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ZÁSADY

ahoj, já jsem nefalšovaná 
Humpolačka a provedu 
tě tímto manuálem!

měníme město

PERSONA 1

Persony ve skicách bývají často bezpohlavní, 
bez jakéhokoliv charakteru a výrazu, 
popřípadě pak mužské.  
Tohle je persona, která je navrhnuta pro 
tento manuál. Žena milující umění 
a architekturu, která nás chce doprovázet.

2021

Ahoj, ukážu ti 45 zásad
pro výstavbu v Humpolci!

měníme město

ULICE36

37

PARK38

NÁMĚSTÍ

BLOKY RODINNÝCH DOMŮ39

40

41

TRADIČNÍ BLOKOVÁ ZÁSTAVBA

VESNICKÁ ZÁSTAVBA

Společně měníme město.
Věnováno nejslavnějšímu přistěhovalci Hliníkovi.
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měníme město

BOSKET95

96
HÁJKY, LESÍKY,..

Doporučujeme minimálně na 
studii rodinného domu 
spolupracovat s autorizo-
vaným architektem. 

97

98

Doporučujeme využívat 
materiály šetrné k život-
nímu prostředí.

Záměry ve formě studie je 
žádoucí konzultovat 
s Komisí pro architekturu 
a urbanismus města 
Humpolce. 

99

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

měníme město
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Doporučujeme minimálně na 
studii rodinného domu 
spolupracovat s autorizo-
vaným architektem. 

97

98

Doporučujeme využívat 
materiály šetrné k život-
nímu prostředí.

Záměry ve formě studie je 
žádoucí konzultovat 
s Komisí pro architekturu 
a urbanismus města 
Humpolce. 

99

~ Doporučujeme spolupracovat
s autorizovaným
architektem alespoň na
studii projektu.

~ Záměry ve formě studie je
žádoucí konzultovat s
Komisí pro architekturu a
urbanismus města Humpolce.

 
 Kontakt: Horní náměstí 300, Humpolec

 Tel.: 565 518 111

 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz

 El. podatelna: posta@mesto-humpolec.cz

~ Zásady pro výstavbu v
Humpolci umožňují výjimky,
pokud se bude jednat o
kvalitní architektonický
projekt.

A. OBECNÉ ZÁSADY

3-4

Zásady jsou zde pro usnadnění orientace v tématu rozvoje
veřejných prostranství města Humpolce. Jde o výtah zásadních
bodů, které udávají základní pravidla pro chování investorů
vůči veřejnému prostoru. Je to souhrn toho nejpodstatnějšího,
čeho se můžeme dočíst v Manuálu.
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Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním 
souhladu se stavbou 
hlavní. 
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do kontextu krajiny 
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detailu.
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Stavební čára RD musí 
navazovat na stávající 
stavební čáru danou 
původní zástavbou, popř. 
bude stanovena Kanceláří 
architekrury města. 

Stavební čára RD musí 
navazovat na stávající 
stavební čáru danou 
původní zástavbou, popř. 
bude stanovena Kanceláří 
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Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním 
souhladu se stavbou 
hlavní. 

měníme město

KOMPOZIČNÍ TYPOLOGIE 
STROMŮ 

Nástupní hrana (její výška 
oproti výšce nástupu do 
autobusu) je zásadní pro 
komfort a bezbariérovost 
cestování autobusovou 
dopravou. Její výška může 
být 20 cm pro přímý nájezd 
autobusu nebo 17 cm pro 
zastávky v zálivu, z důvodu 
zabránění poškození vozu 
při najíždění.

PRAVIDLO 3 SPÁR54

55

Zeleň může ovlivňovat VP 
i ze soukromých zahrad 
– supluje funkci veřejné 
zeleně.

56

Změnu vzoru dlažby je 
vhodné provádět na hraně 
budovy. 

57

58

59 Rozhraní VP mohou tvořit 
i ploty (předzahrádek či 
v horším případě areálu). 
Ploty v obytné zástavbě by 
měly být běžně co nejvíce 
difúzní (doporučujeme 
40 – 60%) a mít výšku do 
1,7 m, aby nebylo zabráněno 
komunikaci soukromého 
a VP.

17-20 cm

max 170 cm

měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

3

15

25 ZÁSAD

Objekty pro skrytí kontej-
nerů by měly mít sjednoce-
ný výraz, tak aby byla 
usnadněna orientace 
v nich, a zároveň aby byli 
součástí jednoho koncep-
čního vizuálního řešení 
VP.

Přebírání historického 
tvarosloví a jeho využití 
s novodobými materiály 
je nevhodné.

Je třeba se vyvarovat 
umisťování drobných (zbyt-
kových) zatravněných ploch 
bez jasného určení využi-
tí, které se špatně udržu-
jí a kvalitu prostředí 
téměř nezlepšují.

17

26

Budovy by měly být navrho-
vány tak, aby posilovaly 
celek – jejich vizuální 
ztvárnění by nemělo být 
sebestředné a arogantní, 
snažit se upoutávat 
pozornost.

měníme město
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a okolní zástavby. 
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ULIČNÍ FRONTA VOLNÁ

ULIČNÍ FRONTA DIFÚZNÍ

Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním 
souhladu se stavbou 
hlavní. 

 Stavební čára nově umísťovaných
objektů musí navazovat na stávající
stavební čáru okolní zástavby.

 

 Doplňkové stavby je třeba navrhovat
jako součást jednoho vizuálního celku
se stavbou hlavní. Měly by být
v estetickém a proporčním souladu.

 Rozhraní veřejného prostoru mohou
tvořit i ploty. Ty by v obytné
zástavbě měly být co nejvíce difúzní
(doporučujeme 40-60%) a do výšky
maximálně 1,7m, aby nebylo zabráněno
komunikaci soukromého a veřejného
prostoru. Ploty by měly respektovat
lokální charakter, pokud je v místě
čitelný. Na jejich zpracování

 v kontaktu s veřejným prostorem by
měl být kladen důraz, protože jde

 o prvek dotekové a blízké vizuální
komunikace s lidmi.

 Kontakt striktně soukromého
 a veřejného by měl být nějakým

způsobem zprostředkovaný (nikoliv
tvrdý), – např. přes dvorek,
předzahrádku, zádveří… Otevírání
garáží přímo do ulice/chodníku není
vhodné, v historickém centru dokonce
nepřípustné.

6

7

5

8

  Budovy by měly být navrhovány tak,
aby svou vizuální podobou posilovaly
charakter prostředí jako celku.
Jejich ztvárnění by nemělo být
arogantní a sebestředné, neměly by
poutat pozornost.

