Design Manuál Kollárka
― označení provozoven
― restaurační předzahrádky
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Vážení podnikatelé z Kollárky, milí čtenáři,
právě držíte v rukou příručku, která popisuje principy a pravidla, jejichž
dodržováním lze docílit kvalitního a přívětivého vzhledu Vaší provozovny,
a tím i ulice jako takové.
Podoba parteru se totiž významně podílí na celkové atmosféře ulice a
ovlivňuje to, jak se v ulici cítíme a jak ji používáme. Jsou to právě fasády
domů v úrovni očí, které poskytují kolemjdoucím nejvíce podnětů, a kde
k důležité mezilidské interakci - k nakupování, prohlížení výloh, setkávání
s přáteli a sousedy, posezení na lavičce před domem nebo na zahrádce
restaurace.
Zlepšením vizuálního stylu Vašeho obchodu, baru či restaurace nejen, že
zviditelníte svůj podnik a budete konkurence schopnější vůči „bezduchým”
hypermarketům, ale také pomůžete vytvořit z Kollárky místo se silnou
identitou, atraktivní ulici, na kterou budete moci být hrdí.
Trumfy držíte v rukou právě vy!
S úctou,
místní spolek Kollárka jinak & placemakers cz
facebook.com/kollarkajinak
placemakers.cz

úvod
Jak začít aneb čeho můžete docílit?
V tuto chvíli, kdy je větší rekonstrukce ulice na hony vzdálená, je postupné uvádění tohoto Design manuálu
do praxe reálným a vysoce efektivním krokem ke zlepšení přívětivosti ulice. Jeho největší výhodou je, že se
dá realizovat v poměrně krátkém čase. Pokud se navíc začnete starat o Kollárku sami, nezávisle, vyšlete tím
signál směrem k radnici, že místní obyvatelé a živnostníci opravdu stojí o zlepšení prostředí, ve kterém žijí
a pracují, že jsou schopni pro to sami něco aktivně udělat a že jsou odhodláni za svoji ulici aktivně bojovat.
Pokud se nám podaří radnici ukázat, že Kollárka upřímně stojí o svou proměnu k lepšímu, budeme mít
mnohem lepší argumenty žádat od radnice města další postupné změny.
Je důležité upozornit, že nejde o povinný návod. Design manuál přináší inspiraci, shrnuje principy
a pravidla, jak zlepšit stav ulice. Cílem Design manuálu je posloužit těm z vás, kteří se rozhodnou přispět k
lepšímu stavu Kollárky menší či větší proměnou tváře své provozovny.
Do budoucna bychom chtěli zahájit jednání s městem o možném zavedení motivačního programu
pro plnění doporučení Design manuálu. V rámci tohoto motivačního programu by podnikatelé, kteří změní
vizuální styl své provozovny v souladu s principy manuálu, mohli od města získat finanční příspěvek nebo by
byli jinou formou zvýhodněni.
Současně s vydáním tohoto manuálu nabízíme možnost první konzultace nad nynější podobou i
návrhem nového označení provozovny nebo restaurační předzahrádky zdarma. Stačí se ozvat Milanu Brlíkovi
z placemakers cz milan.brlik@gmail.com a dohodnout konzultaci.
Spolek Kollárka jinak
Kollárka jinak sdružuje místní obyvatele a podnikatele, kterým není lhostejný osud Kollárovy ulice. Chce
spojovat lidi, kteří mají k této lokalitě vztah a společně z ní vytvářet příjemné místo pro bydlení, práci i volný
čas. Kontaktní osobou je předsedkyně spolku Jana Eismanová kollarkajinak@seznam.cz
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současná situace
V Kollárově ulici dnes najdeme dobré i špatné příklady pojednání komerčního parteru. Celkově se spolu
s oslovenými místními shodujeme, že je co zlepšovat a vizuální i obsahová kvalita parteru nepatří (až na
výjimky) k hlavním přednostem Kollárky.
Skladba a kvalita parteru
Specifikem Kollárovy ulice je, že v celé její délce, ač se to na první pohled nezdá, převažují kancelářské
a servisní služby, které mají zpravidla méně aktivní parter. Analýzou se potvrdilo také vyšší zastoupení
barů, hospod a kulturních zařízení, jejichž přítomnost je velkou devízou Kollárky. Dále je v Kollárce větší
množství provozoven zaměřených na prodej výpočetní techniky, řemeslných a stavebních technologií a také
poměrně vysoké procento rizikových provozů - heren a zastaváren. Zajímavostí je i větší množství obchodů
s dárkovým a party zbožím, což může korespondovat s vnímaným charakterem ulice jako místní kulturnězábavní lokality.
Co se týče rozložení typů provozoven v parteru, je patrné, že v prvním bloku ulice (Palackého - Kovářská)
se nacházejí i běžné denní služby - večerky a restaurace, což odráží fakt, že se tudy pohybuje větší množství
lidí. Naopak v části směrem k autobusovému nádraží jsou spíše specializované prodejny pro zákazníky, kteří
přijedou autem a naloží (objednané) zboží.
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Kollárova 2
Herna Star Arena
Bar PARLAMENT CLUB
Kollárova 1 (bývalý Tuzex)
Smíšené zboží, večerka Thi Kim Phuong Phan
Prodejna výpočetní techniky
Axes Computers s.r.o.

