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4 - Soukromé garáže podél jižní hranice areálu 

6 - Pohled zpět směrem k úrovňové křižovatce (směr ulice Liškova)6 - Účelová komunikace v zahrádkářské kolonie 5 - Rozdvojení účelové komunikce (vpravo odbočka do zahrádkářské kolonie)

3 - Uzavřený vjezd z účelové komunikace vedoucí podél jižní strany areálu 2 - Účelová komunikace podél východní hranice areálu

2 - Nový účelový vjezd do areálu (soukromá skláda suti a stavebního materiálu)1 - Východní pohled směrem do centra města (navazuje ulice Liškova)1 - Úrovňové křížení účelové komunikace na jižní hranici areálu



11 - Konec slepé účelové komunikace 10 - Další soukromá komunikace v kolonii (nepřístupná veřejnosti) 9 - Poutní kaple na rozcesní uvnitř zahrádkářské kolonie 

8 - Slepá úřelová komunikace vedoucí dále do kolonie 8 - Soukromá komunikace v zahrádkářské kolonii (nepřístupná veřejnosti)8 - Pohled na areál ze zahrádkářské kolonie (na horizontu vrch Mostka)

8 - Severní pohled přes pole mezi areálem a zahrádkářskou kolonií 7 - Západní pohled směrem do začínající zahradnické kolonie 7 - Jižní pohled směrem na vrch Radobýl (za horizontem ulice Michalovická)



16 - Pěší cesta vedoucí směrem k ulici Kamýcká16 - Západní pohled na areál z pěší cesty (na horizontu vlevo vrch Mostka)16 - Jižní pohled přes zahrádkářskou kolonii (směr Mlékojedy) 

15 - Pěší stezka k dolu Rychard14 - Soukromá komunikace vedouci k rozcestí v zahrádkářské kolonii13 - Severozápadní pohled na alej podél pěší cesty k dolu Rychard 

13 - Pohled přes areál na centrum města Litoměřic (směr Terezín) 12 - Severovýchodní  pohled z kolonie (na horizontu uprostřed vrch Bílá stráň)12 - Jihovýchodní pohled na areál (směr Terezín)



17 - Severovýchodní pohled z pěší stezky (na horizontu vrch Bílá stráň) 

18 - Druhý západní vjezd do areálu z účelové komunikace (výroba a skladování)18 - Účelová komunikace podél západní strany areálu (navazuje na pěší stezku) 18 - Západní vjezd do areálu z pěší stezky (výroba a skladováí)

16 - Severovýchodní pohled z pěší stezky (na horizontu vrch Bílá stráň) 16 - Severozádpaní pohled z pěší stezky (na horizontu vrch Bídnice) 

16 - Východní pohled na areál (směr Trnovany) 16 - Jihovýchodní pohled z pěší stezky (směr Mlékojedy) 16 - Severozápadní pohled z pěší stezky (na horizontu vrch Bídnice)



26 - Pohled severojižní osou areálu (od vstupu směrem k zahrádkářské kolonii)26 - Prostor technických služeb města (vlevo depozitář Národního muzea)25 - Hlavní vjezd do areálu ze severu (vlevo depozitář národního písemnictví)

24 - Účelová komunikace technických služeb města (vjezd z ulice Kamýcká)23 - Budova technických služeb města u hlavního vjezdu z ulice Kamýcká22 - Hotel Villa Singles (soukromý objekt)

21 - Prostor zastávky Na Bídnici u západní harnice areálu 21 - Budova spediční společnosti u západní hranice areálu 20 - Severovýchodní pohled na areál (uprostřed jedna z historických budov) 



32 - Jižní pohled směrem ke kolonii (komunikace zarostlá náletovou zelení) 32 - Pohled směremk výjezdu do ulice Kamýcká (vpravo dělostřelecké cvičiště)31 - Pohled východozápadní osou areálu (směrem od cvičiště)

30 - Komunikace vedoucí k prostoru původního dělostřeleckého cvičiště30 - Jižní pohled na historické budovy kasáren (směr Mlékojedy)29 - Pohled na spojovací můstek depozitářů národního písemnictví 

