
07_01 Radčická náves 0,39 

Tradiční, vhodně rekonstruovaná  vesnická náves 

Množství polopropustných ploch - dlažba 

Kvalitní sadovnické úpravy 

Blízkost autobusové zastávky 

Reklamní plochy a vývěsky 

Nekvalitní mobiliář a vysoký podíl vertikálních prvků na autobusové zastávce 

 

CHARAKTERISTIKA PROSTORU: 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ: 

POTENCIÁL ZMĚNY: 

Náves 

Okrskový význam 

Rostlá venkovská zástavba 

0,24 ha 

Doplnit mobiliář (lavičku, odpadkový koš) na prostor návsi 

Sjednotit vertikální prvky na autobusové zastávce (info-mapa, reklamní plocha, ukaza-

tel) 

Obměnit mobiliář na ploše autobusové zastávky  

 zvolit reprezentativnější lavičku bez výlepové plochy 

 osadit či raději úplně  odstranit betonový květináč 

 zvolit vhodnější typ odpadkového koše a sjednotit jej např. s vertikálním  

 prvkem zastávky 

 

 

Typ/Význam/Struktura zástavby/Rozloha 

KRITÉRIA STAV CÍL STAV CÍL POTENCIÁL 

BEZP 
dopravní bezpečnost 1 1 

1,0 1,0 0,0 
sociální bezpečnost 1 1 

POH 

měřítko 2 1 

1,5 1,0 0,5 
příznivé mikroklima 1 1 

podmínky pro pěší 1 1 

podmínky pro pobyt 2 1 

ATR 

míra využití (přít. lidí) 3 2 

2,2 1,5 0,7 

nabídka aktivit 2 1 

aktivní parter 4 3 

kvalita zeleně 1 1 

údržba a péče 1 1 

vizuální smog 2 1 

Hranice řešeného území byly vymezeny volně na základě prostorového ohraničení. Úprava hranic prostoru je možná.  

Pro konkrétní návrh je nezbytné zohlednit širší vztahy prostoru a zahrnout je do řešení. 



07_02 Na Jívách 0,64 

Kvalitně upravená plocha zeleně při Radčickém potoce 

Přítomnost stání velkých nádob na odpad 

Na křížení cest umístěn dřevěný altán 

Ve východní části jsou nedostatečně kvalitní povrchy stezek pro pěší 

Plocha je součástí Generelu zeleně 

CHARAKTERISTIKA PROSTORU: 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ: 

POTENCIÁL ZMĚNY: 

Ulice 

Okrskový význam 

Bloková izolovaná zástavba 

0,98 ha 

Doplnit chybějící stezky pro pěší a realizovat kvalitní povrchy stezek stávajících 

Doplnit herní prvek - možnost osazení sestavy pro street-workout 

Doplnit mobiliář - lavičky, odpadkové koše 

 

Typ/Význam/Struktura zástavby/Rozloha 

KRITÉRIA STAV CÍL STAV CÍL POTENCIÁL 

BEZP 
dopravní bezpečnost 2 1 

2,0 1,0 1,0 
sociální bezpečnost 2 1 

POH 

měřítko 1 1 

1,8 1,0 0,8 
příznivé mikroklima 1 1 

podmínky pro pěší 3 1 

podmínky pro pobyt 2 1 

ATR 

míra využití (přít. lidí) 3 2 

2,5 2,0 0,5 

nabídka aktivit 3 2 

aktivní parter 5 5 

kvalita zeleně 1 1 

údržba a péče 2 1 

vizuální smog 1 1 

Hranice řešeného území byly vymezeny volně na základě prostorového ohraničení. Úprava hranic prostoru je možná.  

Pro konkrétní návrh je nezbytné zohlednit širší vztahy prostoru a zahrnout je do řešení. 


