CELKOVÁ SITUACE M : 1 000

SITUACE M 1 : 10 000

CHARAKTERY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ M 1 : 2 000
KOSTEL SV. PROKOPA
KAPLE SV. BARBORY

NÁMĚSTÍ

PĚŠÍ ZÓNA

POŠTA

OBCHODNÍ ULICE

RINGPARK

ZDRAVOTNÍ ŠKOLA
LINIOVÝ PARK A
PROMENÁDA

DVORY

VSTUP DO MĚSTA,
PŘEDNÁDRAŽÍ
NÁDRAŽÍ
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SITUACE I. ETAPA A II. ETAPAM 1 : 500

PĚŠÍ ZÓNA

LINIOVÝ PARK - ZAČÁTEK PROMENÁDY U UL. SMETANOVA

ŘEZ A-A
PĚŠÍ ZÓNA
(I. ETAPA)
M 1 : 100

stromová alej
mobiliář, venkovní zahrádky
restaurací a kaváren

chodník

pás umožňující
krátkodobé podélné
stání v případě
jednosměrného
průjezdu

pěší zóna, střední část, (pojížděná část v případě
umožnění jednosměrného průjezdu od náměstí)

alej / zahrádky

pojízdná plocha (zásob.)

chodník

pojízdná dlažba

velkoformátová žulová dlažba

5.0

4.5

velkoformátová žulová dlažba

4.2

chodník pěší zóny mobiliář,
venkovní zahrádky restaurací a
kaváren

2.2

ŘEZ B-B
OBCHODNÍ ULICE
(II. ETAPA)
M 1 : 100

chodník

vozovka

parkovací záliv

chodník

mozaika

asfalt

kočičí hlavy

mozaika

6.0

2.0

4.0

4.0
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SITUACE III. ETAPA A IV. ETAPA M 1 : 500

LINIOVÝ PARK - CESTA OD NÁDRAŽÍ

přírodě
blízké louky

Intenzivní
trávník

přírodě
blízké louky

PŘEDNÁDRAŽÍ

MOBILIÁŘ
Na pěší zóně budou rozmístěny
lavičky ve tvaru židlí.
Osazením ve stínu či na
slunci vyzývají k posezení a
vytvoří neformální pohodovou
atmosféru venkovního obýváku.

Doporučené židle pro
předzahrádky stylově doplní
ulici.

ZELEŇ
Návrh zachovává a pracuje s
hodnotnými stávajícími stromy.
Alej krátkověkých bříz, hlohů
a kulovitých javorů pro špatný
zdravotní stav odstraňujeme.
Zeleň vstupujících obytných
parterů doporučujeme řešit ve
speciálním projektu„ sídliště“.
Nové převážně dlouhověké
druhy jsou vybírány podle typu
městského prostoru a místních
přirozených biotopů (acidofilní
a květnaté bučiny). Do protínajícího Ringparku a nového
liniového parku navrhujeme
solitéry či skupiny stromů vzrostlých parkových jako lípa,
javor, buk a jasan. Stromy
většího vzrůstu pro městský
prostor jsou druhým typem.
Jako adekvátní doprovod
hlavní městské komunikace
Nádražní volíme duby, do
aleje pěší promenády javory
a do předprostoru nádraží
lípy. Do menších městských
prostorů, do aleje pěší zóny
a obchodní ulice, do rastrů
parkovišť návrh doporučuje
použít podchodné stromy
menšího vzrůstu pro městský
prostor, konkrétně muchovník,
mrazuvzdorné jeřáby, javor
tatarský nebo okrasné jabloně.
Stromy budou chráněny proti
sešlapu kořenového systému.
Z kosených společenstev
používáme intenzivní trávník
na větších pobytových plochách. Pro dynamiku a diverzitu navrhujeme na menších
zbytkových plochách méně
často kosené extenzivní
trávníky, přírodě blízké louky či
nekosené trvalkové záhony.

SKLADBA DŘEVIN
1/ Stromy vzrostlé parkové
Solitérní či stromy ve
skupině v trávníku na větších
parkových plochách města
jako procházející „Ring
park“ a nový „lineární park“.
Druhy odpovídající místním
přirozeným biotopům jsou
lípa /Tilia cordata, Tilia
plathypylos/, javor /Acer
platanoides/, buk /Fagus
sylvtica/, jasan /Fraxinus
excelsior/.
2/ Stromy většího vzrůstu pro
městský prostor
Celky: alej z věkovitých
dubů /Quercus petrae/ jako
adekvátní doprovodný prvek
důležité městské komunikace
Nádražní, podchodná javorová
/Acer platanoides/ alej
nákupní třídy při lineárním
parku nebo solitérní či
skupinové lípy /Tilia cordata/ v
předprostoru nádraží.

