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POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ
V Ě J Í ŘOVÁ D L A Ž B A

Bude použita ve velkých a středně velkých
obcích.
Navrhujeme jí do hlavních center obcí a
přilehlých uliček. Vytvoří tak dojem uceléného
centra.
Bude jasně definovat, kde je centrum obce a
kde je širší okolí.
POUŽITO V OBCI:
-Stráž na Ohří
-Boč

KAMENNÁ
D L A Ž B A ROV N Á,
BEZ GEOMETRICKÉ
POKLÁDKY

Bude použita ve středních a malých obcích.
Podle použitého materiálu bude možné
poznat, v jaké obci se nacházíme.
Navrhujeme ji do hlavních center obcí a
přilehlých uliček. Vytvoří tak dojem uceléného
centra.
Bude jasně definovat, kde je centrum obce a
kde je širší okolí. Může být použita i na
vyhrazení parkovacího stání
POUŽITO V OBCI:
- Korunní
- Smilov
-Kamenec

KAMENNÁ DLAŽBA
S VELKÝMI
MEZERAMI
Bude použita v horských obcích,
nebo jako doplňková dlažba na zpevnění
krajnic, nebo vymezení parkovacího stání či
vjezdu na pozemek
POUŽITO V OBCI:
- Srní
- Malý Hrzín
- Osvinov

M L AT

Tento materiál používáme pro zpevněné
plochy, kde je důležité pracovat s ušlechtilým
levným materiálem, který se dobře udržuje a je
měkou alternativou kamenné dlažby. Tento
materiál dovoluje pojezd drobné automobilové
techniky.
Mlat hnědý
Mlat bílo šedý

R E V I TA L I Z AC E
N Í Z KO K A PAC I T N Í
KO M U N I K AC Í A
LESNÍCH CEST
Tento materiál bude použit na obslužné
komunikace, kde není nutné použit drahé
materiály jako je kamenná dlažba nebo asfalt,
ale zároven musí sloužit pro pojez vozidel (tzv.
polní cesta)
Je to kombinace několika frakcí drceného
kamene s pojivem (tzv. zakalení)

CHODNÍKY
Nově navržené chodníky budou mít standarní
normový profil.
Stávající chodníky budou upraveny a budou se
blížit standartnímu průchodzímu profilu.
Mobiliář podél chodníků bude zarovnán a nebude
bránit průchodu.
Jejich výškové uspořádání bude odpovídat
požadavkům bezbariérovosti.
Chodníky
budou
opatřeny
doplňkovým
materiálem pro navigaci nevidomých, sníženými
prvky pro nájezdy, přechody apod.

VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

SVODIDLA
A ZÁBRADLÍ

Rozvody elektrické sítě doporučujeme zakopat.
Veřejné osvětlení bude nahrazeno úsporným LED
řešením, v různých variantách:
Varianta: využití speciálního stínění
Varianta: úprava orientace hlavního zdroje světla
Varianta: tzv. chromatičnost, neboli teplota světla
(z důvodu přítomnosti ptačí lokality)
Varianta: automatické snižování intenzity v
průběhu noci
Určitý počet VO bude vybaven příslušenstvím pro
nabíjení elektrických přístrojů.

Charakter a vzezření těchto prvků by měl odpovídat
duchu řešeného území. Jako materiálové řešení
je zvoleno dřevo v masivnějších rustikálních
proporcích.

Do vnitřní návsi obce Srní a Malý Hrzín navrhujeme
nízké VO, které bude osvětlovat pouze vytvořené
chodníky a zpevněné plochy. Bude vytvářet

Nově navržené zábrany, tam, kde toto řešení
vyhoví zadržení vozidel, budou provedeny tímto
způsobem.
Stávající svodidla budou ve spolupráci se správci
komunikací opatřena dodatečným opláštěním z
masivního dřeva.