Kollárova 4
Úřad Posudková komise MPSV

nov
a

Kollárova 6
Bar/restaurace, kulturní zařízení Zach‘s Pub
Obchod s čajem a kávou Kávovary Plzeň

ški

Pu

Kollárova 3
Herna Star Arena

Kollárova 8
Oděvy a potřeby do přírody
Banner Exclusive & Outdoor
Specializovaná prodejna alkoholu F. L. Věk

Kollárova 5
Beauty salon, kadeřnictví Vlasové studio
Autoopravna (vjezd z Budilovy ul.)
Kollárova 7
Pizzerie Massimo pizza & restaurant
Jídelna, rychlé občerstvení Gepard Burger

Kollárova 10
Prodej šperků, zastavárna Golden Cash s.r.o.
Kollárova 12
Výdejní a dárkové centrum
Obchod s kávou a vínem Vito Grande

Kollárova 9
a
ilov
Smíšené
Bud zboží, večerka Zapomněnka

Kollárova 14
Prodej žertovných předmětů 1000 a 1 fór
Second hand ŠIK Butik

Kollárova 11
Sázková kancelář Chance
Obchod s čerstvými těstovinami Jedlík

Kovářská

Kollárova 16
Zubní ordinace
Bar, kavárna Alšovka
Kollárova 18
Zastavárna
Redakce Krimi Plzeň
Bar, kulturní zařízení ACW Saloon
Kollárova 20
Bar, kulturní zařízení Buena Vista Club
Kollárova 19
Bar, kulturní zařízení Klub Nové Oko
Menza ZČU

Kollárova 22
Prodejna sportovních potřeb
Welness & fitness shop

Kollárova 21
Barvy a laky Dům barev
Stavební firma Tima.cz

Kollárova 24
Prodejna sportovních potřeb PRO FIGHTER
Prodejna hudebnin musicrecords.cz

Kollárova 23
Opravna oděvů

Kollárova 26
Autoškola KREDIT
Kollárova 28
Prodejna autobaterií a akumulátorů
Autobaterie Mulač
Kollárova 30
Beauty salon, kadeřnictví Salon Lucy
Stavební firma Hold s.r.o.
Výkup a prodej řezaných nástrojů

Kollárova 34
Showroom a kancelář developer Trigema a.s.
Karlo
va

Kollárova 32
Prodejna ložisek Praktik s.r.o.

Kollárova 36
Uzavřený soukromý bar/klub
Kollárova 38
Jazyková škola Slůně - svět jazyků
Zákaznická podpora JM-Servis poradenství
Kollárova 40
Prodejna zábavní pyrotechniky Fa. LAKI