3/ Stromy menšího vzrůstu pro
městský prostor
Celky: podchodná aleje obytné
ulice a pěší zóny ulice Nádražní
starého města, pravidelné
rastry v parkovištích,..Možné
druhy jsou muchovník /
Amelanchier lamarckii/,
mrazuvzdorné jeřáby /Sorbus
thuringiaca fastigiata/, okrasná
jabloň /Malus rudolph/, javor
tatarský /Acer ginnala/.

BYLINNÁ SPOLEČENSTVA
1/ kosené společenstvo
- ukázka přírodě blízké
louky náležící do koseného
společenstva (vlevo)
2/ kosené společenstvo
- ukázka intenzivního a
extenzivního trávníku
(uprostřed)
3/ nekosené společenstvo ukázka trvalkového záhonu
(vpravo)
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ŘEZ C-C PROMENÁDA (III. ETAPA) M : 100

předprostor bytových domů

lavice

trávník

chodník

parkovací záliv

betonová dlažba kočičí hlavy

15.0

3.0

2.0

vozovka
asfalt

parkovací záliv

chodník

kočičí hlavy betonová dlažba

7.5

2.0

3.0

víceúčelová plocha / tržiště / hřiště
mlat

10.0

běžěcká dráha
asfalt/polyuretan

promenáda

předzahrádky a vstupy do obchodů služby a obchody

velkoformátová betonová dlažba

betonová dlažba

6.0

6.0

2.5

ŘEZ D-D PŘEDPROSTOR NÁDRAŽÍ (IV. ETAPA) M : 100

nádraží

předprostor nádraží

přejezd MHD k nástupištím

předprostor nádraží

jízdní pruh

ostrůvek

jízdní pruh

promenáda

parčík

velkoformátová betonová dlažba

pojízdná dlažba

velkoformátová betonová dlažba

asfalt

asfalt

asfalt

velkoformátová betonová dlažba

trávník

10.0

9.5

25.0

3.0

3.0

3.0

6.0

19.0

MATERIÁLY
Na pěší zóně je použitá
velkoformátová žulová dlažba
obdobná dlažbě z nedávné
rekonstrukce náměstí Republiky.
Části pro chodce jsou dlážděné
větším formátem pohodlném pro
chůzi.

Vjezd dopravní obsluhy na pěší
zónu je pro zklidněn nájezdovým
prahem.

Na sídlišti jsou použity zejména
betonové dlažby. Podél
komunikace a parkovacích stání
je dlažba ve formátu 20x20cm,
stejně jako podél fasád obchodů a
služeb.

Odvodnění viceúčelových
mlatových a zpevněných
pobytových ploch jsou
zabezpečený nenápadnými
štěrbinovými odtoky.

Pojížděné části pěší zóny či
přednádražního prosotru jsou v
menším formátu řezané dlažby,
který je odolnější pro větší
zatížení.

V obchodní ulici je vozovka
z asfaltu kombinovaná s
parkovacími zálivy dlážděnými
žulovou kostkou a chodníkovou
žulovou řádkovou mozaikou.

Dlážděná parkovací stání začnou
postupem času prorůstat trávou.

Všechny hodnotné stromy budou
zachovány. Při nutnosti změny
výšky upraveného terénu budou
zabezpečeny podmínky pro
plnohodnotné dožití dřevin.

“Bežecká dráha” je z
probarveného asfaltu světle
hnědé barvy, aleternativně z
propustného polyuretanového
granulátu.

Pobytové schody v parku u Ivana
či sedací hrany v nakloněné
sídlištní krajině jsou přirozeným
mobiliářem, který je možné využít
pro sezení, skateing, parkour či
dětskou hru.

Naváděcí prvky pro nevidomé jsou
řešeny decentními nerezovými
knoflíky.
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Ochranné mříže rabátek stromů v
obchodní ulici a na pěší zóně.
V liniovém parku podél promenády
jsou rabátka mlatová bez
ochranné mříže, případně s
trvalkovým podrostem
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