- Boč
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METODIKA PŘECHODU MEZI
JEDNOTLIVÝMI MATERIÁLY
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O P LO C E N Í

V celém uzemí jsou charakteristické dřevěné
prknové nebo latičkové ploty. Tento systém
plotů bude využíván pro nové ploty nebo
opravy starých.

PA R KOVÁ N Í
VOZ I D E L
V centrech větších obcí jako je Stráž nad Ohří,
Boč je většina parkování na kamenné dlažbě. V
tomto případě bude parkovací stání vymezeno
plošně jiným druhem kamené dlažby nebo
rozměr parkovacího stání bude olemován
jiným druhem kamene. Nebude používán nátěr
na kamenné dlažbě

Parkovací plochy v malých obcích nebo plochy
umístěné v extravilánu (louky, lesy, skály, břehy
řek) budou řešeny velkými placatými kameny
prorostlými travinou nebo budou takové
kameny zasazeny do mlatu či materiálu pro
nízkofrekvenční komunikace.

P ROT I H LU KOV É
STĚNY
V případě nutnosti použití protihlukových stěn,
budou vždy přizpůsobeny přesné lokalitě, jejich
použití bude provedeno vždy v minimálním
možném množství.
Budou mít přírodní povrchovou úpravu,
předevšním dřevo, nebo beton v zemitých
barvách. Beton bude vždy horizontálně dělen,
aby evokoval strukturu dřevěnného plotu.
Nebudou používány žadné výrazné barvy, nebo
umělé materiály
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R E V I TA L I Z AC E V E Ř E J N ÝC H P RO S TO R

V katastrálním území se nachází 9 obcí.
Definovali jsme jejich centra a problény, na které jsme odpověděli našemi návrhy.
Je důležité sdružování občanské infrastruktury jako jsou restaurace, občerstvení, obchody se shromažďovacími
prostory s městským mobiliářem.
Nebude tak docházet k rozmělňování potenciálu a energie místa do širšího úseku.
Navrhujeme změnu materiálových povrchů na komunikacích, zlepšení průchodnosti obcí, využití potenciálu řeky.
Důležitým prvkem je navržení chybějícího mobiliáře. Detailní řešení jednotlivých obcí je detailně rozpracováno v
jednotlivých kapitolách JÁDRA OBCÍ.

SBĚR ODPADU
Komunální odpad se v bude svážet stejným
způsobem jako doposud.
Kontejnery na tříděný odpad budou spolu
s dalšími službami jako je Z-BOX, veřejná
informační tabule a poštovní schránky
koncentrovány na jednom místě. Umístění bude
vždy strategicky vybráno na okraji centra sídla,
zpravidla při obslužné průjezdné komunikaci.
Kontejnerové nádoby budou obehnány plným
dřevěnou zástěnou. Zástěna bude použita
tak, aby v hlavních pohledových osách v obcí
zakrývala kontejnery.

M E T O D I K A
T E C H N I C K É
INFRASTRUKTURY
Doporučujeme co největší množství sítí ukládat
do podzemního vedení. Bude tak zajištěna větší
ochrana proti rušivým a korozivním vlivům.
Hlavním principem je sblokovávání podzemního
vedení jednotlivých sítí a využívání jednotných
výkopových prací pro technická vedení.
Příkladem je tažení optických komunikačních
sítí spolu s elektrickým vedením v jednom
výkopu.
Navrhujeme, aby obce v blízkosti páteřního
plynovodu měly jeho blízkosti využít a napojit
se na něj skrz regulační stanice.

