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Ahoj, jsem rodilá Humpolačka
a provedu tě tímto manuálem!
Manuálem!
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A

ÚVOD

A.2 CÍLE MANUÁLU

Manuál pro rozvoj veřejných
prostranství města Humpolce
(dále jen Manuál) je
dokument, sloužící
pro základní orientaci
v koncepci a směřování
rozvoje města Humpolce.
Je určen pro investory,
stavebníky, majitele
veřejných infrastruktur
a jejich správce,
ale i úředníky a projektanty.

~

Usnadnění orientace subjektů v tom,
co je správné pro rozvoj města.

~

Jednotný / ucelený výraz veřejného
prostoru města a kultivace kvality.

~

Kontextuální pojednání veřejného
prostoru a jeho výrazu (zapojení nových
prvků do kontextu).

~

Eliminace sebestředných řešení, která
oslabují celek strháváním pozornosti
na sebe… („fialová tady ještě nebyla…“).

~

Rozšíření povědomí o hodnotách veřejného
prostoru.

~

Zvýšení předvídatelnosti veřejného
prostoru - výhodné zejména
pro investory.

Zároveň usnadní komunikaci mezi účastníky
všech fází tvorby veřejného prostoru,
a tím může zlevnit někdy zdlouhavou
a na komunikaci náročnou projekční
přípravu. Pro investory se vývoj města
stane předvídatelnější, sníží se tedy
nejistota tohoto faktoru v jejich
podnikání.

A

A.1

A.1 K ČEMU MANUÁL JE
A KOMU SLOUŽÍ?

Jde o soubor obecných doporučení, který by
měl eliminovat neinformovaná a nekoncepční
rozhodnutí všech výše zmíněných subjektů,
které mohou mít vliv na veřejný prostor
a prostředí ve městě. Tím bude přispívat
ke zvýšení jeho pobytové kvality.

I ÚVOD
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Manuál by měl mít nejen omezující,
ale také iniciační charakter. Má přinášet
nový, kontextuální pohled a podněcovat
úvahy o veřejném prostoru s uvědoměním
si provázanosti celku.
Doporučení jsou stavěna v obecné rovině.
U kvalitních architektonických návrhů je
možné udělení výjimky od Komise
pro architekturu a urbanismus, pokud není
návrh vyloženě v rozporu s Manuálem.
Společně s Manuálem byl vypracován také
Monitoring stavu veřejných prostranství
města Humpolce, který zaznamenává podstatné
informace, ze kterých vychází návrhová
část, a Zásady pro výstavbu ve městě,
které mají sloužit jako stručný návod,
jak se ve vztahu k veřejnému prostoru
chovat, pro soukromé investory.
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A.1

A.3 ZAKOTVENÍ POJMU
VEŘEJNÝ PROSTOR
Pro doplnění různých pohledů
na problematiku veřejného
prostoru a případné náměty
na další témata k řešení
jsme požádali 8 osobností,
kterým je blízké téma
veřejného prostoru a mají
vztah k Humpolci,
aby odpověděly na několik
prostých otázek, na které
však odpovědi nemusí být
tak jednoduché, jak by se
mohlo zdát.

prof. Ing. arch. JAN JEHLÍK

1) Jak Vy osobně chápete pojem veřejný
prostor / veřejné prostranství?

Do formy relativně pevně a jasně vymezeného
objemu veřejného prostoru lze promítat
všechny dílčí, kvalitativní a činnostní
projevy života města (i vesnice), včetně
jeho (jejích) proměn v čase. Z podstaty je
proto veřejný prostor kontinuální stavbou
tvořící základní kostru osídlení.
A to hlavně proto, že je vždy nejstarší
a relativně nejstabilnější urbánní vrstvou
a současně jde o jediné vpravdě sdílené
území obyvatel i návštěvníků.
S tím samozřejmě souvisí i psychosociální
vnímání veřejného prostoru ve smyslu
obrazu/odrazu přirozeně dialektického
charakteru obce.

2) V čem vidíte nejdůležitější úlohu
veřejného prostoru pro život města,
jako je Humpolec? Či jaký by měl být?
3) Jaké jsou dle Vašeho názoru největší
nedostatky veřejného prostoru Humpolce?
4) Jaká jsou dle Vašeho názoru kritéria
určující kvalitu veřejného prostoru?
RESPONDENTI:
~

Jan Jehlík, architekt, urbanista,
pedagog a vedoucí Ústavu urbanismu
na FA ČVUT.

~

Karel Maier, architekt, urbanista,
pedagog a vedoucí Ústavu prostorového
plánování na FA ČVUT

~

Kamil Mrva, architekt a pedagog

~

Jiří Klokočka, architekt, urbanista
a pedagog na Sint-Lucas Architectuur
v Gentu a na FA ČVUT

~

Petr Machek, místní architekt

~

Natálie Brzoňová, pedagog

~

Luděk Rýzner, místní architekt, člen KAU

~

Občan Hliník

Veřejný prostor je částí urbánního prostoru
a ten částí obecného prostoru. Proto pokud
chceme debatovat o veřejném prostoru
či formulovat zásady pro něj, je nezbytné
se dohodnout, z jakého pojímání obecného
prostoru vycházíme.
V architektuře a urbanismu jde většinou
o eukleidovské pojetí ve smyslu vztažného
souřadnicového modelu odrážejícího statické
i dynamické jevy v člověkem uchopovaném
vesmíru. Na tomto základě lze urbánní
prostor chápat jako trojdimenzionální
strukturu lidského prostředí a veřejný
prostor jako její část užívanou všemi
občany bez rozdílu, území principiálně
spravované obcí.

Jinak řečeno: „tvaru“ obce jako proměnného
výsledku přirozených konfliktů a dialogu
fyzického, psychického a spirituálního
světa jednotlivců a společenství. A veřejná
prostranství jsou konkrétními místy
veřejného prostoru, primárně se jedná
o jednotlivé části jeho „podlahy“ (plocha
náměstí, ulice, parku apod.) s příslušnými
atributy (chodník, trávník, mobiliář apod.)
v odpovídajících proporcích.
Kromě veřejných prostranství jsou ještě
„stavebními“ prvky veřejného prostoru jeho
parter (jako prostor pro veřejné služby)
a jednotlivé uliční fronty (jako prostor
pro bydlení a práci). A kvalita a způsob
využití těchto tří elementů (prostranství,
parter, fronta) je podstatná pro kvalitu
celkového veřejného prostoru.

Zásadními a rozhodnými vlastnostmi
veřejného prostoru jsou však: jeho
kontinuální průběh v rámci zastavěného
i nezastavěného území, přirozená
prostupnost a přístupnost (primárně
pro pěší), obytnost ve smyslu různorodé
nabídky pobytu a hierarchie a autenticita
jeho jednotlivých částí pro logickou
identifikaci a orientaci člověka ve městě.

Je nutné stále připomínat, že podstatnou
hodnotou veřejného prostoru je jeho
kvalita, ne kvantita. Více veřejného
prostoru přináší často jen více
nepotřebného „prázdna“ a méně sil
na údržbu. Zcela zásadním a podmiňujícím
aktem reprezentace obce je však udržování
a vědomé rozvíjení sítě přirozených cest
a silných míst v duchu putování
(jednotlivec) a spolčování (pospolitost).
Ve městě i v krajině.
To vše platí samozřejmě i pro Humpolec.
Konkrétně na základě mých zběžných znalostí
bych doporučoval speciálně u Humpolce
budovat veřejný prostor méně na dopravních
(automobilových) prioritách a více
na městotvorných zásadách (viz výše).
To neznamená, že automobilová doprava není
přirozenou součástí veřejného prostoru,
ale musí být vždy ve služebném postavení
k jeho hlavní funkci.
Mám za to, že v Humpolci jsou vozovka
a obslužné plochy řídícími prvky většiny
hlavních veřejných prostranství bez velkého
ohledu na potřebu jejich pobytového
charakteru. A druhým fenoménem mnou
vnímaným je absence srozumitelnosti
humpoleckého veřejného prostoru, jako by
město neposilovalo svá autentická silná
místa (hlavní i lokální) a „netkalo“
na jejich základě přirozenou cestní síť.
A otázkou také je, jestli město využívá
všech možností kontaktu s tou úžasnou
krajinou v blízkém i širším okolí – každá
možná cesta zevnitř ven by měla být
umožněna, odkudkoliv a nejen autem.

prof. Ing. arch. KAREL MAIER, CSc.
1) Tady budu trochu poučovat:
Veřejná prostranství jsou definována
v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích
v § 34. Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Zákon explicitně neříká, zda se může
jednat i o vnitřní prostory,
ale z uvedeného výčtu mi vychází,
že asi ne, snad s výjimkou zastřešených,
ale otevřených prostorů, jako jsou třeba
podloubí na náměstí.
Veřejný prostor není obecně definován
nikde, spíše si různé profese pod tímto
pojmem představují něco jiného.
Architekti a urbanisté pod veřejným
prostorem rozumějí spíše extenzi pojmu
veřejné prostranství i do veřejně
přístupných a veřejností užívaných
interiérových prostor (nádražní hala,
hotelová lobby, chrámová loď, obchodní
pasáž – i když ani zde není zcela
konsensus, ve striktnějším pojetí
do veřejného prostoru nepatří
jednoúčelové komerční plochy typu
shopping mall, ty jsou někdy označovány
jako pseudoveřejné prostory). Naproti
tomu sociální vědy pod veřejným
prostorem často rozumějí i nemateriální,
například mediální prostor, sociální
platformy, veřejnou diskusi.
2) Tady si dovolím ocitovat část textu
kolegyně ing. arch. Veroniky Šindlerové
publikovaného v časopise Urbanismus
a územní rozvoj 5/2009:
Každé město je ve svém uspořádání, formě
a výrazu unikátem, daným souhrnem
individuálních podmínek a daností.
Stejně tak je zcela specifický každý
jednotlivý systém veřejných prostorů
každého města. Z hlediska fungování
a vzájemných vazeb prostorových
i provozních se systém veřejných
prostorů principiálně skládá z uzlů
(resp. ohnisek) a spojnic těchto uzlů.
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[…] Toto třídění je sice značně
zjednodušené a abstrahované, nicméně
vystihuje základní princip fungování
de facto většiny veřejných prostorů
v rámci jejich systému. Na jedné straně
jsou prostory, které v rámci systému
vykazují jednoznačný charakter cílových
bodů, tedy ohnisek naplněných životem
a pobytovými aktivitami, určených spíše
k setrvání v nich. Prostorová forma uzlů
nabývá nejčastěji podoby koncentrického
centrálního prostoru, charakteru náměstí
(nemusí to však být pravidlem,
také lineární /ulicový/ prostor může
vykazovat atributy uzlu). Na straně druhé
pak jsou prostory, které tato ohniska
aktivit propojují a slouží převážně
k pohybu mezi nimi. Tyto prostory mají
nejčastěji charakter ulice, koridorového
prostoru, nicméně může se jednat také
o ostatní pěší, cyklistické, nebo
dopravně smíšené trasy. Rozhodující
pro provozní skladbu sytému veřejných
prostorů jsou tzv. „proudy“, trajektorie
pohybu jednotlivých uživatelů systému
veřejných prostorů, směry a intenzity
proudění lidí při chůzi či jízdě, cíle
těchto proudů a místa jejich koncentrací.

4) Upřímně řečeno, už si moc nevzpomínám
na detaily ateliérového projektu, který
se Humpolcem před několika lety zabýval.
Proto prosím berte následující výčet
za asi neúplný a nespolehlivý.
Město Humpolec se z malého města
na Vysočině v uplynulých desetiletích
rozrostlo, ale nové části svými ulicemi
na jádro města jen navazují
a nevytvářejí vlastní identické
„podsystémy“ veřejných prostranství.
Veřejná prostranství ve městě jsou
přizpůsobena spíše automobilové dopravě,
přestože plošná velikost Humpolce by
umožnila efektivní a příjemný pohyb pěší
a na kolech. Z toho plynou problémy,
na které jsme se snažili v projektu
nějak reagovat: Absence „uzlů“ veřejných
prostranství v okrajových částech města.
Horší pěší (cyklistické) propojení /
dosažitelnost okrajových částí města
za bariérami Okružní ulice (I/34),
Pražské, Kamarýtovy, Čejovské (II/347).
Problematické bezmotorové (cyklistické)
propojení místních částí s vlastním
Humpolce.

3) Je to především

Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

~

přehlednost a srozumitelnost – snadná
orientace v něm, prvky vymezující veřejný
prostor anebo v něm umístěné (budovy,
skulptury, zeleň …) nám poskytují
informaci o tom, kde jsou důležité prvky,
kam se máme vydat,

Manuál pro rozvoj veřejných prostranství
města Humpolce je nádherný dokument.
Přeji všem občanům města, politikům,
majitelům pozemků, aby jej využili
co nejvíce. Jsem rád, že architekti
pomáhají okrašlovat naše veřejné
prostranství napříč Českou republikou.

~

přívětivost – možnost pohybu v něm bez
překážek a obchůzek, dává možnost výběru,
například zda chceme být
na slunci nebo ve stínu,

~

~

~

~

spojitost – veřejné prostory mají tvořit
spojitý navzájem propojený systém,
bezpečnost – jak objektivně, tak i pocit
bezpečí – nejlépe tím, co Jane Jacobsová
označuje jako ulice, co mají oči,
tedy spontánní kontrolou uživateli,
pestrost a různost – v nejzákladnější
podobě například střídání uzlů (například
náměstí) a jejich spojnic (například
ulic),
demokratičnost / inkluzivita –
přístupnost a dostupnost pro všechny –
od dětí po seniory, pro chudé i bohaté.

1) Jako místo setkávání a komunikaci lidí.
Vše, co je za naším plotem směrem ven,
je veřejný prostor. Jedná se o důležité
současné téma našich měst a obcí.
2) Pro místní by to mohl být jejich
„obývák“ venku. Pro turisty má město
Humpolec ideální dopravní spojení mezi
Brnem a Prahou.
3) Detail, měřítko, mobiliář, zeleň,
přírodní prvky… to vše jsou výzvy nejen
pro Humpolec.
4) Veřejný prostor každého města či místa
je specifický, originální, vycházející
z historie a tradice, a zároveň
nacházející se v dnešní době.
Ať žije Humpolec!

Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka
Kvalita veřejného prostoru města je
určující pro kvalitu společenského života
a naopak, jak bohatý je život města,
tak bohaté má ambice kvality veřejného
prostoru dosáhnout.
1) Obecně a teoreticky vzato je veřejný
prostor fyzickým prostorem, kde se
odehrává velká část veřejného života
(pokud nebereme v potaz virtuální
veřejný prostor). Je tedy místem života
společnosti, prostorem společenské
komunikace, včetně mentálního
a sociálního rozměru. Tento prostor je
prostorem otevřeným v nejširším slova
smyslu. Jak už slovo „prostor“ napovídá,
jde vždy o kvalitu trojrozměrnou.
To znamená nejen o „městskou podlahu“,
ale také o průčelí, nebo jiné hmotné
prvky, které tento prostor vymezují.
Při posuzování kvality prostoru jsou
tyto dva aspekty neodlučitelné, i když
je jasné, že městská samospráva má
daleko větší vliv na veřejná
prostranství (podlahu) než například
na kvalitu architektury budov.
2) Jak již zmíněno, veřejný prostor je
nosičem městského života. Podle mého
názoru by měl být přístupný všem lidem,
členům společnosti, ale také prostorem,
kde se tato společnost otevírá věcem
a lidem cizím. Je také otevřený širokému
spektru aktivit a využití. A určitě
ve městě, jako je Humpolec, by měl být
tak univerzální, aby snesl akce
a aktivity známé i ty dosud neznámé.

A.1

3) Přiznám se, že Humpolec až tak dobře
neznám. Přesto se domnívám, že tak, jako
u většiny českých měst, i zde chybí
celková koncepce. Humpolec má řadu
krásných a zajímavých míst, ale ta spolu
většinou nijak nesouvisí, co se týká
základních principů veřejného prostoru.
To zdaleka neznamená, že by se důležité
prostory města měly sobě podobat
(například pojetím nebo materiálem).
Naopak, každé místo je specifické,
ale v Humpolci mi chybí jakási „červená
niť“, systém několika principů, které
by tato místa vzájemně významově
propojovaly.
4) Kritéria k posuzování kvality jsou vždy
těžko formulovatelná a relativní.
Pokud je fungování prostoru poměrně
objektivně hodnotitelné, pak vizuální
kvality jsou daleko více aspekt
subjektivní. Každý člověk by je popsal
jinak. Přesto jsem přesvědčen,
že i v tomto je možné najít jakéhosi
společného jmenovatele.
Ten pak je základem nástroje, jako je
manuál. Manuál pro rozvoj veřejných
Manuál
prostranství města Humpolce je uznáním
významu těchto míst jako
nejdůležitějšího prostoru společenského
života města. Zároveň vytváří systém,
jak k veřejným prostorům přistupovat
a jak zvyšovat jejich kvalitu. Tím mám
na mysli kvalitu funkční – aby dobře
a logicky fungovaly – i kvalitu
prostorovou – aby byly esteticky
kvalitní. Manuál je dokumentem, který
bude iniciovat kvalitní intervence
do městského prostoru a současně bude
tvořit základní rámec pro tyto zásahy
v celoměstském měřítku. Bezesporu jde
také o strategický dokument, který bude
předmětem diskusí na všech městských
úrovních – samosprávní, technické,
společenské, občanské i individuální.
A konečně bude i silnou inspirací
pro architekty, urbanisty a krajináře
pro kvalitní myšlenky, návrhy
a realizace budoucnosti Humpolce.
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Ing. arch. Petr Machek
1) Veřejný prostor je pro mě především
místo, kde dochází k setkávání lidí,
náhodným potkáváním nebo cíleným
schůzkám. Veřejný prostor je kulisou
těchto situací a je tedy nutné k němu
i takto přistupovat.
2) Prostředí veřejných prostranství
bez ohledu na velikost sídla v mnoha
ohledech formuje obyvatele města napříč
věkovou skladbou. Odehrávají se v něm
totiž nejrůznější scénáře běžného
života, a proto by mělo být především
inspirativní pro jeho důležitou roli
v dlouhodobém ovlivňování chování
obyvatel.
3) Podstatný element veřejných prostranství
jsou kontaktní nebo také aktivní fasády
budov a jejich parter. Humpolec
v minulosti prošel razantní asanací
centrální historické části, kde se
střetávalo tzv. české a německé město,
v místech dnes zatrubněného Pstružného
potoka. Tento necitlivý zásah a zároveň
neexistence regulativů stanovujících
principy tvorby města v historickém
jádru, zapříčinily neartikulovaný
veřejný prostor v té nejvýznamnější
části města.

4) Kvalitní veřejný prostor je samozřejmě
možné vystavět z pohledu funkčnosti,
kvalitních materiálů a nebo vycházet
z elementární hierarchie konkrétních
míst. Největší hodnotou však zůstává
genius loci, který dle mého názoru může
vzniknout pouze mistrovskou kombinací
respektu k historickému vývoji sídla
a revitalizace místa z pohledu
současného přístupu k životu ve městě.
Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová
1) Veřejné
Veřejné prostranství
prostranství je
je pro
pro mě
mě prostor,
prostor,
kterým nechci pouze procházet, ale
ale toužím
v žít
něm –
žít
– i když
třeba
toužím
v něm
i když
třeba
každý
každý
den jen na malou chvíli. Klidná
den
jen
půlhodinka
při pauze
na půlhodinka
oběd, setkání
na
malou chvíli.
Klidná
při
s
přáteli,
pozorování
hrajících
si dětí.
pauze na oběd, setkání s přáteli,
Nejsem ani hrajících
architekt,si
ani
urbanista,
pozorování
dětí.
Nejsem
ale architekt,
věřím, že každý
z nás dokáže
ani urbanista,
ale určit,
věřím,
ani
zdakaždý
veřejný
prostor
funguje
jak má.
že
z nás
dokáže
určit,tak,
zda veřejný
Je to totiž
velmi
jednoduché
– je
prostor
funguje
tak,
jak má. Je
to nám
totiž
v něm jednoduché
prostě dobře
a chceme
v něm
trávit
velmi
– je
nám v něm
prostě
svůj čas.
dobře a chceme v něm trávit svůj čas.

2) Myslím, že Humpolec nabízí mnoho
možností, kde je možné trávit čas –
otázka je, jakým způsobem. Na takto malém
městě je za mě důležité vytvořit
variabilní prostory, které budou sloužit
různým skupinám. Tím, že je v Humpolci
všechno relativně blízko, tak není třeba
vytvářet pět workoutových hřišť,
ale jedno, které má všechno a je skvělé.
Je třeba otevřít debatu o tom,
co humpoleckým občanům chybí – skatepark,
dogpark, přírodní koupaliště, stezka pro
inline bruslaře…

3) Za sebe osobně vnímám absenci nějaké
dlouhodobější koncepce. Chybí mi
především komplexní řešení této otázky –
zhodnocení toho, jak veřejný prostor
v Humpolci vypadá nyní a jak by město
chtělo, aby vypadal v budoucnu.
Udělat revizi toho, co zde nyní je
a funguje a naopak. To je pro mě zásadní
– začít vůbec systematicky a vědomě
přemýšlet nad otázkou veřejného prostoru.
Takto bych to popsala na nějaké obecnější
rovině, pokud bych chtěla být konkrétní,
tak za mě je to například absence
prostoru pro teenagery, nevyužití
potenciálu oblasti okolo rybníka Dvorák,
liduprázdné náměstí či málo umění ve
veřejném prostoru.
4) Jak jsem již psala výše – základním
kritériem veřejného prostoru je touha
lidí v něm trávit svůj čas. Zároveň je
ale třeba myslet i na praktickou stránku
věci a přemýšlet třeba u městského
mobiliáře nad jeho funkčností. Současně
se nevzdat i estetické stránky věci.
Vše má jít ruku v ruce.

2) Jaký by měl být veřejný prostor, to je
právě o té diskusi, jaký prostor chceme
a pro koho má být prvotně určen.
Je to o územním plánování, plánování
zeleně a v neposlední řadě plánování
dopravní strategie města.
3) Humpolec je velikostně na pomezí,
kdy z jednoho pohledu se nevyplatí
městská doprava a na druhé straně jsou
již vzdálenosti, které by byly vhodné
obsloužit veřejnou dopravou.
V tomto směru je ve městě nadužívána
individuální doprava a z centra města
vzniká parkovací plocha, která není
apriori pro lidi, ale pro auta.
Pěší prostupnost některým územím je
nevhodná a většinou je chodec směřován
podél komunikací což je ta méně vhodná
alternativa.
4) Každé město má trochu jiné nastavení
těchto kritérií a také to úzce souvisí
s již jednou zmíněnou zásadní otázkou –
pro koho je veřejný prostor určen.
Platí samozřejmě hodně obecných
doporučení, která jsou obsažena i v nově
vznikajícím konceptu Manuál veřejného
prostoru pro Humpolec. Cílem by mělo být
město pro ŽIVOT!

Občan Hliník
Text doplnil a požehnal Zdeněk Svěrák.

Humpolec v roce 1976 a nyní, to jsou určitě
dva rozdílné světy. Musím poděkovat oběma
svým otcům ( Ladislav Smoljak a Zdeněk
Svěrák – scenáristé), že to byli oni,
kdo mi doporučili přestěhovat
se do Humpolce.

Ing. Arch. Luděk Rýzner
1) Veřejný
Veřejný prostor
prostor je
je vv mém
mém pohledu
pohledu
struktura života ve městě definovaná
na horizontální platformě doplněná
v symbióze s architekturou. Je to
Je to prostor,
ve kterém
sepodvědomě
lidé
prostor,
ve kterém
se lidé
podvědomě
dobře
cítí, k
podněcuje
k lidské
dobře
cítí,
podněcuje
lidské interakci,
interakci,
upozaďuje
individuální
upozaďuje individuální dopravu a dopravu
dopravu
dopravu
v klidu.
v
klidu.aJe
to
Jerušných
to o rušných
bulvárech,
romantických
o
bulvárech,
romantických
uličkách,
hřbitovních
zdech
se
uličkách, hřbitovních zdech se
stromořadím,
městských
zákoutích,
stromořadím, městských zákoutích,
městských parcích a parčících, o malých
městských parcích a parčících, o malých
dvorcích, vůni kaváren v centru města,
dvorcích, vůni kaváren v centru města,
zákoutích s lavičkou ve stínu vzrostlého
zákoutích s lavičkou ve stínu vzrostlého
stromu.
stromu…

Jsem absolvent večerní průmyslovky a nemám
úplnou erudici v současné architektuře.
Ve škole jsme skončili někde ve století
páry.
Jako obyvatele centra mě trápí, že Horní
a Dolní náměstí se postupem času změnilo
v pracovních dnech na parkoviště veřejných
úřadů a firem zde podnikajících.
Kdykoliv přijede Plha z Kojčic
u Pejhřimova, tak má problém najít místo
na zaparkování. To už nemluvím
o Hujerových, kteří se také čas
od času zastaví. Podle mě by tento prostor
měl být pro lidi, a nikoliv pro úřady.

A.1

Problém vidím i v zanedbaných prolukách
kolem Horního náměstí, které jsou
dlouhodobě místem nevzhledným a slouží opět
víceméně jen neoficiálnímu parkování aut.
Věřím, že se postupem času podaří propojit
a sjednotit nově vybudované parky a ulice
a „otevřít“ pro chodce a cyklisty části
města tak, aby se zvětšila prostupnost
mimo hlavní uliční síť. Chodec by se mohl
pohodlněji dostat do okolní krajiny
obklopující toto nádherné město.
Možná bych ještě zmínil reklamní smog.
Tady bych apeloval také na autory tohoto
Manuálu (OK PLAN ARCHITECTS), aby i oni šli
příkladem a zredukovali svoje reklamní
tabule v Humpolci a okolí. Při poslední
návštěvě jsme s Kroupou napočítali čtyři
jejich reklamní tabule. Protože jako
nejznámější občan Humpolce o popularitě
něco vím, mohu potvrdit, že to není
o množství plochy, kterou oblepíte město.
Chceme si více užít parter města
a architekturu.
Jako člověk s uměleckým podhoubím musím
vyzdvihnout nově budované objekty věnované
kultuře. 8smička, Divadlo za Komínem
nebo přístavba multifunkčního sálu Mikádo
u městského kina a jejich navázání
na upravený prostor mě zaujaly.

Jsem optimista, a tak jako vždy věřím
v dobré zítřky, kterých bude více
než dnešků.
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ZAKOTVENÍ POJMU
VEŘEJNÝ PROSTOR

CÍLOVÉ KVALITY
VEŘEJNÉHO PROSTORU

~

Veřejný prostor je veřejně přístupná
část prostředí, tedy určená k obecnému
užívání. Jeho přístupnost může být
omezena režimem (časový, místní,
činnostní), toto omezení však nesmí být
diskriminační.

~

~

Je možné tento pojem vnímat i v rovině
myšlenkové – jako místo střetávání
postojů, myšlenek, názorů obce.

~

~

Tvoří v rámci sídla souvislé kontinuum.

Kvality pohybu – pohyb by měl být
bezpečný, svobodný, efektivní. Generelně
jej lze rozdělit na nezbytný a dobrovolný
(relax). Cílem je zvýšit kvalitu
veřejného prostoru tak, aby se zvýšila
četnost dobrovolných cest.

~

Veřejné prostranství je taktéž veřejně
přístupná část prostředí, používá se
však především pro označení plochy „podlahy“ veřejného prostoru.

~

Možnost užívání všemi uživateli – užívání
veřejného prostoru by nemělo být
diskriminační, mělo by tedy umožňovat co
nejvíce snadné a pohodlné užívání i pro
skupiny obyvatel s omezeními, jako
například senioři, matky s dětmi
a kočárky, osoby hendikepované a další.

~

Dostupnost a prostupnost – tyto atributy
je třeba zajistit čitelnou kompaktní
urbanistickou strukturou veřejného
prostoru a promísením potřebných funkcí
města v rámci okruhů v pěší vzdálenosti.

~

Lidské měřítko – přispívá
k uchopitelnosti prostředí.

~

Oba pojmy popisují část městského
(nikoliv krajinného) prostoru.

~

Veřejnost je otázkou přístupnosti,
nikoliv otázkou vlastnictví pozemku!

~

~

~

~

Veřejný prostor je základní platformou
sociální interakce, byť se v posledních
letech část této funkce přesouvá
do virtuálního prostoru, měla by stále
tato funkce být brána v potaz v plném
rozsahu.

~

Ideová úloha – veřejný prostor zhmotňuje
konsensus o hodnotách obce ve městě,
měl by být jeho obrazem.

Bezpečnost – jak při pohybu, tak sociální
– je třeba zajistit tzv. sousedskou
kontrolu.

~

Zdravé prostředí a klima – jde o omezení
hluku, teplotní klima, čisté ovzduší,
dostatek světla, ochrana před větrem atd.

Tvoří a formuje urbánní strukturu města.
Té musí být podřízeno umisťování
a vedení dopravní infrastruktury
a technické infrastruktury a umisťování
stavebních objektů.
Důležitá je i role ekonomická – stav
veřejného prostoru má velký vliv
na ekonomický růst přilehlých území,
ale i celého města. Zlepšení stavu
veřejného prostoru zpravidla indukuje
nárůst hodnoty přilehlých pozemků
a budov.
Děje ve veřejném prostoru jsou tím, čeho
chceme dosáhnout. Veřejný prostor utváří
rámec pro tyto děje. Měl by je nejen
umožňovat, ale také podporovat
a iniciovat.

~

Špatná prostupnost veřejného prostoru
negativně ovlivňuje jeho pobytové
kvality.

1

ÚLOHA VEŘEJNÉHO PROSTORU V RÁMCI MĚSTA
~

Pobytové kvality – veřejný prostor by měl
být aktivně využívaný obyvateli města.
Těmto kvalitám napomáhá: kvalitní klima,
dostatek parků a zeleně v docházkové
vzdálenosti, podpůrné prvky jako
mobiliář.

A.1

2

~ Jednotná uliční čára podporuje čitelnost.
~

Přiměřený sociální kontakt – prostředí má
nabízet možnosti k dialogu, zároveň však
poskytnout i možnost přiměřeného soukromí
a nižší míry exponovanosti pro jeho
uživatele.

~

Čitelnost prostředí – je úzce spjato
s identifikací lidí s prostředím.
Prostředí se silným a jednoznačným
charakterem jsou obyvateli vyhledávána
a jsou oblíbená pro trávení času.

~

Udržitelnost – jak ekonomická, tak
funkční - tedy předpoklad stálosti
množství jeho uživatel a postavení
v rámci urbanistické struktury.

3

~

Vizuální kvality - přiměřené množství
vizuálních infromací ve veřejném prostoru
a jejich vzájemný soulad.

~

4

Nevhodná reklama zásadně snižuje
vizuální kvality prostředí.
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URBANISTICKÝ ROZVOJ
MĚSTA

POTENCIÁL PRO
URBANISTICKÝ RŮST

Pro zvýšení hodnoty
a kvality městského
prostředí je lepší město
zahušťovat, spíše než
rozptylovat. Tím se zvyšuje
využití (a tedy zlevňuje)
stávající technické
a dopravní infrastruktury.
Zhušťují se i děje a tím
vzniká živější městské
prostředí. Cílem by mělo být
město krátkých vzdáleností,
jasné vymezení sídla
a krajiny, jeho čitelnost
a uchopitelnost pro
obyvatele i návštěvníky.
Z toho pramení ukotvení
a identifikace -> bezpečí,
komunikace, reprezentace.

~

Východ a jihovýchod: v tomto směru je
území značně ovlivněno morfologií
terénu, který se směrem ke zřícenině
hradu Orlík poměrně prudce zvedá.
Nachází se zde zalesněné plochy.

~

Jih a jihozápad: v této části přiléhá
město k dálnici D1, která je limitou
jeho růstu.

~

Sever: jediná volná plocha s potenciálem
pro růst města.

(Základní funkce sídla dle Jana Jehlíka;
všechny tři funkce jsou zhušťováním
podporovány.)

I URBANISTICKÝ ROZVOJ

Urbanistický
rozvoj města

Je žádoucí vytváření prostorů s jasnou
urbanistickou specifikací - park, ulice,
náměstí (C. Sitte), která taktéž podporuje
čitelnost struktury města.
Město Humpolec má zpracovaný dokument
Koncepce proluk z roku 2019, což je oproti
jiným sídlům výhodou a progresivním krokem.
Nalezneme zde proluky vhodné k zastavení to bude přínosem pro zacelení urbanistické
struktury především centra města.
S prolukami souvisí také transformační
plochy, které je třeba definovat a zaměřit
se ve výstavbě ve městě primárně
na nezacházení s nimi, což má rozhodující
vliv na směrování dalšího rozvoje vnitřního
prostoru města a jeho charakteru.

Pozn.: V této části bylo uvažováno
o výstavbě obchvatu, který by zabránil
rozvoji města tímto směrem. Navíc by
nedošlo k výraznému zlepšení vzhledem
k tomu, že většina tranzitní dopravy
se odehrává na jihu města
(spojení na Pelhřimov, Jihlavu,
Havlíčkův Brod, D1).
~

Plochy proluk a latentního veřejného
prostoru ve vnitřním městě by měly být
co nejvíce využívány / eliminovány.
Dopravní a technická infrastruktura by
měla být pečlivě řešena tak, aby tyto
plochy nově nevznikaly.

~

Specifické jsou plochy garáží
v blízkosti sídlišť a zahrádkářské
kolonie - tyto plochy v rámci vnitřního
města by měly být využity pro výstavbu.
Pro zahrádky je třeba nabídnout náhradní
plochy mimo střed města.

11

Urbanistický
rozvoj města

PLOCHY PROLUK
BYDLENÍ
zastavitelné plochy
přestavbové plochy
rezerva

SMÍŠENÉ
zastavitelné plochy
přestavbové plochy

VÝROBA
zastavitelné plochy
přestavbové plochy
rezerva

B.1
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Urbanistický
rozvoj města

B.1

URBANISTICKÁ
STRUKTURA V HUMPOLCI
V rámci Humpolce můžeme vidět tyto typy
urbanistických struktur:

~ Průmyslová halová zástavba
v jihovýchodní části města.

~ Historické centrum – spíše hloubkové
parcely, uliční systém nepravidelný,
vycházející z terénních konfigurací.
Jde o okolí Horního a Dolního náměstí
a Zichpilu.
5

8

~ Bloky rodinných domů – rodinné domy,
většinou s předzahrádkami a zahradami
uvnitř bloku.
~ Tradiční bloková zástavba předměstí
z období průmyslové revoluce chybí.

6

~

9

V Humpolci chybí spojitý systém zeleně –
je zde k vidění mnoho nekoncepčně
pojatých ploch sídlišť, parků jako
takových je velmi málo. Nejsou propojeny
do konzistentního systému zeleně.
Je kladen malý důraz na zeleň v ulicích.
Ta je v okrajových částech suplována
soukromou zelení ze zahrad, která může
být jejím dostatečným zastoupením.

41
~ V přilehlých vesnicích je nejčastěji
čitelná struktura ulicová – stavební
parcely lemují centrální cestu.
V některých vesnicích není urbanistická
struktura jasně čitelná.

~ Modernistická struktura – panelová
sídliště (Na Rybníčku, Smetanova,
Masarykova…).

7

10

Konkrétní řešení veřejného prostoru musí
být pro různé urbanistické struktury mírně
modifikováno dle jejich individuálních
specifik.

13
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C.1 TRADIČNÍ TYPY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Tradiční typy
veřejných
prostranství

C.1

ULICE - NÁMĚSTÍ - PARK
V uspořádání města jsou
obecně čitelné tři základní
skladebné prvky - ulice,
náměstí, parky. Uliční síť
je určující pro celkový
charakter sídla. V té se
nachází náměstí, která
zastupují jakési záchytné
body v této síti - jak
fyzicky, tak mentálně.
Parky jsou další vrstvou
sídla, která by měla mít
taktéž konzistentní
strukturu a pokud možno
konzistentně procházet
uliční sítí - důležitost
této vlastnosti roste přímo
úměrně s velikostí sídla.
U veřejných prostranství je třeba nalézt
vyvážený poměr mezi jejich jasným
uspořádáním a čistou funkčností, umožňující
organizovaný a bezpečný pohyb, a jejich
volností, která bývá charakteristikou
nejpříjemnějších pobytových ploch.

C

11

12

Je třeba se vyvarovat pouhého naplnění
technických požadavků, kvůli kterému
vznikají místa s nízkou pobytovou kvalitou
- bez další přidané hodnoty a se slabou
vlastní identitou.

I TRADIČNÍ TYPY VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ

Abychom podněcovali především pěší dopravu,
která má nejmenší negativní dopad
na prostředí, a naopak významně oživuje
veřejný prostor, je třeba v řešeních brát
největší ohled na potřeby chodců, jakožto
„nejslabších“ uživatelů. Další v pořadí
jsou cyklisté a až v poslední řadě lidé
v autech.

13

15

Tradiční typy
veřejných
prostranství

C.1

ULICE
Symbol cesty, směřování
k určitému cíli.
~

Určující pro charakter ulice je její
umístění v rámci struktury města rozdílný charakter má typ:

3

14 Boulevard (tangenciálně k centru města
= ul. Husova, ul. Kamarytova)
15 Třída / avenue (radiální směr, průběh
od okraje k centru, mění se její
charakter a energie = ul. Masarykova,
ul. Hradská, ul. 5. Května).
~

Dle provozu můžeme rozlišovat zklidněné
ulice a ulice zatížené motorovou
dopravou. Preferované jsou v rámci města
ulice zklidněné.

~

Není výhodné jednotlivé funkce a provozy
na ulici vždy přísně segregovat - to je
prostorově náročnější a z hlediska
pobytové kvality méně výhodné.
Naopak segregace zvyšuje rychlost
pohybu, především automobilů,
což způsobuje snížení bezpečnosti.

6

14

4

VÝZNAMNÉ ULICE V HUMPOLCI:
~

Pražská/Na Kasárnách/Kamarytova/Čejovská

~

Školní/Husova/Nerudova

~

Hradská

~

5.května

~

Jihlavská

~

Masarykova

~

Lnářská

~

Hálkova

~

Sdílený prostor: tento typ se vyskytuje
především v okolních vesnicích, kde je
u některých cest tak nízká intenzita
využití motorovou dopravou, že není
potřebné výškové ani jiné oddělení
chodníku. Zpravidla se nejedná o hlavní
silnici procházející obcí.

1
5
7
15

2

Umístění referenčních řezů

16

Tradiční typy
veřejných
prostranství

1

Ulice zatížená motorovou dopravou, např. Okružní:
Ulice se dvěma až třemi jízdními pruhy. Chodník v místě se zástavbou po jedné straně postačí
také jednostranný. Jeho šířka by měla být alespoň 2m a měl by být od jízdních pruhů oddělen
pruhem zeleně pro větší pocit bezpečnosti chodců.
STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ:

1 500 2 000

6 600

2 000 1 500

6 600

C.1
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Tradiční typy
veřejných
prostranství

2

Ulice zatížená motorovou dopravou, např. Kamarytova:
Ulice se dvěma jízdními pruhy, celková šířka postačí 6m.
Chodníky by měly mít šířku alespoň 3m.

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ:

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

2 400

7 500

2 000

4 200

3 000

6 000

3 000

4 100

C.1
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3

Tradiční typy
veřejných
prostranství

4

Významná ulice se zklidněným provozem, např. Hálkova:

Významná ulice se zklidněným provozem, např. Husova:

Ulice se dvěma jízdními pruhy. Celková šířka 5m + pás pro podélné parkování, chodníky šířky
3m oddělené od komunikace pásy zeleně.

Ulice se dvěma jízdními pruhy. Celková šířka 6m, vzhledem k příčnému pakování. Šířka chodníků
optimálně 4-5m, doplněné o pásy zeleně. Podélné či příčné parkování.

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

4 600

3 000

1 800

6 700

1 800

3 000

4 600

3 000

5 000

6 800

2 000

2 000

2 500

2 500

C.1
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Tradiční typy
veřejných
prostranství

5

Klidná ulice, např. Dvorská:
Dva jízdní pruhy, celková šířka postačí 5m. Chodník optimálně šířky 3m, vzhledem k přilehlým
zahradám a klidnosti ulice postačí bez oddělení pruhem zeleně od vozovky.
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ:

STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

4 600

2 000

6 000

2 000

7 000

4 600

3 000

5 000

2 000

7 000

C.1
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6

Tradiční typy
veřejných
prostranství

7

Významná ulice se zklidněným provozem, např. Hálkova:
Významná ulice se zklidněným provozem, např. Hálkova:
Ulice s dvěma jízdními pruhy, lemovanými podélným parkováním či zálivy autobusových zastávek.
Ulice s dvěma
jízdními
pruhy,
lemovanými
podélným
Přilehlé
chodníky
by měly
mít šířku
alespoň
3 m. parkováním či zálivy autobusových zastávek.
Přilehlé chodníky by měly mít šířku alespoň 3m.
STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:
STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

2 000

2 500

6 000

2 500

3 000

5 300

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ:
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ:

3 000

2 500

6 000

2 500

3 000

4 300

C.1
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Tradiční typy
veřejných
prostranství

7

Zklidněná ulice: např. Vilová:
Ulice se dvěma jízdními pruhy a pásy pro zeleň po obou stranách ulice. Minimální šířka
chodníků v méně hustě zastavěných oblastech města je 2m.
STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ:

PARK

NÁMĚSTÍ (A PLÁCKY)

Zprostředkovává kontakt
člověka s přírodou - Zemí –
zdrojem života ve městě.
Zajišťuje člověku úplnost
triády pro uvědomění si sebe
sama: sídlo – krajina –
vesmír.

