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ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY o Březové nad Svitavou

náměstí Svobody 

katastr města Březová nad Svitavou

Pardubický kraj

Česká republika

PRAHA

BRNO

PARDUBICE

Březová nad Svitavou

Březová nad Svitavou (německy Brüsau) je malé město (od r. 1999) po obou stranách histo-
rické česko-moravské zemské hranice, kterou tvoří řeka Svitava. V současné době má katas-
trální výměru 1270 hektarů a 1456 obyvatel. Většina místních zde nemá kořeny, odsun sudet-
ských Němců dosud zůstává velmi citlivou otázkou.
Městem vede problematická dvouproudová komunikace, která byla nejprve v 60. letech lemo-
vána alejí stromů jako vytyčení trasy pro automobily, obyvatelé pak ale postupně reagovali na 
agresivní technokratický vývoj pro ně nejpřirozenější formou: spontánním zasázením náměs-
tí stromy, vytvořením parku, místa klidu. Pro obyvatele jsou hlavními překážkami hluk a riziko 
nehod. To omezilo možnosti pro chůzi a pro sociální a kulturní funkce.
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Historicky bylo náměstí bez porostu jako většina podobných prostorů. Podle císařských ry-
tin stál ve středu náměstí špalíček, což opodstatňuje jeho délku. Hlavní prostor je bezpochy-
by severní část. Ta je podpořená barokním sousoším a památníkem. Druhý prostor je na úrov-
ni infocentra. Zde se v dnešní době nachází zastávka autobusu. Mezi těmito dvěma prostora-
mi je největší tok lidí a aktivit. Jižní cíp je zbytkový prostor vyplněný izolační zelení. Samotné 
náměstí svojí orientací vytváří dvě zóny, osvětlenou a neosvětlenou, podle toho se tu odehrá-
vají i aktivity.

Dříve obec vypadala tak, že lidé korzovali po celém náměstí. Nejezdilo tolik aut, náměstí slou-
žilo k trhům. V současnosti je to průjezd pro státní dopravu, v tom smyslu není udržováno pro 
užití obyvateli a zboží se prodává v kamenných obchodech.
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ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY o Březové nad Svitavou

návštěva lanového centra

1. návštěva města

vlaková stanice Březová nad Svitavou

5. března 2013 se uskutečnila první schůzka pracovního týmu. Schůzky se zúčastnila Len-
ka Janušková spolu sezahradní architektkou Lenkou Špirudovou a designérem Ondřejem Elf-
markem. Během dvou hodin byl vypracován plán a příprava podkladů pro analýzy.

Pro vytvoření studie Moravské náměstí byl sestaven tým, který byl tvořen Lenkou Januškovou 
spolu s Lenkou Špirudovou a Ondřejem Elfmarkem, kteří přijali žádost o spolupráci. Společně 
se vypracovala analytická část, situaci navrhovaného řešení, řezopohled, vizualizaci, booklet s 
rozborem navrhovaného řešení, fyzický 3D model navrhovaného řešení. Starosta přehodnotil 
možnosti územního plánování náměstí teprve na základě intervence, kdy byl pravidelně kon-
taktován kvůli jednotlivým zjištěním. Architektonická studie je tvořena podle toho, co lidé řek-
li, že chtějí.  Prostřednictvím ankety a workshopu byly s účastníky průzkumu dopracovány čty-
řem demokratické návrhy, které se vizuálně zpracovali.
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Anketa probíhala v období od 29. dubna 2013 do 10. května 2013. Pro anketu byli hlavními responden-
ty děti ze 7. a 8. třídy zdejší školy, obyvatelé domů na náměstí, hasiči,  zastupitelé, návštěvníci knihov-
ny, mateřského centra a zástupci zájmových organizací – fotbal, jóga, kynologové.Mezi 29. 4. a 10. 5. 
2013 odpovědělo 110 respondentů.
Anketa obsahovala spíše praktické otázky: „Co vám na současném stavu náměstí vadí nebo chybí?“, 
„Co se vám na současném stavu náměstí nejvíce líbí, co oceňujete?“, „Kudy nejčastěji chodíte přes ná-
městí?“ a zakreslení mapky.

ANKETA anketa pro obyvatele

Preferujete:  zelené náměstí
                        napůl zelené, napůl dlážděné náměstí
                        spíše dlážděné náměstí

Seřaďte (1-7) od nejdůležitějšího:  odpočinkové funkce
                                                                aktivity pro dospělé
                                                                aktivity pro děti
                                                                místo pro občasné tržiště
                                                                atraktivita pro turisty
                                                                reprezentativní funkce
                                                                parkování osobních vozidel

Uvítali byste:  pěší provoz + motorová doprava + cyklisté
                          pěší provoz + omezená motorová doprava* + cyklisté
                           *(dopravní obsluha, MHD zastávka, zásobování,..) 
                          pouze pěší provoz + cyklisté

Co vám na současném stavu náměstí vadí nebo chybí:

....................................................................................................

 Co se vám na současném stavu náměstí nejvíce líbí, co oceňujete:

..................................................................................................................

Vyhovovala by vám autobusová zastávka spíše: u školy
                                                                                        u hasičské zbrojnice
                                                                                        jinde ................................

Vyhovuje vám poloha a počet přechodů pro chodce?  ANO / NE

Ocenil(a) byste další přechod pro chodce spíše:  u kostela
                                                                                         u hospody
                                                                                         u kostela i hospody

Jste ochoten(ochotna) se podílet na realizaci nového náměstí?  ANO / NE

ANKETA nová tvář náměstí Březová nad Svitavou
zaškrtněte prosím vaši odpověď

odevzdejte prosím na Městský úřad do 10.5.2013 do 15:00

 OTOČTE PROSÍM NA DRUHOU STRANU

Kudy nejčastěji chodíte přes náměstí?