28 - Zpevněné plochy za státním oblastním archivem 27 - Východozápadní komunikace (vpravo státní oblastní archiv)27 - Východozápadní komunikace (vpravo depozitář Národního muzea) 



35 - Křížení severojižní a východozápadní osy (pomyslné centrum areálu)

37 - Objekty vojenského areálu naproti státnímu oblatnímu archivu  36 - Severní pohled na budovu vojenské akademie (velitelství) 36 - Pomník popraveným vojákům (v pozadí provizorní tělocvična)

34 - Vjezd na skládku z východozápadní osy 33 - Pohled východozápadní osou areálu (směrem od cvičiště)

33 - Pohled z východozápadní osy na skládku stavebního materiálu a suti 32 - Pozůstatky bývalého dělostřeleckého cvičiště  32 - Východní pohled do prostoru bývalého dělostřeleckého cvičiště 



40 - Skladovací haly vojenského areálu na konci severojižní osy 

39 - Pohled na vstup do budovy vojenské akademie (velitelství)

39 - Pohled severojižní osou směrem k uzavřenému jižnímu vjezdu39 - Pohled severojižní osou směrem k hlavnímu vjezdu z ulice Kamýcká 

39 - Severozápadní pohledn na budovu vojenské akademie (velitelství) 38 - Jihovýchodní pohled směrem na státní oblastní archiv 

38 - Jihovýchodní pohled na objekty vojenského areálu 38 - Severozápadní pohled na budovy vojenského areálu (vlevo tělocvična) 38 - Východní pohled na budovy býavlé jízdárny 
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[ZHZ] ZAHRÁDKOVÉ ZÁHONY
 

   - vizuálně atraktivní doprovodný prvek
   - spoluutváří celkové multisenzuální působení
   - předpoklad samovolného vznikání
   - v rámci soukromých zahrad nelze předepsat
   - lze vymezit vhodné pozice pro jejich vznik   - lze vymezit vhodné pozice pro jejich vznik
   - odkaz na zahrádkářskou kolonii a venkov

[TRZ] TRVALKOVÉ VÝSADBY
 []

   - široká škála barevných kombinací
   - velkoplošné kobercové výsadby
   - vhodné jako dělící bariéra v parteru
   - nenáročné druhy odolné vůči suchu
   - pivoňka, plamenka latnatá, kamzičník   - pivoňka, plamenka latnatá, kamzičník
   - oman pravý, mák východní, kosatce
   - orlíček obecný, zvonek klubkatý, sléz lesní
   - šater latnatý, lupina mnoholistá, kopretiny

[OZČ] OZDOBNICE ČÍNSKÁ (Miscanthus sinensis)
 Z

   - přirozeně rostoucí okrasná travina
   - invazivní druh, mnoho kultivarů
   - výška běžně 0,8 až 2 m
   - původem z Asie
   - květ červenavý, plodem semena   - květ červenavý, plodem semena
   - vhodné jako dělící bariéra v parteru
   - nenáročná a odolná vůči suchu

[HBR] HABR OBECNÝ (Carpinus betulus)
 

   - listnatý opadavý strom
   - zvolen druh ‘Flagistiata’
   - rostoucí solitér výšky až 25 m
   - výskyt od Evropy až po Írán
   - květ zelenožlutý, plodem oříšky   - květ zelenožlutý, plodem oříšky
   - listy na podzim žluté
   - vysoká sloupovitá koruna

[JRM] JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippocastanum)
  

   - listnatý opadavý strom
   - rostoucí solitér výšky až 30 m
   - původem z Balkánu
   - květ bílo až žlutočervený, plodem kaštany
   - kulovitá mohutná koruna   - kulovitá mohutná koruna

[HRO] HRUŠEŇ OBECNÁ (Pyrus communis)
 

   - ovocný listnatý opadavý strom
   - zvolen druh ‘Beech Hill’
   - rostoucí solitér výšky až 12 m
   - původem z Anglie
   - květ bílý, plodem hrušky   - květ bílý, plodem hrušky
   - úzká pyramidální koruna

