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Stadice - potenciál

Legenda o Přemyslu Oráčovi

Největším současným potenciálem Stadic je legenda o Přemyslu Oráčovi, o jeho bájné cestě do Prahy a jeho panovnick-
ém osudu. Jednotlivé lokality, které se k této legendě vztahují, a které se nacházejí na katastru obce, je nutné propojit 
pěším okruhem, který by měl začínat přímo na návsi a pokračovat ven do okolní krajiny. Zde by se měl jednoduchou formou 
představit život Přemysla a měla by zde být mapa, která by na jednotlivá místa návštěvníky směřovala. Tato místa jsou: 
Královské pole s památníkem Přemysla Oráče, nově vysazená Přemyslova líska u kamenného mostu, samotná náves s 
prvky z legendy - “poslední Oráčova brázda” - Radejčínksý potok, Královský pramen a Volská hora s pramenem a kamennými 
schody a konečně nově vzniklá Přemyslova vyhlídka tamtéž. 

Navrhujeme, aby se vytvořila naučná stezka, která by šla po stopách “posledních okamžiků Přemysla Oráče” ve Stadicích a 
krok za krokem by měla návštěvníka provést po těchto místech (informační tabule s mapou na návsi).

Po stopách Přemysla Oráče 
...Libuše posílá svého zázračného koně, který vládne řečí, za Přemyslem na náves do Stadic. Na náves navrhujeme umístit 
siluetu Přemysla Oráče vyřízlou do plechu, který bude vložen do kamenných schodů vedoucích k vodní hladině potoka. V 
plechu by měla být vypálena mapa jednotlivých míst s odkazy na jednotlivé události legendy.
      ...Přemysl ale oře se svými volky na Královském poli, kde na převráceném pluhu svačí.
Královské pole se musí více zpřístupnit návštěvníkům, navrhujeme vytvoření nové aleje s cyklotrasou ze Stadic do Řehlovic 
podél komunikace č. 258. Dalším napojením, které přiblíží pole samotnému centru obce, by mohla být cesta vedoucí přes 
pozemek u objektu č.p. 20, spojující zahradu s lískami a polem. To předpokládá, že by se obec domluvila s majitelem na od-
koupení části zahrady a pozemku podél plotu. Další úpravy souvisejí spíše s vymezením Královského pole: toho by se mohlo 
docílit výsadbou nových - po obvodě situovaných stromořadí, která navíc odhluční dálnici.

...Přemysl opouští svůj pluh a jde ke Královskému pramenu dát napít svým volům.
Královský pramen, který se nachází na cestě ze Stadic kolem řeky Bíliny by si zasloužil další menší úpravu: měla by zde 

situace v okolí Stadic

inspirace/ přemysl svačí na pluhu



inspirace/ přírodní charakter stadicfotografie/ památník

inspirace/ Van Goghův oráč

inspirace/ lávka z lískového proutí

inspirace/ alej z lísek

inspirace/ znaky obce využívající podobné atributy

inspirace/ lískové oříšky

vzniknout lavička s opěradlem, na kterém by neměla chybět konkrétní část z legendy (v tomto případě nově vymyšlená). 
Pramen by se měl opatřit nádobou na vodu a světlem, které by umožňovalo návštěvu při nočních vycházkách.

...Přemysl zasazuje lískovou otku u řeky Bíliny a vydává se přes řeku na Královskou cestu do Prahy. Tématu lísky se 
věnuje celá jedna kapitola. Doporučujeme s tímto tématem praocvat na všech úrovních. Líska může být pro Stadice 
značka - brand, může být symbolem, znakem, ale také produktem, kterým se zároveň může propagovat obec mimo své 
hranice.

- Vylézá na Volskou horu, kde volci mizejí ve skále, která se rozestoupí, a na hoře vystupuje Přemysl na kamennou vy-
hlídku ze které naposledy shlíží na své stádo na poli a odjíždí na koni do Prahy. Odtud zřejmě vychází také název obce 
- stádo - Stadice. 
Volská hora je posledním místem, kde se Přemysl zdržel. Je třeba všechna místa, která zde byla popsána, opatřit tabulemi 
s texty, které návštěvníka vtáhnou do historie a “dobové situace”, aby měl chuť pokračovat na cestě a navštěvovat další 
cíle. Tabule by měly mít jednotný design, nejlépe stejný materiál, měly by na sebe věcně navazovat a vytvářet příběh, 
který bude srozumitelný a doplněný o např. raně-křesťanská zobrazení Přemysla a Libuše. Trasa jde samozřejmě projít i 
opačným směrem, směrníky by měly být na každém místě legendy.