ANKETA nová tvář náměstí Březová nad Svitavou
zakreslete čarami

odevzdejte prosím na Městský úřad do 10.5.2013 do 15:00

POŠTA

HASIČI

INFORMAČNÍ
CENTRUM

ŠKOLA

RADNICE

KOSTEL

Děkujeme Vám za vyplnění ankety 
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RESPONDENTI: děti ve škole v 7. a 8. třídě
                            obyvatelé domů okolo náměstí
                            hasiči
                            mateřské centrum
                            zastupitelé
                            návštěvníci knihovny
                            zástupci zájmových organizací - fotbal, jóga, kynologové

NÁVODNÉ OTÁZKY ANKETY: „Co vám na současném stavu náměstí vadí nebo chybí?“
                                                  „Co se vám na současném stavu náměstí nejvíce líbí, co oceňujete?“
                                                  „Kudy nejčastěji chodíte přes náměstí?“ a zakreslení mapky

PREFERENCE VZHLEDU NÁMĚSTÍ: 55% zelené náměstí
                                                              45% napůl zelené, napůl dlážděné
                                                                1% dlážděné náměstí

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKTIVITY seřazeno sestupně: 24% odpočinek
                                                                                    17%aktivity pro děti
                                                                                    15% aktivita pro turisty
                                                                                    14% reprezentace
                                                                                    13% aktivity pro dospělé
                                                                                      9% občasné tržiště
                                                                                      8% parkování

DOPRAVA A PROVOZ NA NÁMĚSTÍ: 52% omezený provoz (zásobování, MHD)
                                                              29% chodci a cyklisté
                                                              19% plný provoz

UMÍSTĚNÍ ZASTÁVKY MHD: 36% zastávka BUS spíše u hasičské zbrojnice
                                                34% zastávka BUS jinde
                                                30% zastávka BUS spíše u školy

UMÍSTĚNÍ NOVÉHO PŘECHODU PRO CHODCE: 37% přechod u hospody
                                                                                  36% přechod u kostela i hospody
                                                                                  19% přechod u kostela

JE POČET PŘECHODŮ NA NÁMĚSTÍ DOSTATEČNÝ? 57%NE  43%ANO

POMOHLI BYSTE OSOBNÉ S REALIZACÍ NOVÉHO NÁMĚSTÍ? 59%ANO  41%NE

POČET ODPOVĚDÍ CELKEM: 110
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WORKSHOP pro obyvatele

Zajímavé náměty vznikly během workshopu 24. 5., kterého se zúčastnilo 18 osob ve věku od 18 do 70 
let. Účastníci se například shodli, že z prostoru před základní školou by se měla vyloučit motorová do-
prava a měl by plnit reprezentativní funkci. Parkování by odsunuli do jižnější části náměstí. Přišli na 
ideu prolnutí zpevněných a nezpevněných ploch. Náměstí by ideálně pojali jako centrální multifunkč-
ní plochu, se zónou pro odpočinek, ale také s prostorem bez bližšího určení funkce – pobytový trávník. 
Navrhovali umístění infotabulí, stojanů pro kola, košů, laviček s opěradlem a nových soch do prostoru 
náměstí anebo doplnění, případně nové ztvárnění pomníku.

Spolupráce vedení města i občanů se jevila jako velmi dobrá a vzájemně vstřícná. Pokud by se v tako-
vém duchu pokračovalo dál, mohla by se stát např. praktická pomoc při drobných stavebních pracích 
na náměstí jednou z motivací vzniku občanské společnosti.

      Počet osob (25)              18 osob rozděleno do 5 skupin
      Analytická část otázek 
1.  Preference poměru ploch zeleně/ zadlážděných ploch. 20 slepých map – zákresy každý individuálně 
--> ve skupině diskuse – zákres A3 společný.  Prezentace skupin (3min shrnutí, odůvodnění).  

2.  Funkční řešení. Kartičky (náladové obrázky + možnosti vpisování, dokreslování), A3 slepá mapa – po-
psat, vybrat obrázky, odůvodnit , prezentace skupin.

3.   Provozní vztahy (zaměření na omezený provoz). Kartičky (text: možnosti – parkování, zastávka bus, 
umístění tříděného odpadu), prezentace skupin (odůvodnění, závěry).

      Počet osob (25)              18 osob rozděleno do 5 skupin
      Intuitivní část otázek 
4.  Mentální mapa. Prázdné A4.

5.  Vystavení výsledků ankety, shrnutí závěrů.

6.  Proběhla dobrovolná diskuse za účasti starosty/místostarostky.
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WORKSHOP pro obyvatele

VÝCHODISKA:

1  před ZŠ bez motorové dopravy reprezentativní funkce možnost parkování
2  pěší provoz odsun od silnice dovnitř náměstí
3  2/3 plocha zeleně – různá kvalita, modelace prostoru
4  prolnutí zpevněných a nezpevněných ploch
5  vodní prvek
6  centrální multifunkční plocha
7  plocha pro odpočinek, vč. plochy bez bližšího určení funkce – pobytový trávník (fantazie)
8  mobiliář (infotabule, stojany pro kola, koše + lavičky s opěradlem)
9  sochy – doplnění, příp. nové ztvárnění pomníku

MOŽNOSTI:

1    přesun pomníku + nová podoba
2    pítko – umělecký objekt
3    barva – záhony, mobiliář
4    jednoduchost prvků
5    klikaté cesty (pomohou zastavit se v prostoru, zdržet se)
6    reprezentativní městská zeleň
7    ne příliš technické řešení – uměřený design malé obci
8    zpevněné cesty
9    slavnostní osvětlení (strom)
10  informace součástí mobiliáře
11  parkování (na straně u infocentra / na opačné straně náměstí)
12  krátkodobé pro rodiče dětí v ZŠ/ krátkodobé u pošty (1 + 1 invalidi)
13  parking pro učitele, ale mimo náměstí
14  krátkodobé – zásobování
15  zrušit dlouhodobé stání BUS
16  zastávka BUS mimo náměstí, příp. v jižní části či podél silnice – v obou směrech
17  kontejnery pro tříděný odpad – nové umístění
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KONCEPT popisy místaArchitektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201411

