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Příloha č. 54: Vizuální kolize elektrických a komunikačních kabelů a řád 

postrádajícího rozložení množství komerčních komunikátů, Chawri Bazar Road  

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 55: Budovy z velké části překryté reklamními komunikáty, Chawri Bazar 

Road (autorova fotografie) 

 



 

 

 

Příloha č. 56: Chaotická struktura rozvodů elektrických a komunikačních kabelů, 

Choori Walan Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 57: Zavěšení reklamního sdělení na kabelech energetické infrastruktury, 

nepojmenovaná slepá ulice kolmá na Choori Walan Road (autorova fotografie) 

 



 

 

 

Příloha č. 58: Umístění nevzhledného městského mobiliáře uprostřed ulice Chawri 

Bazar Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 59: Rikši parkující po stranách ulice Chawri Bazar Road a bránící pěšímu 

provozu (autorova fotografie) 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 60: Vizuální smog v bezprostřední blízkosti mešity Jama Masjid, západní 

strana areálu mešity (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 61: Velkoformátové převěsy nacházející se na oplocení areálu mešity Jama 

Masjid (autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 62: Velké množství parkujících vozidel, městského mobiliáře a reklamních 

komunikátů, Urdu Bazar Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 63: Tržiště s domácími zvířaty na východní straně areálu mešity Jama 

Masjid (autorova fotografie) 

 



 

 

 

Příloha č. 64: Tržiště s domácími zvířaty na východní straně areálu mešity Jama 

Masjid (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 65: Chudinská oblast na severovýchodním okraji areálu mešity Jama 

Masjid, prosta reklamních komunikátů a energetické infrastruktury (autorova 

fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 66: Frekventovaná komunikace Netaji Subhash Marg lemovaná na západní 

straně nízkou výstavbou, na východní straně areálem Červené pevnosti (autorova 

fotografie) 

 

 

Příloha č. 67: Billboard umístěný v blízkosti hlavního vchodu do Červené pevnosti, 

Netaji Subhash Marg (autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 68: Velkoformátové komerční komunikáty a stanoviště rikš 

v bezprostřední blízkosti Brány Dillí (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 69: Dva billboardy nacházející se přímo před Bránou Dillí, významným 

historickým monumentem (autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 70: Skládka v ulici Asaf Ali Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 71: Ulice Gurudwara Rakabganj Road v centrální části Nového Dillí 

(autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 72: Parkující vozidla a prvky městského mobiliáře, jeden z mála původců 

vizuálního smogu v centrální oblasti Nového Dillí, ulice Pandit Pant Marg (autorova 

fotografie) 

 

 

Příloha č. 73: Ulice Ashoka Road lemovaná zelení, nízký výskyt vizuálního smogu 

v podobě komerčních komunikátů (autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 74: Udržovaná zástavba, minimum reklamních komunikátů na vyšší 

úrovni fasád, ulice KG Marg (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 75: Velká koncentrace zaparkovaných motocyklů komplikující pěší provoz, 

Rohini (autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

Příloha č. 76: Množství reklamních komunikátů nacházejících se i na vyšší úrovni 

fasády, Rohini (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 77: Reklamní komunikáty v nejvyšších patrech nízké chátrající výstavby, 

Rohini (autorova fotografie) 

 

 



 

 

 

 

 

 


