Městská Plovárna
Nové Město pod Smrkem

01. titulní strana
02. obsah
03. idea návrhu celkového řešení
04. širší vztahy a napojeni kempu na okolí
05. situace Nového Města pod Smrkem
06. širší vztahy a napojení kempu na okolí
07. historická a katastrální mapa, fotografie stávajícího stavu
08. areál městské plovárny, situace stávajícího stavu
09. situace celkového řešení areálu městské plovárny
10. celkové uspořádání areálu městské plovárny - řešení vstupů
11. areál městské plovárny, inspirace
12. řešení parkoviště
13. inspirace
14. hlavní budova plovárny - výkresy stávajícího stavu
15. rekonstrukce hlavní budovy plovárny a blízké okolí - výkresy
16. rekonstrukce hlavní budovy plovárny a blízké okolí - výkresy, inspirace
17. rekonstrukce hlavní budovy plovárny a blízké okolí - výkresy, vizualizace
18. rekonstrukce hlavní budovy plovárny a blízké okolí - vizualizace, inspirace
19. rekonstrukce hlavní budovy plovárny a blízké okolí - vizualizace
20. návrh nových chatek - situace
21. návrh nových chatek - vizualizace
22. návrh nových chatek - výkresy, inspirace
23. návrh nových chatek - vizualizace
24. návrh nových chatek - schémata, vizualizace
25. návrh nových chatek - vizualizace, inspirace
26. návrh úprav plochy pro stanování
27. návrh úprav okolí singltreku, návrh úprav pláže a okolí volejbalového hřiště
28. situace kemp
29. návrh úprav kempu pro karavany
30. návrh nových lesních útulen - situace, řez, fotografie stávajícího stavu
31. návrh nových lesních útulen - výkresy, inspirace, vizualizace
32. návrh nových lesních útulen - vizualizace, axonometrie, inspirace
33. návrh nových lesních útulen - vizualizace
34. návrh nových lesních útulen - axonometrie, výkresy, fotografie
35. etapizace výstavby
36. autoři studie, kontakt, CD

obsah
02.

Plovárna Nové město pod Smrkem
Místo se dvěma rybníky, dnešní areál koupaliště, vzniklo kolem roku 1902 na plochách polí za městem. Tehdejší funkce rybníků
však nebyla rekreační, jak je tomu dnes. Rybníky se stavěly jako zásobárna užitkové vody na řece Lomnici pro textilní továrny
továrníka Ignaze Klingera, který měl svou továrnu v Novém městě pod Smrkem. V té době mělo město nad 5 tisíc obyvatel. Po
krachu továrny při krizi ve třicátých letech však rybníky přestaly plnit funkci zásobárny vody a vzhledem k tomu, že jsou napájeny
kvalitní neznečištěnou vodou z přiléhajících kopců, začaly se využívat pro rekreaci.
Na začátku století byla zahájena ve městě stavba secesní budovy městských lázní. Stavba byla dokončena v roce 1911. Rybníky u koupaliště jsou ze stejné doby, i když se tehdy ještě pravděpodobně nevyužívaly pro rekreaci. Navrhujeme, aby zde po
kompletní rekonstrukci vznikla plovárna Nového města pod Smrkem, která bude právě historicky vycházet z doby desátých let,
kdy se podobné typy plováren stavěly. Bude na tuto tradici českých plováren navazovat a dále ji nadčasovým způsobem nové
architektury rozvíjet.
Idea vzniku plovárny navazuje také na stávající název ulice Plovární. Plovárna bude plnit nynější funkci veřejného koupaliště
s bohatým zázemím pro sport, odpočinek a kulturní akce. Duch místa bude vycházet z inspirace filmu Rozmarné léto. Kulturní
akce mohou být spojeny také s atmosférou tohoto filmu, s pruhovanými plavkami, dřevěným molem, hospůdkou, kinematografem
nebo malým pódiem pro večerní představení ochotnického divadla apod. Může vzniknout místo, které si každý zapamatuje a
ihned identifikuje s Novým městem pod Smrkem a zajímavou příjemnou dovolenou. Proto je nutné dbát na to, aby všechny
úpravy od drobných až po náročné vedly k jednomu cíli, a to naplnit ideu plovárny a dále ji rozvíjet. Jak v kulturních akcích, tak v
charakteru budov, interiéru, celkového vzhledu kempu, mobiliáře apod.
Idea úprav veřejných prostor je: co nejvíce zachovat přírodní charakter místa tak, aby se návštěvníci cítili v přírodě. To lze vytvořit
podporou původních krajinotvorných prvků, jako jsou aleje, novou výsadbou stromů, přírodními povrchy cest a ploch pro parkování, dřevěným mobiliářem a stavbami, ponecháním co největšího množství travnatých ploch. Nestavět zbytečné objekty jako
např. terasa singltreku, ale zavádět úpravy terénu. Bude se jednat o areál za městem, kde se mohou konat hlučnější venkovní
akce.
Bylo by vhodné rozvíjet dále služby také pro zimní aktivity a turisty, běžkaře, areál je upraven a navrhnut pro celoroční využívání.
A dále také propojit možnosti využívání služeb a sportovního vyžití ve městě, v městských lázních s areálem plovárny.
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Širší vztahy a napojení kempu na okolí
Nové Město pod Smrkem má mnoho důležitých míst ve svém okolí, které se mohou dále vhodnými zásahy rozvíjet jak ke spokojenosti místních
občanů, tak také ke zvýšení atraktivity pro turisty a cyklisty a další návštěvníky. Po prozkoumání stávajícího koupaliště a okolní krajiny, a také centra
města konstatujeme, že město má již v prvopočátcích rozvinutý cestovní ruch, který již mnoho soukromníků také svými službami využívá a dotváří.
Je zde mnoho potenciálů, které by město samotné mohlo rozproudit a tím zvýšit svoji atraktivnost. Potenciály vidíme v okolní krajině, která má mnoho
drobných cílů, které jsou mnohdy nepropagované, polozapomenuté nebo snad již zapomenuté. Krajina Sudet má svou historii v turismu, a proto zde
bývaly právě drobné prvky v krajině v podobě obrázků, křížků, schůdků, mohyl, upravených pramenů apod. Dalším potenciálem je historie textilní
výroby v napojení na chátrající stávající budovy. Hledání a nalezení jejich využití může vytvořit novou zajímavou funkci pro město. V těchto programech může Nové Město pod Smrkem realizovat větší projekty v rámci dotací v rámci přeshraniční spolupráce.
Potenciálem je také příroda, rekreace a sport. Podrobné rozpracování konkrétní podoby všech potenciálů a konkretizování v architektonických studiích
by mohla přinést Vize rozvoje, proto doporučujeme městu její zpracování.
Níže popisujeme konkrétní vazby a nápady, které jsou důležité v rámci řešeného území koupaliště. Jedná se však o návrh nad kterým je možné dále
diskutovat, popřípadě jej pozměnit. Důležitá je však idea toho, že plovárna by měla být výchozím místem nejen pro cyklisty, ale také pro pěší turisty.

