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ZATRAVNĚNÁ DLAŽBA
LAVIČKY
STROMY - NAVRHOVANÉ
STROMY - STÁVAJÍCÍ

DLAŽBA
alt. DLAŽBA + ASFALT (ŽIVICE)
MLAT
KAMENNÁ DLAŽBA
TRAVNATÁ PLOCHA
VODNÍ PLOCHA

KAMENNÉ ŠLAPÁKY
ASFALT (ŽIVICE)

Studie navrhuje velkou mlatovou plochu před jižní fasádou hostince, na
které bude možné rozmístit sezení – letní zahradní restauraci. K této ploše
přilehá i nově navržený altán s malým venkovním pódiem (ten by měl být
předmětem následného podrobnějšího architektonického řešení). Zpevněná plocha západně od budovy hostince by měla sloužit jen k zásobování a k pohotovostnímu zastavení dopravní obsluhy. Pro zázemí restaurace je vymezen zadní hospodářský dvůr, ve kterém by měly být umístěny i
kontejnery na odpad.
Ve východní části lokality je potvrzena stávající travnatá plocha, sloužící pro sportovní a rekreační účely – v rámci návrhu byla tato plocha
otočena do správné (z hlediska oslunění) severojižní orientace; při jejím
východním okraji je možné případně zřídit i stupňovité (travnaté) hlediště.
Stávající dětské hřiště je navrženo k přemístění do severozápadního rohu
travnaté plochy a je nově vymezeno plochami pro ježdění na tříkolkách,
nebo dětských kolech. Tato nová poloha je i vhodnější z hlediska oslunění, resp. zastínění.
Stávající stromová zeleň je doplněna i tak, aby zajistila dostatečný stín.
Alej jehličnanů je respektována, ale navržena k vyvětvení ve zhruba třech
metrech tak, aby byl umožněn vizuální kontakt mezi oběma polovinami
lokality - zahradní restaurací a sportovní a rekreační plochou.
V ulici při jižním okraji lokality jsou nově vymezena veřejná parkovací stání, jež mohou být využita jednak pro navýšení parkovací kapacity
v centru obce a jednak i případně pro návštěvníky restaurace. Stávající
schodiště v severozápadním okraji lokality je nahrazeno rampou, navazující na přechod přes hlavní průjezdní komunikaci.
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Podobně jako v případě (dolní) návsi studie respektuje a rozvíjí stávající
charakter (horní) návsi - obce s rozlehlými travnatými plochami a kvalitní
stromovou zelení. Tam, kde to bylo možné, jsou rozšířeny travnaté plochy na úkor zpevněných ploch; stávající prostor pro otáčení autobusu je
ponechán v nezbytných rozměrech. Do nové, centrální plochy zeleně je
umístěn pomník 600 let obce Klokočná, přesunutý z (dolní) návsi. Stávající komunikace při severním okraji návsi – obce, je navržena k rozšíření o
lem ze žulových kostek, prorostlých travou, tak, aby umožňovala bezpečnější vyhnutí dvou protijedoucích automobilů, aniž by byly poškozovány
přilehlé travnaté plochy.
Studie také předpokládá vybudování nového objektu čekárny na autobusové zastávce, který by více odpovídal charakteru návsi – obce (ten by
měl být předmětem následného podrobnějšího architektonického řešení).
Podobně jako v případě (dolní) návsi je k úvaze odstranění kontejnerů pro
tříděný odpad, které (především svým provozem) znehodnocují kvalitu
veřejných prostranství, ve kterých jsou umístěny – to ovšem předpokládá
změnu koncepce sběru tříděného odpadu, která je ale mimo kompetence
této studie (více ještě v komentáři k lokalitě hřiště). Ke zvážení je rovněž
odstranění centralizovaných poštovních schránek z veřejných prostranství a jejich nahrazení obvyklým řešením – poštovními schránkami u jednotlivých domů.
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