
Lokalita Řešený pozemek

OBLAST MÍRNĚ TEPLÁ:

Řešené území patří do mírně teplé klimatické oblasti. 
Léto je zde krátké, mírně chladné a suché až mírně 
suché. Zima je zde mírná. Počet dnů se sněhovou po-
krývkou je v průměru 60-100 dní.

LESOZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY:

Řešené území spadá do lesozemědělské krajiny 
(znázorněno žlutou barvou). V blízkosti se nachází 
také lesní krajina (znázorněno zelenou barvou).
ZZ pohledu vnitřní struktury se jedná o heterogenní, 
přechodový krajinný typ, charakteristický střídá-
ním lesních a nelesních stanovišť.
Zastoupení ploch porostlých dřevinnou vegetací 
kolísá mezi 10 % až 70 %. Krajiny mají charakter 
převážně polootevřený.

SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ:

V blízkém okolí se nachází oblasti sekundárních trávníků a 
vřesovišť (světle zelená barva na mapě).
Jedná se o společenstva luk a pastvin na vlhkých až čerstvě 
vlhkých stanovištích. 
VV blízkosti jsou také lesy a mozaiky lesů (tmavě zelená barva 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Řešené území se nachází v severních Čechách, 
ve vesnici Vlčí Hora.
OOkolo řešeného pozemku prochází hlavní silnice 
srz vesnici, takže je dobře dostupný a viditelný, 
taudíž by měl společnost řádně reprezentovat. 
Bude pohledový ze všech stran a celý den vysta-
ven slunci.
V okolí řešeného pozemku se nachází kaple 
Panny Marie Karmelské a vesnická zástavba.

LIMITY:

• poštovní schránka
• viditelnost loga
• přístupnost studny
• nenáročnost na mráz a sněhová pokrývka

POŽADAVKY:

• • vonné bylinky
• neprůchodnost
• celoroční působnost
• nenáročnost na údržbu
• barevnost: alová, modrá, růžová
• reprezentace hodnot
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NÁVRH PŘEDPROSTORU PROVOZNÍ BUDOVY  NOBILIS TILIA

STUDNA

PARKOVIŠTĚ NOBILIS TILIA

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

REVIZNÍ OTVOR

SLOUP VO

INFORMAČNÍ TABULE

SEZENÍ S BYLINKOVÝM TRUHLÍKEM

HLAVNÍ VSTUP NOBILIS TILIA

VODSTVO:

V oblasti řešeného území se nachází několik 
vodních toků. Mezi ně patří Vlčí potok, Malý
Vlčí potok, Brtnický potok, Panský potok a Man-
dova. Jejich správci jsou Lesy ČR. 


