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ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI
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Lokalizace a širší vztahy

Obec Dolní Dunajovice leží na jižní Moravě v blízkosti státní hranice s Rakouskem v nadmořské výšce 189 m n.m. v údolí mezi Pála-
vou a Dunajovickými kopci na toku Dunajovického potoka v jižní části Břeclavského okresu. Obec je dostupná po místní komunikaci 
a po silnici č. E461, která se nachází 1 km od obce. Dolní Dunajovice jsou napojeny v jižním směru na město Mikulov a severně na 
Pohořelice – Brno. 

Katastrální území Dolní Dunajovice ve vazbě na okolní obce a dopravní infrastrukturu.

Návaznost obce na okolní turistické cíle a trasování cyklistických, naučných a turistických tras.
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Obec je vzdálena severozápadně 6 km od města Mikulov, 4km severně se od obce nachází vodní nádrž Nové Mlýny – horní. Na 
severním břehu horní novomlýnské nádrže leží rekreační oblast kolem areálu Aqualand Moravia a významné archeologické nale-
ziště Římský vrch. Jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 3,5 km stojí zřícenina hradu Sirotčí hrádek a Stolová hora. Východním až 
severovýchodní směrem od obce jsou Pálavské vrchy, zřícenina kaple Sv. Antonína, a Horní a Dolní Věstonice a Dívčí hrady a Pavlov 
s novodobým muzeem prezentujícím archeologické pravěné nálezy z této oblasti. Západně od obce se nachází unikátní NPP Duna-
jovické kopce-významná lokalita bohatá na unikátní stepní faunu a flóru.

Dolními Dunajovicemi prochází cyklostezka (č. 5236 Stará hora) ve směru Novosedly, Brod nad Dyjí a Perná – Mikulov. Obcí vede 
přímá autobusová linka Brno ÚAN Zvonařská – Mikulov žel. st. (BUS 218).
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Obyvatelstvo

Historie

Obec bývala starou slovanskou osadou s dokladem osídlení již 
v 6-8. století. Osou osídlení byl potok, tekoucí uprostřed vsi s 
rozšířenou návsí, na jejímž jihovýchodním konci byl v 16.století 
na mírné vyvýšenině nad potoční terasou postaven kotel sv. 
Jiljí. Domy byly postaveny v řadách podél potoka a dopravní 
komunikace. Z devíti původních rybníků zůstal v obci jediný. 
Protože byly Dolní Dunajovice v roce 1580 povýšeny na měs-
tečko, konávaly se zde trhy mělo i právo útrpné, po němž se 
u kostela dodnes dochoval památkově chráněný pranýř. Dále 
jsou památkově chráněny kostel sv. Jiljí, fara, dva domy na ul. 
Hlavní a Poštovní, dvoje boží muka v polích a tři plastiky: sv. 
Florián, sv. Marek a sv. Jan Nepomucký. V městečku se narodil 
Karel Renner, který studoval v Mikulově a v roce 1945 se stal 
rakouským prezidentem. Štíty některých selských statků ne-
sou stopy ovlivnění městskou barokní architekturou Mikulova 
a naznačují bohatství jejich majitelů, které získali na proslave-
ných vinicích rozesetých po stráních dolnodujavických kopců. 
Okolní krajina je intenzivně hospodářsky využívána dodnes.

40. léta 20. století

Osídlení

Archeologické nálezy z 6. - 8. století značí o dřívějším slovan-
ském osídlení obce, přesto první písemná zmínka o obci se na-
chází ve falzu základní listiny kláštera dolnokounického z roku 
1173. V době kolonizace byla ves osídlena převážně obyvateli 
německé národnosti. Po skončení druhé světové války byla 
obec dosídlena českým a moravským obyvateli okresů Husto-
peče, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. 

K 1. 1. 2020 žilo v obci 1 712 obyvatel, z toho 122 mužů a 105 
žen do 15 let, a 729 mužů a 756 žen starších 15 let. Průměrný 
věk obyvatelstva je 43,5 let (k roku 2018), na základě Sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2011 v Dolních Dunajovicích bylo 
46,9% obyvatel hlásících se k české národnosti, 382 Moravanů, 
21 Slováků a 395 obyvatel svoji národnost neuvedlo. Při censu 
v 2011 se 396 (23%) obyvatel Dolních Dunajovice označilo za 
věřící. Z tohoto 225 obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi, 
2 k Církvi československé husitské a 4 k Českobratrským evan-
gelíků.

Architektura a urbanismus 

Osou osídlení byl potok tekoucí středem vsi. Půdorys obce je 
návesní (protáhlá náves SZ-JV), orientovaný tokem potoka, 
kolmo k návsi probíhá na jihovýchodě silnicovka. Náves cha-
rakterizuje okapově orientovaná zástava dyjsko-svrateckých 
domů. Výjimku tvoří štítem orientovaný selský barokní statek 
a budova obecné školy (Základní školy) ze 17. století. Od 17. 
století docházelo též k pozvolnému zastavování návsi ze stran 
potoka.

Výrazný rozvoj intravilánu obce započal ve 20. století.  Okolo let 
1932–1954 došlo k výraznému formování západní strany Za-
hradní ulice, v letech 1950–1989 ulice Polní a prodloužení ulice 
Rudé armády, přesto si domky zachovávají vesměs okapovou 
orientaci. Výjimkou je soubor několika prvorepublikových vil v 
ulici U vodárny. V letech 1999-2000 byl v obci vybudován na 
místě bývalého Rennerova rodného domu nový polyfunkční 
dům „Dům Dr. Karla Rennera – Fórum pro Česko-rakouský dia-
log“.  

V současné době nový rozvoj intravilánu obce je soustředěn 
do ulice U vodárny a Lipové ulice, kde nově vznikající výstavba 
iž nenavazuje na původní charakter obce a působí jako prvek 
urbanisticky nevodný.  

Karl Renner kolem roku 1925

obecní pečeť

Prostorové uspořádání zeleně u obcí založených kolem potoka, kde se v celkovém obrazu obce dominantně uplatňuje liniová 
zeleň
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Přírodní podmínky

Pedologické poměry

Území leží v černozemní oblasti; na spraších nacházíme typické černozemě, místy i karbonátové; na slínech pak černozemě pelické, 
na neogenních píscích Dunajovických vrchů černozemě arenické, na svazích a hřbetech jsou časté erozní formy daných typů půd. 
Na dnech plochých sníženin se vyskytují černozemě černicové a typické černice i pelické černice. V těchto půdách se projevuje též 
zasolení ve formě slabého solončakování. V komplexu Milovického lesa jsou vyvinuty hnědozemě na spraších a svahovinách z flyšo-
vých hornin. Na vápencích Pálavy jsou vyvinuty typické tmavé rendziny.

