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Centra obce Středokluky

Legenda

Obec Středokuky má 3 výrazné centry. Snahou bylo především posílit kvality území a pracovat s 
identitou místa. Pro vizualitu obce jsou charakteristické kamenné zdí, barokní sochy a nepravidel-
nost urbánní struktury. Každé centrum má odlišnou atmosféru kterou jsme bud’ mírně měnili nebo 
utvářeli od nuly . V každém centru obce se vyznačí dominanty které toto centrum zastupují : Obecní 
úřad, Hasičská Zbrojnice, Kostel.

Při řešení veřejných prostranství jsme se především orientovali na pohyb chodců a cyklistů. Zamě-
řili jsme se na zkvalitnění dopravních uzlu, vytvoření nových pobytových zón. Do veřejných prostorů 
jsme navrhli řadu inspirativních unikátních objektů.

Historické centrum 
Občane vnímají prostor u rybníku jako místo pro únik do přírody. Tuto myšlenku jsme chtěli v ná-
vrhu posílit. V částí s největším pobytovým potenciálem navrhujeme schůdky k vodě. Plocha vody 
může také sloužit k pohybu lidí a interakcí s vodou díky velkým kamenům v rybníků. Prostor před 
kostelem a ulice Ke Kinu je naopak navržen jako reprezentativní. Vstup do kostela je zdůrazněn 
radiálním mozaikovým vzorem dlažby. Pro hospodu navrhujeme terasu s výhledem na kostel. Celé 
centrum je dle návrhu sdíleným prostorem. Vozovka ulice Kladenska je zvýšená do úrovně chod-
níku, a je řešená žulovou dlažbou. Tímto je zaručeno pocitové propojení jednotlivých části návsi, a 
zaručení kontroly rychlostí vozidel a pozornosti řidičů.

Žulová dlažba z kostek 6 x 6 cm (chodník)
Žulová dlažba z kostek 10 x 10 cm
Žulová dlažba z kostek 10 x 10 cm se zatravněnou spárou
Žulová vozovková dlažba velkého formátu 16 x 14 cm
Dlažba ze štípaného přírodního kamene
Dlažba ze štípaného přírodního kamene se zatravněnou spárou
Trávník
Mlat hlinitopísčitý
Kamenné prvky a zdi
Dřevěná terasa

Detail veřejných prostranství Historického centra 1:500 

Charakteristický detail a profil ulice Lidická 1:200

Charakteristický detail a profil ulice Kladenská 1:200

Charakteristický detail a profil ulice Školská 1:200Detail veřejných prostranství Společenského centra 1:500 Detail veřejných prostor Servisního centra 1:500 

Strom stávající
Strom návrh
Keř
Mobiliář, laviсe
Památníky, sochy a významné objekty
Dětské hřiště
Zastávka autobusu
Kontejnery na velkoobjemový odpad (park odpadů)
Kontejnery na odpad ve skříni integrované do zdi

Hranice prostranství přístupného veřejnosti
Hranice povrchů v jedné výškové úrovni
Hranice povrchů v různé výškové úrovni
Parkovácí stání
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