  Nově umisťované stavební objekty musí
ctít a respektovat ráz stávající
okolní zástavby.

 Volba tvaru střechy objektů vychází
z charakteru okolních objektů, je-li
v místě čitelný jednotný ráz.

 

 Umístění domu je třeba adaptovat
 do stávající (původní) morfologie

terénu, namísto provádění rozsáhlých
terénních úprav.

1

2

3

4

B. VÝSTAVBA

5-6
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kových) zatravněných ploch 
bez jasného určení využi-
tí, které se špatně udržu-
jí a kvalitu prostředí 
téměř nezlepšují.

17

26

Budovy by měly být navrho-
vány tak, aby posilovaly 
celek – jejich vizuální 
ztvárnění by nemělo být 
sebestředné a arogantní, 
snažit se upoutávat 
pozornost.

měníme město

ULIČNÍ FRONTA PEVNÁ 65

66

Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním 
souhladu se stavbou 
hlavní. 

67

68

69

Katalogové domy adaptovat 
do kontextu krajiny 
a okolní zástavby. 

70

ULIČNÍ FRONTA VOLNÁ

ULIČNÍ FRONTA DIFÚZNÍ

Doplňkové stavby jsou 
v estetickém i proporčním 
souhladu se stavbou 
hlavní. 

 Stavební čára nově umísťovaných
objektů musí navazovat na stávající
stavební čáru okolní zástavby.

 

 Doplňkové stavby je třeba navrhovat
jako součást jednoho vizuálního celku
se stavbou hlavní. Měly by být
v estetickém a proporčním souladu.

 Rozhraní veřejného prostoru mohou
tvořit i ploty. Ty by v obytné
zástavbě měly být co nejvíce difúzní
(doporučujeme 40-60%) a do výšky
maximálně 1,7m, aby nebylo zabráněno
komunikaci soukromého a veřejného
prostoru. Ploty by měly respektovat
lokální charakter, pokud je v místě
čitelný. Na jejich zpracování

 v kontaktu s veřejným prostorem by
měl být kladen důraz, protože jde

 o prvek dotekové a blízké vizuální
komunikace s lidmi.

 Kontakt striktně soukromého
 a veřejného by měl být nějakým

způsobem zprostředkovaný (nikoliv
tvrdý), – např. přes dvorek,
předzahrádku, zádveří… Otevírání
garáží přímo do ulice/chodníku není
vhodné, v historickém centru dokonce
nepřípustné.

6

7

5

8

  Budovy by měly být navrhovány tak,
aby svou vizuální podobou posilovaly
charakter prostředí jako celku.
Jejich ztvárnění by nemělo být
arogantní a sebestředné, neměly by
poutat pozornost.

  Nově umisťované stavební objekty musí
ctít a respektovat ráz stávající
okolní zástavby.

 Volba tvaru střechy objektů vychází
z charakteru okolních objektů, je-li
v místě čitelný jednotný ráz.

 

 Umístění domu je třeba adaptovat
 do stávající (původní) morfologie

terénu, namísto provádění rozsáhlých
terénních úprav.

1

2

3

4

B. VÝSTAVBA

5-6
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ZÁSADY

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

BOULEVARD 

měníme město

77

78

Materiály a povrchy je 
vhodné používat soudobým 
způsobem. Použití součas-
ných materiálů a povrchů 
historizujícím způsobem 
je při nových realizacích 
zpravidla nevhodné. 

79

80

Podzemní i nadzemní kontaj-
nery by měly být primárně 
instalovány mimo chodník, 
například v prostoru podél-
ného parkovacího stání. 
Tak, aby nepřekážely 
chodcům ani provozu.

81

Barevné řešení je voleno 
tak, aby byly všechny 
prvky daného prostranství 
sladěny a byly ve vyvážené 
kompozici. Kontrastní 
barevnost je třeba volit 
jen velmi obezřetně 
a v opodstatněných 
situacích – jako akcent.

AVENUE 82

Nádoby na komunální odpad 
by měly být součástí 
objektů nebo oplocení 
na hranici pozemku.

měníme město

Schopnost přirozeného 
stárnutí v čase bez ztráty 
kvality, životnost a odol-
nost by měly být důležitým 
kritériem volby povrchů a 
materiálů používaných na 
veřejných prostranstvých. 

89

90

SOLITÉR

91

92

ALEJ

93
STROMOŘADÍDetail napojení jednotli-

vých materiálů a prvků je 
třeba řešit individuálně 
a kvalitně. Kvalitní 
řešení návazností materiá-
lů výrazně ovlivnuje odol-
nost a životnost povrchů 
a prvků. 

Primárně by měly být uží-
vány materiály z lokálních 
zdrojů, podporující místní 
ekonomiku. Dovežené mate-
riály by se měly používat 
pouze v odůvodněných pří-
padech. 

94

2020 2050

měníme město

KOMPOZIČNÍ TYPOLOGIE 
STROMŮ 

Nástupní hrana (její výška 
oproti výšce nástupu do 
autobusu) je zásadní pro 
komfort a bezbariérovost 
cestování autobusovou 
dopravou. Její výška může 
být 20 cm pro přímý nájezd 
autobusu nebo 17 cm pro 
zastávky v zálivu, z důvodu 
zabránění poškození vozu 
při najíždění.

PRAVIDLO 3 SPÁR54

55

Zeleň může ovlivňovat VP 
i ze soukromých zahrad 
– supluje funkci veřejné 
zeleně.

56

Změnu vzoru dlažby je 
vhodné provádět na hraně 
budovy. 

57

58

59 Rozhraní VP mohou tvořit 
i ploty (předzahrádek či 
v horším případě areálu). 
Ploty v obytné zástavbě by 
měly být běžně co nejvíce 
difúzní (doporučujeme 
40 – 60%) a mít výšku do 
1,7 m, aby nebylo zabráněno 
komunikaci soukromého 
a VP.

17-20 cm

max 170 cm

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

měníme město
Terénní úpravy v kořenovém 
systému o více než 5 cm 
jsou nepřípustné – a to 
jak snížení, tak zvýšení 
okolního terénu. Jakékoliv 
stavební práce v kořenovém 
prostoru musí probíhat pod 
dozorem specialisty.

60

61

62

Je třeba prvky užívané ve 
městě sjednotit, což vede 
k posílení výrazu a iden-
tity VP. Použití individuál-
ních autorských prvků není 
vyloučeno, ty však musí 
odrážet konkrétní lokální 
charakter. Typové prvky 
budou použity všude tam, 
kde vytváření autorského 
návrhu není žádoucí. Jednot-
livé lokality mohou případně 
používat své mírně odlišné 
lokální prvky.

