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Lausanne je město, které v posledním desetiletí hledá možnosti zastavění ještě vol-
ných nebo nešťastně zastavěných území v rámci velké koncepce – vytvoření nového 
bydlení bez rozpínání do příliš vzácné krajiny nebo vedlejších sídel. Velké území 
třiceti dvou hektarů je připraveno k nové struktuře zastavění. V masterplánu jsou 
dány základní parametry, 5500 obyvatel, 3000 pracovních míst, 550 000 m2 hrubé 
podlažní plochy. Novou strukturu zastavění definuje řada velkých bloků.
Jejich zastavění je regulováno novým plánem, který je základem další výstavby v 
rámci jednotlivých projektů bloků, založených na výsledcích soutěží. Vzhledem k 
měřítku celého území, město Lausanne definovalo několik principů v programu by-
dlení a jeho charakteru. Bydlení je založeno na klíči, který ho rozděluje na sociální 
bydlení, bydlení realizovaného bytovými družstvy a bydlení v bytech k prodeji.
Další princip stavění je založený na parametrech „ekologického města“, nejen tech-
nických, ale v případě urbanismu i koncepčních – obytná ulice, parkování, spole-
čenský život, rekreace a bydlení.

Jedna část území (1–2 bloky) se stane základem urbanistického a architektonického 
projektu diplomové práce.
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Projekt se věnuje urbanistickému řešení městského obytného bloku, základní školy 
a parku v nově vznikající ekologické čtvrti Plaines du Loup ve švýcarském Lausa-
nne. Návrh navazuje na vytvořenou urbanistickou studii a regulační plán od studia 
TRIBU architectes, který stanovuje základní pravidla zastavění a přístupu k území.

The project focuses on the urban design of an urban residential block, primary 
school and park in the newly emerging ecological district of Plaines du Loup in 
Lausanne, Switzerland. The proposal is based on the created master plan and regu-
latory plan from the TRIBU architectes, which sets out the basic rules for building 
regulations and approach in the area.
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místo 





Lausanne

Lausanne se rozkládá v jihozápadní 
části Švýcarska, nedaleko od hranic s 
Francií. Leží na břehu Ženevského je-
zera, které je neodmyslitelnou součástí 
města. Právě jezero a okolní krajina 
dodává městu neopakovatelnou
atmosféru. Jeho výjimečnost podtr-
huje ještě blízkost Alp a jejich silueta 
na obzoru za jezerem, s výhledy až na 
majestátní Mont Blanc.





čtvrť Plaines-du-Loup

Čtvrť se nachází nedaleko centra. Je 
odtud snadná dostupnost jak do centra 
města, tak i do přírody. Zástavba je 
hustá, ale stále dobře prostupná. Čtvrtí 
prochází široký bulvár, který patří k 
hlavním přístupovým cestám do měs-
ta. Parkování je řešené centrálně, ulice 
mezi domy jsou tak obytné, průjezdné 
pro automobily jen v nejnutnějších 
případech.

Městská čtvrť Plaines du Loup je nej-
větší část města aktuálně připravena 
k nové struktuře zastavění území o 
velikosti 32 hektarů pro 5.500 obyvatel 
a 3.000 pracovních míst. Celková hrubá
podlažní plocha 550.000 m2 byla od 
roku 2010 postupně projektována v 
jednotlivých fázích plánování a nyní 
začala její postupná realizace.



Měřítko krajiny

Spojení s krajinou 

Důležitým charakterem daného místa je jeho poloha 

v krajině. Široký rozhled přidává lokalitě zcela odliš-

né měřítko. Nesčetné průhledy na jezero a impo-

zantní vrcholky Alp v pozadí umožňují jednodušší 

orientaci v krajině. Dávají prostoru silný výraz, 

místním pocit náležitosti k místu, ve kterém žijí.

Měřítko města

Blízkost 

Stává se silným charakterem nové čvrti. Blízkost 

městu, blízkost spojení, blízkost jezeru, blízkost 

zeleni, blízkost volné krajině.



Měřítko čtvrti

Propojení

Nová čtvrť, která nahrazuje rozlehlé plochy sporto-

višť a stadionu, vytváří pomyslný klín, který vyplňu-

je mezeru a proniká do města. Nerozšiřuje sídlo do 

krajiny, naopak.

