
Na náměstí o náměstí 











12 kritérií kvality podle Jana Gehla 



Ochrana proti 
dopravě a nehodám 
 
-Ochrana chodců  
-Eliminování strachu z 
dopravy 



Ochrana proti 
kriminalitě a násilí 
  
-Živá veřejná sféra 
-Překrývání denních a 
nočních funkcí 
-Oči na ulici 
-Dobré osvětlení 



Ochrana proti 
nepříjemným 
smyslovým jevům 
  
-Vítr  
-Déšť  
-Chlad/horko  
-Zplodiny  
-Prach  
-Hluk  
-Oslnění 



Možnost chůze 
  
-Prostor pro pěší 
-Žádné překážky 
-Dobré povrchy 
-Přístup pro všechny 
-Zajímavá průčelí 



Možnost stát/zůstat 
   
-Atraktivní zóny pro stání 
-Opory pro stání 



Možnost se posadit  
   
-Zóny k sezení 
-Výhledy, slunce, lidé 
-Lavičky vhodné k 
odpočinku 



Možnost vidět  
   
-Zajímavé pohledy 
-Osvětlení 
-Pohledové vzdálenosti 



Možnost mluvit a 
poslouchat 
   
-Nízká hladina hluku 
-Městský mobiliář, který 
poskytne „konverzační 
ostrůvky” 



Možnost hrát si a 
cvičit 
   
-Motivace k tvořivosti, 
aktivitě, cvičení a hrám 
-Ve dne v noci 
-V létě v zimě 



Měřítko 
   
-Budovy a prostory 
navržené s ohledem na 
lidské měřítko 



Možnost užívat si 
dobrého počasí  
   
-Slunce/stín 
-Teplo/chlad 
-Vánek 



Pozitivní smyslové 
zážitky 
   
-Dobrý design a detaily 
-Kvalitní materiály 
-Krásné výhledy 
-Stromy, rostliny, voda 



Revitalizace náměstí 





Dočasné úpravy náměstí 
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