Kotko
va

S

Kollárova 42
Realitní kancelář AVAREAL
Prodej informačních technologií
INEL - Holding, a.s.
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pravidla a principy
― označení provozoven
Co je označení provozovny?
Označení provozovny je tradiční součástí městského parteru, jde zejména o vývěsní štíty s názvem podniku,
ale patří sem veškeré další informační prvky, které mají za cíl oslovit kolemjdoucí.
Venkovní výzdoba, vztah interieru a exterieru, design a grafická podoba označení obchodů a restaurací
nepůsobí pouze na potenciální zákazníky, ale má vliv i na celkovou přívětivost ulice. Existuje totiž velmi tenká
hranice mezi kýženou vizuální podnětností a sdělením informace a vizuálním smogem, tedy nevhodným
balastem, který je nekvalitní, nevkusný a celkově ulici degraduje.
Následující principy a pravidla neslouží pouze k postupnému vylepšení stávajících podniků, ale jsou
využitelné také pro úplně nové provozovny v budoucích dostavbách ulice. Cílem je pomocí dodržování
jednoduchých principů odlehčit ulici při zachování diverzity a individuálního stylu jednotlivých provozoven
a eliminovat nežádoucí vizuální smog. Určitě nám nejde o to sterilizovat a sjednotit ulici tak, aby všechny
obchody měly stejný design.
1. Obecné principy aneb na co si dát pozor?
1.1 Vztah k architektuře budovy
Reklama není integrální součástí objektů, už jen proto, že má nižší morální i fyzickou životnost. Jakékoliv
dodatečné zásahy do fasády, jakými reklama a označení provozovny bez pochyby jsou, by proto vždy měly
respektovat architektonické členění objektu a parteru. Prvky označení provozoven nesmí přebíjet členění
fasády, zasahovat do otvorů (oken, vrat a dveří) nebo zdobných prvků a narušovat tak architektonickou
kompozici budovy.
1.2 Umístění označení provozovny
Označení provozovny propagující komerční služby a produkty je žádoucí umísťovat na místa k tomu tradičně
uzpůsobená. Tradiční plochou pro umístění reklamního štítu nebo výstrče je primárně prostor pod tzv.
kordonovou římsou (nebo její současnou alternativou) » obr.6, 7, 13, nebo pod nadpražím » obr. 10, 11,
případně tam, kde končí parter a navazuje (obytná) fasáda s okny. Za primární prostor pro reklamu lze také
považovat plochy na fasádách objektů, které jsou přímo v architektonickém návrhu uzpůsobeny a určeny pro
umístění reklamy – např. v Kollárce jsou na jednom místě (Kollárova 8 –druhá a třetí fotografie ve spodním
řádku na str. 8) klasické historické výkladce, které mají jasné členění.
1.3 Měřítko
Velké nápisy a symboly, “zabalování” objektů do korporátních barev a sdělení, určené pro pohled z velké dálky
s cílem upoutat zrak řidiče rychle jedoucího vozidla, opticky posouvají měřítko objektů a jsou v městském
prostředí zcela nevhodné » obr. 22. Z hlediska lidského měřítka je proto mnohem lepší, aby měla reklamní
12

zařízení v parteru co nejmenší rozměry.

1.4 Množství upoutávek a duplicita informací
Obecně platí, že méně je více. Člověk se totiž v nepřehledném množství typograficky a designově
nesourodých značek a nápisů přestává orientovat a vnímat jejich obsah. Všimněte si, že minimalistický
design postavený na vizuální identitě daného podniku, často osloví víc, než vrstvení různých značek a cedulí
přes sebe, kdy se jedna snaží být výraznější než druhá, přitom zpravidla upozorňují na totéž.
1.5 Barevnost
Není vůbec výhodné používat zbytečně křiklavé a agresivní barvy » obr. 19. Nikdy by se nemělo stát, že bude
naráz použito víc než tři výrazné barvy. Mnohem sofistikovanější je vybrat si jednoduchou a oku lahodící
barevnou škálu a v té vytvořit vizuální styl podniku, většinou postačí dvoubarevná kombinace. Nebojte se ani
minimalismu a jednoduchých černobílých nápisů - často upoutají víc, jsou sdílné a ušlechtilé » obr. 5, 10.
1.6 Typografie
Klíčová je čitelnost nápisů. Pokud člověk není schopen už z dálky snadno přečíst název nebo slogan, stává
se podnik mezi ostatními prakticky neviditelným. Nepoužívejte proto víc než dva druhy písma. Pro dobrou
čitelnost je také potřeba dodržet dostatečnou vzdálenost písma (nápisu) od okraje plochy cedule, ve které je
vložen. U vývěsních štítu není vždy nutné, aby nápis byl na panelu či desce, naopak vhodnou kultivovanou a
čistou formou jsou samostatné znaky » obr. 7, obr. 14 nebo písmomalířský nápis přímo na fasádě » obr. 6.
Velmi doporučujeme na designu označení provozovny vždy spolupracovat s typografem nebo grafikem,
který dokáže vytvořit návrh na míru a nebude pro něj problém zpracovat kvalitní design i v rámci mantinelů,
které nastavuje tento manuál.
1.7 Osvětlení
Také po setmění je pro většinu podnikatelů důležité, aby byly jejich provozovny vidět. Je-li parter “živý” i
v nočních hodinách, pomáhá to pocitu bezpečí v ulici. Osvětlená reklama by však neměla příliš křičet do
prostoru, natož oslňovat a výrazně ovlivňovat charakter a pohodu prostředí, tedy přesvětlovat okolní prostor.
Efektivním způsobem světelného zdůraznění vývěsního štítu (než nasvětlení panelu reflektory nebo dokonce
instalace celého světelného panelu) je decentní podsvícení nápisu » obr. 14. Vhodnou alternativou (např. pro
kulturní zařízení a kluby) může být pro Kollárku a okolí tradiční neonová výstrč » obr. 17, 18.
1.8 Více provozoven v jednom domě
Jednotný design, stejný formát a materiál cedulí, které se liší pouze obsahem, je přehledný a uživatelsky
mnohem přívětivější (všechny informace na jednom místě) než “soutěžení” jednotlivých firem o nejvýraznější
ceduli » obr. 15, 16. Styl “každý pes, jiná ves” vytváří informační chaos, navíc zabírá spoustu místa a
rozmístění cedulí a značek pak často zcela potlačuje architektonické členění objektu.
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2. Pravidla pro jednotlivé prvky
2.1 Výstrče
V obrázku jsou popsány základní navrhované rozměry panelů či desek výstrčí pro Kollárku a vykresleny
možné způsoby jejich kotvení ke zdi či fasádě » obr. 9, 11, 12.