„Zip“. Výstižná paralela.

Navržená struktura nepůsobí jako parazit, nebere 

na sebe pozornost. Svou existencí, atmosférou, cha-

rakterem spojuje dnes odtržené části města.

Měřítko bloku

Avenue 

Na jedné straně pevná, jasně definovaná hrana nové 

městské zástavby. Na té druhé pórovitá, prostupná 

rozvolněná struktura, která možná až budí dojem 

ulice na maloměstě, bez  větší snahy tvořit parter, 

tvořit život na ulici.

Dvě strany. Kontrast. Střet dvou světů. Dynamika.





urbanistické řešení
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měřítko města





měřítko čtvrti / situace





měřítko čtvrti / axonometrie





proces hmotového vývoje ve fyzickém modelu
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urbanismus

Základní myšlenkou návrhu je rozdělení 
plochy bloku na dvě části, v jejichž vnitř-
ním prostoru jdou vytvořeny dva polove-
řejné dvory.

Snahou návrhu je v každém z dvorů vy-
tvořit jinou atmosféru a identitu. Společně 
mohou vytvořit hierarchizovaný systém s 
různorodými aktivitami a charakterem.

Hmoty okolo dvorů vymezují pestrou šká-
lu dílčích poloveřejných prostorů, které 
jsou určeny převážně pro obyvatele bloku. 
Na ně v přízemí navazují prostory pro 
místní  komunitu - společné místnosti, 
prádelny, dílny,...

Blok je zároveň definován tak, aby v logic-
kých místech umožnoval pěší prostupnost 
v příčném směru. 

Škola je umístěna do středu. Tím vzniká  
silný vztah s blokem a bydlením. Škola 
svým programem definuje vnitřní prostor 
a zároveň se stává jeho těžištěm. 



· prostupnost ·

Hmota bloku je definována tak, aby v 
logických místech umožnovala pěší 
prostupnost v příčném směru.

· dva dvory ·

Vnitřní prostor bloku je rozčleněn v 
návaznosti na prostupnost na 2 samo-
statné dvory. Každý z nich má jinou 
atmosféru a identitu. Společně vytváří 
hierarchizovaný systém s různorodými 
aktivitami a charakterem.



· postoj k parku ·

Bydlení je v maximální míře navrženo 
po hranách bloku. Otevírá se jižním 
směrem, k parku, jezeru a horám v 
pozadí.

Pevná hmotová kompozice a horizon-
tální členění fasády definují severní 
hranu přilehlého městského parku.

· postoj k avenue ·

Koncept reaguje na Avenue - nově 
vznikající městskou třídu - hmotovou 
kompozicí, která je vygradovaná hori-
zontální dominantou. Do linie Avenue 
se orientuje obchodní retail, služby a 
vybavenost.



· škola jako definující bod ·

Škola je začleněna do silného vztahu 
s blokem a bydlením. Definuje vnitřní 
prostor a zároveň se stává jeho těžiš-
těm.

· školní dvůr ·

Vnitřní prostor většího átria je využit 
pro školní dvůr se hřištěm. Dvůr se 
stává protažením školy, ale zároveň 
sdílenou plochou pro obyvatele bloku.



· prodloužení bydlení ·

Snahou návrhu je vytvořit bydlení s 
důrazem na prostorovou pobytovou 
kvalitu s plynoucím prostorem.
Bydlení je prodlouženo směrem ven 
pomocí venkovních pobytových pro-
stor, které zároveň přináší život do 
dvora. 

· komunita ·

Hmoty okolo dvorů vymezují pestrou 
škálu dílčích poloveřejných prostorů, 
které jsou určeny převážně pro obyva-
tele bloku. 

