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Běchovice jsou fungujcí strukturou, která dnes však postrádá své centrum. Místo hlavního dění není jasně definováno,
volnými prostranstvími jsou jen parky. Chybí zde středobod dění, místo oslav, setkávání, sobotních nákupů, odpočinku a
pohody.
V areálu dnešní staré pošty funguje nízkoprahové centrum, autoškola, kavárna / bar a hostinec v nejstarší budově areálu.
Svůj návrh rozděluji na dvě etapy. Prvním zásahem je znovuaktivování dvoru. Vytvoření podnětu, který bude mít možnost
dalšího rozvíjení v závislosti na budoucnosti.
I. etapa - STŘED
Do středu volného prostoru umisťuji sokl - podstavec. Střed obce. Nenápadný vklad, který se však stává stěžejním.
Stupeň, který očekává vlastní uchopení občanů a doby. Ponechání volnosti. Kolem mlatový povrch. Strom. Kamenný
chodník po obvodu. Přístup do okolních budov pohodlný za každého počasí. Podklad pro místní zábavy. Pódium pro
vystoupení místních dětí. Místo velké slávy běžcům. Magické místo. Místo svolávání a oslav. Prostor pro trhy. Vánoční
strom. Betlém. Kolotoč.

konferenční sál

A

A´
kavárna / galerie

V tomto návrhu na soklu prezentuji kolotoč. Věc, kterou lze pronajmout, koupit či postavit. Tuto akci beru jako početí
života soklu v dění Běchovic. Nádvoří znovuožívá dětmi, ale i dospělými. Dostává se tak do podvědomí většiny občanů.
Životnost kolotoče závisí na poptávce. V případě zájmu je možno kolotoč dále ponechat, případně vyměnit za jinou
instalaci. Sokl však může být využíván i v rámci celoročních akcí.

sokl

mlatový povrch

O vlastním životě soklu rozhodují jeho vlastní uživatelé.
II.etapa - ROZVOJ OKOLNÍCH BUDOV
V prvé řadě doplňuji jihovýchodní část parcely o dostavbu pošty v celistvou symetrickou strukturu tak, jak tomu bylo
původně zamýšleno. Vjezd na nádvoří (zásobování atd.) zůstává zachováno průjezdem domem. Hlavními vstupy na
nadvoří jsou portály od ulice Českobrodské. V plánu ruším stávající přístavbu hostince - budovu kadeřnictví.
Z původních uživatelů vidím největší přínos v nízkoprahovém centru, kde je spojení s nádvořím - volným a bezpečným
místem - ideální, proto jej zachovávám.
Nejstěžejnějším vkladem v této etapě je vytvoření společenského - kulturního centra. Jeho sál je v severní centralní části
půdorysu, konferenčí sál na východě a obslužná kavárna / galerie na západě. Budovu hostince ponechávám bez zásahu.
Ovšem toto rozdělení je pouze koncepční. Místo si v budoucnu samo řekne o využití stávajících budov.
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