METODIKA RETENCE VODY V KRAJINĚ

EXTRAVILÁN

Prvním aplikovaným principem je zachování a
podpora remízků, které zadržují vodu.
Dále na vybraných částech území budou
realizovány suché poldery.
Odvedená voda z vozovek bude vedena do
škarp a odtud v co největší míře vhodně
zasakována.
Zemědělská půda bude orána po vrstevnici,
aby se předešlo erozi a smyvu ornice.
Nepoužívané polní a lesní cesty, nebo cesty
které vznikly po těžbě dřeva nebo jiného druhu
práce v krajině budou rozorány (rozrušeny), aby
vsakovací plocha v uzemí byla co největší. Této
problematice se detailně věnuje pan Štěfan

Oblast by se podle ZUR měla napojit na
plánovaný projekt páteřního vodovodu ze
směru od Ostrova. Posílí se tak robustnost
systému zásobování vodou.
Vedení elektrické energie se bude postupně
umisťovat pod zem, spolu s ním budou
položeny optické sítě. Při této realizaci budou
instalovány nové lampy veřejného osvětlení,
které jsou navržené jako úsporné a zásadně
doporučujeme, aby byly použity světelné
zdroje s teplou chromaticitou světla.
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Lesní a polní cesty musí být opatřeny
odvodňovacími kanálkami.

Systém remízků

Mlatová cesta odvodněná
INTRAVILÁN

V centrech měst je nosnou strategií implementce
principů zeleno-modré infrastruktury. Zpravidla
jde o odvod dešťové vody do vsakovacích kufrů
pod stromy a následný zásak této vody.
Dále bude kladen důraz na používání
voděpropustných povrchů při obnově stávajích
nebo realizaci nových povrchů veřejných
prostor. V případě povrchů vodě nepropustných
budou navrženy kanálky pro odtok vody
Navrhujeme, že i stávající stavební pozemky
budou mít zabudované akumulační nádoby
na dešťovou vodu, pro zálivku zahrad, ale i
splachování dešťové vody
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M E T O D I K A ŠACHOVNICOVÁ METODIKA PÉČE O ZELEŇ, KÁCENÍ A
R E V I T A L I Z A C E SEČ
VÝSADBA
BŘEHŮ
Úpravy břehů v intravilánu se týkají obcí Stráž
nad Ohří a Boč. Zde je cílem břehy zpřehlednit
a propojit s obcí a vytvořit tak živý využívaný
prostor pro místní i pro turisty.

Podél břehů jsou vedeny turistické stezky, které
budou koncentrovat chodecký provoz do této
klíčové lokality.
Dojde k průseku zeleně, ponechají se zde
kvalitní vzrostlé stromy v takové hustotě, aby
poskytovaly stín, ale nezabraňovaly průhledům
na řeku. Místy se ponechají drobné keře,
traviny a rákosí zajišťující funkci krajinného
interakčního prvku.
Budou zřízena volná místa pro krátkodobé
kotvení a uvazování lodí a stojany na uzamykání
kol.
Břehy, které jsou blizkosti sídel
vyspraveny skládaným kamenem.
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budou

V rámci rozvoje obce je dobré podporovat i tzv.
lokální ekonomiku, která stojí především na
principu zkracování dodavatelských řetězců, tedy
pokud je nabídka produktů, výrobků, řemesel či
služeb přímo na území obce, pak o této nabídce
informovat občany, aby ji mohli využít pro svoji
potřebu.
Momentálně probíhá pod hlavičkou Národní sítě
místních akčních skupin kampaň „Regiony sobě“ www.regionysobe.cz, která má za cíl podporovat
lokální ekonomiku v regionech. Obec může
informovat své podnikatele o možnosti zapojení
do této kampaně zdarma.

Řešené území je celkově hodně zarostlé náletovou zelení. Původní zemědělská krajina byla očištěná
od velkého množství stromů.
V obci Malý Hrzín a Srní navrhujeme masivnější pročistění strůmů, obnoví se tak původní náves a
výhledy do údolí.

