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ŠIRŠÍ VZTAHY 1:2000

SOU ASNOST

BUDOUCNOST

Areál Perly 01 zabírá nemalou ást centra m sta. Jední se o neprostup-
nou strukturu odd lenou od m sta rušnou komunikací. 

Okolní ulice jsou nehostiné pro obyvatele. 

P esto je zde veliký potenciál - velké prostorné haly z lehkých ma-
teriál ; kvalitní architektura centrální technické ásti; charakteristická 
dominanta v podob  komína; snadno využitelná vstupní partie.

V neposlední ad  se jedná o nesmazatelnou ást obrazu m sta Ústí

P eložení hlavní komunikace do mén  exponované polohy za Perlu 01 
zajistí zklidn ní nejen bezprost edního okolí, ale celého centra m sta.

Zklidn ná ulice není bariérou pro obyvatele - Perla 01 je snadno 
p ístupná.

Maximální ást budov je zachována a postupn  využíta pro nové 
funkce. Vše za podpory m sta a jeho zájmu areál oživit. 

Investice z ve ejného sektoru budou motivací pro souktomý sektor 
podílet se na p estavb  území

Nové projekty dále p etvá ejí struktu-
ru na základ  ekonomucké situace a 
poptávky

Areál funguje jako svébytná sou ást 
m sta - má sv j charakter, osobitost, 
atraktivitu. 

Nové projekty mají charakter 
reziden ních, protože zájem obyvatel 
je lokalitu je vysoký.

Jeden z možnách Þ nálních stav  
ukazuje Pelu 01 jako smíšené území 
se zastoupením ve ejné vybavenosti, 
bydlení a drobné nerušící výroby. 

Jedná se o výsledek p irozeného 
vývoje, nikoliv ad hoc ešení.

Nové projekty dále p etvá ejí struktu-
ru na základ  ekonomucké situace a 
poptávky

Nové projekty dále p etvá ejí struktu-
ru na základ  ekonomucké situace a 
poptávky

Pozvolna p icházející projekty pos-
tupn  p etvá í plochu areálu ve 
funk ní celek. Jední se o novostavby, 
ale i konverze stávajících hal.

Jedna z možných variant je konverze 
haly na autobudové nádraží. Na jeho 
sou asném míst  by byla dopln na 
m stská struktura

Jaká je tedy cesta 
p em ny?

Jak za lenit areál do 
m stské struktury?

Jak p ivést do areálu 
m stskou strukturu?

Jak vytvo i základ pro 
budoucí rozvoj?

Jak p ivést do areálu 
lidi?

Cesta využití stávajích hal 
a hledání nové nápln

Postupné využívání pozemk  
silnými projekty díky statusu 
do asné zelen

Cesta radikální p estavby 
a demolice stávajících hal - 
p íprava pro budoucí projekt

P edpokladem rozvoje je stabilní sít komunikací a 
ve ejného prostoru. Hmoty hal a budov se rozd lily a 
zp ístupnily.

Každá ást nyní m že žít svým vlastním životem a podle 
svého vlastního scéna e a to dle ekonomické situace a 
strategie m sta.

Jedná se postupný p erod r znými sm ry.
(ve schématu dva extrémy)

Jsou zachovány nejcenn jší ásti areálu - ásti s ne-
jsiln jší odkazem a nebo budovy, které jsou snadno 
využitelné.

Problematické budovy jsou odstran ny a nahrazeny 
parkovou zelení se statusem do asné zelen . V p ípad  
silného zám ru se pozemky zastaví.

V nezastav né ásti mohou vzniknout objekty na 
“zelené louce”

Jakými funkcemi jej 
naplnit?

AUTORSKÝ P ÍSTUP - KONCEPT
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REVITALIZACE ÚZEMÍ PERLA 01 V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Fáze 1: Vybudování stabilní sít  ve ejného prostoru v území 
(silnice, chodníky, zele , infrastruktura)

Fáze 2: Stávající budovy využít ve ejným sektorem a vytvo it 
tak potenciál pro následující soukromé investice, zatímco os-
tatní budovy budou využity p echodn  p ípadn  nárazov .

DOPRAVA: VYBAVENOST A PARTER: PROSTRANSTVÍ:

POSTUP REGENERACE:

