
legenda šiřších vztahů legenda dopravní řešení

Císařské otisky stabilního katastru 1.pol. 19. stol. (barevně) a současná situace. Historická mapa ukazuje síť úvozových (polních) cest a původní hranice i okolí města. Úvozové cesty dnes připomínají vybrané vzrostlé stromy 
(lípy, buky), boží muka nebo např. vymezení pozemků (kolem školy).
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Sanaa, vstupní objekt farmy

Kamenný most v Lublani (Jože Plečnik)

Tyršův most v Jaroměři

řez A: Pěší zóna se stromořadím a s obousměrným provozem jízdních kol uprostřed 
(sdílený prostor  s aktivním parterem)

řez B: Jednosměrná zklidněná obslužná městská třída  se stromořadím a 
s obousměrným provozem jízdních kol (sdílený prostor s dopravou): lokálně obslužná 
ulice s dvěma stromořadími, s oboustranným parkováním, obousměrným provozem 
jízdních kol a s chodníky (variantně lze do budoucna předpokládat slepou ulici 
s obousměrným lokálním provozem a průjezdy MHD v obouch směrech)
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Pohled na zdravotnickou školu a panelové domy v místě božích muk a nové úvozové cesty s  
extenzivní zelení. Obousměrná městská ulice s podélným parkováním po obou stranách, s odd-
ěleným provozem jízdních kol na každé straně a odděleným prostorem pro pěší se stávajícícm 
a novým stromořadím 
(variantně lze řešit cyklopruh jako ochranný cyklopruh ve vozovce). Městská ulice (třída), ulici 
zklidňují čtyři stromořadí a oddělení pruhů stromy (vídeňský Ring)

Pohled na zdravotnickou školu a panelové domy v místě božích muk a nové úvozové cesty s  
extenzivní zelení. Obousměrná městská ulice s podélným parkováním po obou stranách, s odd-
ěleným provozem jízdních kol na každé straně a odděleným prostorem pro pěší se stávajícícm 
a novým stromořadím 
(variantně lze řešit cyklopruh jako ochranný cyklopruh ve vozovce). Městská ulice (třída), ulici 
zklidňují čtyři stromořadí a oddělení pruhů stromy (vídeňský Ring)

Žulové zídky a obrubníky podél travnatých ploch panelových domů (možná inspirace: West8 - Londýn)
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Žulové kostky, štípané, vel: 10x10x10cm, kladené na koso. Dělící 
pás: Žulová dlažba (18x14cm) většího formátu kladené do řádků

Pěší zóna, styk dělení (dělící středová a pozemková linie):
Žulové kostky, štípané, vel: 10x10x10cm, kladené na koso. Dělící 
pás: Žulová dlažba (18x14cm) většího formátu kladené do řádků

Jednosměrná městká třída, vodící linie:
Žulové kostky, štípané, vel: 10x10x10cm, kladené na koso. Dělící 
pás: Žulová dlažba (18x14cm) většího formátu kladené do řádků, žu-
lová vodící linie (žlábkování v hladké žulové velkoformátové dlažbě)

Mostek a detail osvětlení:
Pochozí plochy: Žulové kostky, štípané, vel: 10x10x10cm, klad-
ená na koso a do řádků, zídky: masív žula, hrany s atyp detailem, 
stožárové osvětlení (masív žula a prosklení)

Stávající chodníky: 
Žulové kostky, štípané, vel: 10x10x10cm, kladená jako vějířovitá, 
obrubníky/ zvýšené zídky: žula, v obloucích s radiusem 

Nová cesta pro pěší, „úvozová cesta“, štípaná žula, nepravidelný 
rozměr (rulová nepravidelná dlažba)

Lampa městská, Thorn Avenue Deco, 
stávající, v= 5000mm

Parková lavička s opěradlem, dřevěná 
s litinovou konstrukcí, bílá Odpadkový koš, žárový pozink

Patník se znakem města, Isak, 
hliníková slitina Stojan na kolaPítko

Lampa uliční- silniční, oboustranný 
reflektor, I Guzzini, Ufo

Lampa uliční- silniční, jednostranný 
reflektor, I Guzzini, Ufo

Pěší zóna, sdílený prostor s aktivním parterem

Nový mostek (brána do města) a přilehlý park s vodní plochou
Boží moka s úvozovou cestou a extenzivní zelení (vpravo 
stromořadí s pruhy pro pěší, cyklisty, parking a komunikaci)