63
Je třeba tyto prvky vnímat 
především jako podpůrný ele-
ment (prvky v rámci ulice)
– při jejich návrhu je 
nutné dodržovat všechny 
technické normy a požadavky, 
je však třeba je přizpůso-
bovat celkové koncepci 
a cílenému vyznění prostředí 
a pokud možno jim nedovolit 
jeho opanování!

64

Materiály a povrchy mají
potenciál být nositelem 
informace pro orientaci 
v místě a napomáhají při-
rozené organizaci dějů 
v prostoru. 

Volba materiálů a povrchů 
je vždy závislá na způsobu 
užívání daného veřejného 
prostranství a jeho umís-
tění v rámci celoměstské 
struktury. Např. v histo-
rických částech města je 
dobré používat kvalitní 
skládané kamenné povrchy.

5 cm

měníme město

Schopnost přirozeného 
stárnutí v čase bez ztráty 
kvality, životnost a odol-
nost by měly být důležitým 
kritériem volby povrchů a 
materiálů používaných na 
veřejných prostranstvých. 

89

90

SOLITÉR

91

92

ALEJ

93
STROMOŘADÍDetail napojení jednotli-

vých materiálů a prvků je 
třeba řešit individuálně 
a kvalitně. Kvalitní 
řešení návazností materiá-
lů výrazně ovlivnuje odol-
nost a životnost povrchů 
a prvků. 

Primárně by měly být uží-
vány materiály z lokálních 
zdrojů, podporující místní 
ekonomiku. Dovežené mate-
riály by se měly používat 
pouze v odůvodněných pří-
padech. 

94

2020 2050

3

15

25 ZÁSAD

Objekty pro skrytí kontej-
nerů by měly mít sjednoce-
ný výraz, tak aby byla 
usnadněna orientace 
v nich, a zároveň aby byli 
součástí jednoho koncep-
čního vizuálního řešení 
VP.

Přebírání historického 
tvarosloví a jeho využití 
s novodobými materiály 
je nevhodné.

Je třeba se vyvarovat 
umisťování drobných (zbyt-
kových) zatravněných ploch 
bez jasného určení využi-
tí, které se špatně udržu-
jí a kvalitu prostředí 
téměř nezlepšují.

17

26

Budovy by měly být navrho-
vány tak, aby posilovaly 
celek – jejich vizuální 
ztvárnění by nemělo být 
sebestředné a arogantní, 
snažit se upoutávat 
pozornost.

13

15

16

 Přebírání historického tvarosloví
 a jeho využití v kombinaci

s novodobými materiály je nevhodné.

 Obecně je vhodné používání lokálních
zdrojů. Historicky byla běžná
recyklace použitého materiálu

 a v tomto přístupu je vhodné
pokračovat.

 Zásadní je nejen volba konkrétního
materiálu povrchu, ale i řešení
detailů a vzájemných napojení.

 To má určující vliv na výsledné
vyznění materiálů.

 Důležitá je jak pohledová kvalita,
tak fyzické a fyzikální vlastnosti
materiálu, jeho životnost, údržba 
a cenová náročnost.

14

12

9

C. POVRCHY

 Povrchy jsou nositelem podstatné
části vizuální kvality místa.

 Všechny materiály v rámci jednoho
prostranství by měly být sladěny

 a zároveň tvořit jeden kompoziční
celek.

 Volba povrchů by měla vycházet
z kontextu místa (jejich umístění
v rámci sídla, historické a ideové
souvislosti atd.)

 U materiálů je zásadní jejich
schopnost stárnout bez nepřiměřené
degradace jejich vlastností.

10

11

7-8
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ZÁSADY

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

BOULEVARD 

měníme město

77

78

Materiály a povrchy je 
vhodné používat soudobým 
způsobem. Použití součas-
ných materiálů a povrchů 
historizujícím způsobem 
je při nových realizacích 
zpravidla nevhodné. 

79

80

Podzemní i nadzemní kontaj-
nery by měly být primárně 
instalovány mimo chodník, 
například v prostoru podél-
ného parkovacího stání. 
Tak, aby nepřekážely 
chodcům ani provozu.

81

Barevné řešení je voleno 
tak, aby byly všechny 
prvky daného prostranství 
sladěny a byly ve vyvážené 
kompozici. Kontrastní 
barevnost je třeba volit 
jen velmi obezřetně 
a v opodstatněných 
situacích – jako akcent.

AVENUE 82

Nádoby na komunální odpad 
by měly být součástí 
objektů nebo oplocení 
na hranici pozemku.

měníme město

Schopnost přirozeného 
stárnutí v čase bez ztráty 
kvality, životnost a odol-
nost by měly být důležitým 
kritériem volby povrchů a 
materiálů používaných na 
veřejných prostranstvých. 

89

90

SOLITÉR

91

92

ALEJ

93
STROMOŘADÍDetail napojení jednotli-

vých materiálů a prvků je 
třeba řešit individuálně 
a kvalitně. Kvalitní 
řešení návazností materiá-
lů výrazně ovlivnuje odol-
nost a životnost povrchů 
a prvků. 

Primárně by měly být uží-
vány materiály z lokálních 
zdrojů, podporující místní 
ekonomiku. Dovežené mate-
riály by se měly používat 
pouze v odůvodněných pří-
padech. 

94

2020 2050

měníme město

KOMPOZIČNÍ TYPOLOGIE 
STROMŮ 

Nástupní hrana (její výška 
oproti výšce nástupu do 
autobusu) je zásadní pro 
komfort a bezbariérovost 
cestování autobusovou 
dopravou. Její výška může 
být 20 cm pro přímý nájezd 
autobusu nebo 17 cm pro 
zastávky v zálivu, z důvodu 
zabránění poškození vozu 
při najíždění.

PRAVIDLO 3 SPÁR54

55

Zeleň může ovlivňovat VP 
i ze soukromých zahrad 
– supluje funkci veřejné 
zeleně.

56

Změnu vzoru dlažby je 
vhodné provádět na hraně 
budovy. 

57

58

59 Rozhraní VP mohou tvořit 
i ploty (předzahrádek či 
v horším případě areálu). 
Ploty v obytné zástavbě by 
měly být běžně co nejvíce 
difúzní (doporučujeme 
40 – 60%) a mít výšku do 
1,7 m, aby nebylo zabráněno 
komunikaci soukromého 
a VP.

17-20 cm

max 170 cm

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

měníme město
Terénní úpravy v kořenovém 
systému o více než 5 cm 
jsou nepřípustné – a to 
jak snížení, tak zvýšení 
okolního terénu. Jakékoliv 
stavební práce v kořenovém 
prostoru musí probíhat pod 
dozorem specialisty.

