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hranice řešeného území

mlatová plochamlatová
plocha

kamenná dlažba
nepravidelná, 
velký formát

kamenná dlažba uspořádaná  
do vějíře, kostka 10x10 cm

kamenná dlažba pravoúhle 
uspořádaná, kostka 5x5 cm

kamenná dlažba 
pravoúhle 
uspořádaná 
kostka 10x10 cm
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1 nová poloha přesouvaného pomníku
2 místo na pítko/ nový umělecký objekt
3 linie dřevěných lavic
4 ponechaný průjezd pro auta
5 atypické pobytové sedací prvky, stoly
6 dřevěná plošina na sezení
7 atypický stojan na kola a konstrukce 
 na elektrické skříně
8 kamenný žlab na dešťovou vodu
9 parkování pro residenty
 (citlivě provedené značení v dlažbě)

odstraňovaný strom/ keř

navržený listnatý strom

stávající jehličnatý strom

extenzivní trvalkový záhon

habrový živý plot

trávník

pokračování stejného typu 
dlažby po celé délce j. mahena mlatový povrch

cibuloviny v trávníku

kamenná dlažba uspoř. do vějíře
kostka 10x10 cm

kamenná dlažba pravoúhle uspořádaná 
kostka 10x10 cm

kamenná dlažba pravoúhle uspořádaná 
kostka 5x5 cm

dřevěná plošina na sezení,
možnost podsvícení

pítko

nová poloha lamp

pamětní deska  
(upomínka na rodný dům A. Veselého)

stojany na kola

typový mobiliář, 
odpadkový koš

atypický mobiliář

umístění 
přesouvaného pomníku

kamenná dlažba
nepravidelná, velký formát
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Řešená plocha se nachází v centrální části Čáslavi v ulici J. Mahena, která 
přechází v pěší průchod do centra, kratší stranou přiléhá k ulici Masary-
kova, urbanisticky souvisí s jádrem města a náměstím Jana Žižky z Troc-
nova. V současné době je plocha převážně zatravněná s jehličnatým stro-
mem (douglaska tisolistá/ Pseudotsuga menziesii) v centrální části plochy 
a několika nespojitými výsadbami trvalek a keřů na konci své životnosti. 
Nachází se zde průjezd a vjezdy do škol a soukromých objektů. Východis-
kem k návrhu je také sousedství s budovou gymnázia a střední odborné 
školy a těsná blízkost ZŠ Masarykova. Návrh se soustředí jak na cel-
kovou čitelnost prostoru, tak na zobytnění plochy pro uživatele. Podélná 
osovost hlavní obdélníkové plochy byla ponechána a podpořena dvouřadým 
rastrem kvetoucích stromů (slivoň jezojská/ Prunus x yedonensis), která 
bude přerušena jedním ponechávaným stromem (douglaska tisolistá/ Pseu-
dotsuga menziesii). Hlavní obdélník je příčně rozdělen na několik menších 
obdélníků, kde se střídá zpevněná plocha se záhony a trávníkem, průjezd 
ke vjezdu do areálu gymnázia v centrální části plochy zůstává zachován. 
Plošné výsadby vegetace jsou tvořeny pásy extenzivních záhonů trvalek, 

travin a cibulovin, které se střídají s pásy intenzivně koseného trávníku, 
do nějž jsou vloženy pruhy nízkých jarních cibulovin. Plochy vegetace jsou 
přerušeny zpevněnými plochami s mlatovým povrchem, případně kamennou 
dlažbou. Podstatným bodem návrhu je předláždění řešené plochy a pěšího 
průchodu, kde byla zvolena následující kombinace povrchů: ulice J. Mahena 
a pěší průchod je z pravoúhle uspořádané kamenné dlažby (řezaná/ štíp-
nutá kostka 5×5 cm) uprostřed s kamenným odtokovým žlabem, průjezd 
a pobytová plocha v centrální části je z pravoúhle uspořádané dlažby 
(řezaná/ štípnutá kostka 10×10 cm), plocha pro pěší společně s parkovací 
plochou okolo obdélníku s vegetací je z kamenné dlažby uspořádané do 
vějíře (řezaná/ štípnutá kostka 10×10 cm),  jednotlivá parkovací stání bu-
dou citlivě naznačena jiným odstínem dlažby. Materiál těchto kostek bude 
pocházet ze stejného zdroje jako nedávno realizované dlážděné plochy 
v okolí hlavního náměstí a Kostelního náměstí. Plocha před památkově 
chráněným městským domem čp. 211 bude tvořena z velkých oblých kamenů 
podobně jako v okolí kostela sv. Petra a Pavla na Kostelním náměstí. 
Mlatová plocha před budovou střední školy je řešena jako venkovní pokoj 