nové procházkové trasy pro pěší do blízkého okolí města

Nové procházkové trasy pro pěší do blízkého okolí města
Jde o zpřístupnění krajiny a zajímavých míst vycházejících z historie přístupné pro pěší po turistické trase dnes špatně nebo vůbec. Navrhujeme vytvořit
několik možností tras, tak aby turisté nebo i místní obyvatelé měli možnost kratší nebo delší procházky po okruhu směrem na sever, severovýchod až
do východní části krajiny u Nového Města pod Smrkem. Kratší okruhy budou plnit funkci nenáročných např. půldenních výletů do zajímavých míst jako
Novoměstské prameny (jejichž obnova nyní probíhá), Rϋckertův pomníček, vrch hory Hřebenáč nebo Andělský vrch. Cesty jsou navrženy tak, aby
vedly co možná nejvíce mimo trasy singltracku. Jedná se pouze o návrhy cest, které je nutné prověřit a ověřit v terénu. Idea je každopádně taková,
že by bylo vhodné z města a také z plovárny vést nejenom trasy pro cyklisty, ale také pro turisty. Zprovoznění těchto cest společně s udržováním
historických míst by mělo realizovat město za pomoci místních spolků. Část těchto ploch patří již do katastru Jindřichovic pod Smrkem, avšak přímo
navazují na Nové Město pod Smrkem, proto by město mělo řešit i tuto oblast.
Trasa cínových dolů a netopýrů
Další možná trasa souvisí hlavně s nevyužitým potenciálem Nového Města pod Smrkem. Jedná se o vytvoření stezky vedoucí kolem štol, kde se v
minulosti těžil cín a cínová ruda kasiterit. Těžba cínu podnítila založení města a to by mělo být dále s touto tradicí spojováno a místa štol by měla být
více prezentována.
V mapě není nová navrhovaná stezka vyznačena, protože musí být přesně identifikována v terénu. Jsou zde zvýrazněny štoly, které by bylo vhodné
stezkou propojit nebo alespoň některé z nich. Vznik koncepce a možná podoba stezky s možností navštívení některých jeskyní by mělo navrhnout a
citlivě řešit město ve spolupráci s místním muzeem a speleology, kteří o jeskyních ví mnoho. Prohlídky by bylo pak možné řešit s průvodci jen v určité
doby a jen na určitých místech, ostatní jeskyně mohou být uzavřeny a zpřístupněno by bylo jen okolí jeskyně.
Turistické propojení Nového Města pod Smrkem s Polskem
Z Nového města pod Smrkem a blízkého okolí chybí propojení turistických tras pro pohyb pěších turistů směrem na východ na polskou stranu u
Jizerských hor. Na singltreckových trasách není možný průchod pěších, je to nebezpečné. V návrhu jde o to propojit turistické cíle na polské straně
jako zámek v obci Pobidna, Zříceninu hradu Szcapki a lázně Cesarza Jósefa. Dvě možná propojení, jedno ze severu a druhé z jihu kolem Andělského
vrchu, lze vést po nově navržených procházkových okruzích od města a navázat je na stávající zelenou trasu, která vede již na polské straně na
hranici lesů.
Díky vedení nových pěších tras se stejnou měrou jako cyklisté, tak se v budoucnu v místě mohou pohybovat pěší turisté, což může mít přínos pro
rozvoj kempu a také celého města.

body zájmu, trasy cínových dolů a netopýrů
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Celkové fungování areálu městské plovárny
Areál bude rozdělen mlatovými cestami, drobnými terénními úpravami a novou výsadbou stromů na několik zón (plovárna, pláž, chatky, terasy a louka pro stanování, areál singl treku, místo pro karavany).
Vzhledem k majetkovým poměrům a neshodám s majitelem rybníku bohužel není možné počítat s instalací objektů na rybník. Navrhujeme alespoň severojižní propojení cesty směrem ke stávajícímu molu.
Plovárna funguje jako koupaliště pro místní, kteří sem přijdou buď pěšky ulicí Plovárenská nebo přijedou autem ulicí Jindřichovická a zaparkují na vrchním parkovišti. V Plovárně si oblečou plavky v převlékárně a roztáhnou
si ručníky na travnaté pláži. Mohou využívat hřiště, dětská hřiště, pískoviště atd. Mohou se jít projít kolem rybníka, půjčit si šlapadla či skákat do vody ze stávajícího mola. Využívají hygienického zázemí Plovárny.
Místo dobře funguje jako výchozí bod pro cyklisty, kteří si sem přijedou užívat stezky Singletreku pod Smrkem. Zaparkují na vrchním parkovišti, postaví si stany nebo se ubytují v chatkách, občerství se v objektu Plovárny
nebo budově Singletreku a po náročném výletu se osvěží v rybníku.
Své vyžití tu však nyní najdou i turisté. Přijíždějí se do kempu rekreovat. Chodí na pěší výlety na Smrk či k blízkým pramenům, opalují se na pláži, spí ve stanech či v chatkách a jsou rádi na čerstvém vzduchu v přírodě.
Kemp mohou dobře využívat i školní skupiny, které jsou ubytovány v chatkách i s vychovatelkou. Kapacita ubytování je navržena pro jednu třídu plus 4 učitelé, tedy celkem 36 osob. Mezi chatkami se nachází místo setkání,
ohniště, kde se školní skupina shromažďuje. V objektu Plovárny je kuchyňka, která funguje pro ohřívání jídla pro školní skupiny. Chatky jsou obývatelné celosezónně.
Objekt Plovárny má jako jediný z objektů v kempu vnitřní občerstvení. To by mohlo být využito i v zimě nebo při špatném počasí. Když je dostatek sněhu, kemp funguje jako výchozí bod běžkařských stop.
Možnosti využití pro různé cílové skupiny. Areál, jak již bylo řečeno, může být v budoucnu využíván i v zimním období jako ubytování pro běžkaře.
Také by bylo vhodné zřídit v jedné z chatek dětský koutek, kde by mohli na dopoledne odložit rodiče své děti a jet se projet nebo projít do okolí a odpočinout
si.
Další možnosti využití chatek tkví v tom, že zde bude kapacita pro ubytování jedné třídy školního výletu nebo táboru. Výhodou je celá obsazenost chatek
na celý týden. Stejná možnost pronájmu celého areálu chatek najednou se nabízí např. sportovnímu oddílu, který může využívat hřiště jak v areálu, tak ve
městě. Stejně tak jako služby pro relaxaci a odpočinek v městských lázních nebo v areálu kempu.

areál městské plovárny, situace stávajícího stavu
08.

legenda
tráva

cesty pro auta

voda

trasy pro pěší, turisty

bourané objekty

cesty pro syngltrek

nové objekty

lavička, mobiliář

písek
hlína

stávající stromy

mlatový, štěrkový povrch, pojezd pro auta
mlatový, štěrkový povrch, pochozí pro pěší a cyklisty
katastrální mapa

stromy navržené pro výsadbu

stromy navržené pro kácení

vrstevnice
hranice řešeného území

legenda
tráva

cesty pro auta

voda

trasy pro pěší, turisty

bourané objekty

cesty pro syngltrek

nové objekty

lavička, mobiliář

písek
hlína

stávající stromy

mlatový, štěrkový povrch, pojezd pro auta
mlatový, štěrkový povrch, pochozí pro pěší a cyklisty
katastrální mapa

stromy navržené pro výsadbu

stromy navržené pro kácení

vrstevnice
hranice řešeného území

situace celkového řešení areálu městské plovárny
09.