60

61

62

Je třeba prvky užívané ve 
městě sjednotit, což vede 
k posílení výrazu a iden-
tity VP. Použití individuál-
ních autorských prvků není 
vyloučeno, ty však musí 
odrážet konkrétní lokální 
charakter. Typové prvky 
budou použity všude tam, 
kde vytváření autorského 
návrhu není žádoucí. Jednot-
livé lokality mohou případně 
používat své mírně odlišné 
lokální prvky.

63
Je třeba tyto prvky vnímat 
především jako podpůrný ele-
ment (prvky v rámci ulice)
– při jejich návrhu je 
nutné dodržovat všechny 
technické normy a požadavky, 
je však třeba je přizpůso-
bovat celkové koncepci 
a cílenému vyznění prostředí 
a pokud možno jim nedovolit 
jeho opanování!

64

Materiály a povrchy mají
potenciál být nositelem 
informace pro orientaci 
v místě a napomáhají při-
rozené organizaci dějů 
v prostoru. 

Volba materiálů a povrchů 
je vždy závislá na způsobu 
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rických částech města je 
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měníme město

Schopnost přirozeného 
stárnutí v čase bez ztráty 
kvality, životnost a odol-
nost by měly být důležitým 
kritériem volby povrchů a 
materiálů používaných na 
veřejných prostranstvých. 
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STROMOŘADÍDetail napojení jednotli-

vých materiálů a prvků je 
třeba řešit individuálně 
a kvalitně. Kvalitní 
řešení návazností materiá-
lů výrazně ovlivnuje odol-
nost a životnost povrchů 
a prvků. 

Primárně by měly být uží-
vány materiály z lokálních 
zdrojů, podporující místní 
ekonomiku. Dovežené mate-
riály by se měly používat 
pouze v odůvodněných pří-
padech. 
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25 ZÁSAD

Objekty pro skrytí kontej-
nerů by měly mít sjednoce-
ný výraz, tak aby byla 
usnadněna orientace 
v nich, a zároveň aby byli 
součástí jednoho koncep-
čního vizuálního řešení 
VP.

Přebírání historického 
tvarosloví a jeho využití 
s novodobými materiály 
je nevhodné.

Je třeba se vyvarovat 
umisťování drobných (zbyt-
kových) zatravněných ploch 
bez jasného určení využi-
tí, které se špatně udržu-
jí a kvalitu prostředí 
téměř nezlepšují.

17

26

Budovy by měly být navrho-
vány tak, aby posilovaly 
celek – jejich vizuální 
ztvárnění by nemělo být 
sebestředné a arogantní, 
snažit se upoutávat 
pozornost.

13

15

16

 Přebírání historického tvarosloví
 a jeho využití v kombinaci

s novodobými materiály je nevhodné.

 Obecně je vhodné používání lokálních
zdrojů. Historicky byla běžná
recyklace použitého materiálu

 a v tomto přístupu je vhodné
pokračovat.

 Zásadní je nejen volba konkrétního
materiálu povrchu, ale i řešení
detailů a vzájemných napojení.

 To má určující vliv na výsledné
vyznění materiálů.

 Důležitá je jak pohledová kvalita,
tak fyzické a fyzikální vlastnosti
materiálu, jeho životnost, údržba 
a cenová náročnost.

14

12

9

C. POVRCHY

 Povrchy jsou nositelem podstatné
části vizuální kvality místa.

 Všechny materiály v rámci jednoho
prostranství by měly být sladěny

 a zároveň tvořit jeden kompoziční
celek.

 Volba povrchů by měla vycházet
z kontextu místa (jejich umístění
v rámci sídla, historické a ideové
souvislosti atd.)

 U materiálů je zásadní jejich
schopnost stárnout bez nepřiměřené
degradace jejich vlastností.

10

11

7-8
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BOULEVARD 

měníme město

77

78

Materiály a povrchy je 
vhodné používat soudobým 
způsobem. Použití součas-
ných materiálů a povrchů 
historizujícím způsobem 
je při nových realizacích 
zpravidla nevhodné. 

79

80

Podzemní i nadzemní kontaj-
nery by měly být primárně 
instalovány mimo chodník, 
například v prostoru podél-
ného parkovacího stání. 
Tak, aby nepřekážely 
chodcům ani provozu.

81

Barevné řešení je voleno 
tak, aby byly všechny 
prvky daného prostranství 
sladěny a byly ve vyvážené 
kompozici. Kontrastní 
barevnost je třeba volit 
jen velmi obezřetně 
a v opodstatněných 
situacích – jako akcent.

AVENUE 82

Nádoby na komunální odpad 
by měly být součástí 
objektů nebo oplocení 
na hranici pozemku.

měníme město

71

72

73

74

Doporučujeme použít lomené 
odstíny přírodních barev. 

75

76

Katalogové domy adaptovat 
do kontextu krajiny 
a okolní zástavby. 

Ctít ráz okolní krajiny, 
kontext a měřítko tradiční 
urbanistické zástavby 
i kvality architektonického 
detailu.

Ctít ráz okolní krajiny, 
kontext a měřítko tradiční 
urbanistické zástavby 
i kvality architektonického 
detailu.

Stavební čára RD musí 
navazovat na stávající 
stavební čáru danou 
původní zástavbou, popř. 
bude stanovena Kanceláří 
architekrury města. 

Stavební čára RD musí 
navazovat na stávající 
stavební čáru danou 
původní zástavbou, popř. 
bude stanovena Kanceláří 
architekrury města. 

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 
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Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
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tvořit historické dlažby. 
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chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 
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25 ZÁSAD

Objekty pro skrytí kontej-
nerů by měly mít sjednoce-
ný výraz, tak aby byla 
usnadněna orientace 
v nich, a zároveň aby byli 
součástí jednoho koncep-
čního vizuálního řešení 
VP.

Přebírání historického 
tvarosloví a jeho využití 
s novodobými materiály 
je nevhodné.

Je třeba se vyvarovat 
umisťování drobných (zbyt-
kových) zatravněných ploch 
bez jasného určení využi-
tí, které se špatně udržu-
jí a kvalitu prostředí 
téměř nezlepšují.

17

26

Budovy by měly být navrho-
vány tak, aby posilovaly 
celek – jejich vizuální 
ztvárnění by nemělo být 
sebestředné a arogantní, 
snažit se upoutávat 
pozornost.

  Je třeba se vyvarovat umisťování
drobných (zbytkových) zatravněných
ploch bez jasného určení využití,
které se špatně udržují a kvalitu
prostředí téměř nezlepšují.

  Je žádoucí opatřit všechny typizované
prvky na daném prostranství stejnou
povrchovou úpravou a tím zajistit
zklidněného vizuálního dojmu.