Novým potenciálem obce Stadice je do budoucna rozvíjení této legendy a zpřístupňování dalších zajímavých lokalit, kulti-
vace prostoru a krajiny. Stadice jsou dobře dostupné díky budované dálnici D8, která bude snad již brzy plně funkční. Je to 
jakási obdoba Přemyslovy “Královské cesty” ze Stadic do Prahy: sbíhají se zde navíc další směry z Teplic, Drážďan a Ústí 
nad Labem. Nabízí se tedy možnost  přemýšlet o směřování obce ve smyslu turistického ruchu, ubytování a pohostinství. 
Je zde velká šance k rozvoji sídla, když se podaří zapojit Stadice více do Mikroregionu Milada. Obec by se měla zaměřit 
především na návštěvníky ze středně a blízké vzdálenosti (do 30km) - především na sportovně a relaxačně zaměřené 
lidi, cyklisty, vodáky, turisty, výletníky apod.  Mělo by se přemýšlet jakým způsobem např. pracovat s historií zaniklých 
míst a obcí, jak dostat více lidí k jezeru Milada a jak využít finance z toho plynoucí (např. další kultivace poničené krajiny, 
budování cyklostezek, rozhleden apod.). Bylo by dobré se domluvit s místními spolky a vytvořit dětský den na téma “Po 
stopách Přemysla Oráče” a projít s nimi nejbližší okolí, kde by mohli plnit různé úkoly, kterými by se seznámili s místní 
legendou a historií českého národa.

Přemyslova líska

Přímo ve Stadicích by se mělo pracovat více s odkazem tzv. “Přemyslovy lísky”, kterou podle legendy ve Stadicích 
Přemysl zasadil. Je třeba se domluvit s majitelem pozemků u objektu č.p. 20 a pokusit se naroubovat místní odrůdu lísky 
na další místa v obci. Navrhujeme, aby se lísky vysadily přímo u Radejčínského potoka na návsi - na straně u altánu, dále 
jedna u kamenného mostu. Navrhujeme, aby se zřídila tzv. lískový prutník - “sad” lísek pro získávání lískového proutí a 
kmínků. Ty doporučujeme využívat pro výrobu pletených stěn, košů, plotů, zpevňujících zídek ve svahu, dětských prvků 
apod. Mohla by tak vzniknout zajímavá tradice ve Stadicích, která by se mohla do budoucna promítnout do dalších kul-
turních aktivit nebo pořádání festivalu “Stadické lísky”. Dalším produktem jsou lískové ořechy: vhodná by byla výroba 
místního lískového oleje, lískového másla, pražení oříšků nebo výroba dalších pochutin. Za tímto účelem by se mohl začít 
pořádat “Stadický jarmark”, na kterém by se tyto produkty nabízely.

Krajina

Řešené obce se nacházejí v přirozeném údolí řeky Bíliny, které se táhne od západního předměstí Ústí nad Labem přes 
Trmice k Řehlovicím a dále na severovýchod. Kopcovité útvary vytvářejí přirozený “meandr” a jejich vrcholy - Rovný, 
Červený Vrch, Jizerský vrch a Homolka stoupají zhruba do 300 metrů nad moře (Milešovka 837m). Stadicemi prochází 
hranice CHKO České Středohoří, jižní část je chráněná, část severně od Bíliny chráněno už není. Další přírodní rezervací 
je Rač (s Hradištěm u Habří).  Donedávna byla krajina jednotná a nebyla rozdělena lidskými zásahy. Ty přišli až v minulém 
století, kdy se za kopcem u Chabařovic začalo s těžbou hnědého uhlí, ta měla za následek nezvratné změny pro obyvatele 
i pro krajinu. Dnes je již bývalá pánev zavezena zeminou a jsou zde vysazeny stromy. Vznikla též vodní nádrž - jezero 
Milada. Další zásah z nedávné doby - stavba dálnice D8, na jejíž dokončení se čeká již 20 let, se chýlí ke svému konci. 
Představuje velkou bariéru v krajině. Je to zároveň dopravní stavba té nejvyšší priority - dálnice, která propoje metropoli 
se Severními Čechy a Německem. Dálnice nahlížená z perspektivy celostátní dopravní koncepce je důležitá a vítaná. 
Na druhou stranu, masivní zásah do lokální krajiny a místních poměrů je nezanedbatelný a je třeba ho adekvátně řešit. 
Uprostřed katastru obce Řehlovice se budou stýkat dvě dálnice, bude zde několik mostů s podjezdy a přivaděči. Je třeba 
bránit místní “mikroklima” na úkor megastavby a je nutné zachovat přirozenou možnost pěšího pohybu mezi jednotlivými 
obcemi. Je třeba dobudovat cyklotrasy spojující Stadice a Řehlovice a další vesnice. Je třeba označit cesty přes Rovný k 
jezeru Milada a vytvořit další okruhy pro turisty - vyhlídky, cestu vrchem do Koštova na vlak, propojky do Nových Stadic 
apod. Je nutné obnovovat a udržovat kulturní místa v krajině ať už jde o kapličky, smírčí kříže nebo jen starou úvozovou 
cestu se stromořadím.

Jezero Milada a celé okolí Chabařovic má zatím charakter pouště: došlo pouze k zacelení největších ran, ale celková 
“obnova” místa bude trvat desítky let. Kdyby se podařilo přilákat k jezeru do budoucna turisty, bylo by to dobré i pro místní 
obyvatele. Chybí zde však jakákoliv infrastruktura, vybavenost atd. Hlavní turistické cíle lokality jsou tak neměnné - jde 
o legendu o Přemyslu Oráčovi a místa s ní spojená, jde o Volskou horu a cestu přes Suchou do Dubic. Jde o Kulturní 
centrum, kostel a náves se službami v Řohlovicích. Dopravně je tato lokalita  dostupná velmi dobře, nachází se hned mezi 
Teplicemi a Ústí nad Labem. Po dokončení D8 se zkrátí i přístup z Prahy. 

