Běchovice jsou přeťaty frekventovanou silnicí a na severu obklíčeny železničním koridorem. Schází jim klidné útočiště. Návrh
využívá různosti charakterů dvojice míst – dvora Staré pošty a prostoru na východ od něj.
Srdcem návrhu je klidný, polouzavřený prostor nádvoří. V mlatovém obdélníku, který vyplňuje větší část dvora,
je v pravidelné mřížce navržen les upravených stromů s vysoko nasazenými korunami, které sníží hluk, pomohou klimatizovat
a očišťovat vduch a budou poskytovat stín. Zbylý prostor je dlážděn velkoformátovou betonovou dlažbou. Jižní a východní křídlo
statku je ponecháno stávajícím účelům, část mlatového povrchu bude sloužit jako venkovní posezení pro restauraci. Pro zlepšení
průchodnosti je navrženo vybourání pasáže v západní straně severní části statku. V další etapě je rekonstruována západní
budova na víceúčelový kulturní sál s možností úzkého propojení s exterierem. Severní trakt statku je dispozičně zjednodušen
a zamýšlen jako komerční prostor k pronájmu.
Návrh předesílá možnost komerčního dovybavení prostoru dvora nájemcem severní budovy – prodejcem designového mobiliáře
či veřejného osvětlení – prostor by byl každou sezonu svěží, upravený a reprezentativní. Severní budova by v takovém případě
sloužila jako zastřešená část showroomu. Návrh počítá i s dalším rozvojem prodejní plochy – skleněnou přístavbou budovy
na vnější straně statku.
Náves je v návrhu situována do prostoru na východ od Staré pošty – otevřenějšího, více transparentního a rušného kontextu
cesty, hřiště, škol a budovy samoobsluhy. Povrch návsi tvoří betonová dlažba. Severní strana návsi je v budoucnu uzavřena
skleněnou komerční přístavbou, jižní hranu tvoří dostavba zdi, která náves pocitově a akusticky oddělí od rušné komunikace.
Návrh je zakončen vizí novostavby objektu obecního úřadu a občanské vybavenosti, která uzavře východní stranu návsi, seskupí
důležité budovy vesnice do jednoho celku a dodá prostoru ruch a reprezentativní charakter.
Dvojice prostor se bude vhodně doplňovat a razantně zvýší pestrost a kvalitu veřejného života v Běchovicích.

SHOWROOM
(3. ETAPA)

PASÁŽ
(1. ETAPA)

KOMERCE
(2. ETAPA)

NÁDVOŘÍ
(1. ETAPA)

VÍCEÚČ. SÁL
(2. ETAPA)
NÁVES
(2. ETAPA)

STĚNA
(2. ETAPA)

1

STARÁ POŠTA BĚCHOVICE ~ NÁDVOŘÍ

OBECNÍ ÚŘAD
(3. ETAPA)