Na ně v přízemí navazují prostory pro 
místní komunitu - společné místnosti, 
prádelny, dílny,...





měřítko bloku / axonometrie





měřítko bloku / axonometrie





· pavlačový dům ·
sociální bydlení

2880 m2 bytů
55 bytů
~ 110 obyvatel

HPP      4150 m2
zastavěná plocha    830 m2
komunitní plochy    375 m2

· dům u parku ·
městské byty s podporou k pronájmu

4000 m2 bytů
40 bytů
~ 150 obyvatel

HPP     5550 m2
zastavěná plocha    1110 m2
komunitní plochy    200 m2
komerční plochy    90 m2
mateřská škola    450 m2

· škola ·
základní škola
18 kmenových tříd

HPP     8060 m2
zastavěná plocha    11730 m2

· nárožní dům ·
městské byty k pronájmu

5120 m2 bytů
65 bytů
~ 200 obyvatel

HPP     7100 m2
zastavěná plocha    1420 m2
komunitní plochy    400 m2
komerční plochy    510 m2

· dům u avenue ·
družstevní byty

6200 m2 bytů
55 bytů
~ 180 obyvatel

HPP     11 480 m2
zastavěná plocha    1640 m2
komunitní plochy    40 m2
komerční plochy    2400 m2

celková plocha parcely 12155 m2

celková plocha zastavění 6730 m2

bilance
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mateřská škola

Ulice při severní hranici bloku je v ná-
vrhu pojata jako neformální prostředí.

Směrem k Avenue, naproti budově 
školy návrh definuje volnou plochu se 
solitérní zelení v mlatové úpravě.

Na západní straně, naproti pavlačové-
mu domu, návrh vytváří prostor pro 
vznik komunitní zahrady.

Centrální plocha je ponechaná jako 
prázdný flexibilní prostor, který slouží 
pro sportovní hry, kulturní akce, ná-
hodné setkávání.

Povrch je kombinací dvou materiálů - 
trávy a přírodního mlatu.

Menší z dvorů je definován dvojící 
domů, které se do něj otevírají. 
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mateřská škola



· komunikace ·

Vertikální propojení je zpravidla 
řešeno ve středu hmoty, s osvětlením 
shora. Tím se uvolňuje fasáda pro 
umístění pobytových místností.



· diagonální dispozice ·

Byty se zpravidla otevírají do dvou 
protějších fasád, čímž je v jejich 
vnitřním prostředí vytvořen plynoucí 
prostor.
Většina bytů je zároveň prodloužena 
směrem do exteriéru skrze krytou 
lodžii či pavlač.

GSEducationalVersion

principy navrhování
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vstup
14,69 m2

vstup
80,31 m2

vstup
1 341,88 m2

mlatová plocha

dětské hřiště
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vstup
80,31 m2

vstup
1 341,88 m2
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přízemí

tartanové hřiště

M 1:500

1515

mateřská škola

předprostor školky
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typické podlaží
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6. podlaží
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řezy
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pohledy
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malý dvůr

V západní části bloku je navrženo po-
loveřejné átrium, které je ve své ploše 
řešeno jako volné prostranství se soli-
térními stromy a mlatovou úpravou. 

Plocha átria slouží jako místo pro se-
tkávání, dětské hřiště i jako venkovní 
prodloužení komunitních místností v 
parteru jižního domu.

K átriu se zároveň otevírají pavlače s 
byty, které k átriu orientují svoji denní 
část s kuchyní.

Pavlač se tak stává silným motivem. Je 
prostorem pro náhodná setkání, sou-
sedské debaty i prodloužením jednot-
livých bytů.



schéma života ve vnitrobloku





bydlení
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1 2 5m

byty
  byt 4+1: 110,9 + 10,8 m2

byt 1+kk: 36,8 m2
byt 4+1: 110,9 + 10,8 m2
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byt s lodžií
byt 2+kk: 64,9 +10,9 m2
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pavlačové byty
   garsonka 45,1 m2

garsonka 43,3 m2
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1 2 5m

clusterový byt
198,2 m2 + 119,2 m2
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1 2 5m

byty s lodžií
byt 4+1: 124,6 +21,9 m2

byt 1+kk: 42,3 + 21,9 m2

byt 4+1: 112,1 + 21,9 m2
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1 2 5m

byty s lodžií
byt 4+1: 127,7 + 34 m2
byt 3+1: 84,9 + 27 m2





K71 8611 X

K71 8611 X

K71 8611 X

K71 8611 X

K71 8611 X

K71 8611 X

K71 8611 X

detail fasády

technické a provozní řešení

Dům je navržen ve skeletovém nos-
ném systému, který umožňuje kombi-
naci funkce bydlení a komerce.