Místo kontaktu člověka
s obcí, se společenstvím.
Místo silně spojené
s reprezentační funkcí.
Centrální prostor
pro určitou část sídla –
různé úrovně významnosti.
Psychologicky se nachází
ve středu uliční sítě.

~

~

4 775

2 075

3 500

7 000

3 500

2 100

Město Humpolec je sídlem takové
velikosti, že by zde již systém zeleně
měl být, alespoň v jednoduché formě,
čitelný. Reálně tomu tak není,
což je jeho slabinou.
Zajímavý je systém vodních ploch
na východě města, který se částečně dá
považovat za součást systému zeleně –
přírodních prvků ve městě a jehož
hodnota je neopomenutelná.

~

Parky plní ve městě funkci rekreace,
ale jsou také součástí ekosystému města.

~

Jakožto místo každodenní rekreace by
měly být parky v docházkové vzdálenosti
(500 m, vázané na lokalitu - např.
7 lokalit z Monitoringu), větší parky
a lesoparky jakožto víkendová rekreace
(opakující se orientačně v týdenních
cyklech) stačí dostupné v rámci města –
například oblast Podhrad.

5 085

~

C.1

Vytváří v rámci sídelní
struktury orientační body
(jak fyzicky,
tak ideologicky).
Dle Jana Jehlíka: od náměstí se požaduje
jen správné umístění, velikost a přirozená
odolnost.
~

Základním požadavkem na náměstí je tedy
volná plocha umožňující komunikaci lidí.
Její využívání se zpravidla mění podle
potřeb obce. Není tedy žádoucí přílišné
zaplňování volných ploch kvůli „strachu
z prázdna“.

~

Zásadní pro funkci náměstí je komunikace
- ve smyslu možnosti volného pohybu
chodců ideálně ve všech směrech.
Naopak nežádoucí je nadměrné ovládnutí
motorovou dopravou - ať už
projíždějícími vozidly či příliš
rozšířeným parkováním. Tranzitní doprava
by měla být z náměstí úplně odsunuta,
stejně jako dlouhodobé parkování.

~

Žádoucí je sjednocení výškových úrovní
prostranství, které je však z důvodů
bezpečnosti možné pouze při celkovém
zklidnění dopravy.

Charakter parku vychází z jeho
dostupnosti a tedy typu rekreace,
pro kterou je využíván – vybavení parku
pro každodenní rekreaci se může lišit
od vybavení v parku pro rekreaci
celodenní.
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D.1 PRVKY

Prvky

KTERÉ JSOU ZASTOUPENY V RÁMCI ULIC, NÁMĚSTÍ I
NÁMĚSTÍ I PARKŮ
PARKŮ
Kvalita veřejného prostoru
je v základě definována
urbánní strukturou a jejím
charakterem. Kvalitu v její
podstatě nelze vytvořit
pouze doplňkovými objekty
a prvky v rámci veřejného
prostoru! Ty jsou pouze
podpůrným elementem,
a tak by měly být i vnímány.
Mohou ale výslednou kvalitu
významně oslabit či posílit.
Cílem této kapitoly není
samoúčelný popis prvků,
ale především jejich
cílených vlastností,
majících vliv na veřejný
prostor.
Investice do veřejného prostoru města jsou
v současné době rozptýleny do gescí správců
jednotlivých prvků, které se v něm
vyskytují. To bohužel zákonitě způsobuje
nekomplexní přístup a partikularismus
v jeho rozvoji.

D

I PRVKY

Od roku 2014 mohou občané města poukazovat
na problémy s kvalitou nebo čistotou
ve veřejném prostoru pomocí aplikace
ProblemReport. Tím je přispíváno ke zvýšené
kontrole jeho stavu.

Cílené vlastnosti prvku jsou:
~

Rozměry a proporce - prvky mají za úkol
především zajištění lidského měřítka,
větší měřítko, potřebné pro ukotvení
a vnímání celku, zajištuje spíše
morfologie, urbanistická struktura,
architektura.

~

Dobré umístění - krytá záda, slunce /
stín, výhledy, možnost ochrany
před nepříznivými povětrnostními vlivy.

~

Pobytovost.

~

Bezbariérovost - volná možnost pohybu
a užívání.

~

Trvanlivost.

~

Estetické vlastnosti.

~

Vhodná ergonomie.

~

Variabilita (u prvků, u kterých je to
žádoucí vzhledem k charakteru využívání)
další možnosti sezení mimo primární
prvky při hromadných akcích, dostatečná
druhotně využitelná plocha - např. měkké
povrchy - mlat atd.

D
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D.1 PRVKY

Prvky

D.1.1 CHODNÍKY
Schéma uličního profilu a prvků,
které obsahuje, včetně jejich správců:

Jsou plochou, na které se
v rámci města odehrává
majoritní část pobytu osob.
Proto je jejich správný
návrh naprosto zásadní
pro prostupnost a pobytovost
městského prostoru.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Město Humpolec
(Správce Technické služby
Humpolec, s.r.o.)

REKLAMA
Soukromé vlastnictví
a správa (reguluje
samospráva)

~

Chodníky by měly umožňovat nejen pěší
pohyb, ale i další, zejména pobytové
aktivity. Šířka pro tyto aktivity, zeleň
a prvky technické a dopravní
infrastruktury by měly být navrhovány
nad rámec šíře pro chůzi. Návrh, omezený
pouze na rozměry nutné pro chůzi, by měl
silně oslabující vliv na život na ulici.

~

Aktivní parter zvyšuje výrazně
ekonomickou aktivitu a bonitu místa – je
tedy v zájmu města pro něj vyvářet
co nejvhodnější podmínky.

~

U významných ulic, ve kterých není
aktivní parter, je třeba vyhodnotit,
z jakého důvodu tomu tak je, a pokusit
se navrhnout nápravu. Může to být
způsobeno příliš intenzivní dopravou,
úzkými chodníky či nepříznivými
pobytovými podmínkami. Pokud je tomu tak
z důvodu nevhodně uspořádané uliční
fronty, je třeba tuto skutečnost mít
na paměti při dlouhodobém plánování –
u vypracování územního plánu, případně
regulačních plánů pro centrální části
města.

SLOUPKY A SKŘÍNĚ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
Silnoproud: E.ON Česká
republika
Veřejné osvětlení: Město
Humpolec
HUP: E.ON Česká republika
Řadiče telefonní sítě:
CETIN, a.s.

STROMY A VEGETACE
Město Humpolec
(Správce Technické služby
Humpolec, s.r.o.)

PŘÍSTŘEŠEK
Město
Humpolec
(Správce
Technické
služby
Humpolec,
s.r.o.)

CHODNÍK
Město Humpolec
(Správce Technické služby
Humpolec, s.r.o.)

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
Město Humpolec
(Správce Technické služby
Humpolec, s.r.o.)
Soukromé subjekty
ODPADKOVÉ KOŠE
Město Humpolec
(Správce Technické služby
Humpolec, s.r.o.)
KABELY
Komunikační vedení CETIN,
a.s.
NN silnoproud E.ON Česká
republika

VOZOVKA
Město Humpolec
(Správce Technické služby
Humpolec, s.r.o.)

KANALIZACE
VODAK Humpolec, s.r.o.

VODOVOD
VODAK Humpolec, s.r.o.
PLYNOVOD
E.ON Česká
republika

~

TEPLOVOD
Technické služby Humpolec,
s.r.o.

Šířka chodníku vychází ze způsobu
užívání ulice. Základní šířka je 3m
(dvě míjející se dvojice). Ulice
s aktivním parterem: 4m, obytná ulice:
2m (dospělá osoba + dítě z každé strany
za ruce). Rozměry vychází z šířky pruhu
pro 1 chodce: 0,75m.

~

Křížení chodníku a vjezdu na pozemek/
boční ulice, tedy chodníkové přejezdy,
by měly být řešeny tak, že chodník
zůstává v jedné úrovni. V ulicích se
zklidněnou dopravou je možné řešení
chodníku a vozovky v jedné výškové
úrovni. Rozlišení jednotlivých ploch a
pruhů je vhodné řešit různou strukturou,
spárořezem či barvou téhož materiálu.

~

V ulici s oboustrannou zástavbou má být
navržen oboustranný chodník.

minimální zúžený chodník

úzký chodník

běžný chodník

živý chodník

D
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Prvky

chodců proti sobě není
~

~

Základní modulová šířka pro průchod
jednoho člověka na veřejném prostranství
je 0,75m.
Základní modulová šířka pro průjezd
dětského kočárku či invalidního vozíku
je 1m.

~

Šířka 4 - 5m umožní míjení více
početných skupin.

4-5 m

20

1m

0,75 m

16

33

~

Šířka pro průchod jednoho člověka se
zavazadlem či v doprovodu dítěte činí
1,2m. Minimální šířka dvou pěších proudů je
1,5m. Míjení chodců proti sobě není příliš
pohodlné a může dojít k nechtěnému
kontaktu.

34 21

1,5 m

1,2 m

~ Základem každého chodníku je volná část
pro průchod dostatečné šířky,
která odpovídá charakteru a intenzitě
využití, od vozovky je vhodné počítat
s pásem alespoň 0,5 - 1m, kam lze
umístit osvětlení, sloupy, dopravní
značky apod.

17
~ Chodník je vhodné rozšířit o pás široký
alespoň 2m pro stromořadí, mobiliář
k sezení, stojany na kola, sloupy,
sloupky, zkrátka prvky, které nemají
bránit v průchodu ve volné části.
V parkovacích zálivech mohou být
jednotlivá stání pro osobní automobil
či zásobování.

30
~

Šířka 2 - 2,5m umožní pohodlné
vyhnutí dvou lidí, méně pohodlné
vyhýbání tří nebo dvou kočárků
či invalidních vozíků.

2–2,5 m

22
18

31

~

~ Když na chodník navazuje souvislý pás
pro parkování automobilů, je vhodné
ho prostřídat se stromy, v tom případě
se zpravidla další prvky (sloupy,
značky, mobiliář atp.) umísťují do pásu
rozlišující chodník vedle parkujících
vozidel.

Šířka 3m umožní pohodlné vyhnutí dvou
proti sobě jdoucích dvojic lidí.

3m

19

23
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Pražská/Na Kasárnách/Kamarytova/Čejovská –
aktivní parter je, ale bylo by dobré
ho podpořit rozšířením plochy pro chodce.

Školní/Husova/Nerudova – nejživější část
města – vhodné řešení chodníků, poměrně
konzistentní uliční fronta, zklidněná
doprava.

Žižkova – ulice spojující dvě
nejvýznamnější části města - Horní a Dolní
náměstí s Havlíčkovým náměstím, má tedy
velký potenciál pro aktivní parter.
Ten je zde však jen v náznaku z důvodu
nedostatečně husté uliční fronty
(tedy nedostatku vstupů) v západní části,
a naopak příliš sevřenému uličnímu profilu
v části východní. Částečně pak kvůli
morfologii terénu, který od západu
k východu nejdříve klesá a pak poměrně
prudce stoupá.

Rašínova – v západní části aktivní parter,
východní část bez něj, z důvodu rozvolněné
uliční fronty.

Hradská – částečný aktivní parter,
vhodné by bylo rozšíření chodníků.

5.května – částečný aktivní parter,
směrem od centra vzhledem k funkčnímu
využití ubývá potřebné energie.

Jihlavská – částečný aktivní parter,
směrem od centra vzhledem k funkčnímu
využití ubývá potřebné energie.

Masarykova – má aktivní parter.

Lnářská – aktivní parter chybí,
patrně kvůli příliš rozvolněné uliční
frontě.
SKUTEČNÝ AKTIVNÍ PARTER
POTENCIÁL AKTIVNÍHO PARTERU

Hálkova – v severní části aktivní parter
chybí, kvůli volnější uliční frontě.

D
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D.1.2 JÍZDNÍ PRUHY
~

24

~

Umístění restauračních předzahrádek
v rámci chodníku je žádoucí, protože
podněcuje aktivní využívání veřejného
prostoru, nesmí však být na úkor šířky
vymezené pro pohyb chodců - nesmí nikdy
bránit plynulému pohybu!
Je třeba, aby řešení předzahrádek
nesnižovalo estetickou či prostorovou
kvalitu místa! Nejvhodnější je umístění
sezení přímo na povrchu chodníku,
bez vyvýšení na podium - to je řešení
přijatelné při umístění ve svahu.
Předzahrádka by měla být ohraničena
např. květníky, aby byla zachována
vodící linie pro nevidomé.
Předzahrádky nesmí tvořit pohledovou
bariéru - nesmí mít pevné zastřešení
ani žádnou plnou výplň na bocích.
Zábradlí nesmí nést reklamu. Markýzy
a slunečníky je vhodné řešit ve světlých
odstínech, analogických s barvou fasády.
Je třeba minimalizovat loga dodavatelů
na nich. Přijatelné je logo provozovny.

24 Pokud se rozhodnete pro předzahrádku,
je zcela nevhodné ji vymezit kompaktní
barikádou (plotem, sklem, souvislou
řadou květináčů apod.).
Předzahrádka by měla být součástí
parteru a splynout tak s jejím okolím.

25

25 Podesta pro předzahrádky zcela postrádá
význam, pokud se nenachází na svažitém
terénu, kde je naopak doporučena
pro srovnání.

Jízdní pruhy by měly mít
minimální rozměry určené
typem ulice, ve které se
nachází. To na nich
podporuje klidnější provoz.
Není žádoucí přísné oddělení
pruhů pro jízdu motorových
vozidel od pruhů pro pěší –
to dává falešný pocit
bezpečí a podněcuje
zvyšování rychlosti jízdy
automobilů. Přímý kontakt
zaručuje obezřetnost,
pomalejší pohyb a je tedy
bezpečnější.

27

27 Zklidněná ulice
~

Pruhy pro pěší/cyklisty/automobily
nejsou oddělené.

~

Základní šířka je 4m (jednosměrný provoz
automobilů), na základě intenzity
provozu je však šířku možno zmenšit
či zvětšit.

~

28

Pro obousměrný provoz je základní šířka
5,5m.

28 Ulice zatížená motorovou dopravou
~

Pruhy pro jednotlivé účastníky provozu
je lepší vymezovat. Základní šířka
jízdního pruhu je 3m (3,25m pro provoz
velkých vozidel a autobusů).

~

Podél parkovacích stání podélných:
4,25m a příčných: 4,5m.

~

Je možné doplnit cyklistický pruh šířky
1,5m.

26 Podesta pro předzahrádku ve svažitém
terénu je správným řešením.
~

26

Bezbariérové řešení: vodící linie
by měla být primárně řešena kontaktem
s fasádou přilehlých objektů.
Signální a varovné pásy je třeba řešit
adekvátně k použitému materiálu
na chodníku (např.: žulové kostky bílé
barvy s upraveným vypouklým tvarem
pro varovné pásy).

29 Ve stísněných poměrech či jednosměrných
komunikacích je vhodné zřizovat výhybny
– je možné využít vjezdy do domů.

29

28
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D.1.3 KŘIŽOVATKY
Cílem by měly být spíše
kompaktní křižovatky, které
jsou pro chodce přehlednější
a bezpečnější. Je vhodné
umožnit chodcům a řidičům
co nejlepší oční kontakt.
~

Velké křižovatky, umožňující rychlý
průjezd vozidel, jsou potenciálně
nebezpečnými místy.

~

Žádoucí je zachování co nejpřímějšího
směru pohybu chodců (případně cyklistů).

~

Zmenšení poloměru odbočování zajistí
pomalejší průjezd. Díky tomu naváže
chodec s řidičem oční kontakt a vyžádá
si přednost k přechodu.

~

~

U zklidněných křižovatek je vhodné řešit
křížení zvýšením vozovky na úroveň
chodníku, aby pěší trasy vedly v jedné
úrovni – tím dojde k vytvoření částečně
sdíleného prostoru.

30 Velikost křižovatek a plochy vozovek
obecně je žádoucí minimalizovat
ve prospěch pěších ploch. Rozlehlé
křižovatky zpravidla zhoršují podmínky
prostupnosti pro bezmotorový pohyb.
33 Správným umístěním přechodů je třeba
se vyvarovat zbytečných zacházek chodců
(obdobně tomu tak je v případě
cyklistického průjezdu).

33

30

34 Oddalování od přirozené přímé linie
průchodu je nevhodné (obdobně tomu tak
je v případě cyklistického průjezdu).

34

30

Navádění chodců k přechodům mimo
křižovatku pomocí zábradlí či jiných
bariér není vhodné.

31 Přímé pěší vazby je potřebné standardně
zajistit na všech ramenech křižovatky.
35 U napojení vedlejší ulice ze zklidněné
oblasti na hlavní ulici je vhodné
zvýšit vozovku do úrovně chodníku.

35

31

16
32 Pro výrazné zklidnění křižovatek
(při sdílení prostoru je vhodné zvýšit
plochu vozovky v celé křižovatce.
36 Volnou prostupnost prostoru není vhodné
omezovat, nežádoucí je zejména snaha
odvádět obyvatele města proti jejich
přirozenému pohybu pomocí bariér
a zábran (zde plotu).
32

36
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D.1.4 ULIČNÍ FRONTA
(= „stěny“ veřejného prostoru)

Kvalita veřejného prostoru
je v základě definována
urbánní strukturou a jejím
charakterem. Ta také značně
určuje jeho funkční
uspořádání. Kvalitu v její
podstatě nelze vytvořit
pouze doplňkovými objekty
a prvky v rámci veřejného
prostoru! Ty mohou výslednou
kvalitu pouze oslabit
či posílit.

65

pevná

Pro správné směřování
rozvoje veřejného prostoru
je účelem regulovat vnější
projevy funkční náplně
okolních objektů, spíše
než samotnou náplň. Tyto dva
jevy jsou však neoddělitelně
spojeny, proto je obvyklá
regulace vnitřní funkce.

37 Rozhraní veřejného
prostoru 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 1,7m, aby nebylo
zabráněno komunikaci
soukromého a veřejného
prostoru. Ploty by měly
respektovat lokální
charakter, pokud je
v lokalitě čitelný.
Na jejich zpracování
v kontaktu s veřejným
prostorem by měl být kladen
důraz – prvek haptické
a blízké vizuální komunikace
s lidmi.

~

Různé typy rozhraní uliční fronty jsou
určující pro charakter a energii
prostoru ulice. Zásadní je i proporce –
poměr výšky přilehlých objektů a šířky
ulice.

38 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.

~

Fronta může být pevná, difuzní či volná.

~

~

U všech typů se nějakým způsobem
projevuje rytmizace – rozestupy objektů,
vstupů do objektů atd. Hustota vstupů je
důležitá pro živost přilehlého veřejného
prostoru. Objekty by měly být navrhovány
hlavními vstupy, okny, obytnými
místnostmi směrem do veřejného prostoru.
V kontaktu s parterem by měly být
umístěny nejživější funkce, aby se
jejich energie přenášela do veřejného
prostoru a tím podněcovala živost
parteru a naopak.

Oddělení veřejného prostoru a soukromého
pozemku zdí je možné, pouze však
v odůvodněných případech. Je pak
nezbytné dbát na pečlivé zpracování,
jelikož je kontakt kolemjdoucích se zdí
o to intenzivnější, že neumožňuje pohled
na dění za ní.

~

Příklad 1: Hřbitovní zeď sice znemožňuje
přímou komunikaci, dovoluje však
pochopení dění za ní jejím přehlédnutím
– projeví se prvky ve větší výšce –
vzrostlé stromy, kostel. Zeď má navíc
zajímavý detail kamenné konstrukce.
Hřbitov v Humpolci.

volná

difuzní

max 170 cm

59

37

38

Příklad 1
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76

74
~

Budovy by měly být navrhovány tak,
aby posilovaly celek – jejich vizuální
ztvárnění by nemělo být sebestředné
a arogantní, neměly by upoutávat
pozornost.

39

~

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.