[TŘO] TŘEŠEŇ OBECNÁ (Prunus avium)
 

   - ovocný listnatý opadavý strom
   - rostoucí solitér výšky až 35 m
   - původem z Přední Asie
   - květ býlý až růžový, plodem peckovice
   - listy na podzim oranžové až červené   - listy na podzim oranžové až červené
   - mohutná vejčitá koruna

[HLO] HLOH OBECNÝ (Crataegus laevigata)
 

   - trnitý listnatý opadavý keřovitý strom
   - rostoucí solitér výšky do 8 m
   - výskyt v Evropě, Africe i Asii
   - květ bílý nebo růžový, plodem malvice
   - listy na podzim žlutooranžové   - listy na podzim žlutooranžové
   - nízká keřovitá koruna

[DBZ] DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)
 Z

   - listnatý opadavý strom
   - rostoucí solitér výšky do 40 m
   - významná dřevina ve střední Evropě
   - květ zelenožlutý, plodem žalud
   - listy na podzim oranžové   - listy na podzim oranžové
   - štíhle vejčitá nebo nepravidelná koruna

[JŘB] JEŘÁB BŘEK (Sorbus torminalis)
 

   - ovocný listnatý opadavý strom
   - rostoucí solitér výšky až 25 m
   - běžný evropský suchomilný strom
   - květ žlutobílý, plodem malvice
   - listy na podzim červené   - listy na podzim červené
   - nízká vícekmenná kulovitá koruna

[JVB] JAVOR BABYKA (Acer campestre)
 

   - listnatý opadavý strom
   - rostoucí solitér výšky až 25 m
   - běžný evropský strom
   - rozsáhlý kořenový systém
   - květ zelenožlutý, plodem dvounažky   - květ zelenožlutý, plodem dvounažky
   - listy na podzim žlutooranžové
   - nízká vícekmenná polokulovitá koruna

[JŘO] JEŘÁB OSKERUŠE (Sorbus domestica)
 

   - ovocný listnatý opadavý strom
   - rostoucí solitér výšky do 15 m
   - běžný evropský strom
   - typický pro České středohoří
   - květ bílý nebo růžový, plodem malvice   - květ bílý nebo růžový, plodem malvice
   - plodí až ve věku 10 až 20 let
   - listy na podzim žlutooranžové
   - polokulovitá koruna



[VP] VEŘEJNÉ PÍTKO
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
 

   - v místech s větší koncentrací lidí
   - doporučený tlak 0,8 až 1,2 bar
   - rozměry 300x200x1010 mm

[OM] OCHRANÁ MŘÍŽ
 

   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - rámeček a vnitřní vyjímatelná výplň
   - s přídavným ochranným košem
   - v prostoru zpevněných ploch komunikací
   - rozměry 800(1000)x800(1000)x20(30) mm   - rozměry 800(1000)x800(1000)x20(30) mm

[DZ] DOPRAVNÍ ZÁBRANY PRO AUTOMOBILY
D

   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - ø 300 mm, výška 1040 mm
   - odnímatelné se zamykacím systémem

[SK] STOJAN NA KOLA
 

   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - variabilní modulové délkové rozměry
   - rozměry modulu 360x360 mm

[KN] KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
  

   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - vhoz i pro komunální odpad
   - bezpečnostní mezipodlaha (do 500 kg)
   - kontejner v betonové šachtě
   - vyprazdňování 2-hákovým systémem   - vyprazdňování 2-hákovým systémem
   - objem jednoho kontejneru 3 až 5 cbm

[BX] KRYCÍ BOXY PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - obložení z mořeného dřeva
   - uzamykatelná dvířka, větrací štěrbiny
   - variabilní modulové rozměry
   - rozměry modulu 680x745x1230 mm

[ASV] AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, VITRÍNA
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - prosklené části z bezpečnostního skla
   - montáž na základovou desku
   - včetně osazení oboustranné vitríny
   - rozměry 1560x2680x2500 mm