obr. 2

obr. 1

80 cm

60 cm
10 - 20 cm

80 cm
10 - 20 cm

čtvercový formát
80 x 80 cm

čtvercový formát
70 x 70 cm

formát podélný na výšku
150 x 60 cm

atypický formát (logo, symbol)
vnější (obalový) rozměr 80 x 80 cm

kotvený shora
mezera od fasády:
10-20 cm

kotvený z boku
těsně k fasádě

kotvený z boku,
mezera od fasády:
10-20 cm

kotvený shora
mezera od fasády:
10-20 cm

2.2 Další prvky vstupující z fasády a na veřejná prostranství				
Při umísťování reklamy v parteru je nutné zohlednit požadavky na funkci veřejného prostoru (přístup, pohyb,
pobyt). To se týká stojanů „áček“, markýz, slunečníků nebo výrazně vystrčených reklamních zařízení.
2.3 Polepy výkladců a oken
Celoplošný polep a překrývání výkladců a oken je nevhodný » obr. 20, 21. Hlavním účelem prosklených
ploch je oslunění interiéru, vizuální propojení interiéru a exteriéru a prezentace produktů formou výkladní
skříně. Vizuální kontakt venkovního prostředí s interiérem v parteru skrz otvory ve fasádě je důležitý pro pocit
bezpečí v ulici. Výkladce umožní kolemjdoucím vidět dovnitř, prohlížet zboží a hostům restaurace pozorovat
dění venku na ulici. Proto je adekvátní formou reklamy na prosklených plochách pouze polep pomocí
jednotlivých znaků (písmen, číslic, symbolů) » obr. 7, 8, 13.
2.4 Reklama na slepých fasádách
Slepé fasády by neměly sloužit čistě reklamním účelům, legitimní je pouze označení provozovny, která se
nachází v daném domě nebo v ulici. Mnohem vhodnější než plachty a bannery je provedení písmomalířské
malby za použití typografických znaků a symbolů (loga).
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10 - 20 cm

