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ÚZEMÍ I
Anastasia Speller

SPORTOVNÍ PLOCHY
REKREAČNÍ PLOCHY
TRAVNATÉ PLOCHY
PARKY / REKREACE

															
TEREZA KRÁKOROVÁ, ANASTASIA SPELLER, MICHAELA TÉROVÁ									ATU							LS
ŽIVOT NA SOUTOKU		

OVOCNÉ SADY
POLE
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

I - městský park

KULTURNÍ DOMINANTY
VEŘEJNÉ VYBAVENÍ

sportovní část - hřiště, kondiční cvičení cyklo-bruslo okruh

II - vstupní brána
blízkost MHD, železnice

I - městský park

rekreační část - posezení u řeky, rybník

II - sportovní centrum
fitness na břehu, využití brownfieldu

I - nové dostihy

škola jezdectví, venkovní i krytá aréna,
hospodařské objekty
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A DOPRAVA

I - jezdecký park

areál pro volnočasovou jízdu na koni

VEŘEJNÁ ZELEŇ
VEŘEJNÝ PROSTOR
SOUKROMÉ PLOCHY

II - jezírka

lávky pro pěší i cyklisty, koupání výhled na soutok

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE
CYKLOSTEZKY

I - nový přístav

		
			 Ve svém návrhu se věnují území bezprostředně navazujícím na dostihový areál Velká Chuchle. Tento motiv dále rozvíjím a navrhuji rozšíření areálu o nový parkurový areál s venkovní a krytou arénu. Také
předpokládám, že by nový areál mohl nalákat i nové zájemce o jízdu na
koni, a tak nabízím zřízení školy jízdy a také lekce pro méně zkušené
jezdce s možnosti vyjížďky do okolní přírody.

ŘEZY ÚZEMÍM

				 Dále se věnují přístavnímu areálu, který rozšiřuji a rozděluji na dva základní celky - přístav nákladní s místem pro nouzové ukotvení lodí v období povodní a také přístav sportovně-rekreační pro veškeré zájemce o vodní sporty.
				 Součásti mého návrhu je taktéž ostrovní tématický park pro rodiny s dětmi, který nabízí příjemnou procházku zelenými ostrovy s dodatečnou dětskou zábavou v podobě stánku,
hřišť a tématických chatiček .

ŽELEZNICE

rekreační část - lodní škola, náplavka, stánky s občestvením

II - soutok

ZASTÁVKY - ŽELEZNICE
ZASTÁVKY - MHD

klidová zóna, přívoz, sedící schody, parking pod mostem

I - zábavné ostrovy

ostrovy s tématickým parkem pro celou rodinu

II - vodácký bar s tábořištěm

chatky, pláž, sportoviště

II - rekreační centrum

pláž, možnost přespaní, příležitost pro kulturní události,
půjčovna kol a bruslí, stanování/kemp

II - komořanské tůně

nezpevněná jezírka s naučnou stezkou, přírodní

II - lezecké stěny

na pilonech mostu, lávka k zahradkářům

					V neposlední řadě se zabývám
městským parkem u vesničky Lahovičky, vytvářejíc tak příjemnou náhradu
chátralému průmyslovému areálu. Park
disponuje klidnější části, ale i akčnější části s cyklo-bruslo okruhem a sportovními
hřišti.

I - nový přístav

průmyslová část - zázemí, nouzové kotvení lodí při povodních

II - skatepark

III - zemědělství
pole, drobné zázemíí

III - pláž
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sport, rekreace, drobné občerstvení

III - vstup do areálu
plocha pro parkoviště

III - společenské centrum

sportovní hřiště, venkovní pódium, houpací sítě na stromech

HLAVNÍ OSY A ZÁJMOVÉ BODY

DETAIL - NOVÝ DOSTIHOVÝ AREÁL
100 m

III - jezerní svět

rekreace, sportoviště, půjčovny lodiček, lávky
a mola, romantická zákoutí

III - velká laguna

koupaliště se zázemím a občerstvením, sportoviště, inline okruh, detská hřiště, sedací lávky, mola, lodičky, sauna, dobíjení elektrokol, servis

PLÁN ÚZEMI U DOSTIHŮ
100 m

III - park

ovocné sady, pobytové louky

II - historický soutok

obdoba prvku na novém soutoku, meditační
a symbolické místo

ŘEZY DETAILEM