Klimatické poměry

Dle Quittovy klasifikace náleží celé území do nejteplejší oblasti v ČR - T4. Bioregion má celkově ze všech bioregionů ČR nejteplejší 
podnebí. Podnebí je velmi teplé a suché. V členitém reliéfu existuje řada chráněných mimořádně teplých poloh, ovšem i polohy 
chladnější, jako jsou mohutné SZ srázy Pálavy. Na Pálavě a v malé míře i na Dunajovických kopcích se uplatňuje vrcholový fenomén. 
Skutečně inverzních poloh je málo, otázkou zůstává vliv velké vodní plochy Novomlýnských nádrží, které nahradily někdejší kom-
plex lužních lesů.

Geomorfologie řešeného území

Provincie: Západní Karpaty
Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny
Oblast: Západní vněkarpatské sníženiny
Celek: Dyjsko - svratecký úval
Podcelek: Dunajovické vrchy

Biogeografické členění:

Mikulovský bioregion 4.2
Provincie: panonská provincie
Podprovincie: panonská podprovincie

Bioregion leží v termofytiku, na jihu jižní Moravy a podstatnou částí zasahuje do Rakouska. Typická část bioregionu je tvořena čle-
nitou pahoraktinou na vápnitých třetihorních sedimentech a vysokým bradlem jurských vápenců. Vegetačními jednotkami jsou 
převážně teplomilné, na strmějších svazích jižního sektoru šípákové doubravy a skalní stepi, na mírnějších svazích a úpatích dubo-
habrové háje. Typicky je zde vyvinut 1., dubový vegetační stupeň i s hojným dubem šípákem a dubem cerem, na severních svazích 
je i 2. a 3. vegetační stupeň. Z biogeografického hlediska má bioregion mimořádný význam, představuje nejtypičtější panonský 
bioregion České Republiky a právě zde jsou také nejlépe vyvinuta společenstva na tvrdých skalních podkladech s velkou stanovištní 
diversitou. Přestože území bylo od dávného pravěku souvisle osídleno, dodnes se zachovala značná pestrost biocenóz. Převažuje 
teplomilná panonská biota, s vlivem Alp, omezeně i Hercynie, s řadou mezních a exklávních prvků, zvláště na vápencových skalách. 
Současné využití je velmi pestré - pole, vinice, listnaté lesy, skalní stepní lada, ojediněle rybníky s rákosinami.

Typické znaky krajiny
O hodnotné znaky utvářející typický ráz místní krajiny je nutné pečovat a bránit jejich narušování a ničení. 

drobná sakrální architektura
(kapličky, kříže, boží muka)

vinné sklepy vinohrady

dynamicky zvlněná krajina zemědělská krajina

novodobé členění krajiny
(biokoridory, protierozní pásy)

členění krajiny

(remízky, interakční prvky)
stromořadí

(zejména ovocné stromy)
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NÁVRHOVÁ ČÁST
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Obecné zásady rozvoje obce

Při zadávání územních studií, architektonických studií a navazujících stupňů projektových dokumentací pro obec je vhodné klást 
důraz na níže uvedené zásady – a to nejen u projektů a realizací týkajících se vegetačních úprav, ale zejména staveb dopravních, 
přeměn veřejných prostranství apod.
Tyto obecné principy vedou k harmonizaci systému zeleně a k zvýšení estetické hodnoty, stability a biologické hodnoty veřejných 
ploch.

Estetická hodnota ploch – Soubor opatření směřujících k estetickému rozvoji plochy vyžaduje většinou komplexní přístup 
zahrnující kvalitní projektovou přípravu s jasnou koncepcí. Ve většině případů se jedná o změnu druhového složení na úkor stáleze-
lených jehličnanů, vhodný poměr keřového a stromového patra apod.

Vazba na historii – podporovat a interpretovat historické struktury sídla i krajiny, odkazovat na historii místa (například v de-
tailech, mobiliáři,…) a najít správnou míru její stylizace - zachovávat objekty s potenciálem pro historizující prvek, popřípadě pro ně 
nalézt nové využití

Atmosféra venkova – zachovávat atmosféru venkova v její jednoduchosti, prostotě, užitečnosti, čistotě a přirozenosti (barev-
né kombinace, přirozené tvarosloví,…). Podrobněji viz kapitola venkovské sídelní zeleně.

Krajinný ráz – ochrana struktury a využívání drobné pozemkové držby a historických krajinných struktur navazujících na stodoly 
v obvodu zastavěného území

Sortiment – používat sortiment vegetačních prvků odpovídající klimatickým podmínkám, krajinnému a historickému kontextu 
místa

Drobné sakrální objekty – zkvalitnit okolí křížů, kaplí, kapliček, božích muk a dalších drobných sakrálních staveb v sídle i 
krajině

Panoramatické cesty a výhledy – podporovat estetickou kvalitu panoramatických cest a vyhlídek

Prostupnost – zlepšovat prostupnost území, hledat chytrá řešení pro překonání bariér (vodních toků, silnic). Funkční prostup-
nost územím lze realizovat po vyřešení majetkoprávních vztahů především celoroční údržbou těchto tras, individuálně zpevněním 
povrchů zejména ve svažitém terénu a místech s frekventovaným provozem a samozřejmě vhodným doprovodem zeleně. 

Lokální materiály – využívat místní materiály (dřevo, místní kámen apod.)

Extenzifikace a ekologizace – snížení nákladů při zachování vysoké estetické kvality, podpora biodiverzity a ekologické 
stability prostředí

Mikroklimatické podmínky – zajištění dostatku prostoru pro kvalitní vegetaci, vodní prvky a další prvky zlepšující mik-
roklima intravilánu sídla

Vizuální smog – bránit negativnímu působení reklamy ve veřejném prostoru, minimalizovat množství informačních a reklam-
ních cedulí, vizuálně odclonit neestetická místa jako jsou sběrná místa odpadu apod.

Sítě technické infrastruktury – obec jako investor musí vyvinout tlak na projektanty, aby volili napříště taková řešení, 
které bude buďto minimalizovat konflikty zeleně s infrastrukturou (např. kořenové zábrany proti prorůstání do inž. sítí), a nebo řešit 
přeložky infrastruktury při plánovaných rekonstrukcích, aby vznikl prostor pro výsadbu vysoké zeleně.

Práce s dešťovou vodou – retence vody v území, zpomalení odtoku, čištění vody; při navazujících projekčních činnostech 
se zaměřit na úpravu odtokových poměrů směrem ke stromům, zasakovací pásy a zasakovací dlažbu

Identita venkovské sídelní zeleně

Specifikum venkovské sídelní zeleně tkví především v její návaznosti na územní strukturu, v provázanosti s okolní krajinou a v její 
úzké vazbě na život venkovských obyvatel. Tyto obecné principy se během staletí vývoje promítly do konkrétních historických fo-
rem zeleně a do tradičního venkovského sortimentu rostlin. Porozumění arespektování těchto charakteristických znaků venkovské 
zeleně je základním předkpokladem pro obnovu a soudobé řešení vegetačních úprav obce.

