
CNP 2016 - obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni

Mělká vodní plocha

Masarykova základní škola Plzeň

Kostel Panny Marie Růžencové

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:2500

Klášter dominikánů

Pítko

Možnost průjezdu (svatby, obřady...)

Nově navržený objekt (WC, kavárna, zázemí hřiště)

Vodní prvek v centru parku

Plocha dětského hřiště - oplocená

Nový průjezd se stáními
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Táborská
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Habrmannova

Klášterní

Farského

Hlavanova

Vstup do zahrady

Vstup do zahrady

Vyvýšený přechod před školou

Vstup do zahrady

Cyklotrasa Houškova - Lužická

Cyklotrasa Habrmannova - Habrmannova

Areál TJ Sokol Plzeň V.

Ohrazené hřiště na házenou 40 x 20 m

Zázemí hřišť, WC

Doplnění  3 řad stromů kolem náměstí

Vstup do areálu Sokola

Vstup do areálu Sokola

Běžecká dráha 60 m s doskočištěm

Okružní cesta s posezením

Posezení s ohništěm

Záliv pro zastavení před školou

Šikmá stání kolem zahrady

Doplnění řady stromů kolem zahrady

Uzavřená klášterní zahrada - meditační část

Bylinná zahrada

Klubovna skautů

Návrh parkovacího domu

Zachování stávajících stromů

Chodníky s plzeňskou dlažbou
na vnějším obvodě náměstí

Chodníky s kamennou mozaikou
v ploše náměstí

Mlatové cesty v ploše zahrady

Zjednosměrnění obvodu náměstí

Pobytový trávník

Sadová část zahrady

Volné multifunkční prostranství (svatby, bohoslužby, venkovní aktivity školy...)

Stávající zeď - navržení obnovení průhledů + šedý nátěr

Doplnění stromů po obvodě náměstí

Nový průchod zahradou

Mlatové pěšiny uvnitř parku

HLAVNÍ SITUACE 1:500
Stromy Stavby stávající Stavby navržené Trávnaté plochy Mlatové cestyNavržené vstupy Propustná stání Záhony Vodní plochy Plzeňský obdélník Pražská mozaika Žulová dlažba Asfalt-komunikace

0    5       10m

0    25       50m

Zeď stávající Živý plot Směr dopravy

A1

Asfalt-chodník

Slovanská

Koterovská

Terénní zlom oddělující plochu parku a hřiště

Suchý poldr pro retenci vody z předprostoru kláštera

Uzavřená klášterní zahrada - pěstební část

Cvičící prvky pro veřejnost
Cvičební plocha, příležitostné hřiště

Průchod ze školy do sportovního areálu

Letní učebna

Stání pro areál Sokola

Návrh nové budovy Sokola

Venkovní tržiště

Informační sloup

Obousměrný provoz v závěru náměstí

Plácek pro hry skautů

Ambit s krytým posezením

Komunitní zahrada se zázemím

Školní zahrada se zázemím

Podium

Stávající podzemní kontejnery

Sezení se stojany na kola

Vodní hrátky

Asfaltová boule

Vyšší hladina vody po dešti

Informační panel

Informační sloup - historie kláštera

Soukromá zahrada

Hrací stěna

Venkovní sezení kavárny - neoplocené

Klidová zóna zahrady

Molo pro chůzi a sezení nad poldrem

Klášterní sad

Okrasné květiny

Vinná réva

Pěstební záhony

Ambit s krytým posezením

Sezení se stojany na kola



NÁVRH ŘEŠENÍ CHARAKTERISTICKÝCH PROSTORŮ A DETAILŮ

podzemní nádrž pro retenci dešťové vody ze
zpevněné plochy náměstí

Přepad dešťóvé vody do vsaku

vodní prvek umočňující cirkulaci vody v "louži"

Vodní prvek v parku

Rozvod vody na zalévání stání s povrchem ze zatravňovací dlažby

Nádrž na dešťovou vodu ze střechy kostela pro zalévání klášterní zahrady

Suchý poldr pro retenci dešťové vody ze zpevněných ploch

"louže" mělká vodní plocha

VODOHOSPODÁŘSKÁ KONCEPCE
- nezpevněné plochy
- odvod vody ze zpevněných ploch

jednosměrný obvod náměstí

obousměrný závěr náměstí

zvýšený přechod před školou

cyklostezky

záliv pro vystupování před školou

7 stání pro areál školy

4 stání pro areál kláštera

23 stání kolem západní fronty náměstí

Možnost průjezdu (svatba, ...)

26 kolmých stání v závěru náměstí

54 šikmých stání kolem kláštěrní stěny

Řešení ulice Plzenecké dle sloutěžních podkladů
Návrh parkovacího domu, možnost navýšení parkovacích kapacit

Nová příčná ilice náměstím s 27 parkovacími stáními

19 podélných stání kolem východní fronty náměstí

7 stání pro areál Sokola

KONCEPCE DOPRAVY
- jednosměrný okruh s obousměrným závěrem náměstí
- pouze příležitostný průjezd náměstím
- cyklostezky vedené v samostatném pruhu v chdoníku
- celkem 170 parkovacích stání

Nové stromy mezi parkovacími místy - javor

Zachování významných stromů v klášterní zahradě (lípa, cedry, ořechy)
Zachování stromu v bývalé točně - buk

Obnovení řady stromů kolem klášterní zdi - lípa

Pravidelné tři osy stromů - jírovec

sad s ovocnými stromy - jabloň,
hrušeň, sklivoň, třešeň, líska, jeřáb, ...

Doplnění stromů kolem areálu Sokola

KONCEPCE ZELENĚ
- zachovaných stromů 95
- stromů k pokácení  74
- nově vysazených stromů 146
- celková bilance stromů +72
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NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA OD JIHU
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HERNÍ STĚNA VE ŠKOLNÍM DVOŘE INFORMAČNÍ SLOUP A SEZENÍ S CYKLOSTOJANY PŘED ŠKOLOU

LUNETA S VODNÍ PLOCHOU A TRŽIŠTĚM PŘEDPROSTOR KLÁŠTERA

PARK PARK S POLDREM A VODNÍM PRVKEM

Mělká vodní plocha "louže"Vodní hrátky

Hladina vody po dešti

Kohoutek pro zalévání v zahradě

Přepad do vsakovacích košů

Nádrž na dešťovou vodu

čerpadlo pro rozvod vody na zalévání

Filtrace a cirkulace vody

Přepad do podzemní nádrže

SCHEMA ŘEŠENÍ HERNÍ STĚNY NA ŠKOLNÍM DVOŘE SCHEMA ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SLOUPU PŘED ŠKOLOUSCHEMA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ "LOUŽE" V LUNETĚ

BRUSLENÍ NA LOUŽI DĚTSKÉ HŘIŠTĚ