 Zásadní je pohodlí při pohybu
 po povrchu – i hluková pohoda hraje

roli. Protiskluznost, reflexnost
materiálu není vhodná z důvodu
oslnění uživatelů.

RAL 7004 RAL 7021

20

21

22

 Žádoucí je využití lokálních zdrojů
materiálů (např. Lipnická žula,
lokální dřevo…).

 Barevné řešení je voleno tak,
 aby byly všechny prvky daného

prostranství sladěny a byly
 ve vyvážené kompozici. Kontrastní

barevnost je třeba volit jen velmi
obezřetně a v opodstatněných
situacích – jako akcent.

 Barevné řešení by nemělo být příliš
výrazné, barvy na fasádách by měly
být využívány obezřetně a pouze

 v lomených odstínech.

17

18

19
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ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
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by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

měníme město

BOSKET95

96
HÁJKY, LESÍKY,..

Doporučujeme minimálně na 
studii rodinného domu 
spolupracovat s autorizo-
vaným architektem. 

97

98

Doporučujeme využívat 
materiály šetrné k život-
nímu prostředí.

Záměry ve formě studie je 
žádoucí konzultovat 
s Komisí pro architekturu 
a urbanismus města 
Humpolce. 

99

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Stavební úpravy v okolí 
stromu musí dozorovat 
specialista!

7

Dlouhodobé odkopy v kořeno-
vém prostoru.8

Zhutnění kořenového prosto-
ru (pojíždění mechanizací, 
skladování).

9

Zasypání kmene nebo kořeno-
vého prostoru (i 10 cm 
vrstva těžké zeminy je po 
pár týdnech pro strom 
zničující!).

U opadavých listnáčů je 
vhodné provedení řezu po 
výsadbě z důvodu srovnání 
velikosti a objemu podzemní 
a nadzemní části rostlin, 
kdy došlo v průběhu vyzvedá-
vání a výsadby sazenic 
k podstatnému úbytku kořenů. 

MANUÁL ZELENÝCH PLOCH 

10

11

12 Nevysazovat stromy v těsné 
blízkosti el. vedení.

2020 2030

měníme město
Terénní úpravy v kořenovém 
systému o více než 5 cm 
jsou nepřípustné – a to 
jak snížení, tak zvýšení 
okolního terénu. Jakékoliv 
stavební práce v kořenovém 
prostoru musí probíhat pod 
dozorem specialisty.

60

61

62

Je třeba prvky užívané ve 
městě sjednotit, což vede 
k posílení výrazu a iden-
tity VP. Použití individuál-
ních autorských prvků není 
vyloučeno, ty však musí 
odrážet konkrétní lokální 
charakter. Typové prvky 
budou použity všude tam, 
kde vytváření autorského 
návrhu není žádoucí. Jednot-
livé lokality mohou případně 
používat své mírně odlišné 
lokální prvky.

63
Je třeba tyto prvky vnímat 
především jako podpůrný ele-
ment (prvky v rámci ulice)
– při jejich návrhu je 
nutné dodržovat všechny 
technické normy a požadavky, 
je však třeba je přizpůso-
bovat celkové koncepci 
a cílenému vyznění prostředí 
a pokud možno jim nedovolit 
jeho opanování!

64

Materiály a povrchy mají
potenciál být nositelem 
informace pro orientaci 
v místě a napomáhají při-
rozené organizaci dějů 
v prostoru. 

Volba materiálů a povrchů 
je vždy závislá na způsobu 
užívání daného veřejného 
prostranství a jeho umís-
tění v rámci celoměstské 
struktury. Např. v histo-
rických částech města je 
dobré používat kvalitní 
skládané kamenné povrchy.

5 cm

27

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

23

25

26

24

  Doporučujeme využívat materiály
šetrné vůči životnímu prostředí.

Ploché střechy doporučujeme řešit
jako zelené.

Ozelenění velkých exponovaných fasád
je vhodné.

11-12

Volba povrchového materiálu souvisí
s požadavky na odvod dešťové vody –
preferované by měly být povrchy
částečně propustné (žulová kostka /
odseky, v parcích mlatové cesty,
štěrk, kůra…) a spádování do zelených
ploch.

 Výsadbu provést ve vhodném vegetačním
období.

29

30

28

Při tvorbě veřejného prostoru
doporučujeme zpracovat projekt
vegetačních a sadových úprav.

podzim    jaro

 Stavební úpravy v okolí stromu musí
dozorovat specialista.

Terénní úpravy v kořenovém systému
o více než 5cm jsou nepřípustné -
a to jak snížení, tak zvýšení
okolního terénu.
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ZÁSADY

měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

měníme město

BOSKET95

96
HÁJKY, LESÍKY,..

Doporučujeme minimálně na 
studii rodinného domu 
spolupracovat s autorizo-
vaným architektem. 

97

98

Doporučujeme využívat 
materiály šetrné k život-
nímu prostředí.

Záměry ve formě studie je 
žádoucí konzultovat 
s Komisí pro architekturu 
a urbanismus města 
Humpolce. 

99

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Stavební úpravy v okolí 
stromu musí dozorovat 
specialista!

7

Dlouhodobé odkopy v kořeno-
vém prostoru.8

Zhutnění kořenového prosto-
ru (pojíždění mechanizací, 
skladování).

9

Zasypání kmene nebo kořeno-
vého prostoru (i 10 cm 
vrstva těžké zeminy je po 
pár týdnech pro strom 
zničující!).

U opadavých listnáčů je 
vhodné provedení řezu po 
výsadbě z důvodu srovnání 
velikosti a objemu podzemní 
a nadzemní části rostlin, 
kdy došlo v průběhu vyzvedá-
vání a výsadby sazenic 
k podstatnému úbytku kořenů. 

MANUÁL ZELENÝCH PLOCH 

10

11

12 Nevysazovat stromy v těsné 
blízkosti el. vedení.

2020 2030

měníme město
Terénní úpravy v kořenovém 
systému o více než 5 cm 
jsou nepřípustné – a to 
jak snížení, tak zvýšení 
okolního terénu. Jakékoliv 
stavební práce v kořenovém 
prostoru musí probíhat pod 
dozorem specialisty.

60

61

62

Je třeba prvky užívané ve 
městě sjednotit, což vede 
k posílení výrazu a iden-
tity VP. Použití individuál-
ních autorských prvků není 
vyloučeno, ty však musí 
odrážet konkrétní lokální 
charakter. Typové prvky 
budou použity všude tam, 
kde vytváření autorského 
návrhu není žádoucí. Jednot-
livé lokality mohou případně 
používat své mírně odlišné 
lokální prvky.

