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Koncept řešení střešní zahrady na objektu parkingu
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Obecně:
Všechny 3 varianty řeší pouze plochu střešní zahrady – tedy plochu navazující na terasy v 1. NP. Jako problematický
shledávám střet funkcí terasy navazujících bytových jednotek a běžného provozu této plochy. Stejně násilně působí již samo
zpřístupnění střešní zahrady z východu (podél objektu D). Kromě vysokých nároků na kvalitu návrhu a hlavně realizace volně
přístupné střešní zahrady je nadále třeba počítat s výrazně dražším a technologicky náročnějším provozem. Naprostou nutností
se zde stává závlahový systém.
Varianta 01
Volná, mírně zvlněná linie pěšiny na SZ je od teras oddělena prostřednictvím keřových výsadeb a živých plotů. Pravidelně se
objevují odpočivné prvky – lavičky. Silným výtvarným prvkem je linie stromů., která navazuje na půdorysné vedení stezky. Stromy
v této „aleji“ jsou částečně na konstrukci střešní zahrady a částečně v rostlém terénu navazujícím na niveletu SZ.
Varianta 02
Geometrická verze první varianty. Větší plochy střešních teras jsou důsledně odcloněny od pěšiny, která je odsunuta na
samý okraj SZ. Doprovodná alej je v maximální možné míře založena v rostlém terénu sousedícího svahu. Tři odpočivné místa –
lavičky jsou umístěny v pohledovém kontaktu s vnitroblokem pivovaru.
Varianta 03
Střešní terasa je nepřístupná veřejnosti. Dominantní procentuální zastoupení zeleně je v extenzivní tenkovrstevné úpravě
nevyžadující prakticky žádnou údržbu (ani závlahu). V rostlém terénu podél terasy se opět objevuje motiv aleje, která zasahuje i
na SZ. Vynecháním prvku L-stromořadí v meziprostorech objektů A, B, C je možno docílit kompletního extenzivního řešení SZ,
která by prakticky nevyžadovala žádnou údržbu.
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Zadání projektu sadových úprav
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Zadání navazuje na koncept sadových úprav předložených ateliérem ATIP Trutnov na schůzce ze dne 23. 1. 2007.
Jižní okraj území bude v uličním prostoru definován prostřednictvím aleje listnatých stromů s dvojicí dominant u hlavního
vjezdu do objektu (1). Linie alejových stromů je použita i k pohledovému propojení s objektem Bike-shopu Špicar (2). Původní návrh
s jehličnany v uliční frontě nebude dále rozvíjen. Pouze na severovýchodním okraji zájmového území budou použity konifery
k odclonění technické budovy(3).
Dominantním vegetačním prvkem vnitřních veřejných prostor pivovaru bude vzrostlý listnatý uliční strom, dotvářející
nezbytnou funkci parkování v komplexu. Před domy A a B se objeví drobné plochy s herními resp. odpočivnými prvky (7).
Zachovaný objekt komínu označuje důležité místo – jádro celé zahradní úpravy a bude doplněn pobytovou plochou s lavičkami a
dalším mobiliářem. Na několika klíčových místech se objeví i vzrostlé jehličnany (smrk ztepilý). Tyto solitery pomohou vytvořit
jasnou strukturu vnitřní zeleně objektu a mohou být využity i jako vánoční stromy :-)
Západní okraj území bude odcloněn pomocí skupiny jehličnanů (3) od pohledově negativně působícího sousedního objektu
Penny Marketu. Původní pěší komunikace, zpřístupňující terasu nad parkingem bude zrušena.
Střešní terasa mezi objekty A, B, a C bude pojata jako extenzivní střešní zahrada s rozchodníko-mecho-bylinným
společenstvem, vyžadujícím jen minimální údržbu. Terasy (6) navazují na byty v 1 NP a jejich tvar respektuje soukromí uživatelů –
odpadají problematická přepažení. Severní svah navazující na terasu bude částečně využit pro ornamentální výsadbu nižších keřů
na rostlém terénu (4), které vizuálně zvětší prostor střešní terasy bez nutnosti instalace zvláštních technologií (závlaha). Od
zástavby rodinných domů severně od komplexu pivovaru bude tento izolován smíšenou výsadbou listnatých i jehličnatých dřevin
(5).
Východní pěší tah na terasu nad parkingem bude zrušen.
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Doporučený sortiment dřevin:
Dominanta u vjezdu:

Sorbus intermedia ´Brouwers´

(jeřáb)

Uliční stromořadí:

Sorbus aria ´Magnifica´

(jeřáb)

Vnitřní dvůr:

Acer saccharinum
(javor stříbrný)
(Acer pseudoplatanus ´Erectum´) (javor klen)
(Acer platanoides ´Cleveland´)
(javor mléč)

Jehličnany:

Picea abies

(smrk ztepilý)

Výsledné řešení

06

Výsledné řešení
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