Celkové uspořádání areálu městské plovárny
V areálu plovárny se nachází kemp pro stany i místa pro karavany, ubytování v chatkách, zázemí pro ubytované, občerstvení, sportovní vyžití a přírodní koupání v rybníce.
Řešení vstupů. Areál plovárny nedoporučujeme oplocovat, měl by zůstat otevřený a prolínající se s okolní přírodou, jak je tomu dnes. Měly by se pouze vyznačit hlavní vstupy a vjezdy do areálu v podobě vstupních dřevěných bran, prahů a mostků.
Vstupní objekty budou dřevěné v podobě pražců v zemi nebo stojících vertikálních latí. Na tyto vstupní objekty potom navazuje vnitřní informační systém plovárny.
Do areálu vedou dva hlavní přístupy - jeden pro pěší z ulice Plovárenská, druhý autem z ulice Jindřichovická. Podél ulice Plovárenská bude až k pláži dosázena platanová alej. Při vstupu na pláž bude jasně znatelná “brána”. Pláž zůstane zatravněná.
Chodník, který nyní vede z Plovárenské ulice po pláži, bude zrušen. Nebude se tedy stávat jako nyní, že náhodní zmatení řidiči vjedou mezi ručníky na pláž. Objekt brány s prahem pro vstup pěších nebo cyklistů bude umístěn nejen při vstupu z ulice
Plovárenská, ale i od hlavního příjezdu singl treku od lesa a nově pro turisty na nové turistické cestě. Má podobu informačního vysokého panelu z latí, který tvoří jakousi pomyslnou bránu, a v zemi jsou umístěny pražce symbolizující práh. Do dřevěných
dubových pražců prahu mohou být vepsány základní orientační údaje pro turisty nebo cyklisty.
Hlavní příjezd do kempu zůstane z ulice Jindřichovická. Odtud návštěvníci zabočí na příjezdovou cestu do kempu, ze které už je možné vjet přímo na stávající parkoviště. To bude zvětšeno až ke katastrální hranici území. Další vstupní místo je při
vstupu od parkoviště do kempu, tudy musí také projíždět do kempu auta a karavany. Místo vstupu tedy tvoří práh pojízdný pro auta z pražců a pražce jsou umístěny i vertikálně. Na stěně z pražců může vzniknout informační tabule.
Menší místo vstupu do areálu vede také po značené trase kolem rybníka, kde nyní chybí mostek. Tento mostek bude nově postaven z pražců a dřevěných latí a bude zakomponován jako jeden ze vstupů.

vstupní bod - pro auta

vstupní bod pro pěší

vstupní bod - obnovení lávky

inspirace - dřevěné pražce

0

1

2

schéma vstupů

4m
fotografie stávajícího stavu

celkové uspořádání areálu městské plovárny - řešení vstupů
10.

Vnitřní informační systém plovárny. Od vstupních bodů povedou mlatové cesty, kde budou pražci vyznačeny linie jako orientační pruhy, které povedou návštěvníky areálem. Pražce dubové budou vloženy do terénu tak, aby netvořily bariéru.
Na každém rozcestí bude z pražců práh, kde bude vyřezána směrovka s nápisem popisujícím, kam člověk trasou směřuje. Nemusí se tedy umisťovat žádné vertikální cedule. Hlavní směrovky budou směrem k recepci, do kempu, k místu pro parkování
karavanů a k chatkám. Bude zde také informace, kam mohou auta a kam mají zákaz vjezdu.
Řešení zeleně. Každá část areálu plovárny bude svébytným prostorem, který bude mít rozdílný charakter. Nově zde vznikne sad, březový háj, louka, podlesí a stávající aleje jsou zakomponovány do prostoru kempu a budou dosázeny.
Nově budou vysázeny stromy v areálu nových chatek. Tak, aby zamezily pohledu z jedné chatky do druhé a taky, aby vytvořily soukromý prostor každé chatky. U Chatek budou také parkovat auta, stromy zamezí přímému pohledu na auta a vytvoří
stín. Budou zde vysázeny ovocné stromy neplodící. Jedná se o slunečnou stráň, stromy zde budou působit jako sad. Další zajímavý prostor budou tvořit terénní nízké terasy pro stanování na horním svahu nad cestou. Zde již rostou břízy, ty budou
dosázeny novými a vznikne březový háj. Pod těmito terénními terasami bude pod cestou ponechána louka pro stanování, která ve své zadní části přechází k lesu a k lesním útulnám. Zde budou mezi stromy a nad vysokou trávu postaveny jednoduché dřevěné objekty útulen, možné je zde dosadit stromy na pomezí lesa jako duby a buky. Na louce budou dosazeny lípy, které oddělí plochu pro stanování od plochy pláže a sportu. Stejné oddělení proběhne i na terasách. Stávající aleje budou
zachovány a dosázeny. Stávající platanová alej bude v ulici Plovárenské dosázena až do areálu plovárny. Stávající lipová alej v kempu bude také dosázena a záměrně jí vedeme hlavní cestou skrze kemp. Bude zde příjemná cesta alejí ve stínu.
Rybník. Vzhledem k majetkovým poměrům do rybníku a do vody nezasahujeme, protože se jedná o soukromý pozemek. Tento soukromý rybník je však přístupný pro veřejnost a do budoucna doporučujeme obci, aby se snažila tento rybník vykoupit a zařídit tak volný přístup k vodě i do budoucna. Ideální by bylo pokud by mohly úpravy a nové stavby probíhat i v rámci plochy rybníku jako např. vysypání písečné pláže přírodními kamínky (viz. inspirace), zřízení nového mola vybíhajícího
nad vodu a mola plovoucího na vodě, dřevěnou věž na skákání do vody, do zátoky s přítokem a mostkem vložit nad vodu objekt pozorovatelny vody nebo finské sauny apod. Tyto vklady jsme však záměrně nenavrhovali. Přínosem by však do
budoucna bylo pokud by zde nějaké podobné objekty v jednotném duchu plovárny vzniknout mohly.

