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Cílem naší práce bylo poukázat na to, že stačí i malých změn, aby se veřejné 
prostranství v Červeném Kosteleci stalo přijemnějším k pobývání, trávení volného 
času nebo už jen k prostému projití. Při mapování možných změn jsme se zaměřili 
na umístění mobilních betonových květináčů a městského mobiliáře, zastarávající 
veřejné osvětlení, nevhodný výběr městské zeleně, různorodost povrchů, ne-
průchodnost míst, duplikace reklamních vývěsek a mnoho dalšího. Město Červený 
Kostelec má zpracovaný Manuál jednotného vizuálního stylu města, chybí však 
jeho použití ve veřejném prostranství.  
Drobné zásahy prezentujeme formou srovnávacích fotografií. K jedné lokalitě patří 
vždy dva obrázky. První zachycuje stávající stav neutěšeného místa / lokality, 
druhý obsahuje zákres změn naznačujících možné zlepšení.
Snažíme se místům navrátit jejich důstojnost, reprezentaci, atraktivitu i pobytovou 
kvalitu. Zároveň poukazujeme na místa, která už kvalitní jsou. Stačí si jich pouze 
povšimnout a správně využít pro městský život. 
Doufáme, že některým obyvatelům města naše práce otevřela oči, zamysleli se a 
třeba i změnili názor na některé lokality, a budou se snažit svoji aktivitou přispět 
k lepší kvalitě veřejného prostranství ve městě. Jak už jsme zmínili, někdy ke 
zlepšení stačí jen opravdu málo ...

Obecná témata k zamyšlení nad stávající kvalitou veřejných prostranství

- Výběr kvalitních materiálů a povrchů, sjednocený mobiliář
- Poučená výsadba a údržba zeleně
- Odstranění překážek bránících plynulosti procházení veřejných prostranství
- Pobytová kvalita hlavních veřejných prostranství
- Preference chodce a cyklisty před automobilem
- Umístění parkovacích míst mimo významné městské prostory
- Regulace reklamy, zábor chodníku pro poutače, vývěsky
- Uměřenější používání dopravního značení, sdružování informací

001a - Nedůstojný předprostor radnice,  záhony a mobiliní květináče nevzhledné zeleně 
náročné na údržbu, nevhodně umístěná dopravní značka, nevzhledné zaplatování 
asfaltem na komunikaci
[ radnice na náměstí TGM ]

002a - Zbytkový prostor ve struktuře města, nevzhledná zeleň náročná na údržbu, 
bezpečnostní zábradlí v místě nejčastějšího přecházení komunikace
[ radnice na náměstí TGM ]

003a - Mobiliní květináče nevzhledné zeleně náročné na údržbu, preference automo-
bilismu před chodcem,  nevhodné využítí jednolitých ploch v historickém jádru města, 
visuální smog způsobený reklamou a barevností novostaveb
[ náměstí TGM ]

004a - Příjemné místo v centru města s potenciálem konání různých aktivit celoměst-
kého charakteru
[ plácek za kostelem sv. Jakuba většího ]

006a - Visuální smog, několik typů vývěsek, různorodost povrchů a materiálů   
ve veřejném prostranství, duplikace dopravního značení
[ předprostor hřbitova ]

008a - Nevhodné využítí jednolitých ploch neumožnujících retenci vody, nevhodná 
výška lineráních keřů vytvářející nebezpečné místo ve večerních hodinách, městský 
mobiliář
[ parkoviště v ulici Žižkova ]

005a - Umístění městského mobiliáře na hranici s vysokokapacitní komunikací, nevhod-
ně umístěná zeleň snižující význam morového sloupu
[ předprostor kostela sv. Jakuba Většího ]

007a - Zbytkový prostor zatravněné plochy náročný na ůdržbu, duplikace sloupků
[ předprostor kina Luník ]

009a - Mobilní květináče nevzhledné zeleně náročné na údržbu, špatný stav veřejného 
osvětlení, nevhodné umístění odpadkového koše
[ plácek na autobusáku ]

001b - Rozšíření prostoru před radnicí, zúžení profilu komunikace a přidání chodníku, 
vysázení trvalko-travnatých záhonů, odstranění nebo přesunutí dopravní značky 
zákazu vjezdu nákladních automobilů

Většina lokalit se nachází v samotném centru města Červený Kostelec, převážně před budovami s veřejnou funkcí

002b - Zlepšení pobytové kvality místa, rozšíření chodníku, nový přechod pro chodce, 
vysazení stromu, umístění městského mobiliáře a pítka

003b - Vysázení trvalko-travnatých záhonů, instalace městského mobiliáře, výsadba 
stromů, ponechání minimálního počtu parkovacích stání, změna povrchu, regulace 
reklamy na historických fasádach a barevnosti novostaveb

004b - Odstínění prostoru pomocí vhodné zeleně od sousedících soukromých zahrad, 
instalace městského mobiláře

006b - Sjednocení mobiliáře, odstranění nadbytečných prvků městského mobiliáře, 
odstranění nevhodné zeleně

008b - Změna povrchu parkoviště propustného vodě, vysazení stromů vytvářejících   
v letních měsících stín, sestříhání keřů do výšky 80 cm

005b - Přesunutí městského mobiliáře, odstranění nevhodné zeleně

007b - Využití stávající zídky k integraci sedací plochy, výsadba trvalko-travnatých 
záhonů, změna veřejného osvětlení s integrovaným značením autobusové zastávky, 
umístění koše dál od místa určeného k sezení

009b - Výsadba trvalko-travnatých záhonů podél cest, redukce počtu odpadkových 
košů, změna veřejného osvětlení
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