70 cm

70 cm

obr. 4

150 cm

80 cm

10 - 20 cm

80 cm
10 - 20 cm

obr. 3

― restaurační předzahrádky
Umístění a ztvárnění restauračních zahrádek by mělo respektovat a vhodně doplňovat celkové
architektonické řešení Kollárky tak, aby došlo ke zkvalitnění prostředí, ne naopak. Předzahrádky restaurací a
kaváren by měly lákat kolemjdoucí k posezení, čemuž by měla odpovídat i jejich čistota a design. Následující
principy jsou obecné a nejsou přímo názorem plzeňských úřadů, které povolují zábor pro předzahrádku.
Cílem tohoto manuálu je spíše inspirace a iniciace sjednocení vzhledu předzahrádek na Kollárce.
1. Předzahrádky na chodníku
1.1 Podesta, podklad
Předzahrádky na Kollárce by měly mít formu bez podesty, to znamená být tvořeny pouze jednoduchými
stolky a židlemi rozestavěnými přímo na povrch chodníku, dlažbu nebo asfalt » obr. 24, 25. Varianta bez
podesty je vhodnější z toho důvodu, že ji nezanáší nadbytečnými objekty, které se pohledově uplatňují.
1.2 Vymezení, ohrazení
Židle a stolky můžete doplnit decentním vymezením prostoru např. subtilními sloupky v rozích nebo
vkusnými květináči, které vytvoří vodící linii pro nevidomé a jsou zároveň nenásilným způsobem, jak
do prostředí ulice v horkých dnech dostat vegetaci. Ohrazení by nemělo být tvořeno neprůhlednou
plošnou výplní (např. desky z neprůhledného materiálu – dřevo, plast, textil apod.) nebo souvislou řadou
velkoobjemových květináčů se zelení opět z toho důvodu, že pak zahrádka evokuje samostatnou konstrukci,
stavbu a vytváří tak vizuální bariéru.
1.3. Stínící prvky
Markýzy a slunečníky je vhodné sladit s celkovým vizuálním stylem podniku. Měly by být vyrobeny z
materiálu nebo tkaniny jedné nebo dvou světlých barev (nejlépe navazujícím na barevnost fasády budovy,
před níž je umístěno, případně v odstínech šedé barvy), bez kontrastních odstínů, křiklavé reklamy,
ideálně opět pouze za použití čistého typografického řešení » obr. 23. Zastínění nesmí přesahovat plochu
restaurační zahrádky. Plocha restaurační zahrádky by měla být zastíněna pouze jedním typem stínícího
prvku, není vhodné kombinovat markýzu se slunečníky apod.
Vzhledem k tomu, že v některých památkově chráněných území (centrum Prahy, centrum Brna) jsou
podobná pravidla závazná, umí dnes již dodavatelé firemních PR předmětů vytvořit i textil a doplňky v tomto
jednoduchém designu, např. jendobarevné světlé slunečníky s logem pivovaru.
2. Předzahrádky na místě parkovacích stání, v zálivu
Způsob, kdy se jedno až dvě parkovací místa během letní sezóny promění v restaurační posezení, je pro
Kollárku vhodným řešením, protože chodníky jsou úzké a nenabízí moc místa pro rozmístění stolečků. V
tomto případě je naopak podesta na místě, protože vyrovná terén s obrubníkem » obr. 23. Podesta by měla
být materiálově jednotná - podlaha i boky podesty by měly být řešeny z jedním materiálam, např. dřevěné
latě.
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Tyto typy předzahrádek lze navrhovat volněji opět s možností využití zeleně. Inspirací mohou být příklady
tzv. parklets » obr. 27, 28 z různých světových měst. Předzahrádka nesmí bránit odtoku dešťové vody do
kanalizace skrze vpusti ve vozovce. Nutné je zajistit decentní ochranu sedících proti pádu do vozovky.
Předzahrádka nebo parklet není reklamní nosič, to znamená, že na ně neumísťujeme reklamu (plakáty, cedule
apod.), protože působí vizuální smog.
3. Lavice jako součást parteru
Třetí možností jak vytvořit sezení před svým podnikem jsou lavičky, které jsou součástí výkladců, leží
na soklu, stojí podél fasády nebo jsou k ní kotvené. Pro Kollárku jsou dobrou alternativu klasických
předzahrádek protože otevírají provozovny ven, poskytují posezení, ale zároveň šetří místo na chodníku »
obr. 12, 26.
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příklady
obr. 5

obr. 6

Jednoduchý design výlohy, kdy je hlavní, že je vidět zboží uvnitř.
Stejně tak neonovoé logo obchodu je až na vnitřní stěně
obr. 7

Decentní písmomalířský nápis pod kordonovou římsou namísto
vývěsního štítu
obr. 8

Kultivovaný vývěsní štít, který je tvořen pouze samotnými znaky
a střídmý polep skel
obr. 9

Označení provozovny formou decentního typografického polepu
dvěří a oken
obr. 10

Výstrč optimální velikosti a ve správné výšce - pod kordonovou
římsou, doplněná poutavým na míru navrženým neonem ve
výloze