63
Je třeba tyto prvky vnímat 
především jako podpůrný ele-
ment (prvky v rámci ulice)
– při jejich návrhu je 
nutné dodržovat všechny 
technické normy a požadavky, 
je však třeba je přizpůso-
bovat celkové koncepci 
a cílenému vyznění prostředí 
a pokud možno jim nedovolit 
jeho opanování!

64

Materiály a povrchy mají
potenciál být nositelem 
informace pro orientaci 
v místě a napomáhají při-
rozené organizaci dějů 
v prostoru. 

Volba materiálů a povrchů 
je vždy závislá na způsobu 
užívání daného veřejného 
prostranství a jeho umís-
tění v rámci celoměstské 
struktury. Např. v histo-
rických částech města je 
dobré používat kvalitní 
skládané kamenné povrchy.

5 cm

27

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

23

25

26

24

  Doporučujeme využívat materiály
šetrné vůči životnímu prostředí.

Ploché střechy doporučujeme řešit
jako zelené.

Ozelenění velkých exponovaných fasád
je vhodné.

11-12

Volba povrchového materiálu souvisí
s požadavky na odvod dešťové vody –
preferované by měly být povrchy
částečně propustné (žulová kostka /
odseky, v parcích mlatové cesty,
štěrk, kůra…) a spádování do zelených
ploch.

 Výsadbu provést ve vhodném vegetačním
období.

29

30

28

Při tvorbě veřejného prostoru
doporučujeme zpracovat projekt
vegetačních a sadových úprav.

podzim    jaro

 Stavební úpravy v okolí stromu musí
dozorovat specialista.

Terénní úpravy v kořenovém systému
o více než 5cm jsou nepřípustné -
a to jak snížení, tak zvýšení
okolního terénu.
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měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

měníme město

BOSKET95

96
HÁJKY, LESÍKY,..

Doporučujeme minimálně na 
studii rodinného domu 
spolupracovat s autorizo-
vaným architektem. 

97

98

Doporučujeme využívat 
materiály šetrné k život-
nímu prostředí.

Záměry ve formě studie je 
žádoucí konzultovat 
s Komisí pro architekturu 
a urbanismus města 
Humpolce. 

99

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Stavební úpravy v okolí 
stromu musí dozorovat 
specialista!

7

Dlouhodobé odkopy v kořeno-
vém prostoru.8

Zhutnění kořenového prosto-
ru (pojíždění mechanizací, 
skladování).

9

Zasypání kmene nebo kořeno-
vého prostoru (i 10 cm 
vrstva těžké zeminy je po 
pár týdnech pro strom 
zničující!).

U opadavých listnáčů je 
vhodné provedení řezu po 
výsadbě z důvodu srovnání 
velikosti a objemu podzemní 
a nadzemní části rostlin, 
kdy došlo v průběhu vyzvedá-
vání a výsadby sazenic 
k podstatnému úbytku kořenů. 

MANUÁL ZELENÝCH PLOCH 

10

11

12 Nevysazovat stromy v těsné 
blízkosti el. vedení.

2020 2030

měníme město
Terénní úpravy v kořenovém 
systému o více než 5 cm 
jsou nepřípustné – a to 
jak snížení, tak zvýšení 
okolního terénu. Jakékoliv 
stavební práce v kořenovém 
prostoru musí probíhat pod 
dozorem specialisty.

60

61

62

Je třeba prvky užívané ve 
městě sjednotit, což vede 
k posílení výrazu a iden-
tity VP. Použití individuál-
ních autorských prvků není 
vyloučeno, ty však musí 
odrážet konkrétní lokální 
charakter. Typové prvky 
budou použity všude tam, 
kde vytváření autorského 
návrhu není žádoucí. Jednot-
livé lokality mohou případně 
používat své mírně odlišné 
lokální prvky.

63
Je třeba tyto prvky vnímat 
především jako podpůrný ele-
ment (prvky v rámci ulice)
– při jejich návrhu je 
nutné dodržovat všechny 
technické normy a požadavky, 
je však třeba je přizpůso-
bovat celkové koncepci 
a cílenému vyznění prostředí 
a pokud možno jim nedovolit 
jeho opanování!

64

Materiály a povrchy mají
potenciál být nositelem 
informace pro orientaci 
v místě a napomáhají při-
rozené organizaci dějů 
v prostoru. 

Volba materiálů a povrchů 
je vždy závislá na způsobu 
užívání daného veřejného 
prostranství a jeho umís-
tění v rámci celoměstské 
struktury. Např. v histo-
rických částech města je 
dobré používat kvalitní 
skládané kamenné povrchy.

5 cm

27

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

23

25

26

24

  Doporučujeme využívat materiály
šetrné vůči životnímu prostředí.

Ploché střechy doporučujeme řešit
jako zelené.

Ozelenění velkých exponovaných fasád
je vhodné.

11-12

Volba povrchového materiálu souvisí
s požadavky na odvod dešťové vody –
preferované by měly být povrchy
částečně propustné (žulová kostka /
odseky, v parcích mlatové cesty,
štěrk, kůra…) a spádování do zelených
ploch.

 Výsadbu provést ve vhodném vegetačním
období.

29

30

28

Při tvorbě veřejného prostoru
doporučujeme zpracovat projekt
vegetačních a sadových úprav.

podzim    jaro

 Stavební úpravy v okolí stromu musí
dozorovat specialista.

Terénní úpravy v kořenovém systému
o více než 5cm jsou nepřípustné -
a to jak snížení, tak zvýšení
okolního terénu.
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měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45

46

VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Pokud není design mobiliáře 
součástí celkového archi-
tektonického návrhu místa, 
měly by samosprávy a další 
správci mít možnost volit 
standardní prvky mobiliáře 
z katalogu vybavení veřej-
ných prostranství. 

měníme město

Pro pochozí a pojízdné 
plochy není vhodné použí-
vat kluzké materiály 
a povrchy. Vyjímku mohou 
v odůvodněných případech
tvořit historické dlažby. 

83

84

85

86

87
Všechny materiály a povrchy 
by měly být v rámci daného 
veřejného prostranství 
barevně sladěny 
a společně tvořit jednotný 
a kompozičně vyvážený 
celek. 

Odrazivé materiály a povr-
chy vytvářející oslnující 
plochy je třeba vždy apli-
kovat velmi obezřetně. 

Je vhodné upřednostnit 
materiály a povrchy, 
které vsakují vodu (mlat, 
dlažba, voděpropustný 
asfalt). 