43

75

77
~

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

44

40

72

~

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

41

45

73

42

~

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.
46
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ATRIBUT: POVRCHY
Jsou zásadním zdrojem vjemů
ve veřejném prostoru,
a to pro všechny smysly.

50 Napomáhají orientaci a organizaci dějů
v prostoru.

91

~

47 Obecně je vhodné používání lokálních
zdrojů. Historicky byla běžná recyklace
použitého materiálu a v tomto je vhodné
pokračovat.

materiály v
v rámci
rámci jednoho
jednoho
48 Všechny
Všechny materiály
prostranství by
by měly
měly být
být sladěny
sladěny
prostranství
a tvořit
jeden
kompoziční
celek.
a tvořit
jeden
kompoziční
celek.

47

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

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

~

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

~

Zásadní je nejen volba konkrétního
materiálu povrchu, ale i řešení detailů
a vzájemných napojení. To má určující
vliv na výsledné vyznění materiálů.

~

~

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

Vhodný materiál a jeho skladba v ploše
chodníku může výrazně dopomoci
v orientaci v prostoru – tedy být
nositelem další informace. Může pak
nahrazovat např. výškové členění
prostoru či vertikální i horizontální
dopravní značení.

51 Drobnou mozaikovou dlažbu není zpravidla
vhodné používat pro rozsáhlé plochy,
kde působí v kontextu velkého měřítka
nevhodně.

50

52 Změnu vzoru dlažby je vhodné provádět
na hraně budovy.

48

~

Chodníkové přejezdy je třeba řešit
v materiálu co nejpodobnějším chodníku,
musí však mít vyšší únosnost. Stejně tak
i zvýšené přechody pro chodce.

~

Příklad 2: Vyčlenění parkovacích stání
v materiálu chodníku zapříčiňuje optické
rozšíření chodníku a zúžení vozovky
a tím přirozeně zklidňuje provoz.
Humpolec, ulice Rašínova.

~

Povrchy jsou nositelem podstatné části
vizuální kvality místa.

~

Zásadní je pohodlí při pohybu po povrchu
– i hluková pohoda hraje roli.
Protiskluznost je žádoucí, naopak
reflexnost materiálu není vhodná
z důvodu oslnění uživatelů.

88

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

51

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

49

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.

52
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53 V historickém centru je
vhodné použití původní
kamenné dlažby, žulové
kostky / žulových odseků.
Na důležitých,
reprezentativních místech
lze použít i kamennou dlažbu
či jiný materiál vyšší
kvality. Původní materiály
lze používat moderními
způsoby a za použití nových
technologií. Využívání
novodobých materiálů
historizujícím způsobem je
nevhodné.
~

~

~

54

Pro pohodlnější chůzi osob se sníženou
schopností pohybu je možné doplnit
historickou dlažbu pruhem z moderní
hladké dlažby.
Na sídlištích a v ulicích s rodinnými
domy je vhodné volit novodobé materiály,
např. prefabrikované (avšak je žádoucí
zachovat určitou kvalitu), živičné či
kamennou dlažbu malých i velkých
formátů. Použití zámkové dlažby není
vhodné.

~

Řešení vodících prvků pro osoby se
sníženou schopností pohybu či orientace
je vhodné volit ze stejného
či příbuzného materiálu jiné hrubosti.
Barevné odlišení je vhodné řešit různými
jasy jednoho odstínu barvy.
Kombinace dvou barev přílišné
chromatičnosti již není vhodná.

~

U dlažby skládané do vzoru je třeba
navázat vzor tak, aby nebyl patrný
přechod.

~

Při nutnosti oprav / údržby pod povrchem
chodníku je třeba obnovit povrch
chodníku tak, aby spoje stávajícího
a nového povrchu nebyly viditelné –
položení chodníku v celé šíři znovu.

~

Živičné povrchy je třeba navazovat vždy
na řez provedený technikou, spára bude
po obnovení povrchu zapravena proti
vniknutí vody a mrazu. Podklad musí být
důkladně zhutněný, aby nedocházelo
k asymetrickým poklesům povrchu.

~

Příklad 4: Nevhodné navazování živičného
povrchu – povrch není obnoven v celé
šíři vozovky, spára není strojově rovná
a důkladně zapravená.

~

Kolem prvků technické infrastruktury má
být povrch nezměněný, aby na prvky
zbytečně upozorňováno.

Příklad 2

54 Skládané materiály: Je třeba skládat
běhounovou vazbou příčně na směr pohybu.
Musí být dodrženo pravidlo tří spár.
55 Kombinací různých povrchových materiálů
lze zastoupit vodorovné dopravní
značení.
56 Křížení dvou komunikací má být provedeno
v materiálu významnější z nich.

V parcích je vhodné využívat propustné
a měkké povrchy, např. mlatové
či štěrkové. Případně je možné použití
asfaltu probarveného do barvy mlatu.
Je vhodné nezpevněné povrchy kombinovat
s pevným pruhem po okraji, který může
být chodci využit například
při nepříznivém počasí.

Příklad 3: Spárořez a různé typy dlažby
z jednoho materiálu mohou výrazně
dopomáhat k organizaci dějů ve veřejném
prostoru. Humpolec, ulice Husova.

53

54
~

~

55

56

~

U vozovky je nutné zohlednit nejen
funkční parametry, ale také kontext
místa, kterým prochází.

~

V místě, kde komunikace prochází určitým
veřejným prostranstvím, je vhodné
přizpůsobit její povrch danému
prostranství po celé délce, ve které
prochází. To zapříčiní snížení rychlosti
projíždějících vozidel i větší
celistvost daného prostranství.

Příklad 3

Příklad 4

D
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~

Příklad 5 a 6: V parcích je vhodné
využívat propustné a měkké povrchy.
Humpolec, park Stromovka.

~

Příklad 7 a 8: Vyčlenění parkovacích
stání v materiálu chodníku způsobuje
optické rozšíření chodníku a zúžení
vozovky, čímž přirozeně zklidňuje
provoz. Obdobný princip platí
pro autobusové zastávky. Nádraží v
Kolíně a Ulice Boženy Němcové, město
Stod.

~

Příklad 9 a 10: Volba povrchového
materiálu souvisí s požadavky na odvod
dešťové vody – preferované by měly být
povrchy částečně propustné (žulová
kostka, odseky…). Humpolec, ulice Husova
a Cheb, Třída svobody.

~

Příklad 11: Osa pěší zóny v centru města
nesoucí textové informace o jeho
historii, zároveň odvodňovací žlab.
Cheb, Třída svobody.

~

Příklad 12, 13 a 14: Všechny materiály
v rámci jednoho prostranství by měly být
sladěny a tvořit jeden kompoziční celek.
Zásadní je nejen volba konkrétního
materiálu povrchu, ale i řešení detailů
a vzájemných napojení. To má určující
vliv na výsledné vyznění materiálů.
Humpolec, ulice Husova, Praha, veřejný
prostor nad Václavským náměstím a Cheb,
Třída svobody.

Příklad 5

Příklad 6

~

Příklad 9

Příklad 12

Příklad 10

Příklad 13

Příklad 15: Pro rozsáhlé plochy ve městě
je vhodnější použití například
velkoformátové nebo monolitické dlažby.
Toto však neplatí pro historická centra.
Praha, předprostor NTK.
Příklad 14

PŘíklad 7

Příklad 8

Příklad 11

Příklad 15
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~

POVRCHY PRVKŮ

V místech, kde je žádoucí co největší
utlumení hluku, je možné použití tichého
asfaltu (utlumení až o 7dB).

57 Je třeba důsledně řešit odvodnění
povrchu – mokrý povrch je více kluzký
a tedy nebezpečný. Kaluže a mokrý povrch
mohou také způsobit odraz světla
a oslnění řidičů i chodců.
~

Kamenná dlažba je vhodná do centrálních
částí města. Protože při rychlosti
průjezdu nad 30km/h značně roste
hlučnost, není vhodná do okrajových
částí města, kde je třeba rychlejší
průjezd vozidel. Zde je vhodné
upřednostnit použití živičných povrchů.
Měly by být provedeny zcela hladce
a pokud možno beze spár. Ty jsou zdrojem
hluku a případných poškození.

~

Povrch autobusových zastávek by měl být
proveden z materiálu vysoké odolnosti
(tahy, tlaky, smyky a změny teplot).

~

Obrubníky by měly mít materiál
přizpůsobený materiálu okolních povrchů
– žulové obrubníky se zkosenou hranou
v centru, betonové v okrajových částech
města.

~

Příklad 16

~

Povrchy by měly být voleny v kontextu
celého města i daného konkrétního místa.
Měly by být ve vzájemné souhře a tvořit
jednotný estetický dojem.

~

Na místech na okraji města, blízkých
přírodnímu kontextu, je vhodné užívat
přírodní materiály, v centru města
odolné, člověkem zpracované materiály.

~

Je třeba volit materiály se schopností
přirozeného stárnutí (bronz, nerez,
corten, hliník, beton, kámen, tvrdé
dřevo, vakuově impregnované dřevo,
plastifikované dřevo…).

~

Materiály imitující jiné povrchy
a struktury jsou zpravidla nevhodné.

~

Povrchová úprava proti vandalismu
a vylepování plakátů nesmí být použita
na površích, kde je žádoucí vysoká
doteková kvalita.

83

57

84

58 U povrchů, se kterými přichází lidé
do hmatového kontaktu, je třeba důsledně
dbát na jejich haptické vlastnosti –
teplotní stabilita, hrubost, měkkost…
BAREVNOST PRVKŮ

V parcích je třeba řešit rozhraní
povrchů, pokud možno v jedné výškové
úrovni.

~

RAL 7021

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

~

Historicky byla v centru používána barva
litiny – tmavě šedá (RAL 7021).
I v současné době je vhodné použití této
barvy a podobných odstínů. Působí
městsky a elegantně, bez rušivého dojmu.

~

V okrajových částech města je primárně
vhodná světle šedá či pokovené povrchy
bez další povrchové úpravy (RAL 7004).

~

Výrazné barevné řešení, které na prvky
zbytečně upozorňuje, není žádoucí.

~

Příklad 16: Volba výrazných barev,
které na prvky technické infrastruktury
zbytečně upozorňují, není vhodná.
Humpolec, sídliště Na Rybníčku.

RAL 7004

57

52
kov
dřevo

58
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PŘÍKLADY POVRCHŮ A JEJICH UŽÍVÁNÍ
TRÁVNÍK

PÍSEK

~

~

~

~

~

Přírodní či květnaté louky - téměř
bezúdržbové, ale nejsou určeny k pobytu,
příklad 17: Ulice Vavřenova, Praha 4.

Na dětská hřiště, příklad 21.

Zátěžový či sportovní - dobře snáší
sešlapání, vhodný do parků a na hřiště,
příklad 18.
Okrasný - vyžaduje intenzivní péči,
nesnese sešlapávání, vhodný
pro pohledově exponované, ale nepochozí
plochy, příklad 19.

Příklad 17
Příklad 21
ŠTĚRK

Zatravňovací rohože - pro méně
frekventované parkování při živých
veřejných prostranstvích mimo historické
centrum města, příklad 20.

~

Plochy v parcích, pobytové plochy
při veřejných objektech, příklad 22.

Příklad 18
Příklad 22
HLINITOPÍSČITÝ MLAT
~

Pochozí a pobytové plochy parků,
příklad 23.

Příklad 23
PŘÍRODNÍ MĚKKÉ POVRCHY (KŮRA, BORKA)
~

Plochy v parcích a dětská hřiště,
příklad 24.

Příklad 19

Příklad 20

Příklad 24
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ZPEVNĚNÉ
DŘEVĚNÉ POVRCHY
~

Plochy v parcích, lávky, mola a terasy,
příklad 25.

SKLÁDANÉ KAMENNÉ POVRCHY
~

Jsou vhodné zejména v centru města
pro svou estetickou kvalitu
a trvanlivost.

~

Žulové odseky, příklad 26.

~

Nepravidelná štípaná žulová dlažba,
příklad 27.

~

Nepravidelná štípaná dlažba ze štípaných
kostek.

~

Pravidelný rastr či vyskládané mozaiky.
1) Z kostek 6x6 cm, příklad 28.
2) 10x10 cm, příklad 29.
3) Většího formátu.

~

Řezaná kamenná dlažba, příklad 30.

~

Velkoformátová kamenná dlažba,
příklad 31.

~

Kamenná dlažba se zatravněnou spárou,
příklad 32.

Příklad 25

Příklad 29

Příklad 33

Příklad 30

Příklad 33

Příklad 31

Příklad 34

Příklad 32

Příklad 35

Příklad 26

BETONOVÉ POVRCHY
~

Chodníky modernistického, zahradního
a případně i kompaktního města.

~

Betonová dlažba malého formátu,
příklad 33.

~

Betonová dlažba středního formátu,
příklad 34.

~

Betonová dlažba velkého formátu,
příklad 35.

Příklad 27

Příklad 28
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~

Betonová
není pro
z důvodu
vizuální

dlažba s vymývaným povrchem
použití v centru města vhodná
omezené životnosti a nízké
kvality, příklad 36.

~

Tzv. zámková betonová dlažba rozlišných
tvarů má krátkou životnost a nízké
vizuální kvality, její užití je v rámci
veřejných prostranství nevhodné,
příklad 37 a 38.

MONOLITICKÉ POVRCHY
~

Betonová monolitická plocha skateparky, pochozí plochy moderního
města, příklad 39.

~

Asfalt – povrchy ulic zatížených
motorovou dopravou, chodníky mimo
centrum města, příklad 40.

~

Probarvený asfalt – zatížené chodníky
v parcích, příklad 41.

~

Gumové povrchy – plochy dětských
či sportovních hřišť, příklad 42.

Příklad 36

Příklad 39

Příklad 43

Příklad 37

Příklad 40

Příklad 44

Příklad 38

Příklad 41

Příklad 45

Příklad 42

Příklad 46

ŘEŠENÍ HMATOVÝCH PRVKŮ PRO NEVIDOMÉ
~

Kamenná dlažba s výstupky - vhodná
pro historické centrum města,
příklad 43.

~

Kamenná dlažba s výstupky v kombinaci
s hladkou dlažbou pro výraznější hmatové
oddělení, příklad 44.

~

Vodící linie provedená vroubkováním
v kamenné dlažbě, příklad 45.

~

Varovný pás z jiného materiálu jako
další vrstva povrchu, bez nutnosti
změny, např. dřevěného povrchu,
příklad 46.
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OBRUBNÍKY

~

Kamenný obrubník s kamenickým zámkem –
historické centrum, tradiční bloková
zástavba a bloky rodinných domů.

~

Sklopený žulový obrubník – pro přejezdy
přes chodník, příklad 47.

~

Kamenný obrubník bez kamenických zámků,
příklad 48 a 49.

~

Zapuštěný žulový obrubník – sdílené
prostory, příklad 50.

~

Případně obdobné betonové obrubníky,
v okrajových částech města či
modernistickém městě.

~

Parkový ocelový obrubník, příklad 51.

~

Alternativou je vyskládání, např.
ze žulových kostek, příklad 52.

Příklad 47

Příklad 50

Příklad 48

Příklad 51

Příklad 52

Příklad 49
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D.1.5. ZELEŇ
Humpolci schází ucelený
systém zeleně, v centru
města je její zastoupení
nedostatečné. Chybí
propojení významnějších
zelených ploch ulicemi
se zelení, chybí i samotné
parky.

92

Nezbytné je zodpovědně
prověřit možnost využití
stávajících stromů již
ve fázi přípravy projektu
projektantem. V rámci
průzkumů a rozborů je
potřeba zpracovat aktuální
dendrologický průzkum.
Přesná technologie výsadby
je stanovena projektem
vegetačních úprav
v dokumentaci stavby.

solitérní strom

Stromy a zeleň mají veliký
klimatický (dokážou výrazně
snížit teplotu v letních
dnech – odpařují vodu a tím
ochlazují vzduch; stín),
ekologický (listy zachycují
poletující částice prachu,
spotřebovávají CO2, jsou
útočištěm pro další druhy)
i pocitový přínos (výrazně
zvyšují pobytovou kvalitu,
kus přírody ve městě).
Významně přispívají k pobytové kvalitě
prostředí. Obyvatelé si velmi snadno tvoří
ke stromům citový vztah.

Základní podmínky výsadby
stromů ve veřejném prostoru:

boskety

Výsadba stromů ve specifických podmínkách
města se řídí následujícími zásadami:
1. Zhodnotit stanoviště a na základě toho:
a) Navrhnout vylepšení
stanovištních podmínek.
b) Zvolit vhodné druhy, odrůdy a typ
výpěstku pro tyto podmínky.

stromořadí

KOMPOZIČNÍ TYPOLOGIE STROMŮ

2. Zajistit dostatečný prostor pro stromy,
zejména podzemní dostatečně provzdušněný
a prokořenitelný, který je předpokladem
jejich dlouhodobé existence v daném
místě. Výsadbová jáma by měla být 2x
větší než bal.

~

Solitérní stromy.

3. Zajistit plochu pro vsak dešťové vody.

~

Stromořadí.

4. Zajistit použití kvalitních výpěstků
určených k výsadbě v městském prostředí.

~

Aleje (dvou nebo víceřadé stromořadí
podél komunikace).

Při tvorbě veřejného prostoru je třeba
zpracovat projekt vegetačních úprav.

~

Boskety (pravidelná seskupení).

~

Hájky a lesíky (jsou méně homogenní,
mají přírodní charakter – pozor – není
to totéž jako smíšené skupiny stromů
bez koncepce – ty jsou ve veřejném
prostoru oslabujícím prvkem).

hájky a lesíky
5. Výsadbu provést ve vhodném vegetačním
období.

alej

D
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D

UMÍSTĚNÍ STROMŮ V ULIČNÍM PROSTORU JE MOŽNÉ
NĚKOLIKA ZPŮSOBY:

~

~

Je zapotřebí stále sledovat 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
celkové rekonstrukce ulice. Obnova musí
být
i v
v případě,
případě, že
že do
do výsadbového
být umožněna
umožněna i
pásu
stromořadí
ochranná
pásma
výsadbového
pásuzasahují
stromořadí
zasahují
dodatečně
uložených
sítí.uložených sítí.
ochranná pásma
dodatečně

~

Stávající stromořadí je třeba doplňovat
stejnou druhovou skladbou.

~

V nových ulicích je dobré navrhovat
stromořadí (nebo počítat s prostorovou
rezervou na něj) alespoň po jedné straně
ulice.

V souvislém pásu umístěném mezi vozovkou
a chodníkem (levné a mnohdy ideální
řešení ohleduplné k zájmům všech).

59

63

~

V parkovacím pruhu mezi parkovacími
stáními (málo vhodné řešení prakticky
neumožňující dostatečný prokořenitelný
prostor).

60

64
~

V chodníku v samostatných zvýšených
záhonech nebo pochozích mřížích.

61

~

V obytných ulicích v samostatných
záhonech.

65

62
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66 Zeleň může ovlivňovat veřejný prostor
i ze soukromých zahrad – supluje funkci
veřejné zeleně.

jaro

podzim

PŘI UMISŤOVÁNÍ STROMU JE NUTNÉ DBÁT NA:

66

~

Umístění a zapojení v rámci celkové
koncepce zeleně sídla.

~

Stanovištní podmínky – ne každý strom
se vypořádá s danou půdou, zastíněním /
expozici vůči slunci atd.

~

Rozměry stromu v dospělosti – malé
(6-8m), střední (8-10m) a velké
(10-15m) – rozměru koruny přibližně
odpovídají prostorové nároky kořenového
systému!

~

Pokud je to možné, je dobré umisťovat
stromy větších rozměrů.

~

Technické podmínky: nezpevněná plocha
alespoň 6m2, pro kořenový bal alespoň
16m2, jinak nemá strom dlouhodobou
perspektivu.

~

Pro umístění stromu je nutné mít nejméně
1,3m široký nezpevněný pruh.
Je možné kolem stromu umístit rošt.
Dále také užití dlažby do suchého lože
se širokou spárou, která zajišťuje
vsakování dešťové vody.

~

Optimální spon je 6-20m, aby byla
zachována kontinuita stromořadí,
ale byla zde možnost umístit mezi stromy
další prvky a vybavení.

67

~

~

Výsadbu provést ve vhodném vegetačním
období.

~

Stavební úpravy v okolí stromu musí
dozorovat specialista.

~

Nevhodně umístěná vegetace, zmenšuje
rozhledový úhel na křižovatce.

69

70

Pro ochranu stromu je dobré umístit
kolem něj ochranou ohrádku – proti
značkování psů či nárazům aut –
povrchové rány zanáší do stromů nemoci,
které pro ně mohou být fatální.