společně v ateliéru



„Náměstí se nachází v centrálním prostoru obce. V současné době není prostor téměř využíván. Hlavními příčinami jsou: podmáčená pochozí plocha, nedostatek mobili-
áře, hluk z motorové dopravy, nedostatek bezpečných přechodů z okolních ploch, nedostatečná atraktivita prostoru, chybějící prvky pro možné aktivity. V prostoru se na-
chází nevhodně umístěné historické objekty. Chybí mu umělecká hodnota a propojení s okolními plochami. Přiléhající široká západní ulice je téměř výlučně využívána pro 
parkování, což negativně přispívá k celkovému estetickému dojmu a snižuje atraktivitu prostoru z hlediska pobytu v něm. Okolní zástavba je určena primárně pro rezi-
denty. Mnohé z domů nabízejí služby obyvatelům. Jsou zde situovány také důležité veřejné budovy, jako je škola, kostel, pošta, informační centrum a radnice. Výsadby v 
prostorách náměstí jsou nesourodé. Velká část z nich již dožívá. Největší hodnotu z vysázených dřevin má jírovcová alej. Občané si s ní spojují obraz podzimu s barevnými 
listy a plody. Náměstí má vzhledem ke své poloze a ploše velký potenciál co se týče využití pro obyvatele. Není příliš možností jak zabránit hluku z dopravy, je však mož-
né přesunout pěší cesty, v současné době lemující zelený prostor, a to do samotného nitra. Pás zeleně složený z liniové výsadby stromů, doplněný nižší výsadbou keřů s 
možností kombinace s vyššími trvalkami by pocitově odsunul rychlou motorovou dopravu. Stávající dřevinné výsadby je možno ponechat na dožití, přitom však vysázet 
jejich zástupce, které je možno nově uspořádat a vytvořit tak linii otevřených a uzavřených ploch. Tím bude dána možnost dalšího využití náměstí. Pro zobytnění daného 
území je nutné doplnění mobiliáře a funkčních prvků, které sem pomohou vtáhnout obyvatele obce a všechny příchozí návštěvníky, a to různých věkových kategorií. Bře-
zová nad Svitavou je obcí s historickým pobytem sudetských Němců. Její současní obyvatelé nemají v území své kořeny, stejně tak nemají ani silný vztah ke své obci. Je 
tedy žádoucí dát jejímu ústřednímu prostoru novou tvář s novým duchem.“

                                                                                                                                                                                                                                           Lenka Špirudová  Březen 2013

„Uvažovala jsem o řadě možností, jakým způsobem „zlidštit“ prostor náměstí. Mé ideje se ubíraly především ke 
zpříjemnění pobytu obyvatel na náměstí, aby začalo plnit svou funkci ve smyslu centrálního místa k sociálnímu 
kontaktu mezi občany (např. umístění posezení pod stromy; otevření průhledů pro sedící vyklestěním keřů; umís-
tění aleje stromů lemující hlavní cestu pro pěší; zrušení chodníku mezi komunikací a zatravněnou plochou; umís-
tění osvětlení mezi stromy pro prosvícení jednotlivých prostor; zdůraznění historických akcentů – hraničník, pů-
vodní lampa z první poloviny 20. století, barokní sousoší, kamenný kříž).“

                                                                                                                                                             Lenka Janušková  Březen 2013

„Současný stav neodpovídá potřebám a požadavkům obyvatel. Náměstí je osázeno smíšenou zelení, zatravněno bez drenáže a rozděleno čtyřmi asfaltovými výjezdy napříč, které ruší cel-
kový výhled. Lidé se zde nezdržují, pouze procházejí, parkují svá auta nebo čekají na příjezd autobusu v nevhodně umístěné zastávce. Velkou nevýhodou je frekventovaná hlavní komunikace 
procházející podél celého náměstí, spojující Brno se Svitavami. Historickou dominantou jsou dva pomníky a kříž. Oba sakrální objekty jsou na protilehlých koncích náměstí. Mezi další domi-
nantní prvky patří prvorepubliková základní škola a budova infocentra v hanzovním stavebním stylu architektury. Dále je náměstí obklopeno především obchůdky, restaurací, poštou, hostin-
cem a hasičskou zbrojnicí. Náměstí je především místem pro setkávání, ale může také plnit další funkce – např. odpočinkovou, interaktivní, reprezentativní, sportovně relaxační, ap. V geogra-
fickém kontextu lokality, urbanistického členění města vycházejícího z historie a současných potřeb obyvatel, bych navrhoval náměstí rozčlenit na shromažďovací – reprezentativní a odpo-
činkovou – relaxační část v poměru asi 1/3 ku 2/3. Velmi důležité také bude vhodně definovat jednotlivé funkce. V horní části náměstí – bych navrhoval zanechat pouze dominantní vzrostlou 
zeleň, zvolil bych dlážděný povrch v různých měřítcích a doplnil jej po stranách mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši tak, aby na sebe co nejméně upozorňovaly. Pozornost bych spí-
še věnoval pomníku, adekvátně doplněnému osvětlením. Z horní – reprezentativní části by se volně přecházelo do zbylých 2/3 náměstí pozvolně zdlážděného do zpevněného povrchu. Tento 
přechod by byl patrný i skladbou a profilem zeleně – od květináčů až po plně zatravněnou plochu s cestičkami. Opět doplněno adekvátním mobiliářem v podobě informačních panelů o his-
torii města, atributu vody, dále lavičkami ve stínu korun stromů nebo např. uměleckými díly – nový pomník padlých II. sv. války. 
Jednou z motivací občanské společnosti může být například i vlastní pomoc při drobných stavebních pracech na náměstí. Prozatím se mi spolupráce vedení města i občanů zdá velmi dob-
rá a vstřícná, je vidět, že jim na budoucnosti jejich města asi opravdu záleží. Poctivě vyplněné anketní lístky i aktivita všech účastníků společného workshop nám určitě lépe osvětlí a zjed-
noduší rozhodování při výběru a koncepci jednotlivých prvků v prostoru.“

                                                                                                                                                                                                                                                                               Ondřej Elfmark  Březen 2013
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Nadzemní vedení VN

OP plynovodu

STL plynovod

Elektrická stanice rozvodné sítě

100 M N

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY plynovodyÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY plynovody

Plynovod vede rovnoběžně podél fasád na východní a západní straně náměstí.
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Radiový směrový spoj

Kabelové komunikační vedení

100 M N

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY kabelové komunikační vedení

 

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY kabelové komunikační vedení

Kabelové komunikační vedení a kanalizace je položeno po celém obvodu náměstí.
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Kanalizace splašková

Vodní útvar podpovrchových vod

Vodní útvar podpovrchových vod - tekoucí voda

Kanalizace dešťová

100 M N

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY vodovodní řád

Vodovodní řád

Inženýrské sítě: Ochranné pásma, dle ČSN

1) vodovodní potrubí do průměru 500mm včetně:     1,5m

2) kanalizace stoky nad DN 500:                    2,5m

3) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce:    1m

4) podzemní kabelová vedení místní i dálková:              1,5m

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY vodovodní řádArchitektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201415