88 Při volbě materiálů a povrchů 
je důležité najít vhodný poměr 
mezi estetickou kvalitou, 
odolností, snadnou údržbou, 
životností, schopností kvalit-
ního zacelení při opravách 
a pořizovací cenou. 

měníme město

BOSKET95

96
HÁJKY, LESÍKY,..

Doporučujeme minimálně na 
studii rodinného domu 
spolupracovat s autorizo-
vaným architektem. 

97

98

Doporučujeme využívat 
materiály šetrné k život-
nímu prostředí.

Záměry ve formě studie je 
žádoucí konzultovat 
s Komisí pro architekturu 
a urbanismus města 
Humpolce. 

99

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100

101

Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 
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ky, bude-li se jednat 
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Ploché střechy doporučujeme 
řešit jako zelené. 

měníme město

100
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Případné ozelenění velkých 
exponovaných fasád je 
vhodné.

102

Při tvorbě veřejného prostoru 
doporučujeme zpracovat projekt 
vegetačních a sadových úprav.

103

Zásady pro výstavbu 
v Humpolci umožnují výjim-
ky, bude-li se jednat 
o kvalitní architektonický 
projekt. 

měníme město
ZKLIDNĚNÁ ULICE

45
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VÝHYBNA

Při stísněných poměrech
a u jednopruhových vozovek 
je potřebné vytvářet 
výhybny, které mohou 
zajistit například vhodně 
řešená místa u napojení 
vjezdů do domů nebo 
křižovatky.

47

43

44

ULICE ZATÍŽENÁ MOTOROVOU
DOPRAVOU

42
Je zapotřebí stále sledo-
vat stav zeleně. Pokud 
dojde k jejímu poškození, 
je nutnost celou alej či 
jinou zeleň obnovit. 

Ucelené aleje a stromořadí 
se mají přednostně obnovovat 
jednorázově v rámci celko-
vé rekonstrukce ulice.
Obnova musí být umožněna
i v případě, že do výsad-
bového pásu stromořadí 
zasahují ochranná pásma 
dodatečně uložených sítí.

Kontakt striktně soukromého 
a veřejného by měl být 
nějakým způsobem zprostřed-
kovaný (nikoliv tvrdý) 
– např. přes dvorek, 
předzahrádku, zádveří. 
Otevírání garáží přímo do 
ulice/chodníku není vhodné, 
v historickém centru 
dokonce nepřípustné.

Stavební úpravy v okolí 
stromu musí dozorovat 
specialista!

7

Dlouhodobé odkopy v kořeno-
vém prostoru.8

Zhutnění kořenového prosto-
ru (pojíždění mechanizací, 
skladování).

9

Zasypání kmene nebo kořeno-
vého prostoru (i 10 cm 
vrstva těžké zeminy je po 
pár týdnech pro strom 
zničující!).

U opadavých listnáčů je 
vhodné provedení řezu po 
výsadbě z důvodu srovnání 
velikosti a objemu podzemní 
a nadzemní části rostlin, 
kdy došlo v průběhu vyzvedá-
vání a výsadby sazenic 
k podstatnému úbytku kořenů. 

MANUÁL ZELENÝCH PLOCH 

10

11

12 Nevysazovat stromy v těsné 
blízkosti el. vedení.

2020 2030

měníme město
Terénní úpravy v kořenovém 
systému o více než 5 cm 
jsou nepřípustné – a to 
jak snížení, tak zvýšení 
okolního terénu. Jakékoliv 
stavební práce v kořenovém 
prostoru musí probíhat pod 
dozorem specialisty.

60

61

62

Je třeba prvky užívané ve 
městě sjednotit, což vede 
k posílení výrazu a iden-
tity VP. Použití individuál-
ních autorských prvků není 
vyloučeno, ty však musí 
odrážet konkrétní lokální 
charakter. Typové prvky 
budou použity všude tam, 
kde vytváření autorského 
návrhu není žádoucí. Jednot-
livé lokality mohou případně 
používat své mírně odlišné 
lokální prvky.

63
Je třeba tyto prvky vnímat 
především jako podpůrný ele-
ment (prvky v rámci ulice)
– při jejich návrhu je 
nutné dodržovat všechny 
technické normy a požadavky, 
je však třeba je přizpůso-
bovat celkové koncepci 
a cílenému vyznění prostředí 
a pokud možno jim nedovolit 
jeho opanování!

64

Materiály a povrchy mají
potenciál být nositelem 
informace pro orientaci 
v místě a napomáhají při-
rozené organizaci dějů 
v prostoru. 

Volba materiálů a povrchů 
je vždy závislá na způsobu 
užívání daného veřejného 
prostranství a jeho umís-
tění v rámci celoměstské 
struktury. Např. v histo-
rických částech města je 
dobré používat kvalitní 
skládané kamenné povrchy.

5 cm

27

D. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

23

25

26

24

  Doporučujeme využívat materiály
šetrné vůči životnímu prostředí.

Ploché střechy doporučujeme řešit
jako zelené.

Ozelenění velkých exponovaných fasád
je vhodné.

11-12

Volba povrchového materiálu souvisí
s požadavky na odvod dešťové vody –
preferované by měly být povrchy
částečně propustné (žulová kostka /
odseky, v parcích mlatové cesty,
štěrk, kůra…) a spádování do zelených
ploch.

 Výsadbu provést ve vhodném vegetačním
období.

29

30

28

Při tvorbě veřejného prostoru
doporučujeme zpracovat projekt
vegetačních a sadových úprav.

podzim    jaro

 Stavební úpravy v okolí stromu musí
dozorovat specialista.

Terénní úpravy v kořenovém systému
o více než 5cm jsou nepřípustné -
a to jak snížení, tak zvýšení
okolního terénu.

Při tvorbě veřejného prostoru doporučujeme 
zpracovat projekt vegetačních úprav.
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MASNA U
KLOBÁSY

MASNA U
KLOBÁSY

MASNA U
KLOBÁSY

VEČERKA

ELEKTRONIKAKONZUM ŘEZNICTVÍ

Důležitá je čistota 
a údržba reklamy i provo-
zovny samotné – zanedbaná 
výloha láká vandaly 
a odrazuje zákazníky.

29

30

31

Je žádoucí zapojení 
i nočního osvětlení výloh 
– umožňuje neustálou pre-
zentaci provozovny. Pokud 
je nezbytně nutné použití 
mříží, je dobré volit co 
nejsubtilnější a nejprů-
hlednější.  

Je dobré dát všem provo-
zovnám v rámci objektu 
stejný prostor pro označe-
ní – toto řešení je pře-
hledné, férové a zklidňuje 
vzhled domu.  

Důležitá je čistota 
a údržba reklamy i provo-
zovny samotné – zanedbaná 
výloha láká vandaly 
a odrazuje zákazníky.