Znak obce

Ve znaku by se měl odrážet motiv legendy o Přemyslu Oráčovi, jeho dva volci a stádo - od toho odvozen název Stadice, 
a lísky. Tento keř, ale i plod lískový ořech, který byl (díky legendě) vyhledávanou komoditou českých králů (např. Karla 
IV.). Pokud se použije symbol stáda, jasně to bude odkazovat k názvu obce, ale je třeba pracovat též s tématem orby 
jako symbolu obnovy (smrt a nový život). Tato témata by měla být součástí nového znaku, ale také by se měla objevit v 
prostoru obce - líska u vody - čerstvě “vyoraná brázda” jako pomyslná hranice obce a návsi apod… Co se barevnosti týče, 
doporučoval bych výrazné - kontrastní barvy - jasně zelená - líska - hnědá - ořechy - strakatí volci - jeden bílý a druhý 
černý atd. celé by to mohlo být na zlatém nebo stříbrném pozadí (viz. inspirace). 
Vzhledem k tomu, že jsou Stadice významným “dějištěm” české historie, je záhodno celou “image” postavit právě na hon-
osném znaku! Kvalitní znak se správně zvolenou symbolikou a odkazy na legendu o Přemyslu Oráčovi by přispěl o širším 
povědomí o Stadicích a koneckonců i o dalších obcích v okolí.

...socha, budova, řeka, jméno apod… se v okamžiku, kdy je obdařena významem, stává nositelem či zprostředkovatelem 
myšlenky, pocitu, hodnoty a proměňuje se v symbol. Pro obyvatele daného místa získává přenesený, emotivní význam, 
stává se společenským a stmelujícím “majetkem” místních. Většina lokálních symbolů vychází z tradic místa, odráží 
jeho specifika a zdůrazňuje význam a suverenitu oblasti….Aby lokální symbol plnil funkci integrujícího činitele, musí být 
vyjádřením konsenzu těch, které má reprezentovat. To je také nezbytnou podmínkou pro jeho přijetí a užívání. Je-li jeho 
význam reprezentativní a propagační, posiluje pozitivní image míst a azviditelňuje územním společenstvím přijaté a sdíl-
ené hodnoty…
Obecní znak - symbol obce  - Miroslav Šifta 04/2015



Stadice - náves

situace/ celá náves s návaznostmi

inspirace/ houpačka inspirace/ lavička s infopaneleminspirace/ lískové stromořadíinspirace/ llavičkyinspirace/ proutěné prvkyinspirace/ prorostlá dlažba



Náves/ navrhujeme, aby se vytvořila naučná stezka, která by šla po stopách “posledních okamžiků 
Přemysla Oráče” ve Stadicích a krok za krokem by měla návštěvníka provést po těchto místech 
(infotabule s mapou na návsi).

Zjednodušená kostra příběhu 
- Libuše posílá svého zázračného koně, který vládne řečí, za Přemyslem na náves do Stadic
- Přemysl ale oře se svými volky na Královském poli, kde na převráceném pluhu svačí 
- Nechává tam svůj pluh a jde ke Královskému pramenu dát napít svým volům
- Zasazuje lískovou otku u řeky Bíliny a vydává se přes řeku na Královskou cestu do Prahy
- Vylézá na Volskou horu, kde volci mizejí v se skále, která se rozestoupí, a na hoře vystupuje 
Přemysl na kamennou mohylu a z vyhlídky se naposledy rozhlíží na své pole a stádo a odjíždí na 
koni do Prahy

V současnosti má náves ve Stadicích většinu plochy upravenou pro parkování a obslužné komu-
nikace. Chalupy jsou rozmístěny po obvodu většinou štítem do návsi. Ke každému objektu vedou 
příjezdové cesty, které se musejí zachovat. Koryto Radejčínského potoka bylo dříve narovnáno a 
zatrubněno: přitékající voda je sice čistá, ale v korytě jsou bahnité usazeniny. Navrhujeme potok, 
tam kde to půjde, “otevřít”: nechat mu přirozené koryto se šikmým zeleným břehem, aby potok 
nepůsobil jako černá díra. Parkovací plochy navrhujeme rozdělit, využít by se dal obecní pozemek 
před objektem č.p. 48 a část návsi u koryta, poblíž objektu č.p. 11. Dohromady by se mělo jednat o 
10 míst na stání automobilů. Obratiště autobusů zde není možné vybudovat, autobusová zastávka 
je umístěna mimo obec - u zastávky vlaku. Další část se zabývá úpravou předpolí obce a návrhem 
nového typu autobusové zastávky.

Navrhujeme prostor návsi uzpůsobit pro více denních aktivit, především pro děti, dorost, ale i 
seniory. Dnes je to prostor, kde není hospoda (resp. výčep je trochu stranou jádra vsi), ani jiné 
zařízení. Není kde si hrát s dětmi (vyjma hřiště na kopci u komínu), chybí jakýkoliv prvek, plocha 
pro odpočinek (krom dvou laviček pod stromy u kanálu) a žádné prvky, které by pracovali s historií 
Stadic. Je třeba odrazit historický potenciál Stadic v obrazu návsi. Je třeba náves vyčistit a vrátit jí 
charakter návsi.