Prostorová role venkovské zeleně – prostorové i funkční řešení zeleně venkovských sídel vždy reflektovalo půdorysný 
typ vesnice a uspořádání navazující plužiny. Vznikaly tak určité sestavy zeleně, které spoluutvářely charakteristickou siluetu venkov-
ských sídel a podílely se na utváření místně specifického krajinného rázu. V případě Dolních Dunajovic se dominantně uplatňuje 
liniová zeleň podél potoka. Vyšší stromová zeleň se dále koncentruje u kostela a rybníka, kde tyto prvky zdůrazňuje. 
Stromy zdůrazňovaly vjezdy do stavení, ovocné stromy navazujících zahrad vytvářely nižší prstenec zeleně volně přecházející do 
okolní krajiny. Z půdorysného typu sídla a z přírodních podmínek daného území (členitost terénu, vodní režim apod.) vycházelo pro-
storové uspořádání navazující zemědělsky využívané půdy dle majetkových poměrů (tj. plužina) a systém cestní sítě v krajině. Tyto 
předurčily místně charakteristickou strukturu krajinné rozptýlené vegetace tvořenou alejemi, protierozními či hraničními mezemi, 
solitérními stromy na rozcestích a dalšími, které navazovaly na pás zahrad a tvořily tak plynulý přechod sídla do krajiny. Sídlo se tak 
nenacházelo „vedle“ krajiny, ale bylo „srostlým“ s okolní krajinou. Provázanost sídla a krajiny byla zdůrazněna použitím obdobného 
sortimentu rostlin, který byl dán jeho snadnou dostupností (např. místní původní druhy rostlin rostoucí ve volné krajině a přizpůso-
bené místním přírodním podmínkám se často uplatňovaly i v sídlech; ovocné dřeviny pěstované v zahradách a sadech byly vysazo-
vány do alejí podél silnic ve volné krajině (Mareček 2000, Mareček 2005).

Tradované zvykovosti ve formách zeleně – uplatnění mnohých zvyků ve formách zeleně již dnes nemá vzhledem 
k technickému pokroku své praktické opodstatnění, přesto jsou dodnes nedílnou součástí venkovského prostoru formující jeho 
charakteristický obraz a jejich zachování je žádoucí jakožto historických stop života našich předků (obdobně jako zachování zámků, 
kapliček či starých venkovských stavení). 
Například bývalo zvykem vysazovat širokokorunné stromy u stavení jako ochranu před šířením požáru (obr. A), pyramidální stromy 
u stodol ve funkci bleskosvodu (obr. B), stromy na návětrné straně stavení jako ochranu před větrem (obr. C), širokokorunné stromy 
jako levné letní přístřešky u kováren, hospod, na nádvořích (obr. D), stromy zdůrazňující vlastnické hranice v polích a na loukách, 
např. na hlavu seřezávané vrby – též zdroj palivového dřeva (obr. E), stromy na hranici pozemku zdůrazňující oplocení (obr. F). Z hos-
podářských důvodů se na návsích vysazovaly vysokokmenné stromy (např. lípa, javor, jasan, dub, hrušeň) v travnaté ploše, vznikl tak 
univerzálně použitelný prostor umožňující mj. každodenní provoz vozů, lidí a zvířat. Hospodářský důvod měla i velmi častá přítom-
nost rybníku uprostřed návsi. Strom rostoucí volně v polích sloužil k orientaci pocestných (na křížení cest, podél cest, vyvýšeninách), 
chránil před sluncem a deštěm. Ovocné stromy podél cest byly vysazovány z důvodu poskytnutí stínu a jako zdroj ovoce pro vojáky 
vracející se z válečných tažení. Tyto zvyky souvisí s estetickými potřebami obyvatel, s potřebou zaznamenání důležitých událostí, 
s potřebou setkávání, s vírou atd. Lidé určitými sestavami zeleně cíleně vytvářeli souměrné kompozice u staveb (obr. G), zdůrazňovali 
významné stavby, např. kostely vysokými stromy (obr. H), označovali památná místa stromy (obr. CH), projevovali snahu o výtvarnou 
jednotu staveb a doprovodné zeleně, např. hmotovým vyvážením průčelí statku velkým stromem (obr. I). Na nejčestnějším místě u 
stavení se často vysazovaly tzv. rodové stromy jakožto symbol starobylosti rodu v daném místě. Strom se vysadil při narození dítěte 
(jako jeho strážný a s životem prolnutý strom), při dokončení stavby domu, nastěhování rodiny do domu (rodový strom symbolizo-
val památku na předky). 
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X

X

vhodná dosadba drobných sakrálních 
památek dvojící listnatých dřevin

(např. lípy)

vhodná úprava okolí drobných sakrál-
ních památek čtveřicí listnatých dřevin 

(např. lípy) a posezením

nevhodná jehličnatá doprovodná zeleň 
drobných sakrálních památek

nevhodná úprava okolí drobných 
sakrálních památekX

X

vhodný vegetační doprovod
panoramatické cesty s  rozvolněnými 

skupinami stromů a keřů rámující
zajímavé výhledy do krajiny

vhodný vegetační doprovod
panoramatické cesty v podobě

stromořadí či částí stromořadí 
na horizontu doplněno o posezení

nevhodná úprava panoramtické cesty
s absencí krajinné zeleně

nevhodný stav panoramatické cesty
s přemírou vzrostlé vegetace zamezující 

výhledům do okolní krajiny

Dolní Dunajovice byly od počátku obcí situovanou kolem potoka. Úrodná zemědělská půda a bohatství pocházející z efektivní ze-
mědělské produkce je dodnes viditelné na barokních domech, ale i drobné sakrální architektuře. Zdejší krajina je tvořena vinohrady, 
sady, poli, loukami, cestami, remízky či jinou doprovodnou vegetací a drobnou sakrální architekturou. Kvalita a vzhled všech těchto 
prvků ovlivňuje kvalitu a vzhled celé okolní krajiny, potřebuje péči a postupnou obnovu, kterou by měla iniciovat obec. Tedy zejména 
prostupnost cest (zejména pěších), obnovení zaniklých cest, prostupnost krajiny, rozmanitost cest (okružní cesty, cesty propojující 
obec s krajinou atd.), výsadbu doprovodné zeleně, obnovu sakrálních objektů a jejich zapojení do krajinného obrazu a posezení v 
krajině (zastavení). 
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Koncept návrhu

Studie koncepce zeleně v Dolních Dunajovicích vychází z hledání 
samotné podstaty místa. Čím je tato obec typická, jaké nacházíme 
hodnotné prvky, charakteristické rysy a v jakém vztahu je s okolní 

přírodou, čím je specifická a jedinečná? 