inspirace - objekty na vodě

mlatová cesta, jemný štěrk

mlatová cesta, jemný štěrk v aleji

pojízdná cesta pro auta v trávě

dřevěný chodník ve vysoké trávě
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_lipová alej

Parkování. Vjezd na plochu parkoviště je od hlavního vjezdu do areálu od lipové aleje. Komunikace, která vede od vjezdu kolem parkoviště
dále do areálu plovárny, by měla být rozšířena, aby zde byl prostor pro
projíždějící auto a chodce zároveň.
Stávající parkovací plocha je štěrková (možná makadam) bez
vyznačených parkovacích stání. Proto se stává, že zde auta parkují
nesystematicky a mezi řadami aut je velká ulice, na parkoviště se tak
_pole - zde neparkovat
vejde mnohem méně aut. Uspořádáním parkování a vyznačením směru
parkování, řad pro parkování s jednotlivými místy, se plně využije kapacita stávající plochy. Vyznačení parkovací plochy je možné udělat
dřevěnými pražci, které se vloží přímo do terénu. Nebudou tak vytvářet
_výsadba nových stromů podél cesty, lípy, ořechy
bariéru a budou pojízdné. Parkoviště je možné do budoucna rozšířit
směrem po svahu k lesu. Dnešní parkovací plocha nestačí a auta musí
parkovat za cestou na poli. Na poli by se již parkovat nemělo a přesně
_vjezd/výjezd
by se měla určit hranice parkoviště a pole výsadbou aleje stromů. Po
úpravách by parkoviště nově mohlo mít kapacitu 103 parkovacích míst.
Dále doporučujeme do budoucna možnost stavby menšího parkoviště
_nově rozšířená cesta
pod stávajícím. Toto parkoviště je opět umístěno ve svahu se sklonem
max. 3° a má kapacitu 37 míst.

_hlavní vchod do areálu pro auta i pěší
_vjezd/výjezd
_stávající parkoviště - reorganizace

_průjezd

_výsadba nových stromů
_stínění parkoviště
_změna povrchu, přírodní mlat
_celkem 103 míst

_vjezd/výjezd_vizuálně oddělená část pro chodce

rozšíření parkoviště_

_přístřešek
_vjezd/výjezd

Úprava ploch parkovišť. Povrch by neměl být asfaltován,
protože chceme zachovat přírodní charakter místa. Povrch by tedy
měl být tvořen jemným štěrkem a zhutněn pro pojíždění aut. Plocha
parkoviště je velká a během léta je zde velice nepříjemný pobyt pro
mnoho cyklistů, kteří odtud vyrážejí do kopců. Navrhujeme zde vysázet
v rastru parkovacích míst stromy, které zde budou vytvářet stín. Dále
také umístit dřevěný přístřešek mezi dvě parkoviště. Jako možnost
posezení a odpočinku a schování se před deštěm pro lidi na parkovišti.

_nové parkoviště 37 míst
_vjezd/výjezd

_kácení náletů

_nová propojka pro pěší
_vyčištění lesa
_pojízdný práh z pražců
lesy ČR - v budoucnu možná
změna vlastnictví

_prokácení náletů
_možnost procházení
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_parkování zaměstnanci, 6 míst

_původní chatky - náhrada novými v dalších fázích
_chatka pro ubytování 4 lidí

řešení parkoviště

_singltrek stezka

parkování_
_parkování
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_chatka pro ubytování 4 lidí
parkování_

_zatravnění

_chatka pro ubytování 6 lidí
_lavičky

Mobiliář. Lavičky budou vyrobeny ze dřeva z masivu nebo z pražců a budou mít podobný charakter jako vstupní objekty, altány a terasy. Jde o to celkově sjednotit všechen mobiliář a objekty drobné výstavby v areálu plovárny. Na tyto stavby budou
použity, jak již bylo napsáno, dřevěné pražce (spojované lepením nebo kovanými sponami) a dřevěné latě. Odpadkové koše, stojany na kola budou jednoduché kovové natřené na černo tak, aby neupoutávaly pozornost. Osvětlení areálu bude řešeno
nasvětlením budov a objektů a to jako hlavních orientačních bodů: hlavní budova plovárny (terasy a vstupy), lesní kuchyňka a WC, altán. Dále budou osvětleny křižovatky cest jako důležité orientační místa cesty, podél cest nebude osvětlení, aby
nerušilo stanující.
Rezervační systém. Plovárna s kempem musí mít zřízeny samostatné uživatelsky jednoduché a designem zajímavé webové stránky, kde bude možno rezervovat nocleh. Také zde bude pro potenciální návštěvníky přehled o aktuální naplněnosti
chatek, míst pro stany, karavany a útulen. Paní na recepci bude mít také PC, kde bude mít přístup do rezervačního systému a bude o něm mít přehled. Podle toho, kdo se přijde na recepci ubytovat, bude rozdávat ubytovací karty nebo visačky na stan.
Každá visačka stanu bude mít přesně stanovené místo a jednou za den bude chodit kontrola kempu kontrolovat visačky na stanech podle rezervací v systému.
Úpravy v okolí rybníku. Jedná se zejména o úpravy ve spojení s okolím rybníku, který však není v majetku města. Na hrázích rybníka nyní vede turistická značená cesta, chodí zde turisté, proto by bylo vhodné umístit na hráz lavičky, hlavně do
místa jižního břehu rybníka, kde je hezký výhled přes vodu na pláž a plovárnu. Z této a také ze západní strany obtéká rybník potok. Potok má čistou vodu a mohl by být příjemným místem, kolem kterého se prochází. Proto doporučujeme vysekat břehy
potoku tak, aby se dalo volně scházet k vodě potoka, popřípadě zde umístit schůdky ve vodě a několik laviček. Cesty a pěšinky doporučujeme ponechat přírodní mlatový nebo jemný štěrkový povrch.

inspirace - mobiliář

inspirace - malé dřevěné objekty, altány, posezení
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Plovárna, řez