67 Je třeba zpracovat plán péče, který bude
ošetřovat způsob péče o stromy
po kolaudaci a bude směřovat
ke konkrétnímu cíli jejich pěstění.
68 Terénní úpravy v kořenovém systému
o více než 5cm jsou nepřípustné - a to
jak snížení, tak zvýšení okolního
terénu.

5 cm

68

71
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~

VÝSADBA STROMU V TRÁVNÍKU:

Koruna stromů, která zasahuje
nad vozovku, nesmí mít nasazení níže
než 4,5m a nad chodníkem níže než 2,5m.
Této výšky dosahuje postupným
vyvětvováním kmene v rámci rozvojové
péče o strom.

a:
b:
c:
d:

2 500

cca 1,8 m

a

ochrana kmene rákosovou rohoží,
mulč 8 - 10cm, nesmí se dotýkat kmene,
svrchní vrstva půdy 30 - 40cm,
spodní vrstva půdy - nesmí obsahovat
organické části,
e: hloubka výkopu odpovídá výšce balu,
f: dno musí být prostupné, v opačném
případě je nutné zřídit drenáž a odvést
vodu mimo kořenový bal,
g: šířka výkopu minimálně 2 násobek šířky
balu.
~

Výkop musí mít zdrsněné stěny.

~

Vždy je třeba zajistit dostatečnou
drenáž výsadbové jámy.

~

Je nutné chránit bázi před poškozením
strunou v případě sekání křovinořezem.

b

e

c

d

g

f

VÝSADBA STROMU V DLAŽBĚ S VYMEZENÝM
KOŘENOVÝM PROSTOREM:
a:
b:
c:
d:

strukturní substrát A,
strukturní substrát B,
betonový límec 2 x 2m,
betonový poklop dvoudílný 2 x 2m
perforovaný (voděpropustný),
e: kovová mříž 1,3 x 1,3m,
f: dlážděná plocha,
g: zemní kotva platipus nebo ekvivalent.
~

e 1,3 x 1,3 m

a

d

1,1 m

4 500

f

b
g
2 x 2 m

c

Nenaplňuje normu pro kořenový prostor
(dočasná výsadba v místech, kde není
jinak možná).
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NOVOSTAVBA

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY:

2020

STROMY NEVRATNĚ NIČÍ NEBO ZAHUBÍ PŘEDEVŠÍM:

2030

1. Obvod kmínku ve výšce 1m minimálně
16 – 18cm.
2. Výška založení koruny u stromů do ulic
minimálně 2,3m, na parkoviště 2,8m.

~

Dlouhodobé odkopy v kořenovém prostoru.

~

Zhutnění kořenového prostoru
(pojíždění mechanizací, skladování).

~

Zasypání kmene nebo kořenového prostoru
(i 10cm 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
vyzvedávání a výsadby sazenic
k podstatnému úbytku kořenů.

3. Kořenový systém - stromy s balem
minimálně 2x přesazované.

72

4. Koruna odpovídající pro daný druh
či kultivar, pravidelná bez poškození.

76

5. Kmen rovný, bez poškození.
Výpěstek a výsadbová kvalita jsou zásadně
určující!

DŮLEŽITÉ FAKTORY, KTERÝCH JE NUTNÉ SE
PŘI VÝSADBĚ STROMŮ A PÉČI O NĚ VYVAROVAT:
72
73
74
75

Nepoškodit kmínek.
Včas odstranit kotvení.
Nesázet hluboko.
Neřezat terminál.
77

73

78
74

75

79
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VÝSADBA STROMŮ NA PARKOVIŠTÍCH

~

1. Rozsah výsadby stanovit tak, aby byl
ideálně 1 strom na 5 parkovacích míst
(orientačně + přihlédnout k místním
podmínkám).

OSTATNÍ

2. Záhony pro výsadbu stromů od dopravních
ploch oddělit obrubníkem s převýšením
8 - 12cm.

Je možné použití 3 až 4 kůlů. V místech,
kde by mohlo dojít k poškození, např.
parkujícími vozy doporučujeme kombinaci
s kovovou ochrannou konstrukcí.

~

Je vhodné sjednotit vizuální podobu
nadzemního kotvení.

~

Fixaci provádět vhodnými úvazky, ideálně
černé barvy a neohrožujícími kmen,
např. zaškrcením. - Po třech letech,
respektive po dostatečném zakořenění,
provést odstranění kotvení.

3. Stromy vysazovat minimálně 1m
od obrubníku.
4. Na parkoviště vysazovat stromy
s minimální výškou a založením koruny
2,8m.

~

5. Stromy zabezpečit proti zhutnění půdy
a proti mechanickému poškození kořenů
a kmenů.

Propustné podloží lze částečně nahradit
dlažbou v suchém propustném loži
s výraznějším zastoupením spár.

~

Vzdálenost stromu od pevné
neprokořenitelné překážky je u malých
stromů 60cm, u středních a velkých
stromů 80cm.

~

Zimní solení komunikací je pro stromy
nebezpečné – je vhodnější používání
posypu pískem. Případně může pomoci
jarní proplachování kořenového systému –
několikrát množstvím cca 100l vody.

~

Pokud nejsou tyto nároky splněny, je
třeba považovat výsadbu za dočasnou.

UKOTVENÍ STROMU
~

Po výsadbě je nutné provést kotvení
stromu, které se odstraňuje po
dostatečném upevnění vlastními kořeny
(po dobu minimálně 3 let, závisí
na velikosti a podmínkách stanoviště).

1

~

V rámci vegetačních prvků je vhodné
adaptovat velké množství předzahrádek
do celkové zeleně města.

~

Vzhledem k tomu, že každá výsadba je
zcela jiná, většinou sázena majiteli
domů, je vhodné toto respektovat
a provádět dosadby v podobném duchu.

~

Nevysazovat stromy v těsné blízkosti
elektrického vedení.

80

Hlavní systémy kotvení jsou následující:
KOTVENÍ ZA ZEMNÍ BAL
~

Moderní způsob kotvení, který je vhodný
pro větší stromy a do reprezentativních
a pohledově exponovaných ploch.
Celkový dojem z prostoru nedegraduje
v prvních letech vizuální podoba
kotvení.

~

V případě umístění do travnatých ploch
je nezbytná ochrana kořenového krčku
před poškozením při sečení
(křovinořezem).

~

Druhová pestrost stromořadí je výrazná
a koncepce se mnohdy ztrácí.
Je důležité definovat pro město
srozumitelnou škálu preferovaných druhů
pro různé šířky ulic a potřeby.
U budoucích výsadeb již držet jasnější
charakter v rámci sídla.

~

Při rekonstrukcích komunikací i sítí je
důležitým tématem ochrana kvalitní
vegetace a stromořadí - kořenový prostor
atakovaný stavebními pracemi ru
musí(pojíždění
být
mechanizací,
maximálně chráněn a ošetřen, aby
kvalitní zeleň zůstala zachována včetně
udržení jejího zdravotního stavu.

~

Pokud je to možné, je lepším řešením
umístění stromů či záhonů přímo do půdy
– údržba a péče o rostliny v nádobách
všeho druhu je pro město velmi
ekonomicky náročná.

KOTVENÍ POMOCÍ KŮLŮ
~

Osvědčený způsob ukotvení dřevin.
V případě realizace ochranné ohrádky je
i účinnou ochranou v prvních letech
před poškozením křovinořezy a psy.
Taktéž je vhodný v místech se zvýšeným
vandalismem (ztěžuje zlomení kmene).

81

82
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VZTAHY STROMŮ K SÍTÍM, KOMUNIKACÍM A
A
STAVBÁM
STAVBÁM

UMÍSTĚNÍ PROTIKOŘENOVÉ BARIÉRY
~

~

Možnosti výsadeb stromů v uličním
prostoru a na parkovištích jsou značně
limitovány uložením vedení sítí
technické infrastruktury (sítí), řešením
komunikací i zástavbou.

a: kořenová bariéra nesmí být blíž než
0,5m od osy kmene,
b: vzdálenost minimálně 2,5m,
c: 0,5 - 1,5m hloubka protikořenové
bariéry.

Podmínky pro vztah stromů a sítí:
1. Ukládat podzemní sítě pod stromy není
dovoleno.

~
a

3. Při pokládání sítí do chrániček
protlakem pod kořenovým prostorem se osa
kmene nesmí dostat do ochranného pásma
sítě.
b

OCHRANA STROMU NA STAVENIŠTI
Stavební úpravy v okolí stromu musí
dozorovat specialista!

~

Je nezbytně nutné zajištění ochrany
stromů, jejich koruny, kmene a kořenové
zóny při stavebních činnostech. Nezbytné
je také respektování kořenové zóny.

~

d
OCHRANA STÁVAJÍCÍHO STROMU:
f

~

Je důležité si uvědomit, že poškození
stromu stavbou se projeví až za několik
let, kdy je těžké až nemožné viníka
zastihnout nebo sjednat nápravu.

f
kořenová zóna = chráněný prostor stromu,
průměr koruny stromu,
+ 1,5m,
polštářování, např. staré pneumatiky,
fošny, nestavět je na kořenové náběhy,
prkna, ocelové plechy, plastové rohože
nebo rošty,
j: hrubý písek 4/16mm nebo štěrk 16/32mm,
tloušťka vrstvy 200mm,
k: geotextilie.

h
i

V případě očekávaných výrazných zásahů
je vhodné, aby byl strom na zásah
připraven minimálně 1 rok předem.

e

d:
e:
f:
g:
h:
i:

Pokud to je možné, musí být ochráněn
prostor kořenové zóny oplocením.
Jakákoliv stavební činnost v tomto
prostoru, je–li nezbytná jako přejezdy
techniky po nezpevněné ploše, navážky,
odkopávky a výkopy, musí být prováděna
na základě podmínek ochrany dřevin
stanovených projektem a pod dozorem
kvalifikovaného odborníka, který upřesní
podmínky a ochranná opatření, provede
předběžný průzkum kořenového systému
a veškerá přímá ošetření kořenů
nebo větví koruny.

~

Instalace bariéry příliš blízko kmene
může vést k budoucí destabilizaci stromu
v silném větru, kořeny se vyvíjejí jen
v určitém směru.

c

2. Hloubené výkopy se nesmějí provádět
v kořenovém prostoru (výkop musí být
veden minimálně 2,5 m od paty kmene –
tj. minimální odstup stromů a volně
uložených sítí).

~

Kořenová bariéra zamezí prorůstání
kořenů do míst, kde je to nežádoucí

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

Trávníky jsou poměrně drahé na údržbu –
je třeba umisťovat pouze tam, kde bude
jejich potenciál dobře využit.

~

Volba druhu trávníku vychází z jeho
předpokládané zátěže a možností údržby.

~

Je třeba vymezit plochy určené pro pobyt
lidí v kontaktu s trávníkem a plochy
s povoleným venčením psů.

~

Umisťování prvků technické
infrastruktury a mobiliáře v trávníku
není vhodné – ztěžuje údržbu trávníku
a snižuje jeho kvalitu.

~

Plocha trávníku by měla být co nejvíce
celistvá – plochy užší než 1m jsou
nevhodné z hlediska údržby a nepřináší
výraznější benefity.

~

Na okrajích travnatých ploch musí být
uvažováno s nájezdy pro sekačky,
aby byla zajištěna snadná údržba.

~

Keře mohou pomáhat členit veřejný
prostor, poskytují útočiště živočichům,
přináší proměnlivost během roku. Mohou
zajistit téměř adekvátní náhradu
za stromy v místech, kde není výsadba
stromů možná. Je však nutná dostatečná
péče o ně a jejich údržba – podle toho
je třeba volit místo, kde budou
vysazeny. Nejsou vhodné na místech,
kde by mohlo hrozit riziko snížené
sociální kontroly.

EXISTUJÍCÍ STROMOŘADÍ
POTENCIÁL NOVÝCH STROMOŘADÍ
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DOPORUČENÝ SORTIMENT STROMŮ PRO VÝSADBY V
V
ULICÍCH
PARKOVIŠTÍCHDODOZELENÝCH
ZELENÝCHPÁSŮ
PÁSŮ
ULICÍCH
A ANANAPARKOVIŠTÍCH

TŘEŠEŇ ACCOLADE

VIŠEŇ CHLOUPKATÁ
~

~
~

~
~
~

Malý strom výšky 5 až 7m, jemně větvený,
koruna široce trychtýřovitá kolem 6m
široká.
Kvete v březnu a dubnu poloplnými
růžovými květy.
Pokud je teplo, může podruhé vykvést:
je-li teplý konec listopadu a začátek
prosince, vykvétá podruhé v listopadu
(kvetení přeruší pouze mrazy).
Neplodí.
Stanoviště plně osluněné.
Citlivá na posypovou sůl a zamokření.

~

~
~

~
~
~

5 až 10m vysoká, koruna široce
trychtýřovitá až deštníkovitá, 4 až 6m
široká.
Listy na podzim žluté až červené.
Časně kvete: vykvétá již na konci
března, kvete do dubna poloplnými světle
růžovými květy (je jich velmi mnoho).
Neplodí.
Stanoviště plné oslunění.
Upřednostňuje hluboké půdy, nesmí se
ovšem vysazovat do zamokřeného místa
ani na stanoviště, kde se používá
posypová sůl.

JAVOR BABYKA

TŘEŠEŇ PILOVITÁ
~
~
~
~
~
~

7 až 10m vysoká, koruna široce
trychtýřovitá kolem 5 až 8m široká.
Podzimní zbarvení žlutooranžové.
Velmi bohatě kvetoucí růžovými, plnými
květy.
Vzpřímené stromy, s vejčitou
až okrouhlou korunou.
Vyžaduje teplou polohu, v tuhých zimách
namrzá.
Třešeň japonského původu.

~
~
~
~
~
~

8 až 12m vysoký, hustá koruna, 4 až 6m
široká.
Podzimní barva žlutá.
Kvete v květnu.
Stanoviště plné slunce i částečné
zastínění.
Nenáročná, i suchá stanoviště.
Snáší letní přísušky, toleruje vyšší
míru zasolení.
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DOPORUČENÝ SORTIMENT STROMŮ PRO SOLITÉRNÍ
VÝSADBY (ZÚŽENÝ VÝBĚR)

HRUŠEŇ OBECNÁ

HRUŠEŇ CALLERIOVA
~

~
~
~
~
~

8 až 12m vysoká, kompaktní kuželovitá až
vejčitá koruna, ve stáří vzdušnější,
široce pyramidální.
Podzimní barva žlutočervená
až šarlatová.
Kvete bíle v dubnu, květnu.
Stanoviště: plné slunce.
Nenáročná, i suchá stanoviště.
Snáší letní přísušky, pro výsadbu do
ulic se využívají zelené pásy.

~
~
~
~
~
~

9 až 12m vysoká, užší, pyramidální
koruna, 5 až 7m široká.
Podzimní barva žlutá až oranžovočervená.
Kvete bíle v dubnu, květnu.
Stanoviště: plné slunce.
Nenáročná, i suchá stanoviště.
Snáší letní přísušky, pro výsadbu do
ulic se využívají zelené pásy.

DUB LETNÍ
~
~
~
~
~
~
~

10 až 15m vysoký.
Sloupovitý, užší, pyramidální koruna,
3 až 5m široká.
Podzimní barva žlutohnědá.
Kvete v jehnědách v květnu.
Hluboké, úrodné a vlhké půdy.
Stanoviště plné slunce.
Snáší letní přísušky i déletrvající
sucha, snáší posypovou sůl, snáší růst
ve zpevněném povrchu, vyžaduje zemní
bal.

JAVOR MLÉČ
~
~
~
~
~
~
~

20 až 30m vysoký, šířka 15 až 20m
(u soliterů, jinak méně).
Podzimní barva žlutooranžová.
Kvete v dubnu až červnu.
Stanoviště plné slunce až polostín.
V mládí rychle rostoucí.
Krátkodobě odolný vůči přísuškům.
Citlivý na posypovou sůl.
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DOPORUČENÝ SORTIMENT STROMŮ PRO KRAJINNÉ
VÝSADBY (ZÚŽENÝ VÝBĚR)

LÍPA MALOLISTÁ
~
~
~
~
~
~
~

18 až 25m vysoká, šířka 10 až 15m.
Podzimní zabarvení je žlutohnědé.
Kvete v červnu.
Stanoviště plné slunce až polostín.
Významná medonosná rostlina.
Citlivá na posypovou sůl.
Dlouhověká.

~
~
~
~

~
~

DUB LETNÍ

JEŘÁB PTAČÍ

JAVOR BABYKA

Při ideálních podmínkách dorůstá
až 45m, ale zároveň roste velmi pomalu.
U nás hlavně v živnějších půdách.
Koruna v dospělosti mohutná.
Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně
písčité, daří se mu i na vlhkých
hlinitých půdách.
Hluboké kořeny.
Dlouhověký.

~
~

~
~
~

~
~
~
~

12 až 15m vysoký.
Listy na podzim vybarvují žlutooranžově
až cihlově nebo sytě červeně.
Kvete bílým malým květem v květnu
a červnu.
Od září dozrávají plody - jeřabiny.
Ekologicky cenná dřevina, poskytuje
pastvu včelám a potravu ptákům.
Stanoviště slunné až polostinné.

~
~
~
~
~

10 až 15m vysoký.
Až 10m široká koruna.
Listy se na podzim zbarvují zářivě
zlatožlutě až bronzově žlutě.
Kvete v květnu.
Dobře snáší seřezávání.
Odolný vůči větru, snese přísušky.
Tolerantní k zasolení.
Někdy se na kmeni objevují mrazové
trhliny.
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DOPORUČENÝ SORTIMENT KEŘŮ NA ŽIVÉ PLOTY

DOPORUČENÝ SORTIMENT DRUHŮ DO VOLNÉ KRAJINY
A JAKO DOPROVOD CEST

HABR OBECNÝ

PTAČÍ ZOB
~
~
~
~

~
~

Opadavý, bohatě větvený keř.
Tmavozelené listy, které na podzim
dlouho drží.
Kvete v červnu a červenci malými bílými
květy.
Stejně jako listy zůstávají na keři
i lesklé, černé kulovité 5mm
velké plody.
Slunné až stinné stanoviště.
Půda mírně suchá až vlhká.

~
~
~
~
~

Domácí strom vhodný pro živé ploty.
Na podzim se listy žlutohnědé, dlouho
drží, a tak mají objem i v průběhu zimy.
Jehnědy se objevují před rašením listů.
Stanoviště slunné až stinné.
Půda mírně suchá až vlhká.

DŘÍN OBECNÝ

RŮŽE ŠÍPKOVÁ
~
~
~

1 až 3m vysoká.
Květy světle růžové až bělavé.
Velmi proměnlivá.

~
~
~

Opadavý.
Kvete již v březnu žlutými květy.
Plody jedlé.
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D.1.6 ELEMENTY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
83 Je třeba tyto prvky
vnímat především jako
podpůrný element –
při jejich návrhu je nutné
dodržovat všechny technické
normy a požadavky, je však
třeba je přizpůsobovat
celkové koncepci a cílenému
vyznění prostředí a pokud
možno jim nedovolit
jeho opanování.
Cílem je jejich co nejmenší vizuální
uplatňování při co nejvyšší funkčnosti.

~

~

~

Povrchové objekty mají být umisťovány
v souladu s celkovou koncepcí veřejného
prostoru. Primárně by měly být mimo
hlavní jízdní pruhy, pokud to situace
umožňuje, aby údržba sítí příliš
nekomplikovala provoz na komunikaci.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
~

Veřejné osvětlení zásadním způsobem
ovlivňuje aktivitu lidí ve vnějším
prostředí a celkové působení veřejného
prostoru.

Mříže vpustí je třeba umisťovat příčně
vůči směru pohybu, aby nebyly
potenciálním nebezpečím například
pro cyklisty.

~

Zajišťuje pocit bezpečí, ale i bezpečí
jako takové.

~

Zásadním musí při návrhu osvětlení být
vytvořené světelné prostředí, nikoliv
design či kompozice rozmístění svítidel.

~

Design svítidel je třeba sjednotit – není
žádoucí používat diametrálně odlišná
tvarová i barevná řešení v jednotlivých
částech města.

~

Je vhodné umisťovat lampy moderního
designu se štíhlým nosným sloupem
a obdélnou hlavicí s LED zdrojem
osvětlení.

~

Charakter lamp veřejného osvětlení by měl
být v rámci ucelených veřejných
prostranství sjednocený a vycházet
z kontextu umístění v rámci sídla,
případně historických souvislostí místa.

~

Cílem osvětlení komunikace pro pěší je
nasvětlení plochy chodníku a přilehlé
fasády do výšky prvního podlaží.

