
Dlouhodobá koncepce obnovy návsi v Kostelní Lhotě 

Celková obnova návsi bude probíhat v dlouhodobém horizontu a výsledkem bude cílový stav, který 

zachycuje tato studie. Obnova bude probíhat v několika etapách tak, aby zůstal zachován jedinečný 

charakter obce a nedošlo ke skokovému zhoršení životního prostředí. Toto řešení je zdaleka nejcitlivější 

z mnoha možných variant, ale vyžaduje kvalitní koncepční přípravu a otevřenou debatu s veřejností. 

Celkové pojetí obnovy: 

Zeleň:  

Na návsi budou postupně nahrazovány dožívající stromy novými jedinci vhodnějších druhů, které lépe 

snesou sucho a případné zasolení od silnice. Stinný charakter návsi však zůstane zachován.   

Podél silnice, v místech, kde není možné vysázet velké stromy, navrhujeme menší druhy stromů anebo 

kvetoucí keře. 

Obnova zeleně bude probíhat ve třech etapách: 

1. Etapa – rok 2020-25 – severní část návsi a keře podél silnice, bude také vykácena část stromů 

z centrální návsi ohrožující bezpečnost. V této etapě budou vysázeny javory babyka a ibišky na 

kmínku v prostorech podél silnice. 

 

2. Etapa – rok 2025-2030 – centrální část návsi – bude odstraněn zbytek starých stromů, pokud 

se ukáží bezpečné, budou ponechány. Ostatní stromy zůstávají. Bude zde vysázeno ústřední 

stromořadí z jerlínu japonského, kterému se na návsi velmi dobře daří, kompozice bude 

doplněna řadou kvetoucích okrasných jabloní a jiných menších stromů. 

 

3. Etapa – rok 2030-35 – prostor před kostelem – budou zde nahrazeny poslední jasany jerlínem 

japonským stejně jako v jiných částech návsi. Stávající mladé lípy zůstávají. 

 

Zpevněné plochy 

V prostoru návsi bude zbudováno parkování před rodinnými domy a průběžná asfaltová komunikace 

se smíšeným provozem. Přibude žulová shromažďovací plocha před kostelem a v západní části nový 

pískovaný chodník. Stávající chodník podél rodinných domů bude zachován. 

Samostatně bude řešen prostor před hospodou Na Růžku, kde bude zbudováno parkoviště s moderním 

povrchem a vysázeny jerlíny a okrasné jabloně. 

Mobiliář 

Úprava návsi bude doplněna vhodným moderním a odolným mobiliářem, budou zde nové lavičky, 

stojany na kola a odpadkové koše. 