Jako nejhodnotnější a nejspecifičtější jsme určili tyto:

- potok, kolem kterého obec vznikla, a který utváří její tvar a tvoří 
s ní harmonický celek

- vinařství, které intenzivně propojuje obyvatele s krajinou a je 
tradičním způsobem obživy mnoho desetiletí

- drobná sakrální architektura, která se v obci i krajině vyskytuje 
ve zvýšené míře, odkazující na velmi plodné a bohaté barokní 
období, stavby mají hodnotu historickou, ale i duchovní

- mnoho významných historických událostí a osobností, 
včetně památníků na ně odkazujících

- morfologie krajiny a geologické podloží, tedy vápenec, který 
velmi originálně definuje okolní krajinu a měl by být propsán i 
do tváře města

- velká míra zastoupení parků a drobných parkově upravených 
ploch s vysokým množstvím vzrostlé i nově vysazené zeleně

Pozitivní hodnoty chráníme a podporujeme k dalšímu rozvoji, negativní hodnoty eliminujeme či transformujeme:

1/ Stanovili jsme 2 hlavní rozvojové osy obce, které aktivují vzájemné vazby jednotlivých dosud oddělených ploch
- rozvojová osa potoka propojuje úpravou průchodnosti jednotlivé plochy zeleně, které jsou u potoka situovány. Přirozeně propojuje 
obec s krajinou. 
- vinařská rozvojová osa provádí občana i návštěvníka územím obce až k Dunajovickým kopcům s předsazenými vinnými sklepy a 
postupně odkazuje (výsadbou vinné révy v obci, zakomponováním tématických objektů, dodáním informací formou informačního 
panelu) na bohatou historii vinařství a vinohradnictví v obci, obec propojuje s hodnotnou krajinou. 

2/ Časté drobné sakrální objekty a památníky zapojujeme do celkové kompozice jednotlivých ploch, doplňujeme je patřičnou ve-
getací, tj. solitérní či skupinové výsadby stromů na základě historických principů (souměrná kompozice, tj. po stranách kapličky, do 
čtveřice či po třech, kdy tyto sestavy podporovaly symboliku svaté trojice), květinové výsadby dotvářejí harmonii místa.  Kompozici 
také podporujeme adekvátní změnou povrchů, umisťujeme posezení.

3/ Navrhujeme pojmenování jednotlivých ploch zeleně dle významných osobností z historie obce (Rennerův park, park Rudolf, 
Hemmelův park aj.)

4/ Doporučujeme dát každé ploše zeleně svou jedinečnost  - tj. park s vinařským lisem, park s památníkem Rudolfa z Tieffenbachu, 
park Karla Rennera, plocha u pranýře aj. Tuto jedinečnost podtrhovat nejem názvem, ale i programem plochy.

5/ V jednotlivých plochách definujeme cílový stav, funkci a kompozici, dodržujeme venkovský výraz, tedy nevyužíváme geometric-
kých ostrých tvarů, barevných a atypicky rostoucích kultivarů dřevin. Doporučujeme typ vhodného mobiliáře (dřevěný na ocelovové 
konstrukci nebo celodřevěný), materiál zpevněných ploch (kamenná dlažba), bezbariérové řešení. Zámkovou dlažbu je lépe využít 
pouze pro stavbu chodníků v obci. Zamýšlíme se nad začleněním aktivit na jednotivých plochách, zda jsou  dostatečné, vhodné či 
situovány na vhodných plochách. Důležitá je rovnováha odpočinkových a sportovních aktivit.

6/ Doporučujeme využít místního materiálu, tedy vápence, pro zpevněné povrchy na důležitých veřejných prostranstvích. Vhodný 
také pro opěrné zídky či jiné drobné stavby.

7/ Základní kostru dřevin navrhujeme zejména z domácích druhů (duby, javory, lípy, břízy) a ovocných stromů či kultivarů ovocných 
stromů, které neplodí (hrušně, třešně, jabloně).  Ovocný strom udává tradiční venkovský ráz, jeho výška je v harmonickém souladu s 
výškou budov, jeho plodnost odkazuje na pohostinnost, jsou výrazně okrasné květem.  Tyto druhy propojují obec s okolní krajinou.
Volba sortimentu rostlin respektuje stanovištní podmínky, rostliny se tak stanou na péči méně závislé, což se následně odráží ve 
snížení nákladů na jejich údržbu. 
Lze stanovit obecné estetické zásady pro výsadby - je vhodné se vyvarovat sloupovitě rostoucím druhům a kultivarům dřevin, zejmé-
na jehličnanů, minimalizovat dřeviny s výrazně barevnými listy či jehlicemi (jako např. pestrolisté kultivary javorů, svíd, vrb, jabloní), 
vyvarovat se dřevin s habitem (vzhledem) výrazně nápadným a pro okolí netypickým (převislé nebo bizarní formy dřevin) a omezit 
stálezelené dřeviny (jako např. pěnišníky, kaliny).
Dominancí okrasných dřevin dochází k setření rozdílů mezi venkovskou a městskou zelení, ztrácí se atmosféra domáckosti a pohos-
tinnosti venkova, čehož se chceme vyvarovat.

8/ Doporučujeme v následných krocích zpracovat koncepci obnovy krajiny. Tedy řešit stav krajinné mozaiky, cesty, vegetační dopro-
vod a propojení s obcí např. formou alejí. Je vhodné dbát na plynulý přechod obce do krajiny a zejména na zachování výškově gra-
dované siluety obce, tj. využití vzrostlých stromů v centrální části obce a využití ovocných vysokokmenů po obvodu a v navazujících 
alejích. Navrhnout nové okruhy pro pěší i cyklisty. Souznění s krajinou a okolní přírodou je důležité.

9/ Vzhledem k množství nově vysazené a plánované zeleně by bylo vhodné zpracovat plán péče včetně harmonogramu pracov-
ních operací. Následná péče je stejně důležitá jako fáze plánování a realizace. O stávající výsadby z předchozích let není adekvátně 
postaráno.

10/ Vizuální řešení hlavních vstupů do obce. Principy tvorby vítací cedule: vizuální stránku nechat zpracovat grafikem; na ceduli by 
se kromě písma měl objevit výrazný znak obce a to buď přímo znak nebo nový moderní symbol znázorňující aktuální specifikum 
obce (linie potoka, vinná réva, siluety vinných sklepů aj.); pro materiálové zpracování využít principu dřeva a skla (tvrzeného plastu) 
jako propojení s dřevěnými sudy a sklenicemi na víno; pro tvarové zpracování využít principu kruhu jako propojení s otiskem skleni-
ce, průřezu sudu, tvaru hroznových bobulí, společenství lidí v obci; u konstrukce cedule se může pnout vinná réva
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Systém veřejných prostranství a zeleně

Cílem dokumentu je vyhodnotit možnosti pro kvalitní využití potenciálu nezastavěných míst v intravilánu obce - zejména pro zlep-
šení životního prostředí v sídle, rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšení atraktivnosti obce pro jeho návštěvníky. 

Základními pilíři dokumentu jsou:
- podpora funkčního systému sídelní zeleně (podklad pro zvýšení ekologické stability sídel a ochranu ploch zeleně)
- odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, popř. jejích změn
- odborný koncepční podklad pro rozhodování v území a pro ochranu, správu a péči o zeleň

Studie je strategický a koncepční dokument rozvoje veřejných ploch, zejména ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené), který eviduje, 
hodnotí a navrhuje obnovu s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vli-
vům). Studie je tak pro obec odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost obce i pro 
správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území.
V případě potřeby studie specifikuje rámcovou formu vegetačních úprav a vybavenosti u vybraných řešených ploch.