~

Při návrhu je třeba eliminovat světelné
znečištění – světlo, které vyzařuje
i jinam, než na cíleně osvětlovaný povrch.

~

Ve městě by měla být použita teplá bílá
barva světla, na komunikacích s intenzivní
motorovou dopravou může být použita
neutrální bílá, která zajistí kvalitnější
podání vizuální informace, je však méně
přirozená.

~

Je žádoucí používat úsporné zdroje
osvětlení.

~

Je vhodné ve městě využívat architekturní
osvětlení, které pomáhá zdůrazňovat význam
budov a dokreslovat atmosféru města.

~

Při umisťování architekturního osvětlení
je třeba brát v potaz směry pozorování
objektu, případné stínící prvky
a vyvarovat se umístění světel tak,
že by mohlo dojít k oslňování
kolemjdoucích.

V zádlažbě je vhodnější používat
čtvercové poklopy než kruhové,
a to z důvodu snazšího navázání
spárořezu dlažby

NADZEMNÍ PRVKY
~

Jejich umisťování je žádoucí především
v rámci fasád budov či jiných objektů
nebo alespoň jejich přidružení k nim,
případně vzájemné sdružování a minimalizace
rozměrů.

Tyto prvky je správně sdružovat,
tedy využívat jeden sloup pro nesení
prvků osvětlení, dopravního značení,
rozhlasu atd…, případně využívat
okolních objektů a minimalizovat
jejich velikost.

Jsou součástí vyznění místa, a proto je
třeba věnovat jejich designu pozornost
a podřizovat je celkové koncepci veřejného
prostoru.

~

Sloupy se mohou umisťovat v rámci
samostatného pruhu, na rozhraní chodníku
a vozovky či v pruhu parkovacím,
v případě nutnosti v pruhu zeleně.

PODZEMNÍ VEDENÍ

~

Musí být umisťovány v jedné ose
rovnoběžné s osou komunikace.

~

V podélném směru je lépe umisťovat je
na rozhraní objektů, aby se
minimalizovalo nežádoucí svícení
do oken a pohled z oken na sloupy.

~

~

~

~

Důležité je správné evidování reálného
umístění podzemních vedení technické
infrastruktury, včetně všech jeho
povrchových objektů. Za to je zodpovědný
její správce.
Úpravy podzemního vedení musí být
provedeny tak, aby se minimalizoval
jejich projev na povrchu po skončení.
Vzor ve dlažbě musí plynule navazovat,
v případě spojitého povrchu je nutné
obnovit jej v celé šíři
chodníku / vozovky.
Je žádoucí zkoordinovat opravy a úpravy
podzemních vedení v jednom místě tak,
aby nebylo nutné opakované odkrývání
povrchu v příliš krátkém časovém
horizontu.
Umisťování sítí by mělo brát ohled
na možnou budoucí výsadbu stromů – mělo
by tedy být prostorově úsporné.

~

83

49

Dožilé prvky je nutné okamžitě
po odpojení odstranit.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
84 Je třeba umisťovat jen nezbytně nutné
množství svislého dopravního značení,
jelikož jeho vzhled obvykle
nekoresponduje s žádoucím charakterem
prostředí. Již fyzické uspořádání
prostorů by mělo být návodné ke způsobu
jeho využívání.
~

Ve zklidněných ulicích je možné užívat
zmenšené varianty dopravního značení.

84
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D.1.7 MOBILIÁŘ
Je třeba prvky užívané
ve městě sjednotit, což vede
k posílení výrazu a identity
veřejného prostoru.
Použití individuálních
autorských prvků není
vyloučeno, ty však musí
odrážet konkrétní lokální
charakter. Typové prvky
budou použity všude tam,
kde vytváření autorského
návrhu není žádoucí.
Jednotlivé lokality mohou
případně používat své mírně
odlišné lokální prvky.
~

~

Je žádoucí dbát na jednotný styl
mobiliáře v rámci města. Na běžných
prostranstvích je třeba používat typové
prvky ze sady určené Manuálem,
na místech významných je možné užití
specifických prvků, které však vychází
ze stejné logiky, jako prvky užívané
na ostatních prostranstvích.
Výměna mobiliáře by měla ve městě
probíhat koncepčně – v rámci celé
ulice / lokality…

~

Je žádoucí spojovat více funkcí
do jednoho prvku.

~

ZASTÁVKY LINKOVÉ DOPRAVY

~

Je vhodné nabídnout jak sezení
na lavičkách, tak méně formální možnosti
sezení na opěrných zídkách, květináčích,
terasách, schodech. Tyto možnosti dělají
město více adaptabilním vůči různým
situacím – poskytnou mnoho míst k sezení
ve dnech, kdy jsou ulice zaplněné,
když je však aktivita lidí menší,
nepůsobí ulice prázdně a opuštěně,
jako s mnoha prázdnými lavičkami.

Zastávky veřejné dopravy
jsou přirozenými ohnisky,
která přitahují velkou
koncentraci lidí. To je
potenciál, který je třeba
mít na vědomí a z hlediska
města jej využívat.

~

U oblíbených veřejných prostor je možné
využití mobilních sedacích prvků (židle,
lehátka, lavičky), které mají zásadní
vliv na atmosféru místa především
při veřejných akcích. Pro tyto prvky je
však nutné mít místo na jejich
uskladnění v době, kdy nemají potenciál
být používány.

~

Zajišťuje možnost plnohodnotného
využívání veřejného prostoru a motivuje
k němu.

~

~

MOBILIÁŘ K SEZENÍ

Mobiliář by měl znemožňovat či ztěžovat
svým zpracováním výlep plakátů,
pokreslení či posprejování.
Koncentrace mobiliáře má být volena dle
frekvence využívání daného prostranství.

~

~

Při umístění sedacího mobiliáře je třeba
zvážit, kam bude směřovat výhled z něho,
klimatickou exponovanost (závětří, stín
pod stromy, krytá záda), možnost
sociální interakce (lavičky proti sobě)
či naopak určitou míru soukromí.
Volba laviček s opěradly/bez opěradel
ovlivňuje pohodlí sezení – je tedy dobré
zvážit předpokládanou délku sezení
a cílovou skupinu – teenager si sedne
téměř kdekoliv, senioři pečlivěji volí.

Příklad 53

Příklad 54

Lavičky by neměly zasahovat do prostoru
užších cest – je vhodné pro ně zbudovat
záliv. Ten je žádoucí rozšířit o místo
pro zaparkování kočárku / invalidního
vozíku.
Lavičky v travnaté ploše by měly mít
zpevněný podklad z důvodu usnadnění
sekání trávníku a zabránění vzniku
prohlubní a hromadění vody.

~

Zásadní je materiál, se kterým je člověk
při sezení na lavičce v kontaktu –
vhodnější jsou teplé materiály.

~

Odpadkové koše by neměly být umisťovány
v těsném kontaktu s mobiliářem
pro sezení.

~

Příklad 53, 54, 55 a 56: Využití
mobilních sedacích prvků, které mají
zásadní vliv na atmosféru místa.
Humpolec, Dvorák. Praha, kampus ČVUT.
Brno, Moravské náměstí. Praha, Vítězné
náměstí.

~

Umístění zastávek je vhodné volit přímo
u cílů dopravy – veřejných budov,
nákupních center, škol…

~

Šířka chodníku v místě zastávky by měla
být minimálně 2 m, na místech, kde je
vyšší frekvence spojů a tedy
i cestujících, je vhodné tuto šířku
zvětšit, aby nedocházelo ke kolizím
čekajících a nastupujících cestujících
či s procházejícími lidmi.

85 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
(hrana na stejné výškové úrovni, jako
podlaha běžných linkových autobusů)
nebo 17 cm pro zastávky v zálivu,
z důvodu zabránění poškození vozu
při najíždění.
~

Příklad 55

U zastávek v zálivu je třeba zřídit
dostatečný nájezdový klín, aby vozy byly
schopné zastavit co nejblíže nástupní
hraně, což s malými klíny není možné.

PŘÍSTŘEŠKY
~

Příklad 56

Slouží k ochraně před povětrnostními
podmínkami čekajících lidí – nejen déšť
a sníh, ale také vítr – je tedy
vhodnější využívat zastávky s plnými
bočnicemi. Ty však nesmí bránit výhledu
na přijíždějící autobus – levá bočnice
při pohledu do vozovky musí být
prosklená.

D
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HŘIŠTĚ
~

Celkový stav, uživatelské vlastnosti
a vizuální kvalita přístřešků,
ale i dalšího vybavení zastávek přispívá
k četnosti jejich využívání.

~

Přístřešky je vhodné umístit do zálivu,
aby jeho bočnice nebránily plynulému
pohybu chodců po chodníku.

~

Zastávky s plnou konstrukcí, bránící
sociální kontrole, jsou nevhodné.

~

Umístění reklamy je méně vhodné a musí
být podřízeno primární funkci
přístřešku.

~

Přístřešky by měly mít místo určené
k umístění jízdních řádů spojů,
obzvláště u frekventovanějších zastávek,
kde není plocha na označníku zastávky
dostatečná.

~

Je třeba mít na paměti nutnou
dostatečnou šířku chodníku v místě
zastávky, aby čekající lidé nebránili
průchodu ostatních lidí.

Je vhodné zřizovat hřiště
bez určení konkrétní věkové
skupiny, pro které je určeno
– sdílení prostorů různými
věkovými skupinami nejen
dětí vede k sociální
inkluzi.

17-20 cm
85

~

~

86 Aby mohl být autobus bezproblémově
dopraven na zastávku, je zapotřebí
zajistit dlouhý nájezdový klín.
Při malém nájezdu je autobus umístěn
více do vozovky, vystavuje se tak jeho
poškození a může ohrožovat silniční
provoz.
OZNAČNÍK ZASTÁVKY
~

By měl být umístěn nejlépe v čele
zastávky. Je nutné dbát na jeho dobrou
viditelnost v městském prostředí.

~

U zastávek na protějších stranách
silnice je vhodné označníky opatřit
pořadovými čísly 1 a 2 pro lepší
orientaci cestujících.

~

Na frekventovanějších zastávkách je
vhodné umístit informační displej
s informacemi o aktuálních odjezdech
autobusů.

~

Odpadkové koše není vhodné sdružovat
s označníky zastávek.

~

Příklad 57: Informační tabule
na frekventované zastávce. Humpolec,
Hálkova.

Hřiště mají zprostředkovat i určitou
míru rizika při hře, které vede
k ponaučení dětí.
Hřiště s větší spádovostí je vhodné
řešit jako unikátní autorský prvek,
nikoli z typizovaných prvků.
Je možné zapojení krajinného kontextu –
morfologie terénu, porosty, stromy.

~

Je vhodné řešení hřiště uzpůsobit
kontextu místa, na kterém se nachází –
interpretovat prostředí.
Krajinný kontext vyzývá k umístění
hřiště s přírodními herními prvky.

~

Příklad 58: Umístění specifického
vodního hřiště v kontextu vodní plochy.
Česká Lípa.

~

Obecně je vhodné umisťovat prvky
podněcující představivost a tvořivost
dětí.

~

Zásadní je přiměřená bezpečnost prvků,
materiálů, povrchů, například
i v kombinaci s umístěním – nerezová
skluzavka orientovaná na jih se
v letních měsících snadno rozpálí.

~

Prvky by měly být z materiálů,
které nepodléhají rychlému morálnímu
zastarání (plasty atp. jsou nevhodné).

~

Pro dětské hry i pro prodloužení doby
pobytu na hřištích je vhodné umisťovat
pítka či jiné zdroje vody.
„Ze suchého písku bábovku neuděláš“.

~

Pro doprovod dětí je důležité zřídit
dostatek možností k sezení a případě
také stoly. Toto zařízení může výrazně
prodloužit dobu pobytu návštěvníků.

~

U hřiště pro děti předškolního věku je
vhodné zvážit jeho oplocení v závislosti
na prostředí, ve kterém se nachází.
Výška oplocení postačí 60cm. Oplocení je
vhodné spojit např. s možností sezení
pro rodiče. Nemělo by však tvořit
vizuální bariéru.

~

Zařízení hřišť by mělo být navrženo
s ohledem na bezpečnost a vyšší zátěž,
protože může být využito pro hru.

~

Workoutová hřiště není třeba umisťovat
přísně v závislosti na docházkové
vzdálenosti.

~

Hřiště pro seniory s pohybovými prvky je
vhodné umisťovat v blízkosti vysoké
koncentrace těchto osob – dostupné
z domovů pro seniory, sídliště…

~

Příklad 59: Vhodné řešení hřiště
s přírodními prvky, navržené pro
konkrétní místo. Abstraktní prvky
ponechávají způsob hry na dětské
fantazii.

86

Příklad 57

Příklad 58

Příklad 59
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D.1.8 OPATŘENÍ PRO CYKLISTY
ODPADKOVÉ KOŠE

Je žádoucí vytvořit ucelenou
strukturu cest pro cyklisty,
aby bylo možné městem
plynule projíždět.

~

Zásadní pro rozmístění je intenzita
využívání daného prostranství. Více
zastoupené by koše měly být v místech,
kde se shlukuje větší množství lidí.

~

Na místech s potřebou větší kapacity je
vhodné umístit větší nádoby, nikoliv
více menších vedle sebe.

~

Cyklistická opatření je třeba navrhovat
tam, kde by se cykloprovoz odehrával
i bez jejich zřízení.

~

Je vhodné sdružovat nádobu na komunální
odpad, nádobu na tříděný odpad
a případně nádobu na psí exkrementy
se zabudovaným zásobníkem na sáčky.

~

Pro značení cyklistických tras slouží
žluté dopravní značení.

~

Příklad 60
87 Stojany na kola je vhodné umístit blízko
k silnici, avšak tak, aby nevytvářely
bariéru pohybu chodců a řidičů.
Je vhodné je umístit např. v linii
stromořadí.

U nádob na odpad je zcela zásadní jejich
údržba a životnost – plastové nádoby
rychle degradují.

KONTEJNERY NA ODPAD
~

Primárně je cílem umisťovat kontejnery
do výklenků objektů, pak na málo
pohledově exponovaná místa, např. zálivy
chodníků, nakonec na otevřená veřejná
prostranství, jelikož působí vizuálně
velmi rušivě.

~

Kontejnery na otevřeném veřejném
prostoru by měly být jednoduchými
objekty zakryty tak, aby se vizuálně
příliš neuplatňovaly, ale zároveň by
neměly vytvářet přílišnou bariéru
a zbytečně na sebe upozorňovat.

~

Objekty pro skrytí kontejnerů by měly
mít sjednocený výraz, tak aby byla
usnadněna orientace v nich, a zároveň
aby byly součástí jednoho koncepčního
vizuálního řešení veřejného prostoru.

~

Na kontejnerech je vhodné umístit
kontakt na firmu zajišťující svoz
odpadu, aby nedocházelo ke znečišťování
okolí z důvodu přeplněných kontejnerů.

~

Příklad 60 a 61: Podzemní kontejnery.

~

Příklad 62: Zakrytí kontejnerů
prefabrikovanou schránkou.

~

Příklad 63: Vhodné umístění kontejnerů
ve zpevněném zálivu chodníku. Humpolec,
Masarykova.

87

Příklad 61

88 Stojany na kola je vhodné umístit
v blízkosti významných cílů, například
u staveb veřejné vybavenosti. Dále by
měly být rovnoměrně rozmístěny zejména
v ulicích kompaktní zástavby.

Příklad 62

88

Příklad 63
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D.1.9 PARKOVÁNÍ
Slouží pro zajištění
dopravní obslužnosti území.

~

Doprava v klidu ve veřejném prostoru
nesmí vytvářet souvislé prostorové
bariéry.

V současné době je snaha
o umístění rezidenčního
a částečně i návštěvnického
parkování na soukromé
pozemky, pro umisťování
nových staveb je to
podmínkou. Tím by se měla
částečně veřejná
prostranství od dopravy
v klidu uvolnit, avšak se
současným stupněm
automobilizace není reálné
parkující vozidla
z veřejného prostoru zcela
vytěsnit. Součinitel vlivu
stupně automobilizace
v Humpolci je 1,24.

~

Není možné vytvářet další parkovací
stání na úkor chodníků a ploch určených
pro chodce a pobytové aktivity.
Zkušenost říká, že navyšování počtu
parkovacích stání indukuje další dopravu
a tím i následné zhoršení situace
s parkováním.

(Stupeň automobilizace udává počet vozidel
v území na tisíc obyvatel, v Humpolci
je to 496.)

~

Vhodnější, než kolmé parkování je
parkování podélné, které není takovou
vizuální bariérou mezi chodníkem
a silnicí, navíc je bezpečnější
pro řidiče.

~

Je vhodné zřídit místa vyhrazená pro
možnost zásobování provozoven, aby se
zamezilo případném stání vozů zásobování
na chodníku. Mohou být vymezena v rámci
parkovacího pruhu či na chodníku,
ale takovým způsobem, aby byl zachován
komfortní průchod pro chodce.

~

Není vhodné zřizovat velké monofunkční
plochy parkovišť. Ty by měly být spíše
rozptýleny. Na těchto plochách je vhodné
umisťovat stromy či jinou zeleň,
aby nedocházelo k jejich přehřívání.

~

Na plochy parkovišť by mělo být
nahlíženo jako na součást veřejného
prostoru a měla by tedy být snaha
o jejich estetickou kultivaci – čistě
technicistní řešení by měla být
redukována ve prospěch spíše městského
či přírodního řešení.

~

Je vhodné řešit povrchy parkovišť
v materiálu, který zjemní měřítko velké
plochy, např. dlažba, dlažba
se zatravněnou spárou.

~

Pás pro podélné parkování by měl být
přednostně řešen ve stejném materiálu,
jako přilehlý chodník, nikoliv vozovka.
Chodník se tak opticky rozšíří a vozovka
zúží – dochází ke zklidnění provozu.

~

Základní rozměr parkovacího místa
pro podélné parkování je 2 x 6m.

~

Základní rozměr parkovacího místa
pro kolmé parkování je 5 x 2,5m.

~

Aby nedocházelo k zužování chodníku
přesahem vozidla, je třeba délku stání
zkrátit o 0,5m ve prospěch rozšíření
chodníku.

2
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Parkovací místo pro hendikepované osoby
je vhodné vyvýšit do úrovně chodníku.
Zajišťuje bezbariérový přístup
k vozidlu. Toto místo je výrazně
odlišeno od ostatních.

~

92

95

~

Pás pro parkování je vhodné odlišit
jiným materiálem (např. dlažbou)
i barevností.

93

96

~
~

94

Pokud je možnost, je žádoucí mezi
jednotlivá parkovací místa umístit
ostrůvek, například se stromy.

97

57

Parkovací místa pro těle
postižené a stojany s jí
ními koly jsou nutné umís
co místa
nejblíže
k potencioná
Parkovací
pro tělesně postižené
a stojany
pro jízdní
je nutné těchto
nímu
cílikolacesty
umístit co nejblíže k potencionálnímu
obyvatel.
cíli cesty
těchto obyvatel.

10
~

D

Parkování až do samotné krajnice
komunikace snižuje přehlednost
pro chodce. Je zapotřebí zřetelně
oddělit parkovací místa.

D.1 PRVKY

Prvky

D.1.10 ORIENTAČNÍ A
INFORMAČNÍ PRVKY

D.1.11 POULIČNÍ
HODINY

D.1.12 VODNÍ PRVKY

Je žádoucí vytvořit jednotný
orientační systém, který
usnadňuje orientaci
ve městě.

Jsou důležitým prvkem
orientace. Je žádoucí je
umisťovat poblíž zastávek
veřejné dopravy
a na významných místech,
kde dochází např.
ke shromažďování lidí.

~

Stejně jako umělecké prvky mají za úkol
především oživení prostoru, sekundárně
pak mohou mít i praktickou funkci
zvyšující obytnost veřejného prostoru –
pítka, kohoutky, studánky…

~

Reprezentativní, pro dětské hry,
zlepšení mikroklimatu města,…

~

Příklad 65: Znojmo, mlžítka: Mlžítka
výrazně za horkých letních dní zlepšují
mikroklima velkých zpevněných ploch.

~

Podoba vždy musí vycházet z konkrétního
návrhu pro dané místo a být součástí
celkové koncepce daného veřejného
prostoru.

~

Je vhodné zvážit možnost napájení daného
prvku z přírodního zdroje vody
či dešťové vody.

~

Zvyšuje atraktivitu pro pěší pohyb lidí.

~

Tyto prvky je třeba sdružovat, např.
i s reklamními prvky, které však musí
podléhat regulaci.

