příliš frekventovaná

••
Přítomnost suťového pole pod Himmelsteinem,
••
Výskyt chráněných druhů živočichů
••
Působí jako oáza klidu

••
Vytvořit odpočinková a setkávací
venkovní místa pro místní občany.
••
Podporovat vazbu místních obyvatel
na Osvinov

••
Podpořit biodiverzitu místního prostoru
••
Řídit se koncepcí osady jako zahrady
••
Možnost zřízení větvě naučné stezky
podél potoka směrem na Srní

••
••
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ÚZEMÍ A PROSTŘEDÍ

INFRASTRUKTURA

••
Odlehlá poloha znamená snížený
kontakt s okolními obcemi
••
Struktura zástavby je rozvleklá, tudíž
je zde komplikované nákladné vedení sítí a
docházkové vzdálenosti jsou příliš dlouhé

••
Špatný stav komunikací
••
Pozemní komunikace je velmi úzká
••
Špatná dostupnost směrem na Stráž,
cesta není udržovaná
••
Není zde veřejné osvětlení
••
Chybí vodovod
••
Chybí kanalizace
••
Elektřina rozvedena pouze do části
obce

••
Izolovanost od okolních obcí
••
Nerentabilita zřízení většího komunitního místa pro setkávání

••
Uzavřenost v údolí může působit
stísněně
••
Přílišná liniovost struktury osady
••
Nepřítomnost příčného směru

••
Divoký stavební rozvoj a znehodnocení kvalitní historické a urbanistické struktury
••
Porušení přírodních hodnot nevhodnými stavebními zásahy či cestami

••
Degradace místních komunikací
••
Neschopnost držet krok s moderními
telekomunikačními technologiemi

••
Postupný úbytek obyvatel
••
Narůstající izolovanost
••
Ztráta sounáležistosti s okolními
obcemi

••
Nedostatečné financování ze strany
obecního úřadu

OSTATNÍ

H

R O

Z

B Y
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Ostatní
data
- karty problematik
- demografie
- karty objektů
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OBECNÍ ÚŘAD

HASIČSKÁ ZBROJNICE A

hodnota			fyzická
obec:
Stráž nad Ohří
k.ú.				
Stráž nad Ohří
par. číslo
st. 26/1
výměra
502 m2
pocet podzemních podl.
1
počet nadzemních podl.
2 + podkroví
pocet budov: 			
1
majitel				
obec
relevance			
1 - nutné
lokalizace			
GPS 50.3373775N, 13.0516861E
				JTSK
charakteristika		
budova
hodnota			
7 500 000 Kč
nálady na údržbu
126 000 Kč / rok
popis:				
Jedná se o hystorickou budovu,
která byla
				
v hystorii obecní několikrát upravovaná.
				
Původní hystorická fasáda byla
přestavěna
účel:
obecní úřad, knihovna, pošta
hlavní problém:		
katacita využita na 100%
				
není možnost rozšiření pro
nové/ potřebné využití
stav:				
vyhovující
využití objektu:
100%
prioria 				????

hodnota			fyzická
hodnota			fyzická
obec:
Stráž nad Ohří
obec:
Stráž nad Ohří
k.ú.				
Stráž nad Ohří
k.ú.				
Stráž nad Ohří
par. číslo
st. 59/2
par. číslo
st. 59/2
výměra
704 m2
výměra
464 m2
pocet podzemních podl.
0
pocet podzemních podl.
0
počet nadzemních podl.
2 + podkroví
počet nadzemních podl.
2
				
pocet budov: 			
2 (1+1)
pocet budov: 			
2 (1+1)
majitel				
obec
majitel				
obec
relevance			
1 - nutné
relevance			
1 - nutné
lokalizace			
GPS 50.3390569N, 13.0554731E
lokalizace			
GPS 50.3388908N, 13.0555614E
				JTSK
				JTSK
charakteristika		
budova
charakteristika		
budova
hodnota			
4 500 000 Kč
hodnota			
4 500 000 Kč
nálady na údržbu
???? Kč / rok
popis:				
Jedná se o starý objekt, který slouží nálady na údržbu
??????Kč / rok
popis:				
V budově se nachází nevyhovující
pro
				
potřeby do dobrovolných hasičů.
zázámí
				
pro hasiče a jeden byt na pronájem
objektu
				
Objekt se nachází v areálu sběrného
				
jsou zaparkované hasičské vozy.
účel:
vozovna pro hasičké automobi- dvora.
				