Samotnou náves navrhujeme uspořádat tak, aby hlavním prostorem již nebylo parkoviště a silnice, 
ale skutečný prostor návsi s “znovu-objeveným” Radejčínským potokem, dlážděnými plochami z 
kamene a místem pro hřiště. K tomu je třeba rozdělit a přesunout parkovací plochy: ty jsou nyní 
před objektem č.p. 48 a ze západní strany u koryta potoka. V dalším kroku je třeba minimalizovat 
příjezdové komunikace (zpevněné plochy) k stávajícím objektům. Ústředním motivem je místní 
krajina - příroda. Představujeme si, že by mohla být celá náves znovu vydlážděna kamenem (hlavní 
plocha kamenem, kterým bude moci prorůst tráva, komunikaci stejným kamenem bez trávy). Dojde 
tak k jasnému vymezení plochy návsi, k zpřehlednění a zpobytnění centra obce. 
S tím souvisí i nové prvky, které zde navrhujeme: altán s mostkem, siluetu Přemysla Oráče, místo pro 
májku, mlatem pokrytou plochu (hřiště). Uprostřed návsi zachováváme prohlubeň Radejčínského 
potoka, která však musí projít výraznější proměnou. Je potřeba koryto rozšířit a vytvořit šikmé stěny 
(přírodní travnaté nebo kamenné), potom se celé koryto obejde bez zábradlí. Pokud bude zvolen 
kámen, doporučuji místní vyvřelý typ kamene - rula, čedič apod. Vhodné by bylo toto nové koryto 
vést otevřené až do Bíliny, ale vzhledem k tomu, že pozemky zde nepatří obci, necháváme tuto 
změnu na vedení obce. Koryto po otevření můžeme považovat za jakousi poslední “Přemyslovu 
brázdu”, kterou zde zanechal a využijeme další téma, které se k němu vztahuje. S potokem souvisí 
stavba malého dřevěného altánu, který by měl sloužit pro posezení a jako venkovní plocha pro kul-
turní akce (klubovna, sportovní hry, grilování). Jedná se o dřevostavbu s hlavním otvorem do návsi 
a k potoku. K němu vedou dřevěné schody až vodě. Objektem se dá projít a vejít na dřevěnou lávku. 
Ta přímo spojuje objekt s klubovnou - výčepem.

Silueta Přemysla Oráče, která je vypálena do plechu, který se zasazen do jižní strany nového ko-
ryta řeky, by měl návštěvníkovi předat informace o legendě a měl by obsahovat mapu a směrník 
na místa, která se k legendě váží. Sochu Immaculaty a dřev. zvoničku doporučujeme přemístit více 
do návsi, dnes jsou “utopené v zeleni” a chybí jim záda: ta nahrazuje stavbou altánu. Do budoucna 
dále doporučujeme přemístit elektrické vedení ze sloupů pod zem. Doporučujeme zároveň vysa-
zovat po celé vsi nové keře lísky. Materiál z lísek - proutí a vyřezané kmínky - by se mohly použít 
na výrobu pletených stěn a různých objektů po vsi - je důležité využít stále živé pověsti o lískových 
oříšcích (z lísky od Přemysla), které si dokonce na svůj dvůr nechával vozit i Karel IV, a využít to pro 
konání různých akcí - sběr oříšků a výroba másla apod.  

Dnešní venkov a obce trpí odlivem mladých lidí do větších měst. Je třeba proto reagovat na tento 
trend a nabídnout dětem vzdělání v místě jejich bydliště a místo, kde by se mohli vyblbnout, větším 
dětem různé aktivity (pořádané např. místními hasiči či jinými dobrovolníky). Je vhodné iniciovat 
kulturní život v obci ve spolupráci s místními aktivními lidmi a spolky. Je třeba pořádat pravidelná 
setkání s lidmi a diskutovat záležitosti života v obci. Ve spolupráci s hasiči pořádat sportovní akce 
a dětské dny, čarodejnice a stavění májky apod. Se sportovním oddílem je třeba pořádat sportovní 
dny a soutěže.

řez/ Radejčínský potok 

řez/ silueta přemysla oráče

půdorys/ altán

inspirace/ silueta v plechu

vizualizace/ náves s otevřeným potokem a altánem vizualizace/ socha, zvonička, altán vizualizace/ mostek, schody k vodě a altán

inspirace/ kříž, socha a kaple inspirace/ proutěná stěna inspirace/ mlatové hřiště

inspirace/ přírodní koryto potoka

inspirace/ altán



Stadice - předprostor obce a autobusová zastávka

Předprostor obce a Královské pole

Dnes označuje obec pouze starší info-tabule s vyznačenými turistickými body - památník, hájovna, socha a zvonička 
na návsi, Královský pramen a Volská hora. Stadice potřebují vyřešit nástupy a přístupy z návsi do okolní krajiny 
a ke svým turistickým bodům. Je nutné vylepšit první dojem z obce. V první řade navrhujeme napojení Stadic na 
cyklotrasu 3071 odbočkou přes kamenný most a náves po stávajících cestách, nový úsek by propojil Stadice s 
Řehlovicemi (přes pomník Přemysla Oráče). K tomu je potřeba vybudovat nový úsek cyklostezky (šířka 1,5-2,0m) 
s dvouřadou alejí dlouhověkých stromů (např. lípa), které by odstínily hluk z dálnice a vytvořili by důstojné okolí 
pomníku.