Otevření k pláži. Jedná se především o zpřístupnění celého objektu po celé jeho délce pomocí nového pobytového schodiště, na kterém se dá sedět. Lidé se nebudou mačkat ve
frontě na úzké chodbě, mohou se rozmístit na schodech. Vzniká zde co největší otevření objektu směrem k pláži. Přístavek staré kuželny bude odstraněn a díky tomu se může budova
otevřít i na severní stranu. Bude vytvořena nová pultová střecha z dřevěných lepených nosníčků, která drží původní sklon delší hrany střechy, avšak na konci se nezalamuje. Vzniká tím
dojem jako by se celý objekt otevíral k rybníku. Střecha nově jako jeden celek zastřešuje také terasu.
Ze společenské místnosti vznikne vnitřní posezení s barem a výdejem jídla a pití. Občerstvení se bude také vydávat okénkem rovnou ven. Od baru bude další okno směrem nahoru k
hlavní cestě, které bude fungovat jako recepce. Prostor hospody bude otevřen velkými prosklenými okny do všech stran. K hospodě - občerstvení bude patřit prostor skladu a kuchyně
a technická místnost. Podium bude ponecháno na svém místě, zdi kolem podia budou probourány a podium bude celkově zpřístupněno. Podium bude mít také novou pultovou střechu.
Během dne, kdy se zde nekonají koncerty, bude stále používáno jako terasa Plovárny. Pod schody vzniká další menší terasa, kde mohou být umístěny další stoly pro občerstvení.
WC muži a ženy budou otočeny na druhou stranu, aby byly přístupné od pláže. Vznikne nový prostor pro kuchyňku a umývání nádobí, průchozí na obě dvě strany. Dále zde bude prostor
pro převlékárny. Sprchy budou rozšířeny.
Na severní straně objektu vzniká nový upravený prostor, jasně viditelné okénko recepce a venkovní sezení před kuchyňkou. Návštěvník, který sem přijde z parkoviště, jasně uvidí, kam
má jít zaplatit.
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vizualizace

Materiálové řešení. Vhodné stávající stěny budou ponechány a dostavěny nové
dle nové dispozice. Střecha bude dřevěná, konstrukce z lepených nosníků na rozpon
cca 7m pobitých ze všech stran dřevěnými modřínovými latěmi s nepromokavou střešní
vrstvou lepenky. Nové sloupy budou ocelové. Fasáda bude částečně nově prosklená,
aby došlo k většímu propojení a prosvětlení vnitřního prostoru restaurace. Fasáda bude
pokryta také dřevěnými modřínovými latěmi, nad dveřmi bude na zbývající světlou
výšku okno, kterým bude místnost osvětlována.
Nosná konstrukce. Vhodné stávající stěny budou ponechány a dostavěny nové dle
nové dispozice. Střecha bude realizována nová se stejným sklonem, ale bez zalomení
a bude krýt také terasu. Stávající střecha terasy bude odstraněna. Konstrukce střechy
bude dřevěná z lepených nosníků na rozpon cca 7m pobitých ze všech čelních stran
dřevěnými modřínovými latěmi a s vrchní střešní krytinou z asfaltové černé lepenky.
Stávající sloupky budou nahrazeny novými na větší světlou výšku. Nové sloupy budou také ocelové kulatého průřezu. Betonová podstava budovy bude ve vodorovných
plochách opravena a ponechána jako pohledová. Na bocích bude překryta latěmi
fasády.
Fasáda. Fasáda bude tvořena dřevěnými modřínovými latěmi skládanými na výšku
s mezerami, za latěmi bude umístěna černá textilie. Fasáda bude částečně nově
prosklená, aby došlo k většímu propojení a prosvětlení vnitřního prostoru restaurace.
Nad dveřmi do WC, kuchyně atd. bude na zbývající světlou výšku okno, kterým bude
místnost osvětlována. Těmito úpravami je podpořen vertikální směr kladení latí. Dveře
budou také pobyty latěmi.

vizualizace

inspirační fotografie - terasa a fasáda
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inspirační fotografie - terasa

Nová recepce. Dnes totiž není jasně určeno a přehledně zvýrazněno místo, kde je možné se ubytovat. Proto bude zřízeno okénko recepce otevírající se k příchozím od parkoviště. Návštěvník, který sem přijde z parkoviště, jasně uvidí, kam má jít
zaplatit a informovat se na ubytování. Proto bude jednoduchý dřevěný přístavek staré kuželny odstraněn a díky tomu se může budova otevřít i na severní stranu směrem k příchozím. Hlavní příchozí trasy pro nové hosty jsou hlavně od parkoviště, kde
zaparkují své auto a dají se cestou směrem k bráně. Po průchodu branou uvidí na budově plovárny nápis recepce a ihned cestou zamíří k ní. Zde bude obsluhovat paní z bufetu, která vysvětlí fungování kempu a možnosti ubytování.
Občerstvení. Výhodou budovy plovárny je, že může hostům nabídnout i vnitřní posezení a to hlavně v době špatného nebo horšího počasí. Nově zde půjde o zřízení (ze stávající společenské místnosti) místnosti pro vnitřní posezení s barem a
výdejem jídla a pití. Občerstvení se bude také vydávat okénkem rovnou ven podobně tak jak tomu dnes. Od baru bude další okno směrem nahoru k hlavní cestě, které bude fungovat jako recepce. Prostor občerstvení bude otevřen velkými prosklenými
okny do všech stran. Nebude tedy vypadat tak jako dnes, kdy je prostor tmavý uzavřený, špatně větratelný a v létě se tu tudíž nedá být. Otevřením na tři strany se prostor občerstvení prolne s okolní terasou. Na místnost občerstvení s barem navazuje
místnost kuchyně, kde bude možná příprava a ohřev jednoduchých pokrmů. Na prostor kuchyně navazuje sklad se zadním vchodem a místnosti WC zaměstnanců a technická místnost pro bojler.
Venkovní prostory. Pódium bude ponecháno na svém místě, boční zdi pódia budou probourány a pódium bude celkově zpřístupněno také z obou boků, záda budou ponechána. Pódium bude mít také novou pultovou střechu se stejným tvarem a
sklonem jako objekt plovárny. Stejnou novou střechu bude mít také terasa, jejíž střecha bude součástí střechy objektu plovárny. Spojením střech dojde k celkovému scelení objektu v jeden celek. Během normálního provozu, kdy se na pódiu nekonají
koncerty, bude plocha podia i terasy stále využívána jako krytá stíněná terasa. Pod schody vzniká další menší terasa, která přímo navazuje na travnatou plochu a pláž. Lidé zde mohou sedět u stolů nebo zde nemusí být stoly umístěny a plocha bude
sloužit pro ležení.
Zázemí kempu. V prostorách budovy vznikne nový prostor pro kuchyňku a umývání nádobí, protože tato místnost zde nyní chybí. Místnost kuchyňky bude fungovat pro kemp, pro lidi z chatek nebo útulen. Bude zde také lednice pro uchování potravin.
Místnost kuchyně je průchozí na obě dvě strany. Na severní straně objektu na tento prostor navazuje dřevěná terasa jdoucí kolem objektu, kde budou umístěny lavičky a možné posezení pro lidi vařící v kuchyňce.
Prostory pro WC budou otočeny na druhou stranu objektu, tak aby vstupy byly přímo přístupné od pláže po nových schodech, kapacita zůstane zachována. Vedle WC vzniknou samostatné sprchy muži a ženy. Prostory pro sprchování budou od dnešní
kapacity rozšířeny, vzniknou dvě sprchy pro samostatné sprchování i převlékání v mužských i ženských sprchách. Tyto sprchy budou fungovat hlavně pro ubytované v kempu a chatkách za jednorázový poplatek jak je tomu dnes nebo na žeton. Sprchy
pro jednoduché osprchování studenou vodou po koupání v rybníku budou umístěny přímo na pláži (jednoduchá dočasná zahradní sprcha). U sprch vznikne nový prostor s místnostmi pro převlékárny. Tato místnost je stejně průchozí jako kuchyňka. Tři
místa pro převlečení budou jednoduché dřevěné přepážky s lavicemi.
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Návrh nových chatek
Provoz. Navrhujeme do budoucna výměnu původních chatek a rozmístění 9 nových chatek s podobným zázemím. Je možné uvažovat o postupné výměně chatek. Tzn. ponechání stávajících a doplnění o pět nových. Po
několika sezonách mohou být vyměněny i staré. Viz schéma. Výměna chatek a nabídka nového ubytování rozšíří nabídku kempu. Bude se jednat o 3 typy chatek, konkrétně zde budou 2 chatky pro 6 lidí, 5 chatek pro 4 lidi
a 2 chatky pro 2. Celkem zde bude možné ubytovat 36 lidí. Chatky tedy bude možné využívat i pro ubytování jedné školní třídy i s vychovatelkami nebo většího zájezdu sportovního oddílu apod.
Úpravy okolí. Domky jsou orientovány paralelně s Plovárnou, při příchodu od objektu člověk nevidí na všechny terasy, chatky si zachovávají své soukromí. Chatky jsou orientovány směrem k rybníku s výhledem. Mezi
chatkami je sezení, ohniště, místo setkání. Dále zde budou vysázeny nové stromy, které budou prostory před chatkami více dělit a vytvářet soukromější prostory, zároveň stromy vytváří stín a příjemné klima v okolí chatky.
Chatky jsou posazeny na terénu. Každá chatka bude mít terasu, místo na zaparkování auta, místo na sezení, sušení oblečení, odpočinek. Chatky jsou napojeny na elektřinu, vodovod a kanalizaci. K terase vedou od příchozí
cesty tři schůdky. Je možné udělat také horní bezbariérový vstup. V každé chatce je pro ubytované k dispozici koupelna se sprchovým koutem a WC, šatna a zádveří, kuchyňka se sporákem, troubou a lednicí a dřezem,
v prostoru stojící stůl s židlemi jako srdce pokoje. V chatce budou umístěny kamna na dřevo a také elektrické přímotopy. Možné topení prodlužuje využitelnost chatek nejen na letní sezonu, ale také na zimu. V okolí a do
areálu vedou běžkařské trasy a chatky se mohou pronajímat také v zimě běžkařům. Na rybníku se dá bruslit. Ideální by bylo zde zřízení finské sauny. Před chatkou je krytá terasa a prostor s trávou pro hru nebo odpočinek.
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22.