Kolem komunikací v blízkosti jednotlivých obcí (např. Osvinov, Smilov, Koruní) budou prokáceny
náletové zeleně a ponechají se pouze kvalitní velké stromy. Tato probírka bude provedema i kolem
samostatných masivných stromů, které jsou mnohdy zarostlé.
Při budování nových turistyckých cest budou kolem nich zasázeny nové stromy.
V místech, kde neliniová zeleň zasahuje mimo hranici lesa (sukcese) a netvoří významné interakční
prvky (remízky), je navrhnuto postupovat dle METODIKY_Sukcese. Cílem je zvýšení biodiverzity,
která je nejvyšší na rozhraní dvou rozdílných kultur. Doporučujeme k úpravám přizvání dendrologa.
který provede přebírku. Údržba hranice lokalit může být např. systematická údržba či vypásáním
ovcemi a kozami, jenž je nenahraditelnou formou péče a údržby krajiny

M E T O D I K A
ZAPOJOVÁNÍ
M Í S T N Í C H
OBYVATEL
A
PODNIKATELŮ
V případě realizace obecních záměrů se dá
prostor pro uplatnění místních podnikatelů nebo
řemeslníků.
Pro tvorbu specifického nesystémového
mobiliáře doporučujeme oslovit místní tesaře
nebo umělecké řezbáře.
V oblasti služeb stravování a ubytování
budou místní podnikatelé seznámeni s koncepcí
rozvoje a dle této informace budou moci směrovat
své aktivity. Konkrétním příkladem je objekt
zájezdního hostince ve Stráži nad Ohří, který v
současnosti není rekonstruován a plně nevyužívá
svou kapacitu. V tomto případě se provozovatel
vybídne k rozšíření zahrádky směrem k řece
a budoucí pobřežní stezce. Orientace vchodů
směrem do hlavní silnice je nežádoucí.
V rámci péče o zeleň a travnaté povrchy
obec osloví místní podnikatele schopné tento
úkol zvládnout a místním obyvatelům nabídne
práci například formou brigády.
Obecně platí, že by obec měla vycházet
vstříc místním podnikatelům a spolkům
zasazujícím se o pozitivní rozvoj služeb, drobné
výroby a zemědělství. S těmito subjekty by obec
měla spolupracovat.

Bistro v Boči

Údržba obecních travních ploch

Objekt spolku Zamenis v Osvinově

Soukrový kreativně upravený prostor ve
Stráži nad Ohří na parcele č. 83

Zájezdní hostinec ve Stráži nad Ohří

TJ statek Stráž nad Ohří
Objekt restaurace v Boči
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M E T O D I K A
R O Z V O J E
KULTURNÍCH
A
SPORTOVNÍCH
AKTIVIT

M Ě S TS K Ý M O B I L I Á Ř - L AV I Č K Y, S E Z E N Í

Kvalita městského mobiliáře je důležitá pro celkový vzhled obce.
V řešeném území rozdělujeme mobiliář do tří kategorií:
- pro velké obce
- střední obce

- malé obce a místa mimo lidské osidlí

Existující fotbalová a další hřiště budou
revitalizována, doplněna o objekty
občerstvení a další vybavenost. Zpravidla
všechny se tak stanou aktivními iniciačními
body života místních i návštěvníků.
V větších návesních rybníčků a požárních
nádrží budou zřízena přírodní klužiště
na bruslení, která budou přístupná přes
upravené schody. V jejich blízkosti budou
umístěny lavičky.
Dětská hřiště budou revitalizována, v
obcích, kde chybí, budou zřízena. Budou
osazena standardizovaným i individuálním
mobiliářem. Zde se uplatní hlavně masivní
dřevo, jako jsou kmeny větších stromů a
budou vyřezány do podoby hracích prvků.
Ve Stráži nad Ohří u školy na pozemku
č. 113/5 navrhujeme vybudovat amfiteátr
pro účely kulturních aktivit jako jsou
hudební vystoupení, divadelní představení
, dětské besídky. Prostor může sloužit jako
letní kino.
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M Ě S TS K Ý M O B I L I Á Ř - S TO JA N Y N A KO L A
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KO Š E

PÍTKA

PŘÍSTŘESKY NA
KO L A
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I N F O R M AČ N Í
TA B U L E

ODPOČÍVADLA

VEŘEJNÁ OHNIŠTĚ

LESNÍ BAR

Komunikace s klubem turistů, jaké typy
přístřešků zvolit pro možnost zastavení a
jaké na úkryt pro přespání.