Navrhujeme přemístit sloup s nápisem Stadice (odkazující na památkovou ochranu), který dnes stojí na nevhodném 
místě mezi pomníkem a obcí. Navrhujeme tento sloup umístit na začátek obce, vyměnit ho za info-tabuli, kterou 
navrhujeme nahradit na návsi jiným prvkem (s více informacemi a směrovkami). Sloup je navíc ve špatném stavu a 
je třeba ho restaurovat (především zvětralé pískovcové desky). 

Celý předprostor vstupu do obce bude souviset s napojením na autobusovou zastávku, která dnes ve směru z Trmic 
chybí - stojí zde pouze ta ve směru z Řehlovic. Navrhujeme vytvořit jeden nástupní prostor, který bude propojen s 
bus. zastávkou, bude mít jednotný povrch - mlat, budou zde informace o obci formou jednoduché značky, která bude 
součástí bus. zastávky. Bude zde stát pískovcový sloup a celý prostor bude ohraničen proutěnou (popř. kamen-
nou) stěnou, která částečně zakryje železniční objekt a vytvoří záda sloupu. Podobně by se měla vyřešit i vlaková 
zastávka. 

Pro zvýšení kvality života v obci doporučujeme výsadbu nových stromů (v jednom úseku se již stalo) po celé délce 
dálničního tělesa, které s obcí hraničí. Je to účinná protihluková ochrana, která navíc vytváří stín a kryje cestu pod 
ní a tvoří přirozený krajinný prvek. V žádném případě nedoporučujeme výstavbu umělých protihlukových stěn - kon-
strukcí - které budou mít negativní vliv na rozvoj a atraktivnost obce! 

fotografie/ současný stav - infotabule

fotografie/ současný stav - prostor u sloupu fotografie/ současný stav - stadický sloup

situace předprostoru královského pole a Stadic



řez cyklostezkou v aleji

pohled a řez na autobusovou zastávku

inspirace/ dřevěná autobusová zastávka

inspirace/ proutěná stěna

inspirace/ proutěné stínění



Stadice - Volská hora

Voslká hora

Jedním z dalších turistických cílů jsou kamenné schody na Volské hoře a pramen Pod Volskou horou. Schody jsou viditelné od kamenné mohyly, která zde stojí na 
místě odbočky ze zelené turistické cesty. Druhá mohyla je na vrcholu hory. Schody vedou až na vrchol Volské hory, kde je malá plošina o průměru cca 20 m. Schody 
jsou rozděleny na dva asi 100 metrové úseky. Spodní část schodů je zachovalá, horní část již jeví známky rozpadu (především horní část). Bez schodů by byl výstup 
na horu velmi namáhavý a při sestupu velmi nebezpečný.

Navrhujeme zde vytvořit jednoduché kamenné lavice pro odpočinek (každá část by měla jednu lavici), navrhujeme doplnit chybějící horní část schodů. Na vrcholku, 
kde je dostatečně velká plošina, navrhujeme vybudovat dřevěný posed (vyhlídku) s kamennými stupni. Vyhlídka by byla přibližně 3 metry vysoká, aby se pozorovatel 
dostal nad koruny stromů. Vyhlídka poskytne krásný výhled směrem na Stadice a Jedovinu (shodou okolností leží na východní ose pomník Přemysla Oráče). Stromy 
jsou na vrcholu přibližně 5m vysoké a je zde možnost se dostat snadno nad koruny stromů (nálety se budou muset vyklestit). Vyhlídka by zase měla odkazovat na 
historii Stadic, Přemysla Oráče atd. Její poloha by měla být zanesena do mapy na návsi, aby se o ní vědělo a byla navštěvována. Doporučujeme, aby se používal 
název Přemyslova vyhlídka. Za malý zásah stojí taktéž pramen, který vytéká na úpatí Volské hory. Není nijak zvlášť výrazný, doporučujeme u cesty vybudovat např. 
malou mohylu z kamenů, které na něj budou upozorňovat. Výtok ze země by se dal vyčistit a z kamenů by se dala vyskládat malá tůň s nízkou zídkou k posezení a 
odpočinku návštěvníků.