Parkování

Autobusová zastávka

Chodci

Motorová doprava

100 M N

Přechod pro chodce

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY současná doprava

Vstup do území

Schromaždiště

Cyklotrasa

Hluk

Řeka Svitava

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY současná doprava

Pro obyvatele tohoto města jsou hlavními překážkami hluk a riziko nehod. To nejen omezilo možnosti pro chůzi jako formu 
přesunu, ale v ohrožení se ocitla také místa určená pro sociální a kulturní funkce. Výrazný hluk se šíří od dvouproudové komu-
nikace a od vlakové tratě. Stávající provoz se vyznačuje silnou motorovou dopravou. Na dvouproudovou komunikaci je napo-
jena komunikace s možností omezení provozu. Není zde vyznačené  parkování, parkovat je možné po obvodu všech ohraniče-
ných ploch a podél chodníků, ve středu náměstí je autobusová zastávka.  Chodci mají k dispozici tři linie chodníků, dvě podél 
fasád domů a třetí vede podél vozovky blíže ke středu náměstí. Jeden přechod pro chodce přes hlavní komunikaci je umístě-
ný v severovýchodní části mezi prvním ohraničenou částí zeleně a obchodem s potravinami. Cyklotrasa zcela chybí. Tři hlavní 
vstupy na náměstí jsou definovány od řeky a ze severní a jižní části komunikace. Shromaždiště se nacházejí především před 
hlavním vstupem do školy, před poštou a v prvním zeleném segmentu mezi pomníky a fontánou. Ve druhém zeleném seg-
mentu je hlavní místo pro konání veřejných akcí (masopust). Za domy v západní části náměstí teče řeka Svitava.  Ze stávající 
provozní analýzy vyplynul návrh ponechání motorové dopravy pouze na dvouproudové komunikaci, ale na zbylých komunika-
cích by byla motorová doprava pro rezidenty a MHD. Pro parkování to znamená podélné stání a vyhrazená parkoviště pro sa-
nitku podél fasád v západní části náměstí, před školou příčné stání a mezi prvním a druhým ohraničeným segmentem zele-
ně navrhujeme autobusovou zastávku a parkoviště pro MHD.
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Parkování

Autobusová zastávka

Chodci

Motorová doprava

100 M N

Přechod pro chodce

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY návrh doprava

Vstup do území

Schromaždiště

Cyklotrasa

Motorová doprava (rezidenti, MHD)

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY návrh dopravaArchitektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201417



Kostel sv. Bartoloměje

Škola

Pošta

Městský úřad

100 M N

Hasiči

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY funkční rozdělení

Potraviny

Obchod

Hotel Národní dům

Restaurace u Pospíšilů

Pizzerie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pekárna - cukrárna

Kafé - bar

Infocentrum, knihovna, bankomat11

12

13

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY funkční rozdělení

V severní část náměstí byla postavena škola a pošta. Východní cesta je zcela zaplněna obchody a jinými funkcemi. Od masny, 
elektro, potraviny, drogerii, ovoce-zelenina, pekárnu-cukrárnu, přes informační centrum, tabák, Kafé-bar, Pizzerie, Restaura-
ce u Pospíšilů, Hotel Národní dům, po auto-příslušentsví. Na protější straně se nacházejí hasiči.
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Pomník - kříž

Barokní sousoší

Pomník padlých

Fontána

100 M N

Průhled

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY výtvarný návrh

Stromy listnaté

Škumpa

Jilm

Stromořadí

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY výtvarný návrh

Důležité body pro výtvarnou analýzu: jílm, škumpa, stromy listanté, stromořadí, průhled stromořadím, pomník padlým II.sv.v., 
barokní sousoší, pomník - kamenný kříž, fontána. Ve městě Březová nad Svitavou v bývalém sudetském městě stojí v kontra-
stu o pouhý metr od sebe barokní sousoší a pomník padlých II. světové války. Děti odcházející ze školy pravidelně vede ces-
ta sypaná štěrkem mezi těmito památníky a míří k fontáně. Přistoupíme-li z protějšího cípu, uvádí  rozsáhlé náměstí kamen-
ný kříž.  Ten jen vrcholem trojúhelníku, jehož dalšími body jsou hrušeň a lípa. Druhý, o trochu větší segment zeleň je březový 
háj ve tvaru poháru. Následuje třetí segment tvoří javory vysázené do kruhu kolem torza staré lampy, čtvrtý segment je kaš-
tanová alej - to je výměrou největší část. V posledním segmentu jsou dva památníky uzavřené v závorkách čtyř stromů - dvou 
škump, jílmu a břízy.
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Záplavové území Q 20

Záplavové území Q 5

Záplavové území Q 100

100 M N

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY záplavové územíÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY záplavové území

Do poloviny náměstí sahá záplavové území stoleté vody řeky Svitavy. Problematická je také vysoká hladina podzemní vod   
Povrch je zabahněn především na jaře po celé dva měsíce. Na katastru Březové je významné vydatné prameniště podzem-
ních vod. K jejich využití v Muzlově došlo na počátku 20. století. První březovský vodovod pro město Brno byl vybudován v le-
tech 1911 - 1913.
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Směs neuspořádané výsadby

Parkování vozidel

Vyřešit cyklisty

Nefunkční mobiliář

100 M N

Vyřešit a uspořádat parkování

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY problematická místa

Nedostatek přechodů pro chodce

Podmáčené plochy

Nereprezentativnost a nefunkčnost prostoru

Hluk

Stoletá voda

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY problematická místaArchitektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201421



Nemovitá kulturní památka

Území s archeologickými nálezy

100 M N

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY historický kontextÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY historický kontext

Za významné nemovité kulturní památky považujeme Kostel sv. Bartoloměje, boží muka, budovu informačního centra a ba-
rokní sousoší sv. Jana Nepomuckého.
Pomník padlým ve II. světové válce, kamenný kříž, fontána a hraničník vyznačují podstatné historické události.
Zajímavé jsou historické portály dveří a vrat domů, například čp. 40 na náměstí z roku 1837, čp. 384 z roku 1851, čp. 41 z roku 
1863., které tvoří hraniční linie, neboli setkání budovy s městem. Odehrávají se zde stejně důležité situace jako v samotném 
středu náměstí. Rozhovor, vcházení a vycházení, chůze podél průčelí, postávání na chodnících, postávání ve dveřích, nákupy, 
interakce, prohlížení výkladů, posedávání, posadit se vedle někoho, nahlížení dovnitř i ven. 
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ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY demografický vývoj