Dřevo z prořezů zeleně bude umisťováno na jedno
místo v blízkosti ohnišť. Po vyschnutí bude sloužit
jako palivo a odpadnou tak logistické náklady na
jeho likvidaci a převoz na větší vzdálenost. Navíc
můžou haldy dřeva a větví sloužit jako útočiště
drobných živočichů a budou tak sekundárně
tvořit interakční prvek v krajinné infrastruktuře.
Okolí ohnišť bude upraveno mlatovou úpravou
povrchů a bude vysekáno, aby se zabránilo
rozšíření ohně.V blízkosti obcí jsou navržena
griloviště s cihelnou nebo kamennou konstrukcí
a opékacími rošty.
Obecný princip: K realizaci informačních tabulí,
rozcestníků a prvků k sezení by měly být využívány
kmeny a větve místních stromů. Vytěžené dřevo z
průseků na obecních pozemcích se může prodat.

Samoobslužný lesní bar vznikne z kmenů a větví
místních stromů, pro ochlazování nápojů bude
využit přilehlý potok, v němž bude instalován
dřevěná nádrž, do které se budou doplňovat
nápoje. Za volně přístupné občerstvení se platí do
pokladničky, kterou nikdo nehlídá. Problémem
ani není, pokud u sebe turista nemá peníze, lze je
totiž poslat na bankovní účet, o čemž informuje
přilehlá informační tabule. U lesního baru budou
postaveny lavičky a přístřešek pro případ špatného
počasí či přenocování a také místo s ohništěm.

Z A P O J E N Í F I N A N COVÁ N Í
M Í S T N Í C H PROJEKTŮ
Z
PODNIKATELŮ
DOTAČNÍCH
PROGRAMŮ
V případě realizace obecních záměrů je možná
dát prostor pro uplatnění místních podnikatelů
nebo řemeslníků. Např. pro tvorbu specifického
nesystémového mobiliáře doporučujeme oslovit
místní tesaře nebo umělecké řezbáře.

V oblasti služeb stravování a ubytování budou
místní podnikatelé seznámeni s koncepcí rozvoje
a dle této informace budou moci směrovat
své aktivity. Konkrétním příkladem je objekt
zájezdního hostince ve Stráži nad Ohří, který v
současnosti není rekonstruován a plně nevyužívá
svou kapacitu. V tomto případě se provozovatel
vybídne k rozšíření zahrádky směrem k řece
a budoucí pobřežní stezce. Orientace vchodů
směrem do hlavní silnice je nežádoucí.
V rámci péče o zeleň a travnaté povrchy obec
osloví místní podnikatele schopné tento úkol
zvládnout a místním obyvatelům nabídne práci
například formou brigády.
Obecně platí, že by obec měla vycházet vstříc
místním podnikatelům a spolkům zasazujícím
se o pozitivní rozvoj služeb, drobné výroby a
zemědělství. S těmito subjekty by obec měla
spolupracovat.
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Doporučujeme, aby obec poskytovala svým
občanům souhrnný seznam dotací pro rozvoj
podnikání a soukromého sektoru. A to jak z
dotačních programů Karlovarského kraje, taky i
státní a Evropské dotace.
Seznam dotačních programů, které je dobré
sledován, bude přílohou koncepce, aby bylo
možné vytvořit na webových stránkách Stráže
nad Ohří tzv. Dotační rozcestník. V Rozcestníku
dotací jsou aktuální dotační tituly využitelné pro
obce z evropských, státních a krajských zdrojů