[DH] DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
S

   - mořené dřevo, pozinkovaná ocel
   - houpačky, lanové lezecké stěny
   - skluzavky, šikmé žebříky, prolézačky
   - kombinace s workoutovým hřištěm
     nebo cvičebními stroji pro seniory     nebo cvičebními stroji pro seniory

[KT] ČERNÁ KŘÍDOVÁ TABULE
 

   - lakovaná HDF deska, nemagnetická
   - rám z mořeného dřeva
   - umístění volně ve veřejných prostorech
   - různé velikosti a tvary

[OKP] VENKOVNÍ ODPADKOVÝ KOŠ, POPELNÍK
    - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - obložení z mořeného dřeva
   - vyjímatelná vnitřní vložka a víko
   - rozměry koše 360x415x860 mm
   - popelník ø 300 mm, výška 1040 mm

[PL2] PARKOVÁ LAVIČKA II.
 S 

   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - sedák z mořeného dřeva, bez opěradla
   - integrovaný stojan na kola
   - rozměry 1800x830x455 mm

[PL1] PARKOVÁ LAVIČKA I.
 

   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - příčle z mořeného dřeva
   - s opěrdalem a područkami
   - rozměry 1800x830x660 mm
   - výška sedáku 455 mm   - výška sedáku 455 mm



[MP] MLATOVÉ PĚŠINY
   - okrová barva, zrnitost 0-11 mm
   - ocelové obrubníky proti prorůstání trávy
   - pěší komunikace v parcích

[KOK] KAMENNÉ OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY
 

   - šedomodré žulové obrubníky a krajníky
   - obrubníky řezané do rozměrů 20(30)x20 cm
   - krajníky lámané do rozměrů 13(18)x20 cm
   - přímé i obloukové provedení
   - chodníky kolem hlavních veřejných prostorů   - chodníky kolem hlavních veřejných prostorů

[PS] PARKOVACÍ STÁNÍ
 

   - bílá žulová kostka
   - štípana do rozměru 6x6 cm
   - pokládána v průběžných pásech
   - pro vymezení stání v čedičové dlažbě

[KD4] KAMENNÁ DLAŽBA IV.
  

   - modročerná čedičová kostka
   - štípana do rozměru 10x10 cm
   - pokládána s neprůběžnou spárou
   - komunikace a stání pro automobily

[KD3] KAMENNÁ DLAŽBA III.
   - šedomodrá žulová kostka
   - štípana do rozměru 6x6 cm
   - polokruhovitě pokládaná
   - vedlejší veřejné prostory a chodníky

[KD2] KAMENNÁ DLAŽBA II.
 
S

   - šedomodrá a bílá žulová kostka
   - štípana do rozměru 6x6 cm
   - šachovnicově pokládaná
   - hlavních veřejné prostory a chodníky   - hlavních veřejné prostory a chodníky

[KD1] KAMENNÁ DLAŽBA I.
S

   - modročerná čedičová kostka
   - štípana do rozměru 6x6 cm
   - kruhovitě pokládaná
   - akcent v hlavních veřejných prostorech

[OR] OSVĚTLOVACÍ REFLEKTOR
 

   - bodovy osvětlovací LED reflektor
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - nastavitelná optika, oranžovožluté světlo
   - osvětlení uměleckých děl a pomínků

[UL] ULIČNÍ LAMPA
 

   - stožárová jednolucernová LED lampa
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - nastavitelná optika, bílé světlo
   - osvětlení komunikací a přechodů
   - ø 300 mm, výška 3600 mm   - ø 300 mm, výška 3600 mm

[SS] STĚNOVÉ SVÍTIDLO
 []

   - bodová nástěnná LED lampa
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - fixní optika, oranžovožluté světlo
   - osvětlení historických budov
   - výška ukotvení 1800 mm od země   - výška ukotvení 1800 mm od země

[PL] PARKOVÁ LAMPA
 

   - stožárová dvoulucernová LED lampa
   - pozinkovaná ocel, barva antracit
   - fixní optika, oranžovožluté světlo
   - osvětlení náměstí a parků
   - ø 300 mm, výška 2600 mm   - ø 300 mm, výška 2600 mm
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