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Perspektivní pohled na pavilon

podium sloužící k pořádání akcí, stolování
nebo umístění promítacího plátna

2

Dvůr nabízí průchod směrem z centra k rybníku,
hlavní vstup je z boku od samoobsluhy.

5

volně využitelný veřejný prostor

Využitím stávajících přirozených vstupů vznikly dvě
hlavní komunikační osy, které dělí dvůr na 3 části.

6

prostor s grilem orientovaný do relaxační
části

Do těžiště prostoru v křížení os, je umístěn multifunkční
pavilon. Ten DO prostoru PŘIVÁDÍ život už v 1. fázi.

7

plocha pro posezení na lavičkách pod
stromy

V jihovýchodním rohu vzniká intimní zelený kout.

8

dilatační spára mlatového povrchu

Centrální prostor pro dění. Je uzpůsobený na
pořádání trhů a různých nejen kulturních akcí.

SITUACE 1 : 500

PŮDORYS 1 : 250

6

MÍSTO PRO UPEVNĚNÍ VÁNOČNÍHO STROMU, MÁJKY, VLAJKY

1

MLATová plocha

5
OCELOVÁ KCE.,
DŘEVĚNÉ VÝPLNĚ

7

LAVICe oDĚLUJÍCÍ hlavní PROSTOR

2

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA

3

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

4

STÁVAJÍCÍ STAV: V sočasnosti se využívá budova
staré pošty a západní křídlo hospodářských budov

1

etapa 1: realizace pavilonu, úprava povrchů, zasazení
stromů, proraŽení průchodu

etapa 2: Využití východních objektů k pronájmu,
revitalizace plácku za průchodem

STARÁ POŠTA BĚCHOVICE - NÁDVOŘÍ

ZELENÁ PLOCHA

etapa 3: zapojení stodol do života nádvoří - fungují etapa 4: pronájem zbývajícíh prostor soukromým
jako rozšíření trhů, prostor pro oslavy atp.
subjektům ( PEKÁRNA, ŘEZNICTVÍ, ... )
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Perspektivní pohled na pavilon
1

pítko k osvěžení a hygieně

Pavilon zintenzivní využití prostoru

2

podium sloužící k pořádání akcí, stolování
nebo umístění promítacího plátna

Funguje jako zázemí při pořádání trhů

3

Posuvná stěna umožňující propojeni podia
s prostorem grilu

Jako pódium při koncertu

4

Žlab vedení elektroinstalace pro trhové
stánky, promítání a podobně

Je vhodný pro umístění letního kina

5

volně využitelný veřejný prostor

Ale i pro utužení sousedských vztahů

pořádání trhů

koncert

typické využití

typické využití

2

STARÁ POŠTA BĚCHOVICE - NÁDVOŘÍ