chatka pro 4 lidi, půdorys

2 NP

inspirační fotografie - interiér chatky

Chatka pro 2. Soukromější ubytování pro dva. Je jedno patrová s krytou terasou, kde je možné zamknout kola. Terasu a celou chatku je možné uzavřít pomocí posuvných dřevěných panelů. Vnitřní jednoduchý prostor
tvoří zádveří, odkud se vstupuje do koupelny s WC a dále do pokoje. V pokoji je oddělená nika pro malou kuchyňku a záliv pro dvoupostel. Před nimi je stůl s dvěma židlemi a prosklená fasáda směrem na terasu. Z pokoje
se dá posuvnými dveřmi vejít přímo na terasu. Dvoulůžko je možné nahradit dvěma samostatnými postelemi nebo jednou dvoupatrovou.
Chatka pro 4. Ubytování pro rodinu s dětmi. Chatka pro čtyři osoby je řešena jako jedno patrová, ale převýšená, nad koupelnou a zádveřím je umístěno patro na spaní. Chatka má předsunutou terasu, která je nekrytá.
Funguje zde posuvné a výklopné stínění prosklené stěny fasády, které se dá vyklopit nad terasu a tím ji stínit a krýt před deštěm. Vstupuje se dveřmi do zádveří, které je dostatečně velké, aby se zde daly schovat kola (pověsit
na věšáky na stěnu). Zádveří bude mít stěny natřeny omyvatelným nátěrem. Ze zádveří se vstupuje do koupelny s WC anebo do společného pokoje. Ve společném pokoji, který je převýšený a otevřený do patra na spaní je
umístěna kuchyňka, stůl s židlemi a mlynářské schodiště. V patře na spaní jsou pak umístěny dvě dvoulůžkové postele. Je zde možné také umístit dvě samostatné postele.
Chatka pro 6. Ubytování pro skupiny sportovců. Dvoupatrová chatka, která je navržena pro pobyt šesti lidí v přízemí a pro spaní šesti lidí v patře. Z prvního patra do přízemí je průhled. Otvorem bude také proudit teplý
vzduch v zimě a chatku tak vytopí jedny kamna v přízemí. Vstupuje se přes krytou terasu (zde je možné zamknout kola) do zádveří. Ze zádveří, tak jak je to u všech chatek, vedou dveře do koupelny s WC a do společného
pokoje. V pokoji je stůl s židlemi umístěn u terasy a prosklené fasády. Ta se dá otevřít a propojit sezení u stolu s terasou. Dá se také sedět na terase. V zadní části místnosti je umístěna kuchyně a schodiště do patra.
Materiálové řešení. Chatky jsou řešeny jako dřevostavby. Nosná dřevěná konstrukce je vyplněna izolací a z obou stran je dřevěná pohledová stěna. V interiéru to bude smrk, v exteriéru smrkové latě skládané vedle sebe
na výšku, mezera mezi latěmi bude min 4 cm. Za latěmi v exteriéru bude černá paropropustná textilie. Dřevo nebude v exteriéru nijak ošetřeno, časem zešedne. Teprve po získání šedé patiny bude dřevo ošetřeno olejem
nebo fermeží (bezbarvým impregnačním nátěrem). Interiér chatek bude jednoduchý dřevěný s kombinací bílých zdí a bílého sanitárního vybavení a kuchyně. Zařízení bude také dřevěné (židle stoly, police, postele atd.),
světlé dřevo, smrk nebo bříza neošetřené nátěrem s přírodní barvou i povrchem. Každý typ chatek je trochu jiný. Jednotícím prvkem je stejný materiál na fasádě, skleněná čelní fasáda v přízemí, terasa a sklon střech. Ten
bude stejný jako u hlavní budovy plovárny. Rámy oken a dveří budou černé.
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Návrh úprav plochy pro stanování
Kemp bude součástí areálu plovárny, tak jak je tomu dnes, ale jednotlivé plochy pro stanování ve stanech, pro karavany a pro auta budou uspořádány tak, aby zde byl příjemnější pobyt
pro ubytované. Místo pro stanování je umístěno ve východní části areálu, ke stanům se již nebude moci jezdit s autem. Auta budou zaparkována na horním parkovišti nebo za příplatek
budou moci stát u horní cesty vedoucí nad singltrekem, zde je 13 míst. Tato služba však bude dostatečně zpoplatněna tak, aby bylo výhodnější nechat auto na horním parkovišti. Cílem
je, aby mezi stany nestály auta, které jsou velice nepříjemné pro stanující, a také nebezpečné.
Plochu pro stanování a pro karavany od pláže oddělujeme novou cestou, která vede kolem pumptreku, dětského a volejbalového hřiště a je zakončena stávajícím molem. Místo pro
stanování bude odděleno od pláže také výsadbou stromů. Stromy budou vytvářet nejen pomyslnou bariéru mezi pláží a stany, ale také budou vysázeny v přesných rozestupech, které
udávají řady pro umístění stanů. Oddělení stanů od pláže výsadbou keřů není nutné. Místa pro stanování jsou rozdělená na několik oblastí s různým charakterem místa pro stanování.
Turista/cyklista si tak může vybrat, zda bude chtít stan postavit pod hlavní cestou na louce nebo blíže k lesu v podlesí. Nebo může stan postavit nad cestou na upravených terasách na
rovnějším terénu, v březovém háji nebo v okolí lipové aleje. Terasy vyrovnávají terén tak, že zde budou postaveny nízké půl metrové kamenné opěrné zídky. Stávající terén bude vždy o
cca 20 cm u paty zídky odkopán a o cca 20 cm bude u horní hrany zídky přisypán. Nebude se jednat o velké zásahy do terénu, ale o mírné, také aby zůstaly zachovány kořeny stávajících