Vývěsní štít v tradiční ploše určené pro ozačení provozovny - pod
nadpražím, kultivovaná barevnost a správné rozvržení znaku vůči
ploše
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obr. 11

obr. 12

Vývěsní štít v tradiční ploše - pod nadpražím a výstrč optimální
velikosti a ve správné výšce - pod kordonovou římsou
obr. 13

obr. 15

obr. 14

Komplexně řešený vizuální styl obchodu, kdy vše ladí a je vhodně
rozmístěno, informace se neduplikují. Decentní dvoubarevný
polep

Příklad kompaktního řešení navigace při vchodu do budovy,
kde sídlí více firem
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Výstrč atypického tvaru ve správné poloze a lavičky u fasády
jako alternativa předzahrádky s židlemi a stolky

Podsvícení znakového vývěsního štítu
obr. 16

Příklad kompaktní výstrče na budově, kde sídlí více firem

obr. 17

obr. 18

Kultovní neonová výstrč klubu Pamela
obr. 19

Původní návrh neonového nápisu pro dům Antonína Kreysy
(č.p.2116/1) od architekta Bohumila Chvojky
obr. 20

Příliš agresivní barevná kombinace
obr. 21

Celoplošně polepený parter zamezuje kýženému kontaktu mezi
interiérem a exteriérem
obr. 22

Téměř všechny prosklené části parteru jsou celoplošně polepeny,
vzniká tak vizuální smog

Nadměrné měřítko nápisů degraduje architektonicky hodnotný
objekt
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obr. 23

obr. 24

Předzahrádka restaurace v parkovací pásu na podestě, se zábradlím proti pádu do vozovky a střídmý design slunečníků
obr. 25

Židle a stolky v klasickém designu bez podesty přímo na chodníku
obr. 26

Vhodně rozmístěný mobiliář kavárny bez podesty přímo na
chodníku
obr. 27

obr. 28

Příklad kombinace řady stolků s židlemi a na míru navrženého
parkletu se zelení ve vozovce na místě parkovacích stání
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Lavička jako součást výkladce je alternativou klasické
předzahrádky s židlemi a stolky

Příklad jednoduchého parkletu v parkovacím pásu, odděleného
od vozovky a doplněného zelení

terminologie:
Kordonová římsa – jde o architektonický prvek na fasádě, průběžnou římsu, která
budovu neukončuje, ale horizontálně člení. V našem případě jde o římsu, která
odděluje parter (vstupní část budovy) od zbytku fasády.
Parter – část ulice v úrovni očí, tvořená vstupními podlažími budov, které ulici
vymezují. Často se zde umísťují nebytové prostory, ve kterých se nacházejí obchody a
služby
(tzv. komerční parter).
Typografie – Výtvarný obor zabývající se technickým (technologickým) řešením,
výtvarným návrhem a úpravou všech druhů tiskovin (textu - písma, obrázků a dalších
grafických prvků), jejich charakterem a celkovým výsledným vzhledem a působením.
Vizuální smog – jde o zanesení veřejného prostoru nevkusnou, agresivní a ke svému
okolí nepřiměřenou reklamou a nadbytečnými utilitárními prvky.
Vodicí linie pro nevidomé – je součást prostředí nebo stavby sloužící k orientaci
nevidomých a slabozrakých osob při pohybu v interiéru i exteriéru
Výstrč – prvek označení provozovny, který je ukotvený k budově kolmo ke stěně, k
fasádě. Zpravidla se jedná o ceduli, panel nebo zavěšený symbol, plaketu.
Zábor – záborem rozumíme příslušným správním úřadem povolené dočasné užívání
veřejného prostranství.
reference a zdroje dalších informací:
Veronika Rút Nováková:
Grafický design ve veřejném prostoru
http://www.veronikova.com/vizualni-smog
https://issuu.com/veronika-rut-novakova/docs/veronika_rut_novakova_isu
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy
manual.iprpraha.cz
Vzhled a umístění restauračních předzahrádek v centru města Plzně
https://ukr.plzen.eu/rozvoj-mesta/probihajici-projekty/centralni-oblast/centralnioblast.aspx
Restaurační zahrádky v památkově
chráněném území hlavního města Prahy
http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_vyridit/index.html
Pravidla pro posuzování letních restauračních zahrádek MPR Brno z hlediska státní
památkové péče
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-adopravy/odbor-pamatkove-pece
Adelaide Design Manual
http://www.adelaidedesignmanual.com.au/design-toolkit/building-frontages
Moscow Design Code
https://www.artlebedev.com/moscow/design-code/
foto © archiv placemakers cz
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