CELKEMrok

přistěhovali se

celkem

2000 1370

2001 1364

2002 1395

2003 1496

2004 1557

2005 1645

2006 1695

2007 1712

2008 1715

narodili se odstěhovali se zemřeli

M Ž celkemM Ž celkemM ŽcelkemM Ž

celkemM Ž celkemM Ž celkemM ŽcelkemM ŽCELKEMrok

Počet obyvatel Březové nad Svitavou 2000 - 2008

ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY demografický vývojArchitektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201423



ÚZEMĚ ANALYTICKÉ PODKLADY urbanistický kontext

I. vojenské mapování – josefské
1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

II. vojenské mapování - Františkovo
1836-1852, měřítko 1: 28 800

III. vojenské mapování - Františko - josefské
1876-1878 (Morava a Slezsko), 1877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 25 000

Müllerova mapa Čech z roku 1720 a Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve vydání z roku 1790
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Město v úrovni očí. 
„Obyvatelé měst přecházejí ulice tam, kde je to pro ně nejpřirozenější, vyhýbají se 
oklikám, překážkám, schodištím a schodům, všude dávají přednost přímým trasám. 
Když chodci vidí cíl své chůze, pustí se k němu nejkratším směrem. Jak dobrý pocit 
mají z přímé cesty, lze jasně vidět na náměstích podle stop ve sněhu a na bezpoč-
tu vyšlapaných stezek přes trávníky a parky. Zamířit ke svému cíli přímo je přiroze-
né, i když často v nešťastném, skoro komickém rozporu s architektonickými pravidly, 
jejichž výsledkem je pravoúhlé projektování města. Tyto pravoúhlé návrhy vyhlížejí v 
projektech úpravně a řádně, dokud nejsou rohy, trávníky a čtvercové plochy prošlapá-
ny všemi směry. Často není těžké předvídat preferované trasy chůze a zahrnout je v 
rozumné míře do návrhu komplexů nebo parkových úprav.“

                                                                                                                                                                       Jan Gehl, Město pro lidi, 2010
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MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Moravské náměstí je ústředním prostorem obce. Popisně by se dalo rozdělit na reprezentativní prostor před základní školou, dlážděnou centrální část, okrajové zelené 
pásy a plochu pro smíšený provoz a parkování.

• REPREZENTATIVNÍ PROSTOR PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
je severním vstupem na náměstí. Zde jsou navrženy záhonové výsadby, odpočinkový mobiliář a dva vodní prvky, ukazující na důležitost vody pro město Březová nad Svi-
tavou. Vodní prvky jsou ve tvaru kapek vody, přičemž jeden z nich je koncipován jako klidné vodní zrcadlo, druhý je doplněn o dynamické trysky, přinášející zvuk. Hrana 
vodních prvků obrácená do prostoru náměstí je rozšířená a slouží k sezení. 

• DLÁŽDĚNÁ CENTRÁLNÍ ČÁST
slouží k setkávání obyvatel a jejich odpočinku, a také k pořádání veřejných společenských akcí. Z tohoto důvodu je plocha náměstí ze 2/3 dlážděná. Dlažba je navržena 
v kombinaci světlé a tmavé mozaiky přičemž se tmavé kostky zahušťují směrem do středu, čímž navádí návštěvníky do hlavního centra dění.  Tato část je vybavena od-
počinkovým mobiliářem v podobě betonových lavic s dřevěným sedákem kopírujících linie náměstí a půlkruhových dřevěných pobytových lavic, doplněných o odpadko-
vé koše a popelníky. U jednoho ze západních bočních vstupů je umístěna informační tabule a mapa Březových. K bezpečnému pobytu jsou přemístěny stožárové lampy 
od silnice směrem do středu. Jejich funkčnost je posílena novými venkovními lustry, zavěšenými na lankách, upevněných na stožárech ve tvaru kužele.

• OKRAJOVÉ ZELENÉ PÁSY
mají za úkol oddělit náměstí od okolních ploch zatížených motorovou dopravou. Východní část je proto vyvedena v jemné terénní modelaci osázené kopretinovou loukou, 
dobře snášející městské prostředí. Oproti tomu je navržen pobytový trávník, kterému vévodí nový pomník obětem obou světových válek. Pomník přináší odkaz dnešním 
i budoucím generacím. Celá plocha slouží jako pietní místo a zároveň místo k odpočinku a setkávání lidí, čímž je poukázáno na těsné propojení života a smrti, součas-
nosti a minulosti. Pobytová západní část je lemována živým plotem pro vytvoření větší intimity.
Funkčnost zelených pásů je podpořena výsadbou javorů a habrů s  akcentem kvetoucích více-kmenných magnolií. Tyto dřeviny v budoucnu zcela nahradí současné do-
žívající dřeviny. V konečné fázi budou dřeviny objímat centrální otevřený světlý prostor náměstí.

• PLOCHY PRO SMÍŠENÝ PROVOZ A PARKOVÁNÍ
V západní části je v novém návrhu omezen dopravní provoz a ve velké míře ponechána funkce parkování. Návrh počítá s budoucím napojením na nové autobusové ná-
draží. Ve východní části budou mimo parkovací místa zřízeny zelené suchomilné kvetoucí pásy, které oddělí chodník pro pěší od rušné komunikace pro motorovou do-
pravu. Pro bezpečnější pohyb je zde plánován nový přechod pro chodce.

