STARÁ POŠTA BĚCHOVICE 		 NÁDVOŘÍ
Hlavní vstup do nádvoří je situován v jihovýchodní části. Tento vstup
je zvýrazněn kovovou konstrukcí, která opticky dotváří zbouranou část
východního křídla staré pošty. Vzniká tak pravidelný a osově souměrný
prostor nádvoří. Kovový rám je dále multiplikován v mírně změněné
formě ve zbytku nádvoří, kde rozděluje volný prostor na několik menších
funkčních celků. Zároveň tento prvek tvoří základní nosnou konstrukci
mobiliáře. Členění prostoru se odvíjí od předpokládaného proudění lidí
po nádvoří. V severní části objektu předpokládáme kulturní využití, díky
rozměrným prostorám													
Centrální prostor necháváme jako volnou plochu ke schromažďování
lidi při různých slavnostech a příležitostech. V období jara zde bude
umístěna májka a pořádány velikonoční slavnosti, na podzim pak zde
bude završení lampionového průvodu a o Vánočních svátcích bude v
centru nádvoří umístěn Vánoční stromek. Kovová konstrukce pak slouží
k zavěšné dekorace nebo postavení stánků souvisejících s programem
akce. Na nádvoří je umístěna biozahrádka, která bude sloužit převážně
žákům základní školy při výuce, pro získání kladného přístupu k přírodě.
Taktéž tyto záhony využívá místní restaurace pro pěstování vlastní šťavnaté
a chutné zeleniny. Březový hájek v severozápadním rohu nádvoří slouží
pro relaxaci a odpočinek, z těchto důvodů je zde umístěn větší počet
laviček. Jako kontras k hájku je v protějším rohu vysazen samostatný strom větších rozměrů. Místní restauraci je v nádvoří věnován prostor pro venkovní zahrádku, která navazuje na centrální veřejný prostor.
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prostory určené pro příležitostné události (farmářské trhy, prodejní stánky), tyto
místa jsou vymezena kovovou konstrukcí,
která slouží jako hlavní nosný prvek prokonstrukci stánků
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centrální veřejný prostor, volné prostranství pro shromažďování většího počtu lidí.
Také prostor pro umistění dočasné dominanty místa (vánoční stromek, májka
atd...)
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veřejné záhony pro pěstování zeleniny
a okrasných květin, tyto záhony budou
spravovat žáci místní základní školy. Dále
je zde prostor pro biozahrádku sousedící
restaurace.
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venkovní terasa sousední restaurace,
ohraničena je nízkou zídkou, která slouží i
k posezení a odpočinku
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březový hájek, klidová část celého
nádvoří), místo určené k relaxaci a
odpočinku, kde člověk nalezne soukromí.
Břízy svou dynamikou ve větru rozhýbávají
jinak statické nádvoří.
dětská houpačka
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veřejné osvětlení

prodejní stánek

