
08_1 Selská náves 1,11 

Prostor návsi s radiálním charakterem 

Atraktivní, živý parter  

Vysoký podíl zpevněných ploch 

Velké dopravní zatížení, především vysoké nároky na počet parkovacích stání 

CHARAKTERISTIKA PROSTORU: 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ: 

POTENCIÁL ZMĚNY: 

Náves 

Okrskový význam 

Rostlá venkovská struktura 

0,32 ha 

Zorganizovat parkovací stání - snížení stávajícího počtu, dohoda s provozovateli... 

Nahradit stávající asfaltový povrch polopropustným povrchem (dlažbou) 

Navýšit podíl ploch zeleně 

Doplnit vhodný mobiliář - vytvořit místo k pobytu (posezení s lavičkou) 

Typ/Význam/Struktura zástavby/Rozloha 

KRITÉRIA STAV CÍL STAV CÍL POTENCIÁL 

BEZP 
dopravní bezpečnost 4 2 

2,5 1,5 1,0 
sociální bezpečnost 1 1 

POH 

měřítko 3 1 

3,0 1,0 2,0 
příznivé mikroklima 2 1 

podmínky pro pěší 3 1 

podmínky pro pobyt 4 1 

ATR 

míra využití (přít. lidí) 1 1 

1,3 1,0 0,3 

nabídka aktivit 1 1 

aktivní parter 1 1 

kvalita zeleně 2 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. 



08_02 U Školy - předprostor 0,24 

Předprostor budovy ZŠ, zklidněný charakter 

Kvalitní revitalizace prostranství z roku 2015 - nové, oplocené dětské hřiště 

Vysoká opotřebovanost travnatých ploch 

Uzamčené dětské hřiště 

Necitlivě umístěná stání nádob na tříděný odpad 

 

 

CHARAKTERISTIKA PROSTORU: 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ: 

POTENCIÁL ZMĚNY: 

Předprostor budovy, hřiště 

Okrskový význam 

Rostlá venkovská struktura 

0,1ha 

Zpřístupnit dětské hřiště po celý den 

Zvážit stávající devastaci zatravněných ploch - doplnit je, případně nahradit zhutněným 

kamenivem 

Zvážit alternativní stání nádob na tříděný odpad a jejich umístění v přístřešku 

Doplnit prostranství o vhodné sadovnické úpravy 

Doplnit odpadkové koše 

 

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 1 1 

1,3 1,0 0,3 
příznivé mikroklima 2 1 

podmínky pro pěší 1 1 

podmínky pro pobyt 1 1 

ATR 

míra využití (přít. lidí) 1 1 

1,3 0,8 0,5 

nabídka aktivit 1 1 

aktivní parter * * 

kvalita zeleně 3 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. 



08_03 K Cihelnám 0,85 

Rozšířený prostor slepé ulice s točnou trolejbusů a trolejbusové zastávky 

Vysoký podíl zpevněných ploch 

Neorganizovaná parkovací stání 

Nevhodné podmínky pro pěší 

Nedostatečné zázemí pro cestující i řidiče trolejbusů 

Nekoncepční umístění informačních prvků 

 

CHARAKTERISTIKA PROSTORU: 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ: 

POTENCIÁL ZMĚNY: 

Ulice 

Okrskový význam 

Rostlá venkovská struktura 

0,14ha 

Vymístit točnu trolejbusů 

Vytvořit zastávkový záliv včetně přístřešku pro cestující 

Materiálově rozčlenit povrchy - vytvořit místa pro přecházení, parkovací stání 

Doplnit výsadbu stromů 

Vytvořit plochu zeleně v centru stávající točny 

Osadit informační prvky v blízkosti nové zastávky 

Doplnit mobiliář 

Typ/Význam/Struktura zástavby/Rozloha 

KRITÉRIA STAV CÍL STAV CÍL POTENCIÁL 

BEZP 
dopravní bezpečnost 2 1 

1,5 1,0 0,5 
sociální bezpečnost 1 1 

POH 

měřítko 3 1 

3,3 1,3 2,0 
příznivé mikroklima 3 1 

podmínky pro pěší 3 1 

podmínky pro pobyt 4 2 

ATR 

míra využití (přít. lidí) 2 2 

2,7 2,2 0,5 

nabídka aktivit 3 3 

aktivní parter 4 4 

kvalita zeleně 3 2 

údržba a péče 3 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. 