OKOLÍ KOSTELA
V okolí kostela je se přemění na klidné důstojné místo pro rozjímání. Bude zde jednosměrný provoz, parkování je z velké části přesunuto do dvora základní školy, ve kte-
rém se nepočítá s herní funkcí a pobytem dětí díky v budoucnu zřízené školní zahradě opodál. Nové zelené trávníky přechází v dlážděné pochozí plochy. Přídavná zeď 
pomůže oddělit prostor od rušného okolí. U ní jsou navržena místa k sezení. Stávající výsadby stromů jsou v návrhu částečně přesunuty. Terén těsně navazující na bu-
dovu kostela je koncipován jako plynulá modelace. Kolem budovy je nutné zřídit odvodnění.
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SITUACE komplexní řešení
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SITUACE kácení a prořez

KÁCENÍ A PROŘEZ

PIC sp.  Picea sp. – smrk
ULM sp.                Ulmus sp. – jilm
FAG sp.  Fagus sp. – buk
BPE  Betula pendula – bříza bělokorá 
RTI  Rhus typhina – škumpa
TCO  Tilia cordata – lípa srdčitá
PPU  Picea pungens – smrk pichlavý

Betula pendula – bříza bělokorá

Fagus sp. – buk

Fagus sp. – buk

Fagus sp. – buk

Fagus sp. – buk

Fagus sp. – buk

Picea pungens – smrk pichlavý

Picea pungens – smrk pichlavý

Tilia cordata – lípa srdčitá
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SITUACE kácení a prořez

KÁCENÍ A PROŘEZ

PIC sp.  Picea sp. – smrk
ULM sp.                Ulmus sp. – jilm
FAG sp.  Fagus sp. – buk
BPE  Betula pendula – bříza bělokorá 
RTI  Rhus typhina – škumpa
TCO  Tilia cordata – lípa srdčitá
PPU  Picea pungens – smrk pichlavý

Picea sp. – smrk

Ulmus sp. – jilm

Picea sp. – smrk

Picea sp. – smrk

Rhus typhina – škumpa

Picea sp. – smrk

Rhus typhina – škumpa
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SITUACE zeleň plošná

luční výsadby – typ Kopretinová louka - 01

parkový trávník - Travní koberec / trávník setý (automatická závlaha) - 02

štěrkové záhony na straně u info-centra + ostrůvky v silnici – 05
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ZELEŇ PLOŠNÁ

luční výsadby – typ Kopretinová louka - 01
parkový trávník - Travní koberec / trávník setý (automatická závlaha) - 02
záhony – trvalky a traviny (automatická závlaha) - 03
popínavé rostliny – u kostelní zdi - 04
štěrkové záhony na straně u info-centra + ostrůvky v silnici – 05
jarní efemery v trávníku u kostela - 06

SITUACE zeleň plošná

popínavé rostliny – u kostelní zdi - 04

jarní efemery v trávníku u kostela - 06
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SCHEMATA zeleň plošná

luční výsadby – typ Kopretinová louka - 01
parkový trávník - Travní koberec / trávník setý (automatická závlaha) - 02

štěrkové záhony na straně u info-centra + ostrůvky v silnici – 05
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SCHEMATA zeleň plošná

jarní efemery v trávníku u kostela - 06

záhony – trvalky a traviny (automatická závlaha) - 03

popínavé rostliny – u kostelní zdi - 04
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SITUACE mobiliář

odpadkový koš

odpadkový koš

odpadkový koš
popelník

popelník

popelník

dřevěné půlkruhy (paluby, podia) – 02, 02b

dřevěné půlkruhy (paluby, podia) – 02, 02b

oddělovací sloupky

betonové lavice s dřevěným sedákem

betonové lavice s dřevěným sedákem

betonové lavice s dřevěným sedákem
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SITUACE mobiliář

lavičky s vyššími područkami

lavičky s vyššími područkami

odpadkový koš

odpadkový koš
odpadkový koš

popelník

popelník
popelník

stojan na kola

dřevěné půlkruhy (paluby, podia) – 02, 02b

mříže na ochranu stromů

stojany na kola

betonové lavice s dřevěným sedákem

MOBILIÁŘ

pomníky:  mapa Březových u vodního prvku
    pomník obětem války na travnaté ploše

lavičky:  u kostela:   dřevený sedák a opěradlo – mmcité
   náměstí:   dřevěné půlkruhy (paluby, podia) 
                                    varianta jakákoli zajímavá pobytová dřevěná lavice 
                                    podium může být multifunkční, dá se na něm picknikovat
          
koše:  mmcité kulatý černý, všude stejné

popelníky:  zapíchavací s bet. základem

sloupky dopravní:    jednoduché kulaté černé 
stromové mříže:      jednoduché černé či pozink (mmcité)
stojany na kola:       uhýbaný L profil černý
vodní prvky:      betonové vany, výška 450mm (prefabrikát, či broušený odlévaný beton, 
                                   barva surová šedá či bílá, materiál železobeton) , 1 vana s tryskami, 2. bez efektu
                                   (vizuální požadavky na kvalitu betonu, 1 strana širší)

                                 * Barva sloupků, stojanů na kola, mříží pro stromy buď jen pozinkovaná ocel 
                                   či černá kovářská barva (u všech shodná)
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SCHEMATA mobiliář

zdi: u kostela: L (pokračování kamenné zdi) - 01
u chodníku: – kamenná směrem ke kostelu - 01

dřevěné půlkruhy (paluby, podia) – 02, 02b

dřevěné půlkruhy (paluby, podia) – 02, 02b

mmcité kulatý černý, všude stejné - 04

popelník zapíchavací s bet. základem – 03

Architektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201438



SITUACE osvětlení, pohledové zdi

nasvětlení stromů světla na lanech - 03

nasvětlení prostoru - světla na stožárech - 04

bodové nasvícení stromů - 02

Architektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201439



MOBILIÁŘ
světla: lampy, viz stávající – posunuty do prostoru náměstí
 bodová k nasvětlení zdí – 10 (reference efektu)
 bodová k nasvětlení stromů – 11 (efekt)
 bodová k nasvětlení pomníků
 na stožárech pověšené na lanech (viz poslané foto) - 12

SITUACE osvětlení , pohledové zdi

* přesun stožárových lamp od silnice od centrálního prostoru

nasvětlení kamenné zdi - 01

nasvětlení kamenné zdi - 01

bodové nasvícení stromů - 02
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SCHEMATA mobiliář osvětlení

stojany na kola: uhýbaný L profil černý   

bodové nasvícení stromů - 02

efekt vodní prvek

vodní prvek - betonová vana

nasvětlení stěny u kostela - 01

zahrazovací sloupek

betonové vany, výška 450 mm (prefabrikát, či broušený odlévaný beton, 
                    barva surová šedá či bílá, materiál železobeton) , 1 vana s tryskami, 2. bez efektu

nasvětlení stromů - 03

nasvětlení stromů - světla na lanech - 03

světla stožáry - 04
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SITUACE zpevněné povrchy

asfalt - probarvený černý (použití recyklátu ze současného asfaltu) - 01 

betonová dlažba - parkovací místa vně náměstí (použití stávající zámkovky, očištění WAP, 
spáry bílý křemičitý písek, spára dle specifikace výrobce)

divoká mozaika (příp mozaika 40x40x40mm, 4 strany řezané 2 štípané), (žula 
2 kontrastní odstíny šedé, příp. jiný barevně kontrastní materiál) na náměstí