Oba dva zásahy - lavice a posed - by mohl být realizovány formou workshopu se studenty uměleckých a architektonických škol (Ustí a Liberec). V této souvislosti (a po 
naší loňské zkušenosti) doporučujeme používat lokální materiály (kámen,větve,kmeny) a doporučujeme způsob výroby takový, který využívá základní nástroje (pila, 
sekera apod.) a nevyužívá elektrickou energii atd.

situace/ Volská hora fotografie/ současný stav

inspirace/ vyhlídka se schodištěm

inspirace/ schody do nebe

pohled/ Přemyslova vyhlídka

inspirace/ schody do nebe

inspirace/ kamenné zídky do lesa



fotografie/ současný stav - vrchol hory

fotografie/ současný stav - mohyla

fotografie/ současný stav - lesní schody

fotografie/ současný stav - prameninspirace/ kamenné zídky

situace/ úprava pramene pod volskou horou



Stadice - nová zástavba

Nová zástavba

V územním plánu jsou zaneseny nové pozemky pro zastavění, jedná se především o lokalitu přiléhající ke Královskému poli. V ÚP je poznámka, že je toto území určeno pro 15 
rodinných domů, ale způsob jakým se zde staví to nerespektuje. Místo 15 domů zde bude stěží 5 (když si promítnu, jak jsou tyto pozemky roztažené a domy nerespektují základní 
pravidla výstavby). Proto navrhujeme hmotový plán, kde a jak by se mělo stavět. Kvalita současné architektury rodinných domů je na velmi nízké úrovni, je třeba myslet do bu-
doucna. V současnosti jsou kolem návsi 4 objekty na prodej a zároveň dochází k výstavbě nových objektů na dalších pozemcích. Navrhujeme, aby se obec společně s majiteli 
dohodli na prodeji místním lidem, kteří zde chtějí v bydlet (stavět). Místní by měli mít primárně možnost zrekonstruovat si jednu z chalup a žít na návsi. Je třeba zároveň udělat 
opatření k zamezení rozlívání řeky Bíliny. Praktiky posledních 100 let ukázaly, že regulace vodních toků a zatrubňování říček a potoků neřeší problém lokálních záplav. Naopak, 
pokuď se vodní tok nechá ve své přirozené trase, nekladou se mu zbytečné překážky a zajistí se dostatečná plocha pro rozliv, jsou následky povodní menší než v opačném případě. 
Navrhujeme v první řadě znovu otevřít všechny oblouky kamenného mostu přes řeku (pokuď to nepůjde - tak alespoň jeden po každé straně). Protipovodňová opatření, která jsou 
zanesena do ÚP jsou zbytečná, neřeší příčinu, ale jen následek!

Druhá lokalita pro zastavění se nachází nad budou dnes nefunkčního pohostinství. Myslíme si, že to není vhodný pozemek ke stavbě RD - možná někdy ve vzdálené budoucnosti. 
Místo tohoto navrhujeme pozemek přímo u řeky - 84/1 - je to jižní svah končící řekou Bílinou, domy navrhujeme umisťovat do horní části pozemku, až na samou stavební čáru, 
aby byly domy chráněny před velkou vodou.

Nedoporučujeme rozšiřovat zástavbu především v oblastech, která jsou záplavová, tzn. v bezprostřední blízkosti vodního toku. Nedoporučujeme již ani rozšiřovat tzv. “rekreační 
osady”, které vytlačují běžnou výstavbu zděných objektů. Nové Stadice jsou špatným příkladem, že pokuď rekreace převládne nad trvalým bydlením, dochází k zániku života v 
“osadě”, chybí hospoda, obchody apod. Pokuď by se mělo stavět v záplavovém území, musí objekty splňovat nutně tyto parametry: musí být nepodsklepeny, měly by stát na 
nejvyšším místě pozemku, nejdále od vody, v nejlepším případě by měly být na sloupech (viz. příklady). 

situace nové zástavby

inspirace/ dům ve svahu inspirace/ dům ve svahu inspirace/ dům ve svahu

inspirace/ dům ve svahu

inspirace/ dům ve svahu

inspirace/ dům ve svahu

inspirace/ dům ve svahu





Stadice - klubovna hasičů
Klubovna hasičů

Klubovna pro hasiče se nachází nedaleko návsi a sousedí s domnělým rodným domem 
Přemysla Oráče. Je to jediné místo v  obci, kde funguje výčep a místo pro setkávání 
občanů (resp. dnes jen hasičů a pár místních). Řehlovický hasičský sbor tento ob-
jekt bude využívat jako klubovnu do té doby, než si postaví novou hasičárnu s velkou 
garáží na zásahové stroje a techniku s malým zázemím a klubovnou.

Až hasiči přesunou aktivity zpět do Řehlovic, bude zapotřebí zde zachovat výčep s 
občerstvením. V horním patře by se měl zrekonstruovat byt a měl by se nechat prona-
jmout, dole by fungoval výčep, tak jak je to dnes. Pokuď by došlo k otevření jiné hos-
pody ve Stadicích, může se zde zřídit dětské centrum: herna pro děti s maminkami a 
nahoře nájemní byt. Ideálním případem by bylo, kdyby se podařilo sehnat někoho, kdo 
by si nahoře pronajal byt a dole by provozoval hospodu. Pro potřeby konání menších 
akcí nebo sešlostí je na návsi altán, ketrý je přizpůsoben pobytu venku.

