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NADHLED CELÉHO ÚZEMÍ
BYTOVÝ DŮM - I.ETAPA

BYTOVÝ DŮM - II.ETAPA

PARKOVACÍ DŮM
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SITUACE 1:1000

BYTOVÝ DŮM 01

BYTOVÝ DŮM 02

PARKOVACÍ DŮM ( 1/2 garáže + 1/2 volná stání )

zastavěná plocha - 770 m²
obestavěný prostor - 13 290 m³

zastavěná plocha - 480 m²
obestavěný prostor - 8 280 m³

zastavěná plocha - 1 920 m²
obestavěný prostor - 12 480 m³

- 1 městská uliční třída
- 3 pobytová mlatová plocha
- 2 travnatý pás s hřišťovými plochami
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P4

- 5 vegetační pásy
kolem bytových domů

1163m²

- 4 alej s pěší komunikací

7 komunitní sad / zahrada

ŮM

ÍD
VAC ní
O
K
PAR 90 stá

BYTOVÝ DŮM 01

BYTOVÝ DŮM

44 stání (32+12)
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ŘEZ 1 1:1000
BYTOVÝ DŮM - I.ETAPA
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KRAJINÁŘSKÁ KONCEPCE

1 - MĚSTSKÁ ULIČNÍ TŘÍDA

2 - TRAVNATÝ PÁS S HŘIŠŤOVÝMI PLOCHAMI

3

4 - ALEJ S PĚŠÍ KOMUNIKACÍ

5 - VEGETAČNÍ PÁS KOLEMY BYTOVÝCH DOMŮ

6 - PARKOVÁNÍ

- hlavní kompoziční trasa
- komunikace je od chodníků oddělená pásem vegetace
- vegetační pás může být pojat jako travnatá plocha či extenzivní trvalkové výsadby
- vegetační pás je doprovázen výsadbami městských alejových
stromů
- zakomponování principů hospodaření s dešťovou vodou
(zásaky a přizávlaha vegetačních prvků)

- linie stromů v travnaté ploše
- vyrovnání terénní nerovnosti rigolem pro možný zásak
dešťové vody
- voda je směrována ke kořenovému systému stromů

- travnatý pás navazující na mlatovou plochu na hlavní
kompoziční ose
- luční trávník doplněný herními a hřišťovými plochami
- travnatá plocha doplněná pobytovým mobiliářem a
velkými soliterními stromy roztroušenými v ploše
- volné plochy trávníku k volné hře a jinému multifunkčnímu
využití

- volný travnatý/luční pás kolem bytových domů
- doplnění volně rozmístěných solitérních dřevin či jejich
skupinek
- krajinný charakter, nekomponovaná zeleň
- na vhodných místech možné doplnění odpočívadel či míst
určených např. ke grilování

POBYTOVÁ MLATOVÁ PLOCHA

- veřejné prostranství čtvrťového charakteru
- malé liniové náměstíčko jako pobytový prostor s možným konáním
menších společenských akcí
- mlatová plocha lemovaná po obou stranách stromy a doplněná
pobytovým mobiliářem
- v centrální linii možné umístění herních prvků, odpočívadel či pítek

- potřebné plochy pro parkování je vhodné vizuálně rozmělnit
vegetací
- důstojný nástup do domu
- možné zakomponování vegetačních ostrůvků
- možné zakomponování stromů mezi stávající parkovací místa
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