stromů. Dojde ke zlepšení, zmírnění sklonu svahu pro stanování. Zároveň každá vzniklá terasa bude při dešti lépe zadržovat vodu, která se více vsákne a nesteče hned do rybníka. Stejné
množství vykopané půdy bude znovu použito, terasy volně kopírují stávající vrstevnice a po bocích volně přecházejí do původního terénu, středem teras směrem ze severu na jih prochází
dvě mlatové cesty, které při překonávání výškového rozdílu zídky mají malou rampu. Vzniklé zídky jsou vysoké akorát tak na sezení a rampy překonávají vždy výšku jen půl metru. Tyto
cesty jsou tudíž bezbariérové a dá se zde jezdit i na kolech.
Na jednotlivých terasách je přesně určeno, jak zde mohou být umístěny stany, vedení kempu bude tedy znát přesnou kapacitu stanujících a může tak přesně organizovat provoz. Na
každé terase je místo pod stromem s lavičkou, kde mohou stanující posedět. Na terasách jsou umístěna tři ohniště s lavicemi. Zde je možné rozdělávat oheň, v okolí ohniště cca do 8m
se nestanuje.
Pod cestou je ponechána louka pro stanování. Stávající stromy jsou zachovány a tráva bude udržována i více směrem k lesu. Pod lesem zde také vznikne jedno hlavní ohniště pro
ubytované na louce, je zde také několik míst s lavičkami. Výhoda stanování na louce je větší klid než na terasách. V budoucnu doporučujeme postavit i zázemí WC se sprchami a malou
kuchyňkou mezi loukou a lesem. Ubytování v této lokalitě to mají do hlavní budovy daleko a mohli by využívat tento bližší objekt. Objekt bude jednoduchý dřevěný napůl otevřený viz.
samostatná část lesní kuchyňě s WC a sprchami.
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Návrh úprav okolí singl treku
Stávající budova singltreku se zázemím WC a s venkovním sezením bude zachována. Pouze nová dřevěná terasa bude odstraněna. Je umístěna na velice nevhodném místě, které
zabraňuje celkovému výhledu lidí sedících směrem k rybníku. Zároveň také je velice dominantní při pohledu od rybníka. Tato stavba stojí veprostřed celého areálu plovárny a dominuje
mu. Přitom cílem je, aby nejvíce dominantní byli dvě budovy. Ostatní stavby by měly být drobnější a co nejvíce v souladu s přírodou a terénem. Navrhujeme nahradit terasu kamennou
zídkou, která bude vytvářet v terénu jednu další pobytovou nižší terasu. Lidé zde sedící budou níže a lidé u singltreku budou mít opět výhled na areál.
Dále navrhujeme, aby se již neparkovalo v západní části od budovy singl treku. Auta tu dnes stojí různě rozeseta a člověk neví, zda je na parkovišti nebo v přírodě. Bude zde zřízeno 6
parkovacích míst navazujícících na komunikaci u stávajícího objektu dřevěné chatky, parkovací místa budou pro zaměstnance singl treku. Jinde se již parkovat nebude a plocha bude
zatravněna. Cesta od karavanů k budově plovárny bude zachována, stejně tak jako stávající singlrekové trasy.
Stávající trasa/okruh na pumptrek bude upravena a posunuta více k budově tak, aby zde kolem místa pro stanování mohl vzniknout chodník. Dětské hřiště bude zachováno a pod ním
na zbývajícím prostoru může být nově zřízen malý okruh pro dětský pumptrek buď hliněný, nebo dřevěný.
Návrh úprav pláže a okolí volejbalového hřiště
Stávající travnatá pláž bude zachována v dnešní podobě. V části pod budovou plovárny budou na trávu umístěny venkovní zahradní sprchy pro osprchování bez sprchových prostředků.
Jen smytí vody z rybníka nebo osvěžení pro návštěvníky s dětmi. Cesta vedoucí přes pláž bude odstraněna a bude zde ponechán pouze trávník.
Největší úpravy budou v okolí stávajícího volejbalového hřiště. Alej břízek bude částečně dosázena dalšími, povede zde od kempu chodníček a v okolí stínu stromů budou také umístěny
drobné prvky sportovního vyžití jako hřiště na petanque, venkovní ping pinpongové stoly. Vznikne zde také nové dětské hřiště s pískovištěm. Podél chodníku budou umístěny lavičky jak
směrem k dětskému hřišti, tak směrem k volejbalovému hřišti.
Nově zde bude postaven dřevěný altán, který bude zakomponován mezi alej břízek. Bude tak fungovat jako přístřešek pro stávající volejbalové hřiště, tak pro ping pong a i pro dětské
hřiště a petanque. Nad hřištěm pro petangue, které nezabere moc místa (3 x 13m) může být do budoucna umístěna nové multifunkční hřiště s tvrdším povrchem pro nohejbal, streetbasketball a tenis. Rozšíří se tak nabídka sportovního vyžití v kempu. Toto místo je nejvhodnější k umístění hřišť, protože je nejrovnější z celé pláže. Místo je v těsném sousedství jak kempu,
tak pláže, může být tedy využíváno jak návštěvníky pláže tak kempu.
Altán bude lehké jednoduché dřevěné konstrukce, protáhlého půdorysu, kterým mohou také jednotlivé stromy prorůstat. Bude otevřen na všechny strany s výhledem na hladinu rybníka,
bude zde dřevěné sezení a gril pro večerní grilování pod přístřeškem s krytím před deštěm.
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_stávající molo

