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ANOTACE 

Každý člověk přináší do svého okolí svůj jedinečný příběh a na tomto sídliště jich je 1705. 
Jediné o co se snažíme je vytvořit prostor, který může spojit všechny tyto příběhy v jeden. 
Vytvořit komunitu. Dát možnost lidem vyjít ven a diskutovat u jednoho stolu. Jeden stůl, jenž 
prochází celým uzemím a které zároveň definuje. Jeden stůl, který nevytváří bariéry. Jeden stůl, 
u kterého má každý obyvatel svoje místo. 



	  

	 Sídliště jako unikátní urbanistický celek, který zpravidla formoval své okolý, tedy veřejný 
prostor, na základě jednoho pravidla. Norma zavádějící miminální vzájemný odstup stavby. V 
tomto důsledku vznikalo i řešené území s výjímkou toho, že centrální část pro další občanskou 
vybavenost se již nevybudovala. Vzinkl tak velký zelený ostrov, který dnes sídlišti, krom zelené 
plochy, nabízí hlavně prázdno. Nic, které z tohoto místa dělá místo unikátní. Velkorysost sídliště 
v kontextu skromnosti veřejného prostoru.  

	 Nejslabší část jako prázdno a zároveň nejsilnější prvek. V rámci tohoto duchu prostor 
nepřetváříme, ale snažíme se v co největší míře o zachování prázdnoty, kontextu a volnosti 
celého území. Zachováváme systém pěších komunikací, které jen doplňujeme o novou část, 
zachováváme zeleň, kterou dále rozvíjime tak aby to nic, co tu dnes je, tu bylo stále, ale 
zároveň se snažíme o přidání dálší vrstvy. Vrstva, která veřejný prostor vymezí a z části i 
definuje. Koncept založený na poznávaní jednotlivých příběhů resp. lidí, kteří na sídlišti žijí a 
jsou spjati s tímto místem, jenž každý den vidí z okna. Přenesení příběhů odehrávajících se za 
betonovými zdmi ven. Vytvoření komunity.  

	 Víme, že pro jakékoliv setkání je nejdůležitější místo, tedy židle a stůl, které příchozím 
lidem nabídne možnost zasednout společně a začít vzájemně komunikovat. Velkorysost 
sídlištního prostoru si žádá velkorysost v přístupu k jeho okolí. Vytváříme stůl a posezení pro 
všechny lidi co zde žijí. 1705 obyvatel, z čehož vyplývá stůl o délce 427m. Jeden jediný 
koncept na vytvoření všeho. Piknikový stůl, kde zaráz mohou všichni obyvatelé sedět, 
proměňující se v šachové stolky, lehátka, houpačky, grilly či skatepark, ale zároveň nevytváří v 
místě bariéry a zachovává stávající propustnost. Panelový dům jako jeden prvek, piknikový stůl 
jako druhý.  

	 Třetím prvkem je zeleň, kterou v celé její šíři zachováváme a novou výsadbou 
doplňujeme. Urbanisticky vymezujeme centrální zelený ostrov novými stromy. Centrální trávník 
členíme různorodým travním porostem dle jeho funkce. Odpočinková část s nízkým pobytovým 
trávníkem, centrální část jako trávník lučního charakteru či stávající trávník v místě pro psy. V 
těsné blízkosti panelových domů vytváříme bylinné a okrásní záhonky stejně tak i záhony 
trvalek. V těchto místech chápeme sociální aspekt, kdy obyvatelé domů se snaží primárně 
zlepšovat místa v blízkosti jejich bydliště. 

	 Čtvrtým prvkej je vzájemná participace lidí zde žijících, vytvoření komunity. Navržený 
stůl dává možnost, aby si každý obyvatel adoptoval jeho část. Tímto přístupem se snažíme 
každému rezidentovi darovat kus veřejného prostoru. Veřejný stůl, který se mění v trh, jeviště, 
kuchyň či narozeninovou oslavu. Jako další participaci vnímáme vytvoření komunitní zahrady, 
rozšiřování záhonu bylinek, okrasných květin či trvalek. První komnunitní sídliště, kde se lidé 
znají, kde každý byt má i kus svého zeleného místa. 

	 Beton a zeleň nově doplněna o velkoformátovou břidlicovou dlažbu s dřevěným 
veřejným stolem pro celé sídliště. Přírodní materiály, jednoduchost, velkorysost, variabilnost.  
	  

	  



SOUPIS VÝSADBY 

Položka  
taxon

M.j. Množství Poznámka

Stromy listnaté 
Javor ks 15
Bříza bělokorá ks 11
Hrušeň obecná ks 9
Jírovec maďal ks 16
Třešeň ptačí ks 5
Trávy
Nízký pobytový trávník m2 3 200
Trávník lučního charakteru m2 2 100
Trvalky kvetoucí 
Třapatka bílá ks 10
Mavuň Červená ks 10
Šalvěj Lékařská ks 10
Orientální mák ks 10
Montbrécie ks 10
Pažitka ks 10
Sasanka Lesní ks 10
Denivka ks 10
Boltonie ks 10
Paznehtník dlouholistý ks 10
Trubučka trojlistá ks 10
Trvalky ozdobné listem, kapradiny 
Ozdobnice čínská ks 10

Ječmenice písečná ks 10

Ostřice buchananová ks 10

TřYna ostrolistá ks 10

Bezkolenec modrý ks 10

Proso Prutnaté ks 10

Další, jiné



SEZNAM ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

1 - PANEL A1  
2 - PANEL A1 
3 - PANEL A1 
4 - TEXTOVÁ ČÁST 
5 - OBÁLKA AUTOR  


