REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V LIBUŠÍNĚ

NÁVRH REVITALIZACE
Projekt neřeší pouze obnovu koupaliště, ale mění tuto oblast v centrum s rozmanitým výběrem sportů. Je
zde navržena řada nových prvků, což umožní využití areálu i mimo sezónu. Těmito prvky jsou:
Dráha pro Inline s příslušenstvím
Plážový volejbal - hřiště s příslušenstvím
Víceúčelový kurt - umělý povrch
Hřiště na minigolf
Hřiště na petanque
Hřiště dětské
Střelnice - lukostřelba
Amfiteátr
Parkoviště

OBJEKT LIDOVÉHO DOMU V LIBUŠÍNĚ

MOŽNÉ BUDOUCÍ VYUŽITÍ OBJEKTU
Objekt možno nadále využívat pro restaurační provoz nicméně toto není a nemělo by být hlavní funkcí objektu do budoucna.
Lze v zásadě uvažovat o dvou hlavních oblastech a to o kulturně společenském využití, což je originální
původní funkční využití. Dále o sportovním využití jako zcela novém provozu, nejlépe s doplňkovými
relaxačními provozy. A v poslední řadě je možno uvažovat o kombinaci výše uvedených. Je nutno ovšem podotknout, že multifunkční využití s sebou přináší obvykle zvýšené náklady jak realizační tak i provozní a dále
i určité limity dané vzájemným ovlivňováním různorodých provozů.
Náplň kulturně společenského využití:
společenské akce - plesy, bály
hudební koncerty
divadelní představení
příležitostné kulturní akce - oslavy různých výročí, volební meetingy a pod.
Náplň možného sportovního využití:
sálové sporty - kopaná, volejbal, badminton, floorball, basketbal a pod.
možnost vestavby squash kurtu do prostoru stávajícího jeviště
možnost doplnění o relaxační provozy - wellness, masáže, posilovna, zvyšující atraktivitu
možnost využití sálu i pro společenské akce

IBUŠÍN

OBECNÍ DŮM V LIBUŠÍNĚ

NÁVRH DOMU
Návrh Obecního domu v Libušíně si klade za cíl dotvořit městské centrum. Obecní dům v sobě bude
obsahovat takovou skladbu funkcí, které přitáhnou obyvatele a oživí centrum města. Obecní dům
bude prezentovat novou tvář města.
Centrum Libušína je po zbourání statku, který stál v místě projektu nehotové a nepůsobí příjemně.
Navrhovaný dům zaplňuje důležitou plochu v centru města, vytváří novou dominantu, a uzavírá
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prostor náměstí před kostelem. Vytváří také jasnou hierarchiiNADHLEDOVÁ
ulic, kde Přemyslova
ulice je potvrzena
jako hlavní městská ulice a z ulice na Letné se stává ulice s rodinnými domy, která má mnohem menší
měřítko a není již otevřena do velkého prostoru centra. Skladba funkcí v Obecním domě reaguje na
poptávku občanů a přináší jak prostory pro kulturu a setkávání lidí (sál, foyer, knihovnu, tak přináší
možnost sportovních aktivit. V neposlední řadě je do prostoru náměstí u kostela orientována kavárna
s možností venkovního sezení a pro obec novou kvalitou služeb.
Další částí projektu je hmotový návrh bytového domu, který bude umístěn na štítovou stěnu již
existujícího objektu bytového domu, dokončeného v minulém desetiletí. Objekt bude podobného
měřítka a využití jako objekt existující, ale svojí formou bude odpovídat současnému standardu.
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