~

ROZCESTNÍKY
~

~

By měly tvořit konzistentní systém,
napomáhající orientaci ve městě.
Uvnitř města není dostatečné umisťovat
rozcestníky celorepublikových systémů
(turistické značky…).

~

Zásadní je čitelnost a viditelnost –
vhodné je jejich podsvícení.

~

Design je třeba volit v kontextu
okolního prostředí a pokud možno
unifikovat v rámci města.

~

Příklad 64: Vhodné umístění hodin na
fasádě objektu, sdružené s orientačním
prvkem. Vizuální styl je také přiměřený
místu.

INFORMAČNÍ TABULE
~

Mohou být umístěny v rámci stezek,
či podávat informace o historicky
nebo kulturně významných stavbách
a místech, příp. aktuální informace
o dění ve městě.

~

Je třeba zajistit vizuálně sjednocený
obsah – především u obměňovaných
informací.

~

Je možné je umisťovat na sloupy
technické infrastruktury za účelem
úspory místa a množství prvků
ve veřejném prostoru.

~

Smysluplné je jejich umisťování
na frekventovaných pěších trasách.

~

Vhodné je jejich doplnění o mapu
s vyznačením aktuálního stanoviště.

~

Tyto prvky by neměly mít vzhled
dopravních značek.

~

Vhodné je doplnění o piktogramy,
které usnadní orientaci.

Není vhodné hodiny umisťovat
na samostatně stojící sloupy,
ale sdružovat je se stávajícími sloupy
či umisťovat na budovy.

Příklad 64

PÍTKA
~

Zvyšují komfort užívání veřejného
prostoru a prodlužují dobu pobytu lidí.

~

Důležité je řešení jejich odvodnění –
nesmí docházet k hromadění vody u pítka.

~

Vhodný je jednoduchý design, působící
hygienicky nezávadným dojmem.

~

Měla by být přístupná všem – včetně
vozíčkářů, k napouštění lahve, umytí
rukou, případně pro osvěžení zvířat.

~

Příklad 66: Pítko ve Stromovce:
jednoduchý design působí hygienicky,
odvodnění povrchu kolem pítka není řešen
vhodně – voda odstřikuje.

~

Studánky je vhodné řešit tak, aby byly
dobře přístupné, je však třeba brát
v potaz a respektovat jejich přírodní
charakter.

~

Kašny: jejich použití by mělo být
adekvátní k významu místa – rozměrově,
materiálově, tvarově.

Příklad 65

Příklad 66
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D.1.13 UMĚLECKÉ PRVKY
Umění na veřejných
prostranstvích je v současné
době v Humpolci dost
zanedbanou záležitostí.
Umění, ať už moderní či
tradiční, se ve městě téměř
neumisťuje, přestože je
předmětem výrazu obce
a částečně i ukazatelem její
vyspělosti.
~

Nejčastějším prvkem jsou pamětní desky
či plakety, jejichž přínos veřejnému
prostoru je však v porovnání
s autorskými uměleckými prvky
zanedbatelný. Patrně se tak děje proto,
že se jedná o bezkonfliktní prvky,
nevyvolávající mnoho reakcí a emocí.

~

Konkrétní umělecké dílo by vždy mělo být
vybráno či navrženo pro konkrétní
prostranství. Bývá zásadním orientačním
prvkem a prvkem identifikace s místem.

~

Je třeba brát v úvahu jak jeho
prostorový, tak ideový význam, každá
z těchto rovin může v ideálním případě
na daném místě rezonovat.

~

~

~

~

~

Je vícero možných projevů umění, nejen
tradiční socha – může být spojeno
s vodním prvkem, mobiliářem,
architekturou nebo může být
architekturou neseno.
Umělecká díla by měla být pod komplexním
dohledem tak, aby docházelo k jejich
umisťování v kontextu systému umění
celého města.
Při umisťování díla je třeba brát
v potaz náročnost jeho údržby
a definovat, kdo ji bude provádět.
Umění má schopnost zcela přetvořit
vnímaní místa, má ambici být zásadním
prvkem dotvářejícím jeho charakter.
Proto je nutné s ním zacházet opatrně
a uvědoměle.
Při navrhování nových veřejných prostor
je žádoucí spolupráce architekta/
urbanisty a umělce – autora uměleckého
díla ve všech fázích projektu – již od
studie.

~

I při umisťování pamětních desek je
třeba brát v potaz pravidla pro
umisťování umění ve veřejném prostoru –
kompoziční i ideové souvislosti.

~

Příklad 67: Prvek na pomezí mobiliáře
a umění: Lavička, Lea Dostálová, Petr
Pištěk, předprostor NTK, Praha.

~

Příklad 68: Skruže odkazují na potok,
který je pod parkem zatrubněný
a historicky zde protékal. Zároveň jsou
kompozičním prvkem parku a interagují
s jeho návštěvníky. Humpolec, park
Stromovka.

~

Příklad uvědomělého a kontextuálního
umístění moderního umění do veřejného
prostoru 69 a 70: Jan Dostál, Kruh,
Olomouc a Jan Dostál, srdce.

~

Dočasné umění: Umění není nutné vždy
umisťovat na trvalo. Dočasné instalace
mohou významně oživit prostředí. Nemusí
být kladen takový důraz na souznění díla
s místem, ani u dočasných děl však nesmí
být toto hledisko zcela opomenuto!

~

Součástí nejsou jen výstavy, ale také
divadlo, koncerty, eventy…

~

Nemusí se jednat pouze o oficiální díla
či akce – avšak je třeba být si vědomi
hranice mezi uměním a vandalstvím.

~

Příklad 71: Stávající stavba bez větší
architektonické hodnoty je nositelem
umění, které respektuje kontext místa.
akad. mal. Jaroslav Grodl, Dehtáře.

~

Příklad 72: Výtvarné ztvárnění fasády
sportovní haly v Humpolci.

~

Příklad 73: Dočasné umění ve formě textů
na fasádách objektů, určených k demolici
či přestavbě. Iniciátor 8smička.

~

Příklad 74: Totem má sice ideovou
souvislost s místem, na kterém stojí,
ale na prostorové uspořádání místa ani
vizuální kontext nenavazuje.

~

Příklad 75: Humpolec, centrum Mikádo.

~

ulice Fabrika.
Žižkova.
Příklad 76: Humpolec, Hotel

Příklad 67

Příklad 71

Příklad 68

Příklad 72

Příklad 69

Příklad 73

Příklad 70

Příklad 74
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D.1.14 ZÁBRANY A
BARIÉRY

Příklad 75

Příklad 76

Cílem v uspořádání veřejného
prostoru je eliminace
nutnosti používání zábran
a bariér – vhodné prostorové
uspořádání dokáže být
dostatečně určující na to,
aby jejich použití nebylo
nutné.

~

I když jsou zábradlí primárně budována
za účelem ochrany chodců před auty,
způsobují zpravidla větší pocit jistoty
řidičů a tím jejich rychlejší a méně
pozornou jízdu.

~

Zábrany je dobré používat pouze tam,
kde není jiná možnost ochrany chodce.
Zábrana by však nikdy neměla být
dominantním prvkem veřejného prostoru –
nevhodná je např. výrazná barevnost
zábradlí.

Primárně by se zábradlí měla
používat pro ochranu osob
před pádem z výšky, i zde je
však možnost využití jiných
řešení, např. vhodné
modelace terénu.
Pro bezpečnost v dopravě by
měla být využívána co
nejméně – řešením je vhodná
organizace dějů a pohybu –
pokud dáme chodci dostatek
prostoru, možností
k překonání komunikace
a dostatečný přehled
o organizaci pohybu, nebude
mít z pravidla potřebu
do jízdních pruhů vstupovat.

~

Vhodným způsobem eliminace potřeby
zábradlí je rozšíření chodníků (zvýší
bezpečnost chodců) a zúžení jízdních
pruhů (zpomalení průjezdu vozidel).

~

Zábradlí by mělo mít jednoduchý, čistý
design, sjednocený s ostatními prvky
ve veřejném prostoru. Neprůhledné
výplně, znemožňující viditelnost chodce
řidiči, jsou nevhodné.

V některých případech se přesto bez těchto
prvků neobejdeme – účelem je ale zpravidla
chránit chodce před automobily, ne naopak.
Volnost pěšího pohybu by měla být co
nejvíce zachována.

~

Z technického hlediska je vhodné použití
nesouvislého zábradlí, ale jednotlivých
částí, které je možné v případě potřeby
vyměnit.

~

Příklad 77: Správné řešení oddělení
křižovatky a chodníku – pro chodce
propustné, pro vozidla nikoliv.
Celkově pak křižovatka působí
bezpečným dojmem.

~

Příklad 78: Striktní oddělení vozovky
a chodníku nejen zábradlím, ale navíc
výškovým uspořádáním, je příčinou
zrychlování jízdy automobilů a snížení
pocitu bezpečí chodců (potažmo
i řidičů). Zneprůhlednění zábradlí
reklamou je taktéž nevhodné.

~

Příklad 79: Využití patníků spojených
řetězy není vhodné – vytváří falešný
pocit bezpečí řidičům vozidel a tím
snižuje jejich obezřetnost vůči chodcům.

~

Příklad 80: Zbytečné použití zábradlí,
zhoršující čitelnost a vizuální kvalitu
prostoru. Slepé důsledné následování
technických norem má za následek
zhoršení kvality veřejného prostoru.

Příklad 77

Příklad 78

Příklad 79
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D.1.15 OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY
~

Patníky se využívají pro měkčí oddělení
plochy určené pro vozidla a plochy
určené pro chodce. Zároveň pomáhají
psychologicky orientaci v uspořádání
prostoru.

~

Patníky spojené řetězy jsou nevhodné –
působí problémy osobám se sníženou
schopností orientace a nevidomým.

~

~

~

~

~

~

Jsou umisťovány pouze
v případě, že dané funkci
nemůže posloužit parter
budov.
~

Užití nízkých patníků musí být obezřetné
– mohou způsobovat zakopávání chodců.
Jejich výšku je vhodné volit tak, aby
bylo možné je druhotně využít pro sezení
či opírání.
Příklad 81: Vhodné řešení bariéry pro
vozidla – patníky lze využít k sezení.
Projektil, Národní technická knihovna,
Praha.

~

Příklad 80

Oplocení se ve veřejném prostoru
primárně nepoužívá, až na výjimku
odůvodněných situací – např. dětská
hřiště či plochy s časovým režimem.
Měřítko oplocení by mělo být adekvátní
místu – použití masivních zdí je
nevhodné.
Oplocení by mělo umožňovat obousměrnou
komunikaci i při pohybu podél něj.

Je vhodné sloučit jej s další funkcí, –
např. sezení kolem dětského hřiště.

~

Příklad 82: Oddělení hřbitova masivní
kamennou zdí – v opodstatněných
případech je důstojné a z hlediska
potřeby vizuálního oddělení prostoru
přiměřené.

~

Protihlukové stěny jsou obecně ve
vnitřním městě nežádoucí. Řešení hluku
by mělo být provedeno zklidněním
dopravy.

~

Příklad 83: Nevhodné použití
protihlukových stěn, tvořící významnou
bariéru vizuální i pohybovou.

Kiosky je třeba umisťovat pouze
v případě, že podporují funkci daného
místa, ne jej pouze využívají, a pokud
není možné je umístit do parteru
přilehlých budov.

~

Je nežádoucí na kiosek umisťovat cedule,
které nejsou součástí jeho původního
architektonického řešení.
Polepy a označení je třeba zřizovat
v tlumených, ne křiklavých barvách.

~

Příklad 84: Umístění kiosku na místě,
kdy by pro tuto funkci bylo možné využít
parteru.

~

Příklad 85: Vhodné umístění objektu
kavárny na místě, kde podporuje funkci
okolní plochy.

Příklad 81

Oplocení by mělo mít dostatečné množství
branek a prostupů, aby netvořilo
přílišnou bariéru pro pohyb osob.

~

Měly by mít co nejmenší rozměry,
aby netvořily zbytečnou bariéru
ve veřejném prostoru.

~

Veřejné toalety by měly být sdružovány
do objektů s dalšími funkcemi.

~

Jejich umístění vychází z míry využívání
ploch a docházkových vzdáleností.

~

Pokud to místo umožňuje, je vhodné je
umisťovat do parteru okolních budov
bez využití.

~

Hromadné akce by měly být povolovány
pouze na základě předložení vhodného
plánu umístění mobilních toalet po dobu
průběhu akce.

Příklad 82

Příklad 83

~

U veřejných toalet je nutné zajistit
vhodný bezbariérový přístup
i bezbariérové řešení samotné toalety.

~

Příklad 86: Vhodné přidružení veřejných
toalet do objektu kavárny.

~

Trhové stánky – trhy jsou vhodným
prostředkem ke krátkodobému oživení
volných ploch veřejného prostoru.

~

Je třeba pro ně volit taková umístění,
kde nebudou tvořit bariéru v pohybu.
Zároveň je nezbytné umožnit jejich
zásobování a manipulaci při jejich
stavění a skládání.

~

Uspořádání stánků musí být takové, aby
byl stále umožněn volný pohyb chodců!

~

Stánky musí mít regulovaný jednotný,
nebo alespoň sladěný vzhled.

~

Místa určené pro trhy (tradičně náměstí
či plácky) by měla nabízet větší
množství příležitostí k sezení, pítka,
atp.

Příklad 84

Příklad 85

Příklad 86
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D.1.16 SCHODIŠTĚ A
LÁVKY

D.1.17 REKLAMA

Mimoúrovňová propojení mohou
vhodně doplňovat celistvou
síť bezbariérových cest –
mohou tvořit vhodné zkratky
a nabízet například
zajímavou sekundární možnost
využití – jako sedací
mobiliář atp.

Významně spoluutváří
vizuální identitu města –
bez koncepčního řešení ji
zpravidla oslabuje.
Příliš výrazná reklama
přebíjí výraz architektury,
snižuje pobytovou kvalitu
a může i snižovat bezpečnost
pohybu. Zásadním krokem je
vytvoření alespoň základní
komunikační strategie na
všech úrovních - provozoven/
objektů/města.

~

Město by mělo směřovat k eliminaci
potřeby mimoúrovňových propojení jeho
ploch – preferovat co nejvíce
bezbariérové možnosti řešení pohybu.

~

Schodiště je vhodné opatřit lištou pro
snazší vyvedení kola / kočárku. Důležité
je vhodné zábradlí.

~

Umisťování ramp v rámci městské
struktury by mělo být obezřetné – rampa
bývá zpravidla prostorově náročná a může
tedy paradoxně snadno vytvořit
pohledovou i pohybovou bariéru.

PRVKY OZNAČENÍ PROVOZOVNY A REKLAMY

OZNAČENÍ
PROVOZOVNY
MARKÝZY

KAVÁRNA

Město Humpolec by mělo přijmout jednotnou
obsahovou komunikaci. Projekt doporučujeme
vytvořit na profesionální bázi, čímž by se
výrazně podpořila srozumitelnost sdělení
Města směrem k občanům. Hlavním cílem musí
být i snížení vizuálního (reklamního) smogu
ve veřejném prostoru.
OBECNÉ ZÁSADY REKLAMY:
~

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. Množství informací způsobí,
že nedokážou třeba to důležité vůbec
postřehnout. Zde platí - méně je více!

~

Reklama by měla využívat okolní
prostředí - posilovat vizuální charakter
a podtrhnout jeho kulturní hodnotu.

~

Schopný designér dokáže navrhnout
osobitý vizuál respektující místo, tyto
zásady i potřeby provozovny.

~

Větší množství reklamy zpravidla
nedokáže lépe bojovat proti ekonomickému
úpadku provozovny.

~

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

VÝSTRČE

VÝLOHY
NABÍDKOVÉ
TABULE

ÁČKA
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~

Vyznění výlohy a provozovny závisí i na
volbě osvětlení - teploty i intenzity
(chladná evokuje luxus, teplá
přívětivost a útulnost…).

~

Příklad 90: Vhodné je označení pouze
z písmen, číslic a log, bez umisťování
ploch jiné barevnosti a materiálu,
než je fasáda budovy.

~

Je žádoucí zapojení i nočního osvětlení
výloh - umožňuje neustálou prezentaci
provozovny. Pokud je nezbytně nutné
použití mříží, je dobré volit co
nejsubtilnější a nejprůhlednější.

~

Příklad 91: Je vhodné navrhovat
konkrétní a osobitá řešení
pro jednotlivé provozovny, která
na daném místě budou rezonovat. To však
neznamená nutnost odlišit se za každou
cenu od provozoven okolních nepřiměřeně
výraznými prvky, ale naopak věnovat
větší pozornost detailu. Díky blízkosti
těchto sdělení parteru je umožněno těmto
detailům maximálně vyniknout.

Je možné
možné zaujmout
zaujmout
~ Příklad 87 a 88: Je
i jinými,
tradičními
prvky
označení
i jinými,
nežnež
tradičními
prvky
označení
- např.
specifické
materiály
fasádě
materiály
na na
fasádě
např.
specifické
parteru, poskytující neobvyklý haptický
zážitek, vůně
vůně prodávaných
prodávaných produktů
produktů atd…
atd.
zážitek,
~

~
~

Je dobré89:
dátJe
všem
provozovnám
Příklad
dobré
dát všem v rámci
objektu stejný
prostor
pro označení
provozovnám
v rámci
objektu
stejný toto řešení
je přehledné,
férové
prostor
pro označení
- toto
řešení je
a zklidňujeférové
vzhledadomu.
přehledné,
zklidňuje vzhled
domu.
Příklad 89: Je vhodné mít
v organizaci
systém -ploch
zejména
Je
vhodné mít ploch
v organizaci
systém
při
využívání
drobnějších
formátů
zejména
při využívání
drobnějších
pro reklamu
(listy A4)
je vhodné
formátů
pro reklamu
(listy
A4…) je
využít využít
pro jejich
uspořádání
jasného
vhodné
pro jejich
uspořádání
pravidelného
rastru,
aby
nebyla
nebyla
jasného pravidelného rastru, aby plocha
dále zbytečně
tříštěna.
plocha
dále zbytečně
tříštěna.

~
~

Pokud má
má provozovna
provozovna nabízet
nabízet kvalitní
kvalitní
Pokud
zážitek z
z návštěvy,
návštěvy, je
je možné
možné ve
ve prospěch
prospěch
zážitek
tohoto omezit
omezit vizuální
vizuální prezentaci
prezentaci
tohoto
reklamou na
na minimum.
minimum.
reklamou

~
~

Označení provozoven
provozoven je
je žádoucí
žádoucí –
– jeho
jeho
Označení
funkce
je
především
orientační,
nikoliv
funkce je především orientační, nikoliv
propagační. Pomáhá orientaci a oživuje
propagační. Pomáhá orientaci a oživuje
parter města. I tato označení
parter města. I tato označení by však
by však měla respektovat základní
měla respektovat základní pravidla.
pravidla.

~
~

Označovat
Označovat provozovnu
provozovnu pouze
pouze bezprostředně
bezprostředně
na
na objektu,
objektu, ve
ve kterém
kterém se
se nachází.
nachází.

~
~

Neměla
Neměla by
by zakrývat
zakrývat výrazné
výrazné
architektonické
architektonické prvky
prvky budov.
budov.

~
~

Je
Je třeba
třeba dodržovat
dodržovat maximální
maximální velikost
velikost
písma.
písma.

~
~

Prvky
Prvky reklamy
reklamy musí
musí mít
mít menší
menší rozměry,
rozměry,
než
než plochy
plochy určené
určené kompozicí
kompozicí fasády.
fasády.

~

Reklama musí ctít kompozici a tektoniku
a tektoniku fasády.
fasády.

~
~

Barevnost by
by měla
měla být
být volena
volena dle
Barevnost
dle kontextu
okolních
budov.
kontextu
okolních
budov.

~

Příklad 92: Nepřiměřené označení objektu
kina, jehož rozměry značně přesahují
potřebnou a účelnou velikost.

~

Příklad 93: Vystavení
Vyvěšení zboží
zbožído
doexteriéru
exteriéru
prodejny může být žádoucím oživením
ulice – jde o projev, který se každý den
obměňuje. Dozajista navíc zaujme
kolemjdoucí lépe, než jakákoliv
konvenční reklama. Při větší četnosti
použití by už však tento způsob působil
ve veřejném prostoru rušivě.
velmi rušivě.
Secondhand, Ul. Žižkova.

Příklad 90

Příklad 87

Příklad 91

Příklad 88

Příklad 89

Příklad 92

Příklad 93
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2

3

~

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 poškozují vizuální
identitu místa.