Chdník /náměstí: inverze barev (% zastoupení tmavé, světlé mozaiky)
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SITUACE zpevněné povrchy

asfalt - probarvený černý (použití recyklátu ze současného asfaltu) - 01 

divoká mozaika (příp mozaika 40x40x40mm, 4 strany řezané 2 štípané), (žula 
2 kontrastní odstíny šedé, příp. jiný barevně kontrastní materiál) na náměstí

v prostoru dvora u ZŠ v pruzích střídajících se s trávníkem a štěrkem 
u kostela + obrysová linie parkovacích míst vně náměstí - 02

kostka žula 100x100x100mm – pojížděná cesta u kostela (jde až ke dveřím domů) - 03

nášlapné panely – u vodních prvků na náměstí (žula či beton) - 04 

štěrkový obsyp zdí - 07

ustupující trávník /dlažba - 05

štěrk / dlažba pro parkování - 06

štěrkový obsyp kořenového prostoru stromů - 08
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SCHEMATA zpevněné povrchy
řezaná dlažba - 02

štípaná kostka - 03

divoká dlažba - 02

štípaná dlažba - 02

pojezdová a pochozí 
štípaná dlažba 

02, 03

barevný asfalt - 01
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SCHEMATA zpevněné povrchy

betonové dílce (efekt) - 04

kamenné nebo betonové dílce
v místech s větším podílem trávníku - 05

 

kamenné nebo betonové dílce
v místech s nejmenším podílem trávníku - 05

 

obsypový materiál zdí - kamenná drť - 07

betonové nebo kamenné dílce s obsypem kamene (efekt) - 06
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SITUACE obrubníky

OBRUBNÍKY

                 modrá – parkový obrubník žulový š. 50mm - 01
                 černá – kovový obrubník (zámečniský výrobek) ocel pozinkovaná, tl. 5mm - 02 
                                                              nebo linefix super (kotvený do betonu pro udržení tvaru) - 03
                 červená přerušovaná – kostky (malé patníky např. 200 x 200 x 200mm)
                                                                        kolem parkovacích míst uvnitř náměstí - 04
                 zelená – silniční obrubník žulový š. 100 (příp. 150mm), dle návrhu dopravního inženýra - 05
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SITUACE obrubníky

OBRUBNÍKY

                 modrá – parkový obrubník žulový š. 50mm - 01
                 černá – kovový obrubník (zámečniský výrobek) ocel pozinkovaná, tl. 5mm - 02 
                                                              nebo linefix super (kotvený do betonu pro udržení tvaru) - 03
                 červená přerušovaná – kostky (malé patníky např. 200 x 200 x 200mm)
                                                                        kolem parkovacích míst uvnitř náměstí - 04
                 zelená – silniční obrubník žulový š. 100 (příp. 150mm), dle návrhu dopravního inženýra -05
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SCHEMATA obrubníky

obruba žula 50 mm - 01

silniční obrubník pojízdný, pochozí - 05

linefix - oddělení zpevněných a nezpevněných ploch - 03 alternativní zámečnický výrobek - oddělení zpevněných a nezpevněných ploch - 02

silniční obrubník pojízdný, pochozí - 05

materiál - 05

zahrazovací prvek - detail - 04

zahrazovací prvek - 04

zahrazovací prvek - detail násobení v parteru - 04 linefix - způsob použití - 03

Architektonická studie Nová tvář náměstí Březová nad Svitavou 2013 / 201450



SITUACE nové výsadby stromů a živých plotů

* V rámci prováděcí dokumentace je třeba ověřit půdní podmínky, je možné, že poté bude třeba některé druhy změnit.
  Stávající stromy zůstanou na dožití, poté budou zafrézovány (mimo ty, co kácíme – z důvodů viditelného špatné 
  ho zdravotního či z    kompozičních důvodů v místě vybudování nové funkční cestní sítě). Je třeba návrh zdravotních    
a ochranných opatření od dendrologa.

CBE - Carpinus betulus – habr obecný (výška 1200mm, šířka 500mm)

CBE - Carpinus betulus – habr obecný (výška 1200mm, šířka 500mm)

CBE - Carpinus betulus – habr obecný (výška 1200mm, šířka 500mm)

+FSY – Fagus sylvatica – buk lesní (výška 1200mm, šířka 500mm) 

+FSY – Fagus sylvatica – buk lesní (výška 1200mm, šířka 500mm) 

NOVÉ VÝSADBY STROMŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

rozpadlá alej podél silnice: CBE – Carpinus betulus – habr obecný (druh je vtroušen také na protější straně) - 06
nový vánoční strom: PST – Pinus strobus – borovice vejmutovka - 01 var. Picea omorika - Smrk omorika
kombinace javorů:  
ACR – Acer cappadocicum ´Rubrum´ - javor kapadocký (červené mladé listy) - 02
+ ASA – Acer saccharinum ´Pyramidale´ - javor cukrový (červené květy na jaře) - 03

APE – Acer platanoides ´Emerald Queen´- javor mléč (přední část u školy) - 04
APS – Acer pseudoplatanus ´Erectum´- javor klen (dolní část, blíže ke křížku) - 05

kvetoucí solitery: MST – Magnolia stellata – magnolie
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SITUACE nové výsadby stromů a živých plotů

* V rámci prováděcí dokumentace je třeba ověřit půdní podmínky, je možné, že poté bude třeba některé druhy změnit.
  Stávající stromy zůstanou na dožití, poté budou zafrézovány (mimo ty, co kácíme – z důvodů viditelného špatné 
  ho zdravotního či z    kompozičních důvodů v místě vybudování nové funkční cestní sítě). Je třeba návrh zdravotních    
a ochranných opatření od dendrologa.

