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1 Území    kolem prùpichu

úpravy v parku lávka do historického centra zelená protihluková zeï

vlakové nádraží

autobusové nádraží

katastrální úøad

pivovar

pìší lávka

pìší lávka

stavební památka

Gymnázium

Støední prùmyslová škola

výšková budova

p
ì
š
í z

ó
n
a

Š
k
o
d
o
va

Nová Škodova

park

Smetan
ova

Komen
ského

Ko
je
tín
sk
á

H
uso

va

Kramáøova

H
a
v
líè

k
o
v
a

Zotavený organismus pøechází do vrcholových sil.
poliklinice, úøadùm a pojiš•ovnám, druhá pøes rušnou køižovatku mezi novým a starým parkem. 
- jedna jako pøerovská HIGH LINE nad pivovarem smìrem ke školám a dál až k magistrátu, 
nebo horkou kávu? Pìší tøída od vlakù a busù pøes další, tentokrát dvojitý bypass - pìší lávky 
orientace díky prostorové kompozici, relax v parku nebo na námìstí. Parkour? Inline brusle? Zmrzlinu 
NOVÁ ±TVR•. Vlévá zdravou krev do žil unaveného a pøesto stále krásného mìsta. Bezpeèí 
nelze použít. Následuje PLÁN, hodnotná podstata pøedkù zùstává zachována potomkùm a už roste 
prùtoku oblastí, které se nachází za zúžením. Bypass je nutný, protože mimotìlní obìh mìsta 
i dál. BYPASS. Pøemostìní zúženého nebo uzavøeného úseku za úèelem zkvalitnìní èi obnovení 
a další, jen pivovar zùstává a nabírá nový lesk, zlatavý mok je tøeba rozvést do jiných mìst 
motouzárny dávno mlèí. Jde k zemi první vybydlený nájemní dùm, po nìm druhý 
A mìsto už se dusí moderními koòskými silami v plechovém hávu. Pøitom stroje 
Ovšem jen do doby, kdy kdy vývoj civilizace opìt nabírá TEMPO. Tentokrát závratné. 
noví lidé, z jiných krajù, s jinými zvyky. Mìsto zùstává. Chvíli dokonce chøadne. 
Stabilizované obyvatelstvo musí po jednom velkém konfliktu odejít. Pøichází 
Vzniká PIVOVAR, SLÉVÁRNA, MOTOUZÁRNA. Sukcese, zrání, klimax, KRIZE. 
železnièní tra•. VLAK. Pøináší ruch i páru, pøiváží nové lidi a nové zboží. 
tempo, už nestaèí pøeprva koòmo a do blízkosti mìsta je pøivedena 
rostou až se spojí v jedno. MÌSTO. Poklidný život zrychluje své 
urèují jedineènou polohu místa mimo nì. Obì sídla pøirozenì 
dolním toku Beèvy. Zaplavované lužní lesy v širším okolí 
ve strategickém místì pøi vstupu do Moravské brány, na 
návrší a Dolní osada pøi øece, obì ležící blízko sebe 
PROMÌNA. Horní osada se zámkem na travertinovém 
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