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NÁDRAŽNÍ - MĚSTSKÁ TŘÍDA4

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.

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

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

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

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

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

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.

Dlážděná parkovací stání začnou 
postupem času prorůstat trávou.

 MATERIÁLY 

 ŘEZ C-C PROMENÁDA (III. ETAPA)   M : 100 

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

betonová dlažbabetonová dlažbatrávník asfalt/polyuretan velkoformátová betonová dlažba betonová dlažbamlatasfalt kočičí hlavykočičí hlavy

chodníkchodníklavicepředprostor bytových domů běžěcká dráha promenáda předzahrádky a vstupy do obchodů služby a obchodyvíceúčelová plocha / tržiště / hřištěvozovka parkovací zálivparkovací záliv

7.5 2.02.0 3.03.015.0 2.5 6.0 6.010.0

velkoformátová betonová dlažba velkoformátová betonová dlažba velkoformátová betonová dlažba trávníkasfalt asfalt asfaltpojízdná dlažba

nádraží předprostor nádraží předprostor nádraží promenáda parčíkjízdní pruh ostrůvek jízdní pruhpřejezd MHD k nástupištím

10.0 25.0 3.0 3.0 3.0 6.0 19.09.5

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

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

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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