* u kostela: pouze přesouváme některé stromy z nové výsadby

NOVÉ VÝSADBY STROMŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

rozpadlá alej podél silnice: CBE – Carpinus betulus – habr obecný (druh je vtroušen také na protější straně) - 06
nový vánoční strom: PST – Pinus strobus – borovice vejmutovka - 01 var. Picea omorika - Smrk omorika
kombinace javorů:  
ACR – Acer cappadocicum ´Rubrum´ - javor kapadocký (červené mladé listy) - 02
+ ASA – Acer saccharinum ´Pyramidale´ - javor cukrový (červené květy na jaře) - 03

APE – Acer platanoides ´Emerald Queen´- javor mléč (přední část u školy) - 04
APS – Acer pseudoplatanus ´Erectum´- javor klen (dolní část, blíže ke křížku) - 05

kvetoucí solitery: MST – Magnolia stellata – magnolie
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SCHEMATA nové výsadby stromů

CBE – Carpinus betulus – habr obecný (druh je vtroušen také na protější straně) - 06

PST – Pinus strobus – borovice vejmutovka - 01 var. Picea omorika - Smrk omorika
ACR – Acer cappadocicum ´Rubrum´ - javor kapadocký (červené mladé listy) - 02

+ ASA – Acer saccharinum ´Pyramidale´ - javor cukrový (červené květy na jaře) - 03

APE – Acer platanoides ´Emerald Queen´- javor mléč (přední část u školy) - 04 APS – Acer pseudoplatanus ´Erectum´- javor klen (dolní část, blíže ke křížku) - 05
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SCHEMATA nové výsadby stromů

CBE – Carpinus betulus – habr obecný podzim - 06

+ ASA – Acer saccharinum ´Pyramidale´ - javor cukrový podzim - 03

+ ASA – Acer saccharinum ´Pyramidale´ - javor cukrový podzim - 03

APS – Acer pseudoplatanus ´Erectum´- javor klen (dolní část, blíže ke křížku) podzim - 05

+FSY – Fagus sylvatica – buk lesní (výška 1200mm, šířka 500mm)  podzim
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SCHEMATA nové výsadby živých plotů

+FSY – Fagus sylvatica – buk lesní (výška 1200mm, šířka 500mm) -

CBE - Carpinus betulus – habr obecný (výška 1200mm, šířka 500mm) -

CBE - Carpinus betulus – habr obecný - podzim

živý plot - varianta sestřihu, prořezu

CBE - Carpinus betulus – habr obecný (výška 1200mm, šířka 500mm) -
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SITUACE sochařské prvky

Pomník padlým vojákům obou světových válek

Plastika mapa Březových

Kříž
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SITUACE sochařské prvky

Sousoší Sv.Jana Nepomuckého
Kříž u kostela
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SCHEMATA osazení sochařským prvkem

Položkový rozpočet na restaurátorské práce Kříže v obci Březová nad Svitavou, okr.Svitavy 

Popis položky Cena bez DPH, Cena s DPH 1. Restaurátorský průzkum 4.700 + 15% 5.405,- 
4. Očištění celé památky 13.400 + 15% 15.410,- 5. Lokální petrifikace kamenného materiá-
lu 3.600 + 15% 4.140,- 6. Doplnění chybějících částí 29.500 + 15% 33.925,- 7. Lokální barev-
ná retuš celé památky 26.400 + 15% 30.360,- 8. Lešení (nájem + montáž, demontáž) 21.000 + 
21% 25.410,- Zhotovení restaurátorské zprávy 2 x 3.500 + 21% 4.235,- Celková cena bez DPH 
102.100 Celková cena s DPH 118.885,-

Položkový rozpočet na restaurátorské práce sousoší Sv.Jana Nepomuckého v obci Březová 
nad Svitavou, okr.Svitavy 

Popis položky Cena bez DPH, Cena s DPH 1. Demontáž 11.000 + 15% 12.650,- 2. Transfér (do-
prava + jeřáb) 16.000 + 21% 19.360,- 3. Restaurátorský průzkum 6.700 + 15% 7.705,- 4. Očiš-
tění celé památky 18.400 + 15% 21.160,- 5. Lokální petrifikace kamenného materiálu 4.600 + 
15% 5.290,- 6. Doplnění chybějících částí modelace celého sousoší 39.500 + 15% 45.425,- 7. 
Rekonstrukce chybějících částí balustrády 48.000 + 15% 55.200,- 8. Lokální barevná retuš 
celé památky 26.400 + 15% 30.360,- 9. Transfér (doprava + jeřáb) 16.000 + 21% 19.360,- 10. 
Opětovné osazení sousoší 14.400 + 15% 16.560,- Zhotovení restaurátorské zprávy 2 x 4.000 + 
21% 4.840,- Celková cena bez DPH 205.000,- Celková cena s DPH 237.910,-

MgA. Ondřej Špás
Dobřenice 98, 503 25 Dobřenice
IČ: 72904160
tel.: 604 476 181, e-mail: ondra.spas@centrum.cz
povoleni k restaurovani MK ČR : 4139/2011 OPP
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SCHEMATA osazení sochařským prvkem

Pomník padlým vojákům obou světových válek
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ŘEZ náměstím příčný

místo řezu
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ŘEZ náměstím příčný

místo řezu
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ŘEZ náměstím příčný

místo řezu
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Projekční tým:              Lenka Janušková, Lenka Špirudová, Ondřej Elfmark

Důležité kontakty:

Městský úřad
Moravské náměstí 1
569 02 Březová nad Svitavou

MgA. Lenka Janušková
januskova.lenka@gmail.com 
tel. (+420) 733 122 011

Ing. Lenka Špirudová
lenka.spirudova@seznam.cz
tel. (+420) 777 190 676

MgA. Ondřej Elfmark
ondrej@elfmark.cz
tel. (+420) 608 362 438

Copyright 2014, autorské dílo podléhá platnému Autorskému zákonu, všechna práva vyhrazena,
obsah tohoto dokumentu nesmí být rozšiřován a rozmnožován bez vědomí autorského týmu

ZÁVĚR

„Myslím si, že důvodem, proč některá místa dělají dojem, je to že vám umožňují cítit 
se dobře. To znamená, že nemusí být krásná, drahá s výřečným designem, ale musí 
být hezká. Hezká jsou, když si děti hrají a smějí se. Hezká jsou, když na podzim slyší-
te kostelní zvony v tichém nedělním ránu. Hezká jsou, když ležíte na svých zádech v 
trávě s tváří otočenou k plujícím mrakům na obloze.“ 

                                                                                                                                                                                             Saelen, A.  2008
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