Návrh úprav kempu pro karavany
V kempu bude také možnost parkovat s karavany. Nově však nebudou parkovat mezi stany, ale na speciálním odděleném místě. Plocha středu kempu bude bez auta nebo přívěsů, bude zde pláž a stany. Karavany budou parkovat pouze ve vrchní
části kempu, nebudou tak blokovat výhled na rybník. Pro příjezd aut a karavanů bude opravena stávající příjezdová cesta nad singltrekem směrem k samostatně stojící chatce. Podél cesta nad singltrekem bude vyhrazeno celkem 13 míst pro
karavany. Vzniknou zde nové skříně s možností napojení se na el. energii. Zpevněná cesta povede až k chatce v kempu, dále bude pokračovat jen mlat, který přirozeně naváže na cestičku do lesa. Spodní cesta, nyní používaná pro příjezd aut a
karavanů, zůstane pouze pro pěší a jako stezka pro singltrek.
Místo pro každý karavan je tvořeno místem pro parkování a předprostorem před karavanem. Tento předprostor má cca 6 x 4 metry a je možné zde umístit malou dřevěnou terasu, na kterou si mohou umístit vlastní stůl s židlemi.
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Za místem pro karavany bude ponechána louka, může zde být umístěno hřiště na Disk golf a kolem hranice stromů nad loukou může vést nová cyklistická trasa pro down hill cca 100 m dlouhá. Down hill je tvořen z hliněných odrazových kopečků a
dopadů, je určen pro trénovaní skoků při jízdě z kopce na kole. Výjezd nahoru na start down hill bude po stávající singltrekové cestě.
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návrh nových lesních útulen - výkresy, inspirace, vizualizace
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návrh nových lesních útulen - vizualizace
33.

Návrh nových lesních útulen
V jižní části kempu vedle rybníka, v místě hustějšího porostu, bude umístěno 6 lesních chatek. Navrhujeme tento typ ubytování až k realizaci v poslední fázi. Výhoda tohoto typu ubytování je ta, že realizace těchto chatek není finančně náročná a
zvyšuje se další možnost jiného ubytování v kempu. Více než o chatky se jedná o útulny, jednoduché dřevěné objekty sezonně využitelné. Měly by to být soukromé přístřešky pro jednoduché přespání pro ty, co chtějí klid od stanu, ale nepotřebují
luxus chatky. Tyto objekty pro návštěvníky bez stanu jsou jen zastřešená plocha pro přespání, život se odehrává vně.
Jde o jednoduché otvíravé boxy z dřevěných hranolů a OSB desek nebo latí. Žádné sklo, pouze síťka proti komárům, která se dá na noc stáhnout. Dovnitř se vejdou dvě postele nebo matrace, stůl a kola. Chatky budou stát na nožkách, každá bude
mít malou terasu a mezi nimi povedou dřevěné cesty. Každá chatka je orientovaná směrem do lesa dostatečně daleko od druhé, tak aby se jednotliví přespávající nerušili.
Cesty se budou napojovat na kemp a dále na cestu kolem rybníka, kde bude obnovena bývalá lávka přes přítok. Útulny nemají kanalizaci ani vodovod. Na katastrální hranici pozemku města, ve východní části kempu v docházkové vzdálenosti, bude
stát lesní zázemí k chatkám. Jedná se o sprchy, záchody, lesní kuchyňku a terasu na sezení. Zázemí bude fungovat i pro kemp.
Lesní kuchyňka a zázemí k útulnám a kempu. Jedná se o lehký dřevěný polozastřešený objekt. Na dřevěné ploše, která je zároveň terasou, je umístěna dřevěná lehká konstrukce ze sloupků a dřevěných desek s dveřmi stojícími na nožkách
cca 15 cm nad zemí. Jsou zde dva stříškou kryté záchody (dámský a pánský), dvě otevřené sprchy, před záchody je umístěn venkovní nekrytý umývací dřez. Prostor pro hygienu je oddělen od prostoru otevřené kuchyňky se sezením pod stromem břízou. Lesní kuchyňka je otevřená ze dvou stran a je zde umístěn dřez a vařič. V kuchyňce je dlouhá lavice vybíhající na terasu, kde je možné během vaření sedět nebo také jíst. Do kuchyňky je možno vstoupit také zezadu od lesa.
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34.

Etapizace výstavby
1. fáze
bourací práce - stará kuželna, probourání otvorů ve zdi kolem pódia
úprava stávající budovy - sprchy zvlášť pro muže a ženy, kuchyňka pro kemp, technická místnost, převlékárny pro koupaliště, změna provozu bistra, občerstvení ve společenské místnosti, společenská místnost se stane vnitřním bufetem se sezením,
roznášení jídla jak vevnitř, tak ven okénkem
zrušení chodníku vedoucího až na pláž - zde vytvoření pomyslné vstupní brány
oddělení spodní přístupové cesty od místa pro chatky pomocí pokračující lipové aleje
organizace kempu, zlepšení systému kontroly kdo je ubytovaný a kdo ne, kam můžou a nemůžou auta, kde parkují karavany, kam může člověk zajet autem ke stanu, definování míst na oheň a grilování
optické oddělení koupaliště a kempu - vytvoření cesty + napojení na molo
2. fáze
větší úprava stávající budovy, nová střecha + propojení střechy terasy a podia
úprava prostoru pod a nad plovárnou - postupné schody, propojení s pláží
zvětšení a zpevnění plochy parkoviště, lepší organizace parkoviště
propojení areálu turistickými cestami do okolí, vytvoření informačních cedulí
3. fáze
vytvoření teras v kempu - srovnání terénu pro stany a karavany
odstranění starých a výstavba nových chatek místo nich
úprava prostoru nad plovárnou
v případě změny majetkoprávních vztahů umístění objektů do vody, vodní atrakce (lodičky, ...), odstranění velkého švédska
po uplynutí pronájmu singletracku - zbourání terasy (brání výhledu), odstranění kontejnerů

etapizace výstavby
35.

obsah CD:
studie v tiskové kvalitě a v kvalitě na posílání e-mailem
prostorové zobrazení objektů
výkresová dokumentace
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