s výškově rozrůzněnými prvky atypického dřevěno-kovového mobiliáře a 
dřevěnou plošinou na sezení okolo jednoho stromu. Na plošinu navazuje 
řada jednoduchých stojanů na kola a laťová konstrukce na elektrické skří-
ně. V této části budou přesunuty inženýrské sítě provozovatele ČEZ, a.s. 
tak, aby základy mobiliáře byly mimo ochranné pásmo těchto sítí. Centrální 
zpevněná plocha bude opatřena typovými lavicemi  příčně uspořádanými 
do linií, lavice u trvalkové výsadby budou mít opěradlo. Na plochu bude 
umístěno sochařsky pojaté pítko/ umělecký objekt. V případě pítka bude 
vytvořena prohlubeň/ rýha v dlažbě a prvek tak bude přeneseně plnit 
funkci vodního prvku ve veřejném prostoru. Na navrhovanou mlatovou 
plochu naproti městskému domu čp. 211 bude přesunut stávající pomník 
obětem válek a bezpráví, který bude umístěn na osu prostoru. Také tato 
plocha bude opatřena typovými lavicemi s opěradlem. Na kamennou plochu 
z velkých kamenů budou umístěny lavice bez opěradel. Řešená plocha bude 
doplněna o dva odpadkové koše umístněné dle situace.
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navržený listnatý strom
(Prunus x yedoensis)

extenzivní trvalkový záhon

habrový živý plot

mlatový povrch

citlivě provedené značení 
pro parkování v dlažbě

kamenná dlažba uspoř. do vějíře
kostka 10x10 cm

dřevěná plošina na sezení

odpadkový koš

stojany na kola

lampa veřejného osvětlení

možnost podsvícení plošiny

výška atypického mobiliáře

atypický mobiliář
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stromy
rastr kvetoucích stromů (v išeň jedoská)

Prunus yedoens is
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živý plot
habrový ž ivý plot

Carp inus betulus
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extenzivní záhony v pásech
záhon odolných trvalek s c ibulov inami atrakt ivní v průběhu celé sezony
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krátce stříhaný trávník s jarními cibulovinami
drobné jarní c ibulov iny , příp . trvalky vysazené plochách trávníku , možnost kvetoucího trávníku
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povrchy
kamenná dlažba různých formátů a uspořádání , mlatový povrch

kombinace různých vel ikostí kamenné kostky ( 10x10 , 5x5 cm) uspořádání do vě j íře ( 10x10 cm) pravoúhlé uspořádání ( 10x10 cm) pravoúhlé uspoř . (5x5 cm) žlab v kamenné dlažbě

neprav idelná kamenná dlažba mlatový povrch
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mobiliář i
dřevěné sedací prvky/ stoly/ dřevěná ploš ina

pásy neprav idelně uspořádaných dřevěných lav ic s opěradlem/ bez opěradla možnost podsvícení některých lav ic/ ploš iny

dřevěná ploš ina kolem stromumožnost vytvoření prvku s nabí jecí stan icí na telefony a j .
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atypické pítko
atyp ický umělecký ob jekt

možnost vytvoření už ité sochy - pítka z kamene

možnost kombinace s uměleckými úpravami v dlažbě - pr inc ip malé fontány
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pamětní deska
umístění před rodným domem sochaře A. Veselého - mater iá l kámen (var iantně kov)
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vizualizace – pohled do parku od ulice masarykova - var. 1 (odclonění živým plotem)
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vizualizace – pohled do parku od ulice masarykova - var. 2 (bez živého plotu)



15

vizualizace – pohled do pobytové plochy „pokoj ve městě“ - var. 1 (odclonění živým plotem v pozadí)
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vizualizace – pohled do pobytové plochy „pokoj ve městě“ - var. 2 (bez živého plotu)
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