29

30

31

Je žádoucí zapojení 
i nočního osvětlení výloh 
– umožňuje neustálou pre-
zentaci provozovny. Pokud 
je nezbytně nutné použití 
mříží, je dobré volit co 
nejsubtilnější a nejprů-
hlednější.  

Je dobré dát všem provo-
zovnám v rámci objektu 
stejný prostor pro označe-
ní – toto řešení je pře-
hledné, férové a zklidňuje 
vzhled domu.  

Důležitá je čistota 
a údržba reklamy i provo-
zovny samotné – zanedbaná 
výloha láká vandaly 
a odrazuje zákazníky.

29

30

31

Je žádoucí zapojení 
i nočního osvětlení výloh 
– umožňuje neustálou pre-
zentaci provozovny. Pokud 
je nezbytně nutné použití 
mříží, je dobré volit co 
nejsubtilnější a nejprů-
hlednější.  

Je dobré dát všem provo-
zovnám v rámci objektu 
stejný prostor pro označe-
ní – toto řešení je pře-
hledné, férové a zklidňuje 
vzhled domu.  

E. REKLAMA

 Pravidlo tří sekund
 Chodci, na které má reklama cílit,

věnují zpravidla reklamě pouze

omezenou pozornost a čas - přibližně

3 sekundy, během kterých je třeba

sdělit vše podstatné. Provozovny

nacházející se v jednom objektu by

měly mít jednotný styl i rozsah

označení. To pomáhá čitelnosti

 a orientaci kolemjdoucích.

Nesjednocené označení způsobuje

chaos, nesrozumitelnost sdělení

 a poškozuje vizuální identitu místa.

 Důležitá je čistota a údržba reklamy
i provozovny samotné - zanedbaná
výloha láká vandaly a odrazuje
zákazníky.

 Je žádoucí zapojení i nočního
osvětlení výloh - umožňuje neustálou
prezentaci provozovny. Pokud je
nezbytně nutné použití mříží,

 je dobré volit co nejsubtilnější
 a nejprůhlednější.

 Je dobré dát všem provozovnám v rámci
objektu stejný prostor pro označení -
toto řešení je přehledné, férové 
a zklidňuje vzhled domu.

31

32

33

34

35

36

37

38

 Každá provozovna by měla mít pouze
jedno označení, pokud se nachází

 na nároží, pak označení dvě.
Mnohočetné označení je matoucí

 a nevypadá dobře.

 Označení provozovny by mělo obsahovat
pouze název, případně její zaměření.

 Další informace jsou většinou
nadbytečné a odpoutávají pozornost

 od podstatného sdělení.

 Barevné řešení označení je vhodné
koncipovat jako jeden celek s fasádou
objektu. Stejně tak se doporučuje
používat obdobné odstíny

 v kontrastním jasu - tmavé odstíny
 na světlou fasádu a naopak.

 Deformace písma je zpravidla
nežádoucí - ať už do tvaru podkladu
či změnou šířky a výšky.

KVĚTINY
KVĚTINY

PIVOVAR

PIVOVAR

13-14
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Důležitá je čistota 
a údržba reklamy i provo-
zovny samotné – zanedbaná 
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měníme město
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Materiály a povrchy je 
vhodné používat soudobým 
způsobem. Použití součas-
ných materiálů a povrchů 
historizujícím způsobem 
je při nových realizacích 
zpravidla nevhodné. 

79

80

Podzemní i nadzemní kontaj-
nery by měly být primárně 
instalovány mimo chodník, 
například v prostoru podél-
ného parkovacího stání. 
Tak, aby nepřekážely 
chodcům ani provozu.

81

Barevné řešení je voleno 
tak, aby byly všechny 
prvky daného prostranství 
sladěny a byly ve vyvážené 
kompozici. Kontrastní 
barevnost je třeba volit 
jen velmi obezřetně 
a v opodstatněných 
situacích – jako akcent.

AVENUE 82

Nádoby na komunální odpad 
by měly být součástí 
objektů nebo oplocení 
na hranici pozemku.

3

15

25 ZÁSAD

Objekty pro skrytí kontej-
nerů by měly mít sjednoce-
ný výraz, tak aby byla 
usnadněna orientace 
v nich, a zároveň aby byli 
součástí jednoho koncep-
čního vizuálního řešení 
VP.

Přebírání historického 
tvarosloví a jeho využití 
s novodobými materiály 
je nevhodné.

Je třeba se vyvarovat 
umisťování drobných (zbyt-
kových) zatravněných ploch 
bez jasného určení využi-
tí, které se špatně udržu-
jí a kvalitu prostředí 
téměř nezlepšují.

17

26

Budovy by měly být navrho-
vány tak, aby posilovaly 
celek – jejich vizuální 
ztvárnění by nemělo být 
sebestředné a arogantní, 
snažit se upoutávat 
pozornost.
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  Primárně je cílem umisťovat nádoby
 na odpad do výklenků objektů,
 pak na málo pohledově exponovaná

místa, např. zálivy chodníků, nakonec
 na otevřená veřejná prostranství,

jelikož působí vizuálně velmi rušivě.

 Objekty pro zakrytí kontejnerů by
měly mít sjednocený výraz tak,

 aby byla usnadněna orientace v nich,
 a zároveň aby byly součástí jednoho

koncepčního vizuálního řešení
veřejného prostoru.

 Kontejnery na otevřeném veřejném
prostranství by měly být jednoduchými
objekty zakryty tak, aby se vizuálně
příliš neuplatňovaly, ale zároveň by
neměly vytvářet přílišnou bariéru

 a zbytečně na sebe upozorňovat.

E. KONTEJNERY

43

44

45

 Použití více než dvou typů písma je
nežádoucí. Sdělení se pak stává hůře
čitelným a zmateným.

 

 K označení provozovny by měl sloužit
pouze parter budovy, tělo budovy by
mělo zůstat bez reklamy.

  Výstrče sloužící k označení
provozovny

 Pokud je v objektu více provozoven,

výstrče i jejich umístění by měly mít

jednotný charakter. Je třeba použít

pouze jednu výstrč. V případě, že je

provozovna orientována do více ulic,

pak jednu do každé ulice. Stejně jako

u označení provozovny by měla výstrč

nést pouze zásadní informace

(označení provozovny, příp. logo).

 Výlohy by neměly být celoplošně
polepovány – slouží k prezentování
zboží a ke komunikaci provozovny

 a parteru a tím jej oživuje. Je tedy
žádoucí tuto funkci v maximální míře
zachovat. Je třeba udržet zakrytou
plochu výlohy pod 20% z její celkové
plochy.
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