Fasáda je řešená jako sendvičová kon-
strukce s pohledovým probarveným 
betonem.

Termické oddělení konstrukce lo-
džie od budovy zajišťuje nosný prvek 
Isokorb.

Stínění vnitřního prostoru je zajištěno 
pomocí screenů zabudovaných do kon-
strukce lodžie. Screeny jsou zajištěny 
proti větru ocelovým lankem.

Konstrukce střechy je navržena v 
systému extenzivní zelené střechy s 
funkcí absorbování dešťové vody.





K71 8611 X

nášlapná vrstva - dřevěná podlaha

lepidlo

litý cementový potěr pro podlahové desky

systémová deska REHAU 30-2

PE fólie

tepelná izolace - XPS

tepelná izolace - XPS

krycí beton proti poškození izolace

geotextilie

PVC hydroizloace 1,5mm

geotextilie

základová deska

podkladní beton

rostlý terén

10 mm

-

50 mm

30 mm

-

60 mm

50 mm

50 mm

-

-

-

270 mm

100 mm

betonová dlažba

podsyp - frakce 4 mm

štěrkodrť - 4-8 mm

štěrkodrť 16-32 mm

hutněná zemina

původní terén

50 mm

40 mm

100 mm

150 mm

270 mm

-

purenit

pilota

hliníkové okno

detail napojení na terénM 1:20





K71 8611 X

nášlapná vrstva - dřevěná podlaha

lepidlo

litý cementový potěr pro podlahové desky

systémová deska REHAU 30-2

PE fólie

kročejová izolace

polystyren EPS T 4000

železobeonová deska

stropní omítka

10 mm

-

50 mm

30 mm

-

-

30 mm

280 mm

10 mm

betonová dlažba

distanční podložka

PVC hydroizolace

geotextilie

ŽB beton

25 mm

175 mm

-

-

200-230 mm

Isokorbscreen

ocelové vodící lano

zábradlí

podlahová vpusť

purenit

hliníkové okno

detail lodžieM 1:20





extenzivní zeleň

substrát - vegetační

filtrační geotextilie

nopový drenážní panel

geotextilie

PVC hydroizolace 1,2mm

geotextilie

tepelná izolace EPS 100

parotěs - Glastrek Special Mineral

penetrační nátěr

železobeton

-

130 mm

-

50 mm

-

-

-

240 mm

-

-

280 mm

screen parotěsná páska

Isokorb

ocelové vodící lanko

detail střechyM 1:20





základní škola





Škola základ života
 

 Vzdělání je proces, během kterého každý z nás poznává svět kolem sebe, definuje 
se, buduje svoji vlastní existenci. Kdysi dávno prohlásil Michelangelo na sklonku svého 
života „Ancora imparo“, tedy „Stále se učím“. Vzdělání není vztažené pouze k samotnému 
studiu v mládí. Naopak. Jde o celoživotní, nekončící, nahodilé i cílené získávání zkušeností, 
vědomostí, hledání pravdy a moudrosti, žití samotné.

 Přesto právě škola jako instituce vzdělání hraje obrovskou roli ve vývoji každého 
z nás. V letech růstu a dospívání je jejím hlavním úkolem nás formovat, naučit nás praco-
vat s hřivnami, které nám byly ze shora dány.  

 Již řecký myslitel Aristoteles byl přesvědčen, že smyslem školy bylo rozvíjet u 
žáků potenciál uvažování, formovat etický charakter a budovat základ pro dovednosti a 
znalosti. Věřil, že účelem školní docházky bylo vyvinout dispozice a návyky, které uplat-
ňují rozum a formují étos člověka.

 Sokratovo moudro zase říká, že vzdělání je roznícení plamene, ne naplnění nádo-
by. A právě architekti, tvůrci míst pro vzdělání, jsou těmi, kdo utváří prostředí, ve kterém 
pomyslný plamen v každém z žáků může vzplanout a poté plát stále novými vědomostmi. 

 Jinými slovy budují prostředí, které by mělo vytvářet rovné možnosti pro osobní 
rozvoj, místa pro setkávání a diskuzi, prostor pro interakci s ostatními. Prostředí pro 
určení a vyjádření mého Já a tvého Ty. 