Předprostoru by zase mohla dominovat májka, která se zde dříve umisťovala (mezi 
domy č.p. 24 a 47). Navrhujeme prostor vysypat mlatem a odstranit strom, který překáží 
výhledu na č.p. 24. Bylo by dobré se domluvit s majitelem tohoto objektu a požádat 
ho o sundání lešení (za protislužbu) a odkoupení části předzahrádky pro obecní účely. 
Venkovní sezení se bude odehrávat jako doteď, nábytek se vyndá ven před vstup.

situace

inspirace/ stínění pergoly

inspirace/ stínění

inspirace/ májka

fotografie/ původní podoba návsi0 10 20m5

l e g e n d a

nové konstrukce

trasy pro pěší

kamenná dlažba

mlat/antuka

tráva

bourané konstrukce

vstupy

cesty pro auta

_odstranit keře

_odstranit strom a záhon

_místo pro májku

_hlavní vstup

_boční vstup

_popelnice

_stojan na kola

_klubovna

_hlavní vstup
_výčep

_kamna

_wc

_vstup do bytu

_obývák

_kuchyň

_wc

_schodiště
_hala

_krb u knihovny

_ložnice

_koupelna

_šatna

_sklad

1.np

2.np

l e g e n d a

nové konstrukce

kamenná dlažba

mlat/antuka

stávající zdivo

bourané konstrukce

vstupy

_klubovna

_hlavní vstup
_výčep

_kamna

_wc

_vstup do bytu

_obývák

_kuchyň

_wc

_schodiště
_hala

_krb u knihovny

_ložnice

_koupelna

_šatna

_sklad

1.np

2.np

l e g e n d a

nové konstrukce

kamenná dlažba

mlat/antuka

stávající zdivo

bourané konstrukce

vstupy

půdorys 1np

půdorys 2np





Stadice - řeka Bílina

Okolí řeky Bíliny

Potenciál řeky/ nová cesta by měla umět propojit obě strany řeky Bíliny. Je třeba do budoucna přemýšlet o využití stávajících lávek přes řeku (vodovodní potrubí 
u býv. mlýnu a viaduktu). Na druhé straně řeky, na louce kde se plánuje ČOV objekt, by se měla vytvořit přírodní cesta - stačí pokácet poškozené stromy a keře v 
cestě a vysadit nové (především lísky a vrbky). Do části, kde se plánuje ČOV doporučujeme založit tzv. Lískový prutník - je to “sad” lískových keřů, které se vysazují 
blízko u sebe a slouží jako zdroj lískového materiálu: tenkého proutí, dlouhých rovných větví a kmínků. Byla by to vlastně taková materiálová zásobárna Stadic, 
zde by se mohl brát materiál na stavbu jednotlivých zkrášlujících prvků v obci apod.

Cestu kolem řeky/ vedeme z návsi kolem Radejčínského potoka, k domu č. 13 průchodem mezi zahradami k řece. Dále pokračuje cesta kolem řeky k “vodo-
vodní lávce”, která by se pro přechod lidí musela zpevnit a opatřit schodišti. Dále by se pokračovalo zpět po druhé straně Bíliny přes Královský pramen, kde je 
první odpočinkové místo. Dále by se pokračovalo směrem na Habří a buď se dá vrátit zpět na náves a pokračovat na Volskou horu nebo k památníku (a dále do 
Řehlovic), nebo se dá pokračovat na Habří a překonat řeku po lávce v místech bývalého mlýna. Tábořiště pro vodáky navrhujeme na druhé straně řeky v mí Zde 
doporučujeme vybudovat malé schůdky a vykácet náletové dřeviny.

Kamenný most/ je jediným místem, které historicky překonávalo řeku Bílinu. Dříve se jednalo o 5-ti obloukový barokní kamenný most, jehož 3 oblouky se zavezly 
- koryto řeky se zúžilo a začalo docházet k lokálním záplavám. Navrhujeme, v rámci možností, znovu otevřít co nejvíce oblouků, aby se zvýšil průtok a nedocházelo 
k ucpávání a rozlévání řeky již před mostem. Další zásah, který s mostem souvisí, je zpřístupnění řeky z obou stran: dnes není možné v tomto místě sestoupit k 
vodní hladině (resp. přístup je omezený). Navrhujeme zde umístit lavičky s výhledem na most, který je dominantou celé obce. U mostu navrhujeme zkultivovat 
obecní prostor a vybudovat zde dětské hřiště. To by mělo být přírodní plochou s přemyslovou lískou a dětskými prvky. Přemyslova líska bude hlavním motivem - 
stojí v centru a obklopuje jí prvek dětského bludiště spletené z lískových prutů (z místních lísek). Vedle bludiště je umístěno ohniště s lavičkou a pařezy na sezení. 
Dřeviny a křoviny je nutné odstranit, aby byl most vidět zboku, a aby se uvolnilo koryto řeky.