Studie rozvoje veřejných prostranství vychází z oficiálního plánovacího dokumentu Územní studie sídelní zeleně (osnovy a metodic-
ký rámec v rámci OPŽP 2014-2020). Od tohoto dokumentu, který komplexně řeší všechny plochy zeleně v sídle, dále je kategorizuje, 
dělí, hodnotí a stučně nastiňuje jejich vhodný rozvoj, se tento dokument liší v tom, že se věnuje pouze vybraným plochám veřejných 
prostranství a neřeší celový systém zeleně v obci. Tyto plochy dále rozpracovává do většího detailu než zmíněná studie. Kromě 
těchto veřejných prostranství udává také hlavní osy rozvoje (nejen zelně), které je třeba chránit, vhodně podporovat, doplňovat a 
rozvíjet v dalších plánech vývoje obce.

1 Ulice Sklepní

2 Park Rudolf

3 Ulice Rudé armády

4 U sklepů

5 Rybník

6 Hřbitov

7 U školní jídelny

8 Mateřská škola

9 U pranýře

10 U kostela sv. Jiljí

11 Park u lisu, ul. Rudé armády

12 Rennerův park

13 Park pod jedlí

14 Taneční parket,  ul. Hlavní

15 Hemmelův park, ul. Hlavní

16 Restaurace Praha

17  Park Vápenka

 vstupy do obce



DOLNÍ DUNAJOVICE



21STUDIE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

GRAFICKÉ KARTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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ROZVOJOVÁ OSA

název: Vinařská stezka

aktuální stav: 
Jednotlivé plochy zeleně na této ose jsou v současné době 
relativně funkční, samostatná území. Chybí prvek, který by je 
vzájemně spojil a provázal je také s krajinou. Tímto prvkem by 
mohlo být všudypřítomné vinařství a vinohradnictví. 
Cestě ke sklepům pod Dunajovickými kopci schází doprovod-
ná vegetace. Drobné sakrální objekty a významné pohledy do 
krajiny je potřeba podpořit a zachovat. 
Na historických mapách je vidět bohatá krajinná mozaika a 
častá stromořadí podél cest, toků nebo na hranicích pozemků.
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Doprovodná zeleň cest na výřezu mapy Stabilního katastru
(1. pol. 19. století)
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cílový stav: 
Osa propojující jednotlivé plochy zeleně - park U lisu, park Ru-
dolf a zeleň na ul. Sklepní, odkazuje na bohatou tradici vinař-
ství a vinohradnictví v obci, návštěvníka vede do krajiny vinic a 
ke sklepům na ul. Vinařská pod Dunajovickými kopci.

návrh: 
• postupná rekonstrukce jednotlivých vegetačních ploch
• výsadba vinné révy jako propojující element
• naučné a informační tabule k historii, vinařství i vinohradnic-
tví
• doplnění adekvátního mobiliáře
• propojení s krajinou - dosadba alejí, stromořadí a keřových 
skupin podél polních cest
• zkvalitnění povrchů cest

FOTO INSPIRACE
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ROZVOJOVÁ OSA

název: Dunajovický potok

aktuální stav: 
Potok, kolem kterého byla obec vystavěna, je základním pro-
storotvorným prvkem, určoval zástavbu i tvar obce a tvoří s ní 
harmonický celek. Potok protéká obcí od jihu k severu, v létě je 
vody nedostatek, je spíše stagnující. Kolem potoka byly před 
cca 80-100 lety vysazeny formou stromořadí dnes již vzrostlé 
stromy, v parku dokonce ve dvou řadách na každé straně po-
toka. V nedávné době byla stromořadí na vybraných místech 
dosazena stromy novými. Pěšina, která se kolem potoka vine, 
se na některých místech ztrácí a není možné projít obcí neru-
šenou chůzí od začátku, kdy potok do obce vtéká, až do konce. 
Potenciál této trasy je veliký.
Zpevnění koryta, zejména některé opěrné zídky a navazující 
zábradlí a mostky, jsou místy v havarijním stavu.

Dunajovický potok

u rybníku u Rennerova parku u školy za tanečním parketem začátek Hemmelova parku přechod vodního toku do krajiny

regulace potoka rok 1957
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cílový stav: 
Průchozí koridor kolem vody propojující jednotlivé plochy ze-
leně a intravilán s extravilánem.

návrh: 
• zprůchodnění pěšiny podél celé trasy potoka v obci 
• v extrémně úzkých částech rozšíření pororoštovou lávkou
• srovnání pěšiny, případné zpevnění (štěrkový trávník)
• nové zábradlí
• oprava mostků
• drobné hrázky (zjistit, zda je možné dle sklonu koryta)
• pokračovat v dosadbě stromořadí, včetně dvouřadých alejí
• vytipování drobných odpočinkových míst, umístění laviček

• za obcí obnovení přirozeného koryta, které zlepšuje řadu pa-
rametrů: zadržování vody v krajině, zlepšení situace spodních 
vod, oživení fauny a flóry, vsakování vody, prodloužení délky 
toku aj.

FOTO INSPIRACE
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 01
název: Ulice Sklepní

rok1912

rok1938

počátek 20. století

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
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FOTO AKTUÁLNÍ STAV

aktuální stav: 
Drobná, ale významná plocha zeleně na cykloturistické trase 
směrem k Dunajovickým kopcům. Vegetační linka navádě-
jící turistu i občana do krajiny. Na ploše se nachází množství 
vzrostlých stromů a tvarované keřové skupiny širokého druho-
vého složení, které činí prostor velmi nepřehledným. Na území 
se nachází 2 studny, schází mobiliář či místo k odpočinku nebo 
setkávání. V části blíže k obci je z plochy „ukrajováno“ pro par-
koviště.

cílový stav: 
Liniová plocha zeleně propojující centrum obce, vinné sklíp-
ky a krajinu, odkazující na vinařskou tradici. 

návrh: 
• odstranění keřových skupin - „vyčištění“ prostoru
• dosadba stromů do stromořadí - malokorunné ovocné 
stromy nebo neplodící kultivary ovocných stromů
• posezení kolem studny - umístění pumpy, lavičky
• místy linie hlav vinné révy - solitérně na kůlech

FOTO INSPIRACE
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 02
název: Park Rudolf aktuální stav: 

Půdorysně poměrně těžkopádně členěná plocha zeleně s mla-
tovými cestičkami (naneštěstí v barvě antracitové), s mobiliá-
řem starší provenience, vzrostlými stromy i novými výsadbami. 
Velmi výraznou dominantou prostoru je vinařský vřetenový lis 
s dřevěnou ochrannou konstrukcí (2015). Lis není zakompono-
ván do prostoru, stojí nevhodně bokem. Dalším dominantním 
prvkem je památník s podobiznou drnholeckého pána Rudolfa 
z Tiefenbachu jako upomínka na osvobození obyvatel od ro-
boty roku 1580, památník pochází zřejmě z první poloviny 20. 
století. Plocha příliš nevyzývá k posezení a odpočinku. Důležitá 
křižovatka na cyklotrase.