P O D P O R A
M Í S T N Í C H
P O D N I K AT E L Ů
ŘEMESEL, SLUŽEB
A
SOCIÁLNÍHO
PODNIKÁNÍ
V rámci rozvoje obce je dobré podporovat i tzv.
lokální ekonomiku, která stojí především na
principu zkracování dodavatelských řetězců, tedy
pokud je nabídka produktů, výrobků, řemesel či
služeb přímo na území obce, pak o této nabídce
informovat občany, aby ji mohli využít pro svoji
potřebu.
Momentálně probíhá pod hlavičkou Národní sítě
místních akčních skupin kampaň „Regiony sobě“ www.regionysobe.cz, která má za cíl podporovat
lokální ekonomiku v regionech. Obec může
informovat své podnikatele o možnosti zapojení
do této kampaně zdarma.
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R O Z V O J S P O L K O V Á E L . P Ř Í P O J N É RD - KOMPOZICE
K U L T U R N Í H O ČINNOST
SKŘÍNĚ
ŽIVOTA
Nedílnou součástí života v menších regionech
je komunitní a spolkový život. Jeho podpora je
jednou z nejdůležitějších nepovinných činností
starosty, pokud chce zachovat psychickou
pohodu obyvatel, venkovský ráz obce a místní
patriotismus. Komunitní život v obci je především
o mezigeneračním soužití a setkávání obyvatel.
Komunita se pak věnuje společnému vytváření
aktivit a řeší potřeby a problémy všech generací
na úrovni jednotlivců i obce. Komunitní život se
dotýká více oblastí – zejména sociální, kulturní,
sportovní, ale i dalších volnočasových aktivit.
Fungující komunita pak může bez zásahu obce
výrazně pomáhat s péči o seniory, školní děti
v jejich volném čase a často i se začleňováním
menšin, pokud v obci jsou. Fungující komunitu
pak může starosta zapojit do Komunitního
plánování při rozvoji obce.
zvládnout a místním obyvatelům nabídne práci
například formou brigády.
Obecně platí, že by obec měla vycházet vstříc
místním podnikatelům a spolkům zasazujícím
se o pozitivní rozvoj služeb, drobné výroby a
zemědělství. S těmito subjekty by obec měla
spolupracovat.
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Občané se pro společné aktivity a zájmy
sdružují do různých spolků. Spolky jsou často
monotematicky zaměřeny. Pro spolky je typické
sdružování obyvatel všech věkových kategorií,
od nejmladších po nejstarší, což rovněž přispívá
k soudržnosti obce. Jejich činnost výrazně
zkvalitňuje život v dané obci. Tyto organizace
dokážou výrazně účinněji zajistit určité služby pro
obyvatelstvo, než by tomu bylo v případě veřejné
správy, avšak spektrum jejich nabídky závisí na
personálních kapacitách, vybavenosti obce a
zájmu obyvatel.
Činnost spolků je obvykle finančně podporována
obcí. Kromě finanční pomoci může obec iniciovat
a koordinovat své akce a akce spolků. Obec také
může podporovat udržování místních tradic a
tradičních řemesel a podněcovat zájem co nejvíce
občanů zapojovat se do aktivit v obci.

El. pilíře budou umisťovány vždy tak, aby nebyli v
hlavních pohledových osách.
V centrch obcí (na exponovaných místech)
musí být zvolen el. pilíř, který je možno obezdít
kamenem či jiným materiálem.
Je nutné vždy usilovat o to, aby pilíř nepůsobil
jako rušivý elemnt.

V daném území se nachází silný tipus domu.
Jedná se o hmotu obdélníkového tvaru se dvěmi
nadzemními podlažími.
Doporučujeme, aby nově navržené domy měly
obdélný půdorys s maximálně 2 nadzemními
podlažími a podkrovým.
Tvar střech by měl respektovat střechy původních
objektů, tedy střecha sedlová.
Orinetace stítu by měla respektovat danou
zvyklost na kontrétním místě.
Stanové střeny jsou v této lokalitě nepřípustné.
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