Celkový stav je špatný			
li, sklad pro
				
hasi. techniku, opravna aut a tech- 				
				
niky
hlavní problém:		
upravit interiér budovy
hlavní problém:		
vlhkost spodních pater
				
špatný stav střechy
				
minimální místo pro vozy
				
celkový stav interiéru
stav:			
vyhovující
				
po rekonstrukci
stav:				
před rekosntrukcí
				
zateplená fasáda
využití objektu:
30%
využití objektu:
50%
ON OFF
				
možnost využití podkrovních pros- prioria 				
tor
doporučení:
přesunout zázemí hasičů do
prioria 				
stavební úpravy 2.NP
budovy A
využít kvalitně celý objekt
doporučení:
provést stavební urpavy pod- 				
				
zamezit další degradaci objektu a
kroví a
do režimu OFF
				
vybudovat tam kvalitní zázemí pro přepnout 					

doporučení:
farakter
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obnovit fasádu na původní
zateplení objektu
přesunout knihovnu

HASIČSKÁ ZBROJNICE B

OBECNÍ DŮM

ŠKOLA

hodnota			fyzická
hodnota			fyzická
obec:
Stráž nad Ohří
obec:
Stráž nad Ohří
k.ú.				
Stráž nad Ohří
k.ú.				
Stráž nad Ohří
par. číslo
st. 7
par. číslo
st. 132
výměra
560m2
výměra
943m2
pocet podzemních podl.
0???
pocet podzemních podl.
1
počet nadzemních podl.
2 + podkroví				
počet nadzemních podl.
2 + podkroví				
pocet budov: 			
1
pocet budov: 			
1
majitel				
obec
majitel				
obec
relevance			
1 - nutné
relevance			
1 - nutné
lokalizace			
GPS 50.3387567N, 13.0524606E
lokalizace			
GPS 50.3383761N, 13.0502269E
				JTSK
				JTSK
charakteristika		
budova
charakteristika		
budova
hodnota			
7 500 000 Kč
hodnota			
15 500 000 Kč
nálady na údržbu
??????Kč / rok
nálady na údržbu
??????Kč / rok
zisk z budovy			
?????Kč / rok
zisk z budovy			
?????Kč / rok
cena nájmu za jeden byt
??????Kč / rok
cena nájmu za jednotku
??????Kč / rok
popis:				
Jedná se o hystorickou budovu v
popis:				
Budova bývale školy je po rekoncentru
strukci
				
obce tešně vedle silnice. Budova
				
V současné době je využíván
				
jevyužívaná pro učely města (zase		částečně
			
dací místnost) a jako byty. Stavbudovy 		
		
přízemí pro učely materské školy.
není
				
Ostatní patra jsou prázdná. Rekosn				
špatný, ale zasloužila by si celkovou trukce
úpravu.
				
vnitřní prostor je nutna
hlavní problém:		
přístup přes cizí pozemek
hlavní problém:		
nevyužitý potenciál
				
tešná blízkost komunikace
				
				.
stav:				
po rekosntrukcí
stav:				
před rekosntrukcí
využití objektu:
20%
využití objektu:
50% ????????????
prioria 				
ON
prioria 				
ON/OFF
doporučení:
najít nové využití pro ostatní
doporučení:
vytvoři kvalitní velký sál - nový prostory
interier
				
uprava bytu - pronajem
				
vykoupit pozemek před objektu
				
upravu pozemku před objektem

P O D C H O D P O D T R AT Í

hodnota			
obec:
k.ú.				
par. číslo
výměra

fyzická-veřejný prostor
Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří
30/1
cca 3,5x14 m

majitel			
relevance			
lokalizace			
charakteristika		
hodnota			
nálady na údržbu

Správa železnic, Česká republika
2 - potřebné
GPS 50.3364567N, 13.0526597E
průchozí prostor
??????Kč / rok
??????Kč / rok

popis:				
Těleso zpěvněného traťového valu
se zatrubněním potoka. Místo potenciálního průchodu do
vrchní části obce.				
stav:				
před revitalizací
využití objektu:
0%
doporučení:
Realizovat průchod pod tratí a
následné pěší propojky kvůli připojení vrchní části obce k
řece. Průchod bude pro sloužit pro pěší, pochozí povrch je
navrhován z pororoštu, pod kterým bude protékat stávající
potok. Naskýtá se zde potenciál pro budoucí propojení lávkou. Je nutné zahájit jednání se Správou železnic o záměru
stavby.
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BŘEHY ŘEKY

