
Koncepce lokality Tři kříže



Současný stav lokality



Vývoj koncepce lokality Třech křížů a 
okolí za předchozí rok

Na podzim 2016 vytvořeno 5 architektonických 
studií, které zpracovali studenti Mendelovy 
univerzity v Brně. 

Tyto studie zahrnují široké okolí Třech křížů a to 
od evangelického hřbitova až k Michovským 
rybníkům. 

 



Mladí krajináři přinesli celou řadu originálních myšlenek
a nápadů. Ať už jde o ptačí pozorovatelny,  vycházková 
mola, lesní divadlo, přírodní amfiteátr a mnoho dalšího.

24. ledna 2017 proběhla prezentace 
architektonických studií veřejnosti  a to 
prostřednictvím workshopu v Kulturním domě v 
Novém Městě na Moravě /studie je i nadále možné 
shlédnout v 1. NP budovy KD/

Od března 2017 mohli občané města zasílat své 
názory a náměty ke studiím prostřednictvím emailu 
zpravodaj@nmnm.cz a trikrize@nmnm.cz.

Na přelomu dubna a května 2017 proběhly rozhovory 
s občany města, aby vyslovili svůj názor jak ke 
studiím tak k celé koncepci lokality Tři kříže (výsledek 
bude zveřejněn v červnovém vydání novin 
Novoměstsko) 

mailto:zpravodaj@nmnm.cz
mailto:trikrize@nmnm.cz


Zahájení revitalizace Tří křížů

Vychází z architektonických studií studentů 
Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnická 
fakulta 

Lesní pozemky nutno zalesnit do konce roku 
2018



První etapa revitalizace Třech křížů 

Plán pro rok 2017

Výsadba listnatých stromů na lesní pozemky na 
vrcholu kopce Tři kříže (výsadbu nařizuje 
zákon, nejzažší termín výsadby podzim 2018)

Plán pro rok 2018 - 2019

Realizace veřejného osvětlení dané lokality



Druhová skladba použitých dřevin 
v dospělém věku

Jabloň lesní (Malus sylvestris)

Třešeň ptačí (Cerasus avium)



Plán výsadby – podzim 2017



Tři kříže – za 20 let



                                     Obnova veřejného veřejného 
                                            osvětlení – etapa 1                                            osvětlení – etapa 1

- od evangelického hřbitova podél 
komunikace až k prostranství
 pod Třemi kříži



Umístění nového veřejného osvětlení Umístění nového veřejného osvětlení 
- etapa 2- etapa 2

- od prostranství pod Třemi kříži až ke Třem křížům/



                         
Ukázka typu 

veřejného osvětlení, 
které bude použito v 
lokalitě Třech křížů

Obrázek – VO umístěné v místní části Rokytno



Děkujeme za pozornost

Pracovní tým:
Ing. Andrea Kramárová
Ing. Zdeněk Krejčí
Vladimír Dobiáš

v Novém Městě na Moravě
dne 22.06.2017
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