Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči
Materiálové řešení povrchů
Návrh počítá se sjednocením povrchů v prostoru náměstí za použití tradičního přírodního kamenného materiálu
– žuly. Počítá se s maximálním využitím původní ochozené žulové dlažby, která bude přebrána a nově
uložena. Povrchy v prostoru náměstí jsou navrženy ve dvou úrovních s minimálním převýšením – chodníky a
ostatní plochy pro pěší jsou oproti komunikacím přizvednuty na výšku obrubníku 80-100 mm.
Navržené dlažby z přírodního kamene budou zastoupeny především štípanou žulovou mozaiku 40–60 mm
(všechny tři rozměry) šedého odstínu skládané jako kroužková dlažba, použitou na chodnících po obvodu
náměstí. Obvody objektů budou lemovány cca 500 mm širokou přídlažbou ze štípané žulové mozaiky 40–60
mm (všechny tři rozměry) šedé skládané do řádků. Komunikace jsou navrženy ze štípané žulové kostky drobné
80–120 mm (všechny tři rozměry) šedého odstínu, skládané jako kroužková dlažba. Parkovací stání jsou
oddělena pruhem velké štípané žulové kostky 160 x 160-250 mm výška 160 mm, šedého odstínu. Hlavní
plocha v západní polovině náměstí je diagonálně členěna pruhy širokými cca 500 mm ze štípané kostky drobné
80–120 mm (všechny tři rozměry) skládané do řádků, šedého odstínu. Plochy uvnitř tohoto členění jsou rovněž
ze štípané kostky drobné, ale skládané jako kroužková dlažba v okrově šedém odstínu. V místě křížení
diagonálních pruhů bude osazen tryskaný masívní žulový blok z tmavě šedé žuly. Po obvodu centrální plochy
bude chodník ze šípané žulové mozaiky 40–60 mm (všechny tři rozměry) okrově šedého odstínu skládané jako
kroužková dlažba. Obrubníky jsou navrženy ze světle šedé tryskané žuly (úseky, které jsou navrženy
v oblouku, budou skládané z obrubníků s příslušným poloměrem). Vyrovnávací liniové stupně podél hlavní
plochy náměstí jsou navrženy z masívních žulových tryskaných bloků ve světle šedém odstínu. Vjezdy do
objektů budou řešeny zkosenými nájezdovými obrubníky s kamenickou úpravou okrajů.
Úpravy související s řešením pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou
navrženy z polymerbetonové profilované dlažby se speciální hmatovou úpravou - reliéfní povrch, drážky. Po
obvodu varovného a (signálního) pásu bude s ohledem na zajištění hmatového kontrastu vložen pás š. 250mm
z řezaných žulových desek.
Mobiliář
Prostor náměstí bude osazen novým kvalitním mobiliářem, který zajistí dostatek míst k sezení, možnost
občerstvení, relaxaci. Při výběru mobiliáře byl kladen důraz na přírodní materiály, kvalitní design a řemeslné
zpracování, bezpečnost, životnost a snadnou údržbu. Veškerý mobiliář bude barevně sjednocen v tmavě
šedém metalickém odstínu dle RAL. Použité materiály jsou zejména ocel, litina, kvalitní masivní dřevo
nevyžadující povrchovou úpravu.
Po obou stranách centrální části náměstí budou v pravidelném rytmu umístěny lavičky. Na straně liniových
vyrovnávacích schodů v podobě kamenných bloků s dřevěnými sedáky a na protější straně typové lavičky
s opěrákem v kombinaci kovu a dřeva. K občerstvení a mytí rukou popř. ovoce je v hlavní ploše náměstí
v blízkosti místa určeného pro konání sezónních trhů navrženo pítko. V prostoru náměstí budou umístěny
rovněž další prvky městského mobiliáře, jako jsou odpadkové koše, patníky, stojany na kola, stromové mříže,
zastávkové přístřešky apod.
Veřejné osvětlení
Navržené veřejné osvětlení je řešeno sloupovými osvětlovacími tělesy umístěnými v pravidelném rytmu po
vnějším obvodu sloupu náměstí (výška cca 6 - 7 m). Sloupová svítidla budou umístěna rovněž při severním
okraji centrální části náměstí a budou orientovaná směrem do středu náměstí (výška cca 6 m). K doplnění
osvětlení hlavní plochy náměstí jsou navrženy svítidla zabudovaná v kamenných lavicích na straně liniových
vyrovnávacích schodů. Počítá se rovněž s nasvícením dalších prvků náměstí.
Bronzové desky v dlažbě
V prostoru centrální plochy náměstí navrhujeme umístit ve vazbě na kamenné lavice v liniových vyrovnávacích
stupních 8 bronzových desek zapuštěných do úrovně dlažby. Tyto desku budou obsahovat reliéfní typograficky
pojednaný text připomínající důležité časové mezníky ve vývoji a historii města – datum první zmínky, udělení
městských práv apod.