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

hodnota			
obec:
k.ú.				
par. číslo
výměra

fyzická-veřejný prostor
Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří
1095/2
6 505 m2

hodnota			
obec:
k.ú.				
par. číslo
výměra

majitel			
relevance			
lokalizace			
		
charakteristika		

majitel			
Obec
relevance			
1 - nutné
GPS 50.3375969N, 13.0525550E		lokalizace			
		
charakteristika		
nábřeží

fyzická-veřejný prostor
Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří
957
10 670 m2

hodnota			
fyzická-veřejný prostor
obec:
Stráž nad Ohří
k.ú.				
Stráž nad Ohří
par. číslo
61/1,
výměra
354 m2
				
majitel			
obec
obec
relevance			
2- potřebné
3 - výhledové
GPS 50.3374514N, 13.0512219E		
GPS 50.3413150N, 13.0588314E		 lokalizace			
			
charakteristika		
náměstí
sportoviště

nálady na údržbu
???? Kč / rok
nálady na údržbu
?????? Kč / rok
Fotbalové hřiště a tenisové kurty
popis:				
Nezpevněný neudržovaný břeh řeky popis:				
situovaný v těsné blízkosti jádra obce.
hlavní problém:		
Prostor nemá odpovídající zázemí
hlavní problém:		
Prostor je v současnosti zanedbaný převlíkáren, toalet, sprch a skladu sportovního náčiní.
a až na malou pěšinu prakticky neprostupný
stav:			
před revitalizací				
využití objektu:
10%
využití prostoru:
80%
				
doporučení:
Zřídit výše zmíněné zázemí a po
okraji hřiště rozmístit lavice.
doporučení:
Aktivace tohoto prostoru. Nejprve
vykosení vysoké trávy, obnažení břehů, dále kultivace zeleně
a odstranění náletových stromů a keřů. Vytvoření prozatimní
štěrkové zpevněné pěšiny, zpřístupnění břehů pro výstup
vodáků, instalace turistické informační tabule situované na
úrovni obecního úřadu a budoucího parku.
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NÁMĚSTÍ

nálady na údržbu
?????Kč / rok
popis:				
Náměstí s dlažbou, travním
povrchem, lavičkami a pomníkem		
				
				
hlavní problém:		
Prostor není využívaný na svůj plný
potenciál
stav:				
před revitalizacá
využití prostoru:
60%
doporučení:
Vytvořit zde místo pro trhy, malé
akce a setkávání veřejnosti. Doporučujeme místo travního
povrchu zřídit dlažbu nebo mlat. Vytvoří se tak místo pro
snadnějsí pohyb osob. lavičky situovat pod stromy. Na
náměstí zřídit informační a prezentační tabule pro místní
obyvatele, kde budou prezentovány záměry obce a hlavní
události.

PA R K

hodnota			
obec:
k.ú.				
par. číslo
výměra

CHODNÍK

fyzická-veřejný prostoru
Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří
65
800m2

majitel				
obec
relevance			
2-potřebné
lokalizace			
GPS 50.3372383N, 13.0515947E
charakteristika		
park
hodnota			
?????? Kč
nálady na údržbu
??????Kč / rok

C E S TA K E H Ř B I TO V U

hodnota			
obec:
k.ú.				
par. číslo
výměra

fyzická-veřejný prostor
Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří
124
290 m2

hodnota			
obec:
k.ú.				
par. číslo
výměra

fyzická-veřejný prostor
Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří
124
290 m2

majitel			
relevance			
lokalizace			
charakteristika		
hodnota			
nálady na údržbu

Česká republika ŘSD
1 - nezbytně nutné
GPS 50.3370817N, 13.0506950E
průchozí prostor
??????Kč / rok
??????Kč / rok

majitel				
obec
relevance			
2 - potřebné
lokalizace			
GPS 50.3370139N, 13.0503797E
charakteristika		
průchozí prostor
hodnota			
??????Kč / rok
nálady na údržbu
??????Kč / rok

Nezpevněná cesta propojující spodNevyhovující chodník podél frekven-popis:				
popis:				
Parcela je v současnosti vedená jako popis:				
zahrada, je nevyužívaná a těžko přístupná. Nachází se na ní tované komunikace, je zde veden odvodňovací žlab			ní část obce se hřbitovem, v současnosti nepoužívaná, bez
pochozích úprav a nepřístupná
vzrostlá zeleň a je klíčovou spojnicí náměstí a břehu řeky.
				
stav:				
před revitalizací
stav:				
před revitalizací
využití objektu:
20%
hlavní problém:		
Parcela je nevyužívaná a hrozí její
prioria 				
ON
využití objektu:
0%
odprodej.
				
doporučení:
Vytvořit nový pochozí povrch lem- doporučení:
Demontovat vrátka, upravit povrchy
stav:				
Před revitalizací
a zpřístupnit ke hřbitovu. Zkrátí se tak cesta pro obyvatele
využití prostoru
10%
ovaný sloupky, řešit odvodňovací žlab
spodní části obce
doporučení:
Zřídit městský park, investovat do
údržby zeleně, vyrovnat terén, vybudovat zpevněné cesty a
umístit zde iniciační bod pro setkávání místních obyvatel a
pro občerstvení vodáků - kiosek.
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Demografie

