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P.03.A — POHLEDY A ZÁKRESY

NÁVRH MAXIMALIZUJE VÝMĚRU NOVĚ VZNIKLÝCH ZELENÝCH RELAXAČNÍCH PLOCH.
ZELENÝCH RELAXAČNÍCH PLOCH V CENTRU NENÍ NIKDY DOST.

PŘÍKLAD  DROBNÉHO VÝTVARNÉ OBJEKTU ZPRAVOANÉHO V RÁMCI TÉTO SOUTĚŽE.
DUBOVÉ DŘEVO, VÝŠKA 4,5 m, ŠÍŘKA 0,45 m, , ODHAD CENY DO 230 TIS. Kč

HASIČSKOU ZBROJNICI PREZENTUJÍ ČERVENÁ VRATA NAKLÁNĚJÍCÍ SE SMĚREM KE KŘIŽOVATCE.
HASIČSKÁ ZBROJNICE (SPOLEČNĚ S RADNICÍ, KOSTELEM A HOSPODOU) TVOŘÍ TYPOLOGICKÝ ZÁKLAD ČESKÝCH OBCÍ.

K ŘEŠENÍ SADOVÝCH ÚPRAV V PROSTORU PARKOVIŠTĚ BUDOU POUŽITY NENÁROČNÉ DRUHY  TRAVIN.
S JEŠTĚ MÉNĚ NÁROČNĚJŠÍMI ŠTÍPANÝMI KAMENY.

PARKOVÉ ÚPRAVY:

Situační řešení spočívající v minimalizaci dopravních 
komunikací a rozdělení pozemku pomocí objektu 
umožňuje přidat téměř 900 m2 relaxačních ploch. 
Vznikne tak v centru obce plnohodnotný parčík, 
který prosluňuje jižní slunce. Parková plocha je 
otevřená směrem k obci a zároveň je alespoň 
částečně odstíněná od rušné Mělnické ulice.

Vznik parčíku se snadno začlení do struktury 
rekonstruovaných částí obce táhnoucích se od 
Mírového náměstí přes  ulici Na Rybníčku. Zeleň 
uleví centru obce přetíženého tranzitní dopravou. 
Atraktivní veřejné prostory podpoří význam Domu 
služeb hned dvojím způsobem: zvýrazní jeho 
optickou dominanci, lépe ho zapíší do psychické 
mapy lidí. Argumentů pro park by se samozřejmě 
dalo vršit více. Parky jsou prostě skvělé.
Cesty v parku jsou široké od 1,5 do 2 m a jsou 
dlážděné vesměs přírodní žulovou kostkou, 
případně žulovými odseky. Cesty propojují různé 
zájmové body v parku více způsoby a nechávají 
tak na průchozích svobodu, jakou cestu si zvolit. 
Zároveň se tak vzniká bezbariérový přístup k poště 
z východní strany.

Parkovou plochu navrhujeme obohatit o drobná 
výtvarná díla, která se stahují k lokálnímu kontextu, 
například formou veřejné soutěže. Do parčíku 
bychom rovněž umístili aktivity pro předškolní 
děti — pískoviště, houpací koníky, hrazdy. Volili 
bychom cestu atypických výrobků na zakázku, které 
pomohou místo obohatit o další estetickou rovinu. 