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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FOTO INSPIRACE

cílový stav: 
Menší plocha zeleně s památníkem a odkazem na Rudolfa z 
Tiefenbachu. Parčík obsahuje drobné prvky odkazující na tradi-
ci vinařství, které jej propojují s ostatními plochami na vinařské 
rozvojové ose.

návrh: 
• centrálním bodem parčíku se stává památník a park je věno-
ván Rudolfovi z Tiefenbachu
• vinařský vřetenový lis je přesunut na jinou plochu, kde získá 
své dominantní místo a význam
• vhodnější trasování cest a posezení
• výsadba stromů
• výsadba vinné révy (tématický odkaz na vinařství, navázání na 
rozvojovou vinařskou osu)
• založení okrasného záhonu (např. levandule)
• vydláždění hlavní trasy navazující na chodník 
• nový mobiliář, zejména odpadkové koše
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DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 03
název: Ulice Rudé armády

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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aktuální stav: 
Široké pásy trávníku s posledními jedinci vzrostlých stromů 
(lip) připomínající, že touto ulicí kdysi vedlo stromořadí. V pá-
sech trávníku, i nad nimi, jsou naneštěstí trasovány sítě tech-
nické  infrastruktury.

FOTO INSPIRACE

cílový stav: 
Široká ulice typického charakteru domů s předzahrádkami, 
chodníkem, pásy trávníků a stromořadím na obou stranách .

návrh: 
• stromořadí (neplodící kultivary ovocných dřevin)
• odstranění výsadeb občanů ze širokého travnatého pásu
• liniová výsadba růží
• do úzkého pásu výsadba trvalek (levandule, kavyl, rozchod-
ník, astry)
• zasakovací dlažba na parkovacíh stání



DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 04
název: U sklepů

aktuální stav: 
Travnatá plocha před řadou vinných sklepů se vzrostlými stro-
my, studnou, vyježděnou štěrkovou plochou a dlážděnými 
předprostory 2 vinných sklepů (bohužel různých materiálů). Na 
ploše se nachází množství různých informačních a reklamních 
tabulí, působí rušivě a neesteticky. 

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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cílový stav: 
Drobná plocha zeleně před vinnými sklípky s možností posezení ve stínu. 

návrh: 
• vymezení povrchů zpevněných a vegetačních
• předprostor před sklepy sjednotit jedním typem dlažby a propojit až k hlav-
ní silnici (nejlépe vápencový štět nebo cihlová dlažba)
• rekonstruovat studnu - opláštění
• odstranit reklamní cedule, přesunout informační tabuli
• výsadba ovocných stromů
• jemné terénní úpravy - jasně definovat rovinu a svah
• posezení
• travnatá plocha s bodovou výsadbou vinné révy
• pergola esteticky vhodnější

FOTO INSPIRACE
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DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 05
název: Rybník

aktuální stav: 
Nově obnovená plocha - výsadba stromů, keřových skupin, za-
ložení trávníku a cestiček z trávníku štěrkového. Doplnění mís-
ta o několik laviček a odpadkové koše. V návrhu a nezrealizo-
vané jsou technické prvky - sedací dřevěné schody pro rybáře, 
dřevěné lehátko pod stromem, dřevěné molo a dřevěný altán.

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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cílový stav: 
Veřejná plocha zeleně propojující prvy přírodě bližšího charakteru s 
okrasnou funkcí adekvátní prostoru v blízkosti centra obce. Centrálním 
prvkem, které vytváří jedinečné specifikum je rybník s čistou vodou.

návrh: 
• doplnit navrhované technické prvky. Altán s navazujícím prostorem 
pro grilování je možné umístit, ale není to nezbytně nutné. Bude 
zřejmě docházet k rušení klidu okolních domů
• zajistit čistou vodu adekvátní obsádkou ryb (počet a výběr vhodných 
druhů)

FOTO INSPIRACE



DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 06
název: Hřbitov

aktuální stav: 
Původně jednoznačně a pravidelně členěný prostor s centrální 
osou ve tvaru kříže, se sochou Krista uprostřed, nyní je poměr-
ně nejasné funkční a provozní členění hřbitova, zejména před 
kolumbáriem. Podél páteřní cesty roste stromořadí listnatých 
stromů. Vodní prvky, mobiliář a řešení některých zpevněných 
ploch mezi hroby není vhodné (různé barevnosti a frakce štěr-
ků, betonová dlažba). Místy je terén nerovný bez travnatého 
porostu. 
V jihovýchodní části parku se nachází Památník odsunu ně-
meckého obyvatelstva.

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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cílový stav: 
Plocha hřbitova s jasně definovaným funkčním a provozním 
členěním

návrh: 
• stanovení funkčního a provozního členění, plán rozvoje (vy-
definované umístění nových hrobových míst, pěšin, rozšíření 
kolumbária, umístění urnového háje a vsypové loučky)
• nové výsadby stromů, pěstební ošetření stávajících
• nový mobiliář
• rozšířit předprostor před kolumbáriem, sjednotit prostor dě-
lený mnoha cestičkami
• zpevnění cesty od brány
• instalovat vhodné vodní prvky
• pomístné dorovnání terénů a dosev trávy
• v centrální křížové ose vytvořit celo-mlatové plochy bez trav-
natého pásu, s lavičkami
• odstranit dlažby a různé typy a barevnosti štěrků v mezihro-
bových cestách. Vhodný světlý štěrkopísek s trávou nebo pou-
ze tráva
• při vstupu od severu (blíže centru obce) popnout betonovou 
zeď pnoucí rostlinou - zjemní prostor

FOTO INSPIRACE
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DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 07
název: U školní jídelny

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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aktuální stav: 
Vyhrazený-oplocený prostor s dětskými herními prvky, postrá-
dá stromy a keře, také mobiliář zcela chybí. Část oplocení je ve 
stádiu nutné výměny.

cílový stav: 
Dětské hřiště s herními prvky pro různé věkové skupiny, s 
vegetací a mobiliářem.

návrh: 
• nová výsadba stromů, keřů a pnoucích dřevin
• odstranění stávajících nevhodných herních prvků
• návrh na rozšíření herních prvků
• umístění mobiliáře
• nové oplocení

FOTO INSPIRACE



DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 08
název: Mateřská škola

aktuální stav: 
Plocha relativně malé zahrady u mateřské školy, navazuje na ni 
drobná plocha zeleně, jež má být po rekonstrukci využita jako 
další část zahrady. Zahradě chybí prostorové a funkční členění. 
Na území se nachází staré vzrostlé stromy, množství herních 
prvků, pochozích a dopadových ploch různých materiálů a pů-
dorysů. Tento aspekt přináší do prostoru nesourodost. 