situace/ okolí řeky

královský pramen - pohled

inspirace/ ohniště

inspirace/ zpevnění svahuinspirace/ lísková stěna

situace/ lávka u viaduktu

inspirace/ lávka přes řeku



fotografie/ současný stav předmostí

inspirace/ lávka 

inspirace/ prvek na dětské hřiště

inspirace/ přemyslův domek

inspirace/ proutěná stavba pro děti

inspirace/ lavice s výšeným opěradlem

situace kamennéhio mostu

fotografie/ současná podoba obdobného mostu v inspirace/ lískový prutník



Stadice - Královský pramen

Královský pramen

Na Královský pramen narazíme na cestě ze Stadic do Nových Stadic. Jedná se o kamennou opěrnou zídku s výpustí ve tvaru hlavy lva. V blízkosti je 
památná lípa, turistický rozcestník, lavičky a koš na odpadky. Navrhujeme drobné úpravy: 1/ odstranění laviček a upravení jedné zídky pro sezení (přisazená 
dřevěná lavice), lavice by měla mít zvýšené opěradlo, na kterém by mělo být presentována část historie Stadic. 2/ Pod výtokem pramene umisťujeme 15cm 
hlubokou zakulacenou nádobu. 3/ Navrhujeme dodláždit plochu pramene - tam kde je dnes asfalt. 4/ Na druhé straně opěrné zídky umisťujeme odpadkový 
koš, který je součástí zdi (navazuje na ní). 5/Podél celé cesty chybí jakékoliv osvětlení: navrhujeme proto umístit zemní reflektor před nádobu s vodou a 
osvětlit tak koruny stromů. 6/ Na straně svahu, za opěrnou zídkou navrhujeme proutěnou stěnu ve stejné výšce, aby se celé těleso pramene sjednotilo.

inspirace/ plechová nádrž na vodu z pramenefotografie/ současný stav lavičekfotografie/ současný stav pramenu

situace/ okolí řekysituace/ okolí řeky

inspirace/ prutěné zpevnění svahu

inspirace/ lísková stěna





Stadice - Královské pole

Královské pole/ jedná se podle legendy o Přemyslu Oráčovi o památný prostor, který přiléhá západním směrem k obci. Prostor i s pomníkem Přemysla je národní kulturní památkou. Je třeba k němu citlivě přistupovat 
s vědomím dějin českého národa a zároveň by bylo vhodné ho zpřístupnit a nabídnout tak návštěvníkům-turistům další “vrstvu” poznání. Je třeba tento prostor více zasadit do souvislostí okolních obcí a krajiny. Je také 
třeba více pracovat se samotnou legendou a chytrým a zábavným způsobem provést návštěvníka po všech místech, atributech a symbolech zdejšího kraje.

Význam Královského pole tkví jednak v lokální historii (Stadice a Řehlovice), ale také v historii celého českého národa (zrod Přemyslovců a rozšiřování slovan. kmenů (rodů) po zdejší krajině.). Legendu je třeba chápat i 
jakýsi protipól křesťanského chápání světa - z tohoto úhlu se jeví Přemysl jako Pohan, ryzí Slovan z masa a kostí, Oráč s voly - sedlák a prostý člověk, který byl Libuší pozván do Prahy, aby vládl zemi.

Navrhujeme, aby se podél jižního okraje Královského pole vytvořila alej s cyklostezkou, která by propojila novou cestou (mimo automobily) Řehlovice se Stadicemi a navázala se na cyklotrasu do Trmic. Zároveň navrhu-
jeme, aby se vysadili stromy z obou stran pole - západní a východní - a lemovaly tak stávající cestu kolem zástavby a nově vzniknuvší cestu podél teplické dálnice. Je třeba vyrovnat se s fatálním zásahem dálnice do 
místní krajiny, je třeba tento vstup zjemnit výsadbou stromů a kultivací krajiny. Okolní polnosti a lesy jsou plné vodních pramenů, kamenných polí a srázů, lesních schodů a mýtin s výhledy do krajiny.

Kolem Stadic chybí jakékoliv vycházkové okružní trasy. Chceme zpřístupnit všechny strany Královského pole. Jižní, severní, západní i východní a napojit cesty na již existující, vybudovat další lávku přes Bílinu - směr 
Habří nebo upravit lávku, která nese potrubí na pěší lávku tak, aby se mohlo využít cest po obou stranách řeky a vytvořily se tyto okruhy a vstupy do lesů a na turistické trasy. Doporučujeme, aby se obec (starosta se 
zastupitelstvem) do budoucna pokusili odkoupit část pozemku u objektu č.p. 20, jedná se o prostor se dvěma “originálními” lískami, část nádvoří, které by se dalo propojit lávkou s návsí. Dále by se měla obec pokusit 
odkoupit z tohoto pozemku pruh vedoucí mezi pozemky a končící u Královského pole: prostor s lískami by mohl sloužit jako nástup na Královské pole.  

situace/ královské pole

inspirace/ goghův oráč fotografie/ současný stav památníku inspirace/ alej s cestou fotografie/ Bílina



inspirace/ lípa srdčitá inspirace/ cyklostezka v aleji inspirace/ infopanel v krajině

fotografie/ současný stav



City Upgrade 05.2015 

tel.: +420 739 629 051, +420 739 415 901 email: kontakt@cityupgrade.cz web: www.cityupgrade.cz


	01_Stadice první strana
	02_Stadice - potenciál final
	03_Stadice - potenciál final
	04_Stadice_náves
	05_Stadice - predprostor obce a bus zastávka final
	06_Stadice - volská hora
	07_Stadice - nová zástavba
	08_Stadice - klubovna hasicu
	09_Stadice - řeka final
	10_Stadice - Královský pramen final
	11_Stadice - Královské pole final
	konec

