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Hlavní myšlenka návrhu spočívá především v zachování                                
nejpřirozenějšího charakteru krajiny v okolí Tří křížů, jakožto domi-
nanty města Nového Města na Moravě. V návrhu je pracováno                           
s vizuálními vazbami z významných míst širšího okolí, které byly ve 
fázi analýz vytipovány. Ty byly následně propojeny turistickými a 
cyklistickými trasami. Lokalita bude sloužit především pro rekreaci, 
odpočinek a pobyt v přírodě. V řešeném území jsou doplněna stro-
mořadí, meze a další skupiny dřevin. Smrkové monokultury budou 
postupně nahrazovány přirozenými druhy pro tuto oblast. V blízko-
sti porostu je navržena dle zadání Lesní školka, která je umístěna na 
pozemku města. Velké bloky orné půdy jsou rozděleny na menší 
plochy, na kterých se budou střídat meliorační plodiny (svazenka, 
jetel, len). Určité bloky orné půdy jsou nahrazeny trvalými travními 
porosty. Detailní zpracování Třech křížů je zpracován v další fázi.

Severozápadně od Třech křížů se nachází hřbitov, který je rozšířen   
o rozptylovou loučku. Hlavní idea spočívá v navržení plynulého pro-
cesu celého obřadu posledního rozloučení se zesnulým. Pozůstalí 
shromážděni na území hřbitova se společně vydají k hlavnímu 
bodu rozptylové loučky soliternímu stromu Qeuercus petraea. Zde 
proběhně poslední proces. Odtud se lidé mohou postupně roze-
jít. Rozptylová loučka je částečně ohraničena kamennou opěr-
nou zdí, na kterou budou připevněny cortenové pásky se jménem 
zesnulého a datem úmrtí. K patě zídky bude vymezen prostor na 
pokládání věnců a svíček.
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Koncept návrhu rybníků je založen na zacho-
vání jejich přirozeného charakteru. Rybníky jsou 
rozděleny podle různých funkcí - rybolov (Trnka), 
ornitologie (Křivka) a rekreace s přechodem do 
volné krajiny (Němec). Cestní sít je zachována 
a doplněna nově navrženými komunikacemi 
navazujícími na turistické trasy, které zpřístupňují 
okolí rybníků, odtrubněného potoka a tůní.
Celý prostor je vybaven dřevěnými moly, ornito-
logickou pozorovatelnou a lehátky.
Jsou zde navrženy květnaté louky a nové výsad-
by pobřežního porostu pro hnízdění ptáků.

Po prověření pohledových vazeb 
a průzkumu terénu byly navrženy 
3 turistické a cykloturistické trasy. 
Navržené trasy jsou navázány na již 
stávající trasy a v některých přípa-
dech jsou doplněny o zastavení. 
Okruhy jsou různých obtížností a 
také různých délek. Některá pohle-
dová místa byla zařazena do to-
hoto okruhu, ať přímo či nepřímo s 
krátkou dostupnou vzdáleností od 
trasy pro cyklisty a turisty. Jedná se 
především o lokality - Pohledec, 
Lísek a Beranici.
Tato místa jsou doplněna o solitérní 
stromy poskytující stín v letních 
dnech. Dále jsou zde umístěna le-
hátka, lavičky či cortenové pohle-
dové brány s motivem básně míst-
ního umělce J. Nečase.
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