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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FOTO INSPIRACE

cílový stav: 
Zahrada mateřské školy s herními a vegetačními prvky, s jasně 
definovaným funkčním a prostorovým členěním.

návrh: 
• stanovit funkční a prostorové členění, více prostor rozčlenit
• sjednocení povrchů a jejich půdorysného členění, návrh ma-
teriálů
• rozšíření zahrady o spodní část
• dosadba stromů, pěstební opatření na stávajících stromech



DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 09
název: U pranýře

aktuální stav: 
Jedná se o plochu s vysokým potenciálem vázanou na his-
torii situováním pranýře z 16. století, kostela a fary. Plocha je 
nyní svým zařízením vymezená jako dětské hřiště (průlezky), 
tato funkce není na této ploše potřebná a žádaná, hřiště jsou 
umístěny v rámci obce na jiných místech. Stávající herní prvky 
nesplňují požadavky bezpečnosti. Svah je využíván v zimě pro 
sáňkování.

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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cílový stav: 
Drobná plocha zeleně s historickým odkazem vhodná k setkávání.

návrh: 
• odstranění herních prvků (vyčištění prostoru)
• výsadba stromů
• umístění mobiliáře - lavice a stoly, odclonění živým plotem
• ve svahu ponechání plochy pro sáňkování, odclonění chodníku 
řádkem vinné révy
• odstranění vápencových balvanů
• srovnání terénu - jasně definovaná rovina + svah
• do svahu pochozí a sedací hranoly držící terén
• možná výsadba symbolických trvalek poblíž pranýře
• zpevnění plochy kolem pranýře kamennými odseky v trávníku
• práce i s okolními plochami - výsadba stromů

FOTO INSPIRACE
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 10
název: U kostela sv. Jiljí
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aktuální stav: 
Předprostor kostela, z jihu s Misijním křížem a s výsadbami nevhod-
ných zakrslých jehličnanů. Zpevněná plocha z kamenů je vymýlána 
vodou.

cílový stav: 
Reprezentativní okrasná plocha zeleně adekvátně doplňující 
jižní předprostor kostela.

návrh: 
• odstranění jehličnanů a výsadba trvalek s odpovídající sym-
bolikou a estetikou
• urovnání kamenného lemu, zarovnání a zpevnění kamenné 
plochy

FOTO INSPIRACE
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 11
název: Park u Lisu, ul. Rudé armády

aktuální stav: 
Travnatá plocha zeleně s centrální zpevněnou cestičkou a po-
sezením, kterou lemuje řada stromů a liniová výsadba keřů u 
zdi. Kolem parčíku vede rušná cesta, místo k odpočinku příliš 
nevyzývá. Plocha je stavební prolukou, dříve zde stálo několik 
domů, dle územního plánu není opětovně určena k zastavění, 
ikdyž by to bylo z hlediska urbanistického vhodné.

SROVNÁVACÍ LETECKÉ SNÍMKY

1938

2018

FOTO AKTUÁLNÍ STAV

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE

zástavba nynější proluky v roce 1954

konec 30. let 20. století
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FOTO INSPIRACE

BUDOVA
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vinařského lisu

cílový stav: 
Menší plocha zeleně při vjezdu do centra obce prezentující tra-
dici vinařství a vinohradnictví.

návrh: 
• umístění vinařského vřetenového lisu z parku Rudolf, odclo-
nění nevzhledného štítu budovy
• ukázky různého vedení vinné révy (kůly, řádky, vysoké, nízké), 
různých odrůd
• použití růží jako tradiční dřeviny indikující napadení škůdci a 
barvem květu určující zda bílé nebo červené víno
• stromy spíše okrasné ovocné - nejvhodnější Prunus avium 
´Plena´ navozující charakter sadu
• naučné záhony-barvení, dochucování vína rostlinami
• schází přechod pro chodce (umístit co nejblíže, ale dle norem, 
křižovatce)

BUDOVA

BUDOVA ULICE RUDÉ ARMÁDY

ULICE HLAVNÍ

přechod
pro chodce

solitérní tešeň
(Prunus avium ´Plena´)

společenský prostor
s posezením

vstupní brány
popnuté révou

vstupní brány
popnuté révou

okrasný extenzivní trv
alkový lemvinohrad

ovocný sad

okrasný záhon



DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 12
název: Rennerův park

aktuální stav: 
Park s památníkem věnovaný obětem I. a II. světové války. Celé 
místo získalo parkovou úpravu a bylo lemováno živými plůtky 
a uzavřeno nízkými brankami.  V době jeho vzniku zde byl ve-
dle smutečních vrb zřejmě vysázen i jerlín japonský. Za 95 let 
své existence doznal památník mnoha změn, především zmizel 
ústřední prvek - mramorová socha umírajícího vojáka. Památ-
ník byl kdysi průchozí, v minulosti byl však průchod zazděn a 
na připomínku obětí obou světových válek zde byla umístěna 
pamětní deska.  Celá stavba není v příliš dobrém technickém a 
estetickém stavu. Poblíž mostu stojí barokní sochy sv. Floriána 
(1775) a sv. Jana Nepomuckého (kolem r. 1800). Park má vysoký 
potenciál navrátit se k dřívější kráse, stávající výsadby keřů a 
trasování cest, stejně jako mobiliář, jsou nedostačující. 

SROVNÁVACÍ LETECKÉ SNÍMKY

letecký snímek rok 1938letecký snímek rok 1947

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
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FOTO INSPIRACE

FOTO AKTUÁLNÍ STAV

cílový stav: 
Reprezentativní parková plocha v centru s vegetačními prvky, 
cestní sítí a mobiliářem věnovaná Dr. Karlu Rennerovi.

návrh: 
• památník nechceme opticky zdůrazňovat, jeho technický ani 
estetický stav k tomu není přizpůsoben
• navrhujeme novou cestní síť, která bude napojena z jedné 
strany na novou pěší lávku, z druhé strany na cestu kolem po-
toka. Zachovaná je důležitá spojnice s poštou.
• umístění Rennerovy růže na důstojné místo naproti jeho 
domu, umístění drobné informační tabule o jeho životě
• zapojení sochy do celkové kompozice plochy
• nízké živé ploty vymezující park od hlavní cesty
• rekonstrukce pomníku - otevření, doplnění sochy
• mlatová plocha na pomníku
• trvalkový záhon kolem pomníku a kolem sochy sv. Floriána
• nový mobiliář umístěný kolem zpevněných cest i v trávníkové 
ploše
• výsadba nové generace stromů, dosazení jerlínu
• pro odclonění plynové stanice tvarovaný živý plot 
• přístup k vodě
• veřejné osvětlení
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DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 13
název: Park pod jedlí

aktuální stav: 
Travnatá plocha u sochy sv.Trojice, naproti vstupu do základní 
školy, s několika solitérními stromy, vymezená cihlovou zídkou, 
parkovištěm a potokem.

