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Vymezení řešeného území - Sídliště pod Květnicí

Vymezení v ortofotomapě Výřez z územního plánu



Fotodokumentace současného stavu 
A. Severní část s objekty občanské vybavenosti – ul. Králova



Fotodokumentace současného stavu
B. Středová část sídliště ul. Květnická, Králova, Osvobození a Dř

Ulice Osvobození

, Králova, Osvobození a Dřínová

Ulice Dřínová



Ulice Květnická

Ulice Králova



Fotodokumentace současného stavu  
C. Jižní část sídliště v ul. Květnická a Polní



Řešení sportoviště, workoutu a posilovacích prvků

Jednoduché posilovací prvky u pensionu

Sportoviště současný stav

Povrch hřiště z umělého trávníku Workoutové hřiště  - sestava dřevo a kov

Variantní řešení sportoviště – v klasickém a dřevěném provedení prvkůasný stav

sestava dřevo a kov



Řešení dětských hřišť

- použití přírodního dřeva koresponduje s ostatními navrhovanými prvky mobiliá
- provedení ze dřeva v barevném provedení v kombinaci s nerezovými prvky

Prvek cvrček u horního hřiště ul.Králova Kuk stakato v ul. Květnická

Variantní řešení drobných herních prvků – mravenec, vpravo využití dřeva z kácení

eva koresponduje s ostatními navrhovanými prvky mobiliáře a drobných staveb v prostoru sídliště
eva v barevném provedení v kombinaci s nerezovými prvky

Skluz sit stakato pod ul. Osvobození Kličkovací kůly na hřišti v ul. Květnická a Osvobození

Houpačka pro dospělé v ul. Květnická



Řešení dětských hřišť

- použití přírodního dřeva koresponduje s ostatními navrhovanými prvky mobiliá
- provedení ze dřeva v barevném provedení v kombinaci s nerezovými prvky

Prvek škuner hnízdo tvoří ústřední prvek na hřišti ´Polní ´ Kreslící tabule na h

eva koresponduje s ostatními navrhovanými prvky mobiliáře a drobných staveb v prostoru sídliště
eva v barevném provedení v kombinaci s nerezovými prvky

Kreslící tabule na hřišti ´Polní´ Houpací koník pro nejmenší děti na hřišti ´Polní´



Řešení drobných staveb

Úprava stávajících paravánů na odpad – kov ,dřevěné latě Řešení nových paravánů
– kov, dřevěné latě

Variantní řešení úpravy kontejnerových stání – kovová konstrukce, ocelová síť, popínavé rostliny

ešení nových paravánů na odpad a závětří domů Řešení odpočinkových míst se stolem

- koresponduje s úpravou staveb

, popínavé rostliny

Variantní řešení pítka u obchodu – kov, kámen



Variantní řešení mobiliáře

- nejednotné prvky, koncepčně nekorespondují  s navrhovaným ř
- prvky používané ve městě

Lavička Deluxe, profiba Plastový koš Prima Linea

- sídliště by mělo být materiálově a koncepčně sjednocené,  svým charakterem odlišné od jiných 

Kvalitní parková lavička dřevo,kov a křeslo (navrženo u penzionu) Jednoduchý tvarově

Varianta k trámovým lavicích na námJednoduché trámové lavice, modřín  nebo dub

 nekorespondují  s navrhovaným řešením ostatních prvků

Stojan na kola IKS urbania

 sjednocené,  svým charakterem odlišné od jiných částí města

Jednoduchý tvarově čistý koš 

Varianta k trámovým lavicích na náměstí

Variantní řešení stojanů na kola



Řešení naučných prvků – podpora osvěty a vztahu obyvatel k př

Přírodní lavice z pokácených kmenů Zvonkohra z kamenů

Broukoviště a zimoviště v okrajových částech

Interaktivní nau

ty a vztahu obyvatel k přírodním hodnotám

Zídka pro ještěrky

Vyvýšené bylinkové záhony pro seniory

Interaktivní naučné tabule Nádoby chráněného grilu



Řešení zeleně – liniové prvky – živé ploty a aleje

Řešení kvetoucích a listnatých alejí a solitér

Liniové živé ploty, sjednocení vchodů, odclonění parkovišť



Řešení zeleně – oživující prvky

Záhony tradičních růží v části Kukýrna

Jarní cibuloviny v trávníku 

Nízké kvetoucí  živé ploty, barevné keře

Jarní cibuloviny v trávníku – prodloužení doby kvetení pro drobný hmyz



Řešení zeleně – oživení odpočinkových míst trvalkovými záhony a podrosty

Záhony kvetoucích trvalek – náměstí pod obchodem

Stínomilné podrostové trvalky – odpočinkové místo nad ul. Osvobození

inkových míst trvalkovými záhony a podrosty