 Co přesně však bude jednou prožívat žák, když vejde ráno do šaten mnou navrže-
né školy, nebo když přes prostornou halu zalitou světlem bude uhánět do jedné ze studo-
ven, neumím říci. Po prvních úvahách jsem si však jistý, že chci, aby se tato škola podobala 
té v mém rodném městě, kterou jsem absolvoval já. 

 Za zdí bývalého kláštera tato škola vytvářela mikrosvět, v jejichž stěnách byla 
skryta atmosféra, která v nás všech vyvolávala pocit sounáležitosti. Každý se znal s kaž-
dým, student byl roven učiteli, množství vyžadovaných znalostí bylo převáženo diskuzí. To 
vše se odehrávalo v místnostech s vysokými stropy, uspořádanými kolem rajského dvora, 
pomyslného srdce školy.

 Až zpětně si uvědomuji, co všechno mi tato škola dala, jaké hodnoty mi  
dokázala předat, co vše jsem se zde naučil. I po 6 letech, kdy jsem naposledy překročil práh 
zdi, považuji toto etapu života za tu nejkrásnější, a nejvíce mne formující. 

 



· vztah školy a bloku ·

Program školy je umístěn při severní 
hraně bloku, s dobrou přístupností z 
ulice.
Škola je začleněna do silného vztahu 
s blokem a bydlením. Definuje vnitřní 
prostor a zároveň se stává jeho těžiš-
těm.

· vykrojení hmoty ·

Hmota budovy je ve dvou strategic-
kých rozích vykrojena. V přízemí tak 
vzniká krytý vstup do školy, nahoře 
pak střešní dvůr s možností výuky.
Dominantou školy se stává tělocvična 
umístěna v horní části školy.



· společný prostor ·

Vnitřní systém školy je pojatý jako 
jeden plynulý kontinuální prostor, 
který prostupuje celou délkou i výškou 
budovy. Propojuje patra, vytváří pře-
hlednost, pocit bezpečí a sounáležitost 
mezi dětmi.

· veřejný parter ·

Škola hraje důležitou roli v měřítku 
bloku i čtvrti. Definuje ulici i vnitřní 
prostor átria.
V přízemí školy se nachází veřejné 
funkce školy - umělecké sály, knihov-
na, doktoři. Tyto prostory mohou 
svoji bohatostí a funkcí podpořit život 
uvnitř bloku i mimo školní výuku.



· hala srdcem školy ·

Vnitřní prostor haly se stává místem 
pro setkání, trávení času mezi výukou, 
neformálním prostředím. Je jedním 
velkým dějištěm, kde se každý potkává 
s každým. 
Jednotlivé úrovně jsou propojeny vel-
kými schodišti, které mohou fungovat 
i jako posedové schody.

· organizace tříd ·

Jednotlivé prostory pro výuku jsou 
umístěny při podélné straně budovy.
Ve středu dispozice se nachází tech-
nické zázemí a únikové schodiště.
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· protažení třídy ·

Třída je propojena se společným pro-
storem haly díky velkému prosklení 
v zadní části třídy. Vizuální propojení 
vytváří dialog. 

· třída ·

Kmenová třída je navržena jako jedno-
duchý a přehledný prostor. Zadní část 
třídy je navržena jako volná plocha pro 
neformální metody výuky.
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1.01

1.03

1.021.01

1.04 1.05

1.161.17

1.15

1.06
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1.07

1.08 1.10

1.131.14

1.11

1.12

1.09

název místnosti
venkovní krytý vstup
hala
sborovna
ředitelna
chodba
WC doktoři
recepce
logoped
psycholog
doktor
zubař
hudební sál
výtvarný sál
sklad materiálu
WC
sklad hřiště
knihovna

č.m.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

plocha m2
170,3
530,5
175,0
38,0
12,9
6,0
28,2
22,6
22,4
22,6
55,6
122,8
128,5
23,5
6,1
24,5
214,9

1604,4 m2

přízemí
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2 4 10m
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2.NP

2.02

2.18

2.03

2.17

2.04

2.16

2.05

2.13

2.15

2.14

2.07

2.06

2.01
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2.NP

2.08

2.12

2.09

2.11 2.10
název místnosti
hala
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
chodba
WC handikepovaní
úklidová místnost
třída 1. stupeň
třída pro ruční práce
třída vedlejší
třída vedlejší
třída 1. stupeň
chodba
WC děvčata
WC chlapci
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň

č.m.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

plocha m2
585,7
82,3
81,3
81,3
10,8
4,5
5,3
74,1
73,5
37,4
36,2
74,1
6,4
11,2
16,5
81,3
81,3
82,3

1425,5 m2

1. podlaží
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2 4 10m

M 1:200
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3.NP

3.02

3.17

3.03

3.16

3.04

3.15

3.05

3.12

3.14

3.13

3.07

3.06

3.01
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3.NP

3.08

3.11

3.09

3.10
název místnosti
hala
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
chodba
WC handikepovaní
úklidová místnost
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
chodba
WC děvčata
WC chlapci
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň
třída 1. stupeň

č.m.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

plocha m2
500,1
82,3
81,3
81,3
10,8
4,5
5,3
74,1
73,5
73,5
74,1
6,4
11,2
16,5
81,3
81,3
82,3

1339,8 m2

2. podlaží

GSEducationalVersion

2 4 10m

M 1:200
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4.NP

4.01

4.174.18

4.19

4.20

4.21
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4.NP

4.03 4.04

4.05

4.07

4.02

4.16

4.06 4.08 4.09

4.10

4.12

4.13

4.14

4.15

4.11

název místnosti
špinavá chodba
čistá chodba
šatna A
sprchy
sprchy
šatna B
WC
šatna C
sprchy
sprchy
šatna D
WC
kancelář muži
kancelář ženy + ošetřovna
posilovna
sál rytmiky
chodba
WC děvčata
WC chlapci
sál 30x26m
sklad materiálu

č.m.
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

plocha m2
44,0
137,1
30,1
10,5
10,5
30,1
8,1
30,1
10,5
10,5
30,1
8,1
24,1
24,1
92,9
91,1
6,7
11,2
16,5
780
146,8

1604,2 m2

3. podlaží
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5.01

5.04

5.03 5.02
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5.NP

název místnosti
tribuna
chodba
WC
sklad
střešní dvůr/zahrada

č.m.
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05

plocha m2
240,1
3,9
5,4
24,2
456,3

729,9 m2

4. podlaží
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2 4 10m

M 1:200

5.05
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řez

podélný řez
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2 4 10m

M 1:200





vizualizace - sportovní hala
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pohled severní

pohled jižní
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pohledy

pohled východní

pohled západní





park
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· současný stav ·

Nový park vzniká na místě, které pů-
vodně fungovalo jako tréninková plo-
cha bývalého olympijského stadionu.

Plocha zeleně je po obvodu lemována 
starými stromy. 

· budoucí rozvoj lokality ·

V souvislosti s rozvojem okolního 
území je v plánu výstavba nové linky 
podzemní dráhy. Jedna z nových 
stanic metra je navržena při hraně 
nově vznikajícího parku. Nový park 
tak musí reflektovat četnost a směr 
pohybu lidí.



· využití svahu ·

Do terénního zlomu při hlavní ulici 
- Avenue - je umístěna jednoduchá 
hmota parkového pavilonu. Slouží jako 
flexibilní kulturní prostor s kavárnou.

· křivka ·

Vnitřní prostor parku má oválnou 
formu a funguje jako centrální plocha 
v měřítku celého území.

východiska a koncept
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Pod korunami starých původních stomů po 
obvodu parku jsou umístěny drobné prvky 
městského mobiliáře - lavičky, pouliční 
šachy, apod.

Centrální plocha je ponechaná jako 
prázdný flexibilní prostor, který slouží 
pro sportovní hry, kulturní akce, náhodné 
setkávání.

Povrch je kombinací dvou materiálů - trá-
vy a přírodního mlatu.

Parkem lze pohodlně projít po zpěvněných 
plochách, které lemují středový ovál.
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Srdcem parku se stává pavilon s kavárnou 
a prostorem pro volnočasové aktivity, 

který se otvírá do středu parku.
Svou hmotou je zapuštěn do terénního 

zlomu. 

Na hraně parku je navržena stanice nově 
vznikající linky metra, která má spojit 

novou čtvrť s centrem města.

GSEducationalVersion

situace

10 20 50m