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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FOTO INSPIRACE
cílový stav: 
Drobná plocha zeleně naproti školy vhodná ke krátkodobému 
odpočinku.

návrh: 
• zpevněná plocha pro posezení
• zapojení sochy do celkové kompozice plochy
• zrušení parkovacích ploch
• tvarovaný živý plot pro částečné uzavření prostoru z boku
• odstranění cihlových zídek, otevření prostoru
• dosadba stromů
• drobný trvalkový záhon
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DOLNÍ DUNAJOVICE

ROZVOJOVÁ PLOCHA 14
název: Taneční parket, ul. Hlavní aktuální stav: 

Rozlehlé zpevněné prostranství s dvěmi menšími budovami 
určené pro pořádání venkovních kulturních akcí obce, přede-
vším hodů. Plocha je zpevněna betonem a betonovou dlaž-
bou. Ze dvou stran je lemovaná cihelnou zídkou, ze strany od 
cesty také vysokým živým plotem z thůjí. Na hraně chodníku se 
nachází socha sv. Cyrila a Metoděje (1850) a nevzhledná plas-
tová autobusová zastávka.

Dolní Dunajovice nemají náves, která bývá nejdůležitejším ve-
řejným prostranstvím obce. 

FOTO AKTUÁLNÍ STAV

okolo roku 1900 okolo roku 1910 okolo roku 1910
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FOTO INSPIRACE

cílový stav: 
Náves (ikdyž prostor není definován historií, tradicí ani budo-
vami). Tedy otevřená reprezentativní plocha určená k pořádání 
kulturních akcí obce.

návrh: 
• formou architektonické soutěže vytvořit „náves“
• plochu otevřít
• odstranit cihelnou zídku a thůje tvořící bariéru
• zapojení sochy do celkové kompozice plochy
• přesunout autobusovou zastávku na okraj území
• po bocích vysadit stromy
• změnit barevnost fasády budov na taneční ploše
• zklidnit dopravu pomocí zvýšeného zpomalovacího příčného 
prahu podél celého prostranství, změna povrchu této komuni-
kace na kamennou dlažbu
• omezení rychlosti
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 15
název: Hemmelův park, ul. Hlavní

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE A LETECKÉ SNÍMKY

rok 1929

1938

1947

2018

počátek 20. let 20. století 30. léta 20. století

počátek 20. let 20. století
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aktuální stav: 
Rozlehlá plocha zeleně, původně zřejmě velmi atraktivní park s 
bohatými záhony květin, výsadbou stromů a sítí cestiček. Nyní 
je park zaplněný herními a sportovními aktivitami bez návaz-
nosti na sebe samé a na park. Na místě se nenachází žádná 
cestní síť, která by propojovala jednotlivé prvky či vytvářela 
vycházkový okruh (obě hřiště, Guschlův kříž, památník původ-
ně věnovaný zasloužilému starostovi Johanu Hemmelovi, dnes 
obci DD). Na ploše se nachází vzrostlé i nově dosazené stromy, 
místy keře. Park navazuje na dvouřadou alej podél potoka. La-
vice umístěné v jedné řadě nad hřištěm jsou nevzhledné, jinde 
v parku mobiliář chybí. 

FOTO INSPIRACE

cílový stav: 
Rozlehlá parková plocha s vegetačními, herními a sportovními 
prvky, cestní sítí a mobiliářem.

návrh: 
• propojení jednotlivých prvků v parku
• vytvoření okružní cesty a cesty alejí podél potoka
• posezení kolem Guschlova kříže
• nový mobiliář v adekvátním počtu a na vhodných místech
• dosadba stromů do dvouřadé aleje a další možné výsadby pro 
zachování kontinuity stromového patra
• rekonstukce památníku, opět věnovat Johanu Hemmelovi?
• extenzifikace travnatých ploch na vybraných místech

FOTO AKTUÁLNÍ STAV
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 16
název: Restaurace Praha

aktuální stav: 
Otevřené prostranství před restaurací využívané k parkování. 
Rozlehlá asfaltová plocha s úzkým pásem nízké zeleně kolem 
budovy, s nevzhlednými reklamními tabulemi. 

FOTO AKTUÁLNÍ STAV

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE

kolem roku 1900 konec 30. let 20. století
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FOTO INSPIRACE

cílový stav: 
Pobytová plocha v centru obce určená zejména k posezení u 
restaurace, odpočinku nebo pro umístění stánků při trzích. 

návrh: 
• prostor zobytnit
• zapojení sochy do celkové kompozice plochy
• odstranit asfalt, vydláždit plochy pro parkování a chůzi, zby-
tek mlat
• odstranit reklamní cedule
• zredukovat počet parkujících aut, parkoviště je nedaleko
• vytvořit posezení, umístit informační panel o obci, mapu
• výsadba stromů
• úprava kolem sochy - záhon, výsadba stromů
• doplnit přechod pro chodce a propojit místo s Rennerovým 
parkem
• výsadba okrasných záhonů v ostrůvcích naproti posezení

BUDOVA

Dunajovický potok

NAPOJENÍ
NA PĚŠÍ  TRASU 
PODÉL POTOKASocha sv. Jana

Nepomuckého
s trvalkovým záhonem

PENZION
PRAHA

NAPOJENÍ
NA PĚŠÍ TRASU 
PODÉL POTOKA

BUDOVA

BUDOVA

BUDOVA

MOST

okrasné
extenzivní záhony

parkovací stání
v kamenné dlažbě

mlatová plocha
pro sezóní posezení

sedací zídka

lavička
informační

panel

přechod
pro chodce

přechod/přejezd
pro chodce

a cyklisty

ULIC
E RUDÉ A

RM
ÁDY

chodník dlažba
kamenné odseky
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ROZVOJOVÁ PLOCHA 17
název: Park Vápenka

aktuální stav: 
Plocha náletové zeleně v místech rozvoje zástavby dle ÚP.  Část 
plochy je v rovině s okolním terénem, větší část je o 1 - 1,5 m 
vyvýšena nad okolní terén. Z hlediska druhového složení pře-
vládají akáty, většina z nich ve špatném zdravotním stavu.

FOTO AKTUÁLNÍ STAV

Výřez územního plánu Dolních Dunajovic ukazuje růžovou linií plochy 
plánované zástavby (24-SO) a žlutou linií plochy veřejných prostranství 

- Park Vápenka.
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cílový stav: 
Nově navržená pobytová plocha navazující na plánovanou vý-
stavbu rodinných domů. V územním plánu je plocha vedena 
jako veřejné prostranství. 

návrh: 
• vytvoření nové parkově upravené plochy včetně cestní sítě, 
kompozice a programu plochy. Plochu doporučeno řešit sa-
mostatnou architektonickou studií s ohledem na plánovanou 
zástavbu 

•  v přední (jižní) části „špice“ intenzivnější forma parkově upra-
vené plochy,  v části vyvýšené spíše extenzivní forma s podpo-
řením terénních modelací a možností vybudování malé dráhy 
pro děti (pumptrack)
• dendrologické zhodnocení a pěstěbní ošetření stávajících 
stromů
• dosadba stromového i keřového patra, zkvalitnění bylinných 
podrostů (založení trávníků a travino-bylinných společenstev)
• umístění mobiliáře a drobné přírodní herní prvky
• doplnit stromořadí do krajiny

trafostanice
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TABULKY HODNOCENÍ PLOCH