MASNA U
KLOBÁSY
KONZUM

HERNA
Tel: 420 421 422
Email: mame@bednicky.cz

~

Každá provozovna by měla mít pouze jedno označení, pokud se nachází na nároží, pak označení
dvě. Mnohočetné označení je matoucí a nevypadá dobře.

GRINGOTTOVI

MASNA U KLOBÁSY

ELEKTRONIKA

Máme nejvyšší poplatky!

MASNA U
KLOBÁSY

MASNA U
KLOBÁSY
MASNA U
KLOBÁSY

MASNA U
KLOBÁSY

MASNA U
KLOBÁSY
MASNA U
KLOBÁSY
MASNA U
KLOBÁSY

KONZUM

ELEKTRONIKA

MASNA U KLOBÁSY
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5

~

Označení provozovny by mělo obsahovat pouze název, případně její zaměření.
Další informace jsou většinou přebytečné a zbytečně odpoutávají pozornost od podstatného
sdělení.

VEČERKA

TEL: 800 700 600
Email: večerka@potraviny.cz
OVOCE, PIVO A ZELENINA

VEČERKA

~

Podle zákona o živnostenském podnikání musí být provozovna trvale a zvenčí viditelně
označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
a jeho identifikačním číslem osoby.

~

Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je
umístěna organizační složka zahraniční osoby.

~

Tyto informace je vhodné umístit jako profesionálně vytvořené označení - nejlépe jako polep
z řezané grafiky na plochu dveří nebo výkladce.

~

Barevné řešení označení je dobré koncipovat jako jeden celek s fasádou objektu.
Je dobré používat obdobné odstíny v kontrastním jasu - tmavé odstíny na světlou fasádu
a naopak.

MASNA U
KLOBÁSY
KONZUM

HERNA

KONZUM

ŘEZNICTVÍ

Tel: 420 421 422
Email: hrajeme@bednicky.cz

GRINGOTTOVI
Máme nejvyšší poplatky!

ELEKTRONIKA
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6

~

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

~

Vhodnější je volit označení provozovny z jednotlivých písmen přímo na fasádě / výloze
provozovny. Označení na cedulích je méně vhodné.

KVĚTINY
KVĚTINY

PIVOVAR

MASNA U KLOBÁSY

PIVOVAR
~
~

Příklad 94:
více
než
dvou je
typů
Použití
vícePoužití
než dvou
typů
písma
nežádoucí.
Sdělení se
pak stává
hůře
písma je nežádoucí.
Sdělení
se pak
stává
čitelným
a zmateným.
hůře čitelným
a zmateným.

KVĚTINY
U VLASTY
MASNA U KLOBÁSY

otevřeno 9 - 17

ORCHIDEJE
OLEANDRY

D
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7

8

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

~ Výstrče sloužící k označení provozovny:

BAR
BAR
BAR

HERNA
Tel:
Tel: 420
420 421
421 422
422
Email:
Email: mame@bednicky.cz
mame@bednicky.cz

ELEKTRONIKA

~

KONZUM

Umístění a rozměry výstrče

ELEKTRONIKA

400

HOT
DOG

HOT
DOG

rohlíky v párku
kečup a
a hořčice
hořčice
kečup
ZDARMA
ZDARMA

HOTDOG
parecky@rohliky.cz
parecky@rohliky.cz
+ 420
420 555
555 666
666 777
777
+

párky v rohlíku

100

400
400

MASNA U
KLOBÁSY
KONZUM

BAR
BAR
BAR

22 200
200

MASNA

Pokud je v objektu více provozoven, výstrče i jejich umístění by měly mít jednotný
charakter. Je třeba umístit pouze jednu výstrč na provozovnu, pokud je orientována do více
ulic, pak jednu do každé ulic. Stejně jako u označení provozovny by měla výstrč nést pouze
zásadní informace (označení provozovny, příp. logo).

MASNA

~

D
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~
~

~

~

~

~

~

~

~

~
~

~
~

~

~
~

Nabídkové tabule slouží k ukázání
aktuální nabídky provozovny.
Není žádoucí používat nabídkové tabule
s logem dodavatelů či jinými.

~

Je třeba se vyvarovat zářivých barev
a přehnaně výrazných nápisů.

~

Je žádoucí umístit max. 1 vitrínu
či tabuli na provozovnu.

~
~

Prosvícené nabídkové tabule nejsou
vhodné.

~

Výlohy by neměly být celoplošně
polepovány – výloha slouží
k prezentování zboží a ke komunikace
provozovny a parteru a tím jej oživuje.
Je tedy žádoucí tuto funkci v maximální
míře zachovat. Vhodné je udržet zakrytou
plochu výlohy pod 20% z její celkové
plochy.
Příklad 94:
95: Použití
Reklama více
navržená
pro typů
Příklad
než dvou
písma
není výlohu
vhodné.naSdělení
se pak
stává
konkrétní
konkrétním
místě
hůře
čitelným.
v konkrétní
dobu, s vysokou vizuální
kvalitou, dokáže zaujmout mnohem
Příklad
95: Reklama
navržená
efektivněji,
než běžné,
zbytečně křičící
pro
konkrétní
výlohu
konkrétním místě
panely.
Jelikož
jde onakrátkodobou
vreklamu,
konkrétní
s vysokou
vizuální
je dobu,
toto řešení
v pořádku,
kvalitou,
dokáže zaujmout
mnohem
kdyby se jednalo
o dlouhodobé
řešení,
efektivněji,
nežrozsáhlý
běžné, zbytečně
nebyl by takto
polep už křičící
vhodný.
panely.
Jelikož
jde o krátkodobou
Květinářství
Plantica,
ul. Husova.
reklamu, je toto řešení v pořádku,
kdyby se jednalo o dlouhodobé řešení,
Reklama neoznačující provozovnu by měla
nebyl by takto rozsáhlý polep už vhodný.
být evidována, regulována a může být
Květinářství Plantica, ul. Husova.
městem zpoplatněna. Evidence pomůže také
v boji proti nelegální reklamě.
Reklama neoznačující provozovnu by měla
být evidována, regulována a může být
Umístění
těchto ploch
zredukuje
množství
městem
zpoplatněna.
Evidence
pomůže
nelegálně
vylepované
reklamy
také v boji proti nelegální reklamě.
a umožní její postihování sankcemi.

Umístění těchto ploch zredukuje množství
Pro tuto reklamu
musíreklamy
být vymezeny
nelegálně
vylepované
plochy,
které bude
spravovat
akonkrétní
umožní její
postihování
sankcemi.
město či jím určený správce.
Tytotuto
plochy
musí musí
být instalovány
Pro
reklamu
být vymezeny
na vhodných
místech,
respektujících
konkrétní
plochy,
které
bude spravovat
prostorové
veřejného
město
či jímsouvislosti
určený správce.
Tyto
plochyNesmí
musí působit
být instalovány
prostoru.
rušivě
na
vhodných kompozice.
místech, respektujících
z hlediska
Je vhodné je
prostorové
souvislosti
umisťovat do
prostoru sveřejného
velkou
prostoru.
působit
intenzitouNesmí
pohybu
osob, rušivě
aby došlo
zk hlediska
Je vhodné
cílenému kompozice.
předání informace
co je
umisťovat
prostoru
velkou
největšímudopočtu
lidí sbez
nutnosti
intenzitou
pohybuvyužité
osob, aby
expanze plochy,
pro došlo
reklamu.
k cílenému předání informace
co největšímu počtu lidí bez nutnosti
expanze plochy, využité pro reklamu.

~
~
~
~

~

~
~

~
~
~

~

~
~
~

~
~

~
~

Nabídkové tabule slouží k ukázání
aktuální nabídky provozovny.
Velkoplošná reklama
reklama je
je obecně
obecně uvnitř
uvnitř
Velkoplošná
Není žádoucí používat nabídkové tabule
města nežádoucí, protože je zpravidla
s
logem
dodavatelů
mimo
měřítko
chodceči
a jinými.
nepřináší tedy
veřejnému prostoru žádnou přidanou
Je třeba se
vyvarovat
zářivých
hodnotu.
Je určena
určena k
k vnímání
vnímání
vebarev
vysoké
hodnotu.
Je
ve
vysoké
a
přehnaně-výrazných
nápisů.
rychlosti
z
automobilu
a
rychlosti - z automobilu - atím
tím vytváří
prostředí
přívětivé
spíše
vytváří
prostředí
přívětivé
spíše
Je žádoucí
umístit
vitrínu
pro
automobily,
nežmax.
pro 1
lidi.
pro
automobily,
než
pro
lidi.
či tabuli na provozovnu.
Nevhodné je jak umisťování samostatných
Nevhodnépro
jenabídkové
jak umisťování
samostatných
Prosvícené
tabule
nejsou
objektů
reklamu,
tak zakrývání
objektů
pro reklamu,
tak zakrývání budov
vhodné.
budov
a dalších
architektonických
a dalších
architektonických
prvků
reklamou.
Reklama nesmíprvků
vytvářet
reklamou.
Reklama
nesmí
vytvářet
vizuální
prostorovou
bariéru.
Výlohy byani
neměly
být
celoplošně
vizuální ani
prostorovou
polepovány
– výloha
sloužíbariéru.
Příklad
96: Velkoplošná
reklama
k
prezentování
zboží a ke
komunikace
přes
celou
fasádu
objektu
je
nevhodná.
Příklad
96:a
Velkoplošná
reklama
přes
parteru
a tím
jej
oživuje.
provozovny
celou
fasádu
objektu
je
nevhodná.
Je tedy žádoucí tuto funkci v maximální
Reklama
na městském
mobiliáři
jezakrytou
míře
zachovat.
Vhodné
je udržet
nežádoucí,
často
deklasuje
Reklamavýlohy
na vizuálně
městském
mobiliáři
je
plochu
pod 20%
z její
celkové
mobiliář navizuálně
pouhý nosič
reklamy.
nežádoucí,
často
deklasuje
plochy.
Přijatelná
reklama
nareklamy.
sloupech,
mobiliář
naje
pouhý
nosič
sdružujících
orientační,
informační
Přijatelná
reklamanavržená
na sloupech,
Příklad 95:jeReklama
pro
či
dopravní
značení,
kde
však nesmí
sdružujících
orientační,
informační
konkrétní výlohu
na konkrétním
místě
zasahovat
do značení,
průchozího
čikonkrétní
dopravní
kdeprofilu;
však
nesmí
v
dobu, s vysokou
vizuální
na přístřešcích zastávek hromadné
zasahovat
průchozího
profilu;
kvalitou, do
dokáže
zaujmout
mnohem
dopravy, ale pouze ve směru opačném,
na přístřešcích
hromadnékřičící
efektivněji,
nežzastávek
běžné, zbytečně
než ze kterého přijíždí autobusy.
dopravy,
ale pouze
opačném,
panely. Jelikož
jdeveo směru
krátkodobou
než ze kterého
přijíždí
autobusy.
reklamu,
je
toto
řešení
v
pořádku,
Mobiliář by měl být volen tak,
kdyby
se jednalo
o dlouhodobé
řešení,
aby
nenabízel
příliš
hladkých ploch,
Mobiliář
mělrozsáhlý
být
volen
tak,už
aby
nebyl
by by
takto
polep
vhodný.
které
lze
snadno
polepit
nelegální
nenabízel
příliš
hladkých
ploch,
které
Květinářství
Plantica,
ul.
Husova.
reklamou.
lze snadno polepit nelegální reklamou.
Reklama neoznačující
provozovnu
měla
Reklama
kulturních institucí
by by
neměla
Reklama
kulturních
institucí
by
neměla
být
evidována,
regulována
a
může
být
být regulována tak přísně, jako ostatní
být
regulována
takinstituce
přísně,
jako
ostatní
městem
zpoplatněna.
Evidence
pomůže
také
reklama.
Kulturní
sídlící
reklama.
Kulturní
instituce
sídlící
v
proti
nelegální
reklamě.
v boji
historických
budovách
s omezeným
v
historických
budovách s omezeným
množstvím
transparentních
ploch mají
množstvím
transparentních
ploch je
mají
v
tomto směru
ztíženou
pozici,
tedy
Umístění
těchto
ploch zredukuje
množství
umožnit
informovat
svém
dění
vtřeba
tomtojim
směru
ztíženou
pozici,o je
tedy
nelegálně
vylepované
reklamy
pomocí
kultivované
reklamy.
třeba
jim
umožnit
informovat
o svém dění
a umožní
její
postihování
sankcemi.
pomocí kultivované reklamy.
Světelná
být vymezeny
příliš
Pro tuto reklama
reklamu nesmí
musí být
významným
prvkem.
Barevně
svítící
panely
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~

Velkoplošná reklama je obecně uvnitř
města nežádoucí, protože je zpravidla
mimo měřítko chodce a nepřináší tedy
veřejnému prostoru žádnou přidanou
hodnotu. Je určena k vnímání ve vysoké
rychlosti - z automobilu - a tím
vytváří prostředí přívětivé spíše
pro automobily, než pro lidi.

~

Nevhodné je jak umisťování samostatných
objektů pro reklamu, tak zakrývání budov
a dalších architektonických prvků
reklamou. Reklama nesmí vytvářet
vizuální ani prostorovou bariéru.

~

Příklad 96: Velkoplošná reklama přes
celou fasádu objektu je nevhodná.

~

Reklama na městském mobiliáři je
nežádoucí, vizuálně často deklasuje
mobiliář na pouhý nosič reklamy.
Přijatelná je reklama na sloupech,
sdružujících orientační, informační
či dopravní značení, kde však nesmí
zasahovat do průchozího profilu;
na přístřešcích zastávek hromadné
dopravy, ale pouze ve směru opačném,
než ze kterého přijíždí autobusy.

Příklad 97
96
Příklad 94
Příklad 94

~

Mobiliář by měl být volen tak, aby
nenabízel příliš hladkých ploch, které
lze snadno polepit nelegální reklamou.

~

Reklama kulturních institucí by neměla
být regulována tak přísně, jako ostatní
reklama. Kulturní instituce sídlící
v historických budovách s omezeným
množstvím transparentních ploch mají
v tomto směru ztíženou pozici, je tedy
třeba jim umožnit informovat o svém dění
pomocí kultivované reklamy.

~

Světelná reklama nesmí být příliš
významným prvkem. Barevně svítící panely
s nápisy jako otevřeno/zavřeno jsou
zcela nevhodné.

~

Příklad 97: Zcela nevhodné celoplošné
polepení výloh a použití křiklavého
a zbytečného světelného panelu.

~

Příklad 98: Přiměřené využití světelné
reklamy – využití neonů nemá za úkol
pouze upoutat pozornost, ale je
nositelem ideového a vizuálního sdělení.

Příklad 95
97
98
Příklad 95

Příklad 96
98
Příklad 96
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E.1. KATALOG DOPORUČENÝCH TYPOVÝCH PRVKŮ
Následující přehled popisuje
charakteristiky doporučených prvků
pro použití ve veřejném prostoru Humpolce.
Cílem je usnadnit jejich výběr a zajistit
vzájemný vizuální i funkční soulad v rámci
jedné celistvé koncepce veřejného prostoru.
Obecně je třeba použít soudobé prvky
jednoduchého designu. Doporučuje se použít
materiály přirozeně odolné a trvanlivé.
Barevnost by měla být volena přirozená
pro jejich materiál či RAL uvedené
v kapitole D - Povrchy.
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LAVIČKY

ODPADKOVÉ KOŠE

Vhodné jsou lavičky kombinující kovovou
konstrukci a dřevo (pro jeho haptické
kvality), případně odolné novodobé
materiály. Dřevěné části mají být ponechány
v jejich přirozené barevnosti. Kovové části
spíše štíhlé a subtilní, jednoduchého,
přímého tvarování.

Volíme je v nenápadném designu, z odolných
materiálů, v RAL odstínech, doporučených
v kapitole Povrchy.
~

Celoocelový uzavřený koš štíhlého
geometrického tvaru.

Odpadkový koš ve tvaru štíhlého válce.

~

Lavička s masivním roštem z dřevěných
desek, stažených nerezovými šrouby.

~

Lavička se sedákem a opěradlem
z desek z masivního dřeva.

~

~

Lavička s bočnicemi z recyklované a plně
recyklovatelné hliníkové slitiny
a lamely z masivního dřeva.

PŘÍSTŘEŠKY MHD
Měly by mít co nejjednodušší konstrukci
a neměly by bránit vizuálnímu kontaktu,
který je při vyhlížení autobusů důležitý.
Zároveň to zabraňuje vzniku míst bez
sociální kontroly – prosklené plochy.
~

~

Stolky a stoličky s odolnou ocelovou
konstrukcí se sedákem a stolovou deskou
z venkovního vysokotlakého laminátu.

Přístřešek se skleněnou střechou
a ocelovou zinkovanou konstrukcí
s práškovým lakem.

STOJANY NA KOLA
Žádoucí je co nejjednodušší, štíhlý design,
nepoutající na sebe pozornost, pokud zrovna
neplní svůj účel.
~

Jednoduchý stojan na kola z L – profilů.
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MŘÍŽE KE STROMŮM
Důležitá je volba mříže dostupné
ve čtvrtkovém i kulatém provedení
pro možnost analogického řešení
v různých situacích.
~

Zinkovaná mříž z ohýbaných ocelových
profilů.

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY
Zahrazovací sloupky: žádoucí je opět
co nejjednodušší a nejčistší řešení,
nepoutající pozornost, v barvách RAL
dle kapitoly Povrchy.
~

Válcový zahrazovací sloupek
s odlehčujícím zakončením ve tvaru
T z hliníkové slitiny.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Design svítidel je třeba sjednotit – není
žádoucí používat diametrálně odlišná
tvarová i barevná řešení v jednotlivých
částech města.
Je vhodné umisťovat lampy moderního designu
se štíhlým nosným sloupem a obdélnou
hlavicí s LED zdrojem osvětlení.
~

Lampa se štíhlým nosným sloupem
a obdélnou hlavicí.
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E.2 HUSTOTA OBYVATEL V HUMPOLCI

HUSTOTA OBYVATELSTVA
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E.3 ZDROJE

E.4 AUTOŘI
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VEŘEJNÉHO PROSTORU IPR. Manuál tvorby
veřejných prostranství hl. m. Prahy.
IPR Praha, 2014. ISBN 978-80-87931-09-7.

OK PLAN ARCHITECTS

dokumentu
patří
sdružení
HumpolecGo!
Poděkování za iniciaci tohoto
a finanční
podporu
tohoto
materiálu
patří Zdeňkovi Rýznerovi.

KANCELÁŘ ARCHITEKTURY MĚSTA. Zásady SML
pro výstavbu ve městě. Liberec, 2020.

~
~
~
~
~

Luděk Rýzner
Martina Váňová
Jakub Matyáš
Zuzana Rýznerová
Veronika Dvořáková Zinkaizlová

JEHLÍK, JAN. Rukověť urbanismu,
architektura poznávání a navrhování
prostředí. Ausdruck Books, 2016. ISBN
978-80-260-9558-3.

PARTERO

KAMIL MRVA ARCHITECTS, RADEK LESKOVJAN UAX!
DESIGN. PUSTEVNY - RADHOŠŤ, Manuál užívání
(SI) veřejného prostranství.
Moravskoslezský a Zlínský kraj, 2017.

ILUSTRACE

~
~

~

Jakub Finger
Marika Dumková

Nikola Všetečková

JAZYKOVÁ KOREKTURA

SITTE, CAMILLO. Stavba měst podle
uměleckých zásad. 2. české vyd. Brno: ÚÚR,
2012. ISBN 978-80-87318-21-8.

~

Michaela Machačová

VYDAVATEL
GEHL, JAN. Města pro lidi. Brno:
Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6.

OK PLAN ARCHITECTS s. r. o., Na Závodí
631, 396 01, Humpolec

GEHL, JAN. Nové městské prostory. 1. vyd.
Šlapanice: Era, 2002. ISBN 80-86517-09-8.

TISK

ATELIER PARTERO, Manuál zelených ploch
a práce s vegetací města, 2021

REPRO FETTERLE s.r.o., Náměstí Na Santince
2440/5, 160 00, Praha 6 - Dejvice

CITYTRAFFIC, s.r.o., Strategický plán
rozvoje města Humpolec, 2021

První vydání, rok 2021

ZEMAN, VÍT. Koncepce proluk / HUMPOLEC,
2018

ISBN:
ISBN:
ISBN:
ISBN:

978-80-908361-0-5
978-80-908361-2-9
978-80-908361-5-0
978-80-908361-7-4

sada výtisků
výtisk
webová sada
webové pdf

VERONIKA NOVÁKOVÁ, JAN ŠRÁMEK, Manuál dobré
praxe reklamy a označování provozoven
Žďár nad Sázavou, 2020

Společně měníme město.

E

74

MANUÁL

75