je zde patrné

Okres, obec, část obce
Výměra v
Rok
(díl),
ha
připojení
historická osada / lokalita
Stráž nad Ohří
2,924
1. Boč
351 1976
2. Kamenec
1960
3. Korunní
Korunní
141
1960
Stráž u Hradiště I
26
2016
4. Malý Hrzín
222 1976
5. Osvinov
765 1950
6. Peklo
389 1960
7. Smilov
275 1976
8. Srní
473 1976
9. Stráž nad Ohří
Hrachová II
1950
Hrachová I
1960
Stráž nad Ohří
282
Stráž u Hradiště II
0
2016
Rok
Okres, obec, část obce Výměra v
ha
připojení
(díl),
Stráž nad Ohří
2,924
1. Boč
351 1976
2. Kamenec
1960
3. Korunní
Korunní
141
1960
Stráž u Hradiště I
26
2016
4. Malý Hrzín
222 1976
5. Osvinov
765 1950
6. Peklo
389 1960
7. Smilov
275 1976
8. Srní
473 1976
9. Stráž nad Ohří
Hrachová II
1950
Hrachová I
1960
Stráž nad Ohří
282
Stráž u Hradiště II
0
2016
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Počet obyvatel
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1,957
280
83
186
186
.
145
283
112
135
250
483
.
38
445
.

1,926
282
91
147
147
.
128
246
94
127
285
526
.
39
487
.

2,008
300
84
157
157
.
140
255
96
127
283
566
.
42
524
.

2,098
298
75
157
157
.
124
255
96
114
286
693
34
40
619
.

2,317
277
97
207
207
.
123
238
104
115
250
906
65
51
790
.

2,194
249
89
205
205
.
110
349
101
139
231
721
.
39
682
.

2,299 1,038
275
100
88
42
199
123
199
123
.
.
112
9
241
41
95
4
147
70
233
62
909
587
72
.
57
20
780
567
.
.
Počet domů
1930
1950
391
396
43
45
16
12
36
41
36
41
.
.
20
19
45
56
17
16
23
24
45
44
146
139
9
.
9
9
128
130
.
.

1869
289
37
10
21
21
.
23
47
18
23
44
66
.
7
59
.

1880
305
40
13
24
24
.
22
48
18
19
47
74
.
7
67
.

1890
334
42
14
34
34
.
23
48
18
24
47
84
.
7
77
.

1900
350
43
14
34
34
.
23
50
18
24
47
97
2
7
88
.

1910
361
44
14
30
30
.
23
46
17
25
46
116
8
8
100
.

1921
356
42
15
33
33
.
20
45
17
22
46
116
9
7
100
.

1950

Poznámka
1961
1,087
144
57
125
125
.
26
.
.
68
58
609
.
.
609
.

1970
860
114
24
80
80
.
32
76
.
71
10
453
.
33
420
.

1980
740
115
12
75
75
.
1
67
.
57
6
407
16
11
380
.

1991
589
73
8
79
79
.
1
56
.
35
.
337
20
9
308
.

2001
624
76
11
54
49
5
1
37
4
35
4
402
42
21
339
.

2011
589
70
9
54
47
7
1
23
2
24
5
401
33
22
346
.

domy 1961 včetně uvedených částí

1950-2015 součást VÚ Hradiště
domy 1961 v části Boč

domy 1961 v části Boč
domy 1961 v části Boč

1950-2015 součást VÚ Hradiště
Poznámka

1961
241
76
.
.
.
.
.
.
.
.
.
165
.
.
165
.

1970
216
34
8
17
17
.
5
14
.
15
3
120
.
10
110
.

1980
178
30
4
13
13
.
1
12
.
12
3
103
4
2
97
.

1991
219
35
6
21
21
.
3
10
.
14
6
124
5
2
117
.

2001
229
35
5
26
20
6
3
10
4
15
8
123
8
6
109
.

2011
236
37
5
25
20
5
4
7
5
16
9
128
9
6
113
.

domy 1961 včetně uvedených částí

1950-2015 součást VÚ Hradiště
domy 1961 v části Boč

domy 1961 v části Boč
domy 1961 v části Boč

1950-2015 součást VÚ Hradiště

Vývoj počtu obyvatelstva v jedenotlivých obcích

1,000

Vývoj počtu objektů v jedenotlivých obcích

160

900

140

800
120
700
100

600

80

500
400

60

300
40
200
20

100

0

0
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1970

1980

Boč

Kamenec

Korunní

Malý Hrzín

Peklo

Smilov

Srní

Stráž nad Ohří

1991

2001

1869

2011

Osvinov

1880
Boč

1890

Peklo

1900
1910
Kamenec

1921
1930
Korunní

Smilov

Srní

2,500

500

2,000

400

1,500

300

1,000

200

500

100

0

0
1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970
1980
Malý Hrzín

1991
2001
Osvinov

2011

Stráž nad Ohří

počet objektů celkem

počet obyvatelstva celkem

1869

1950

1970

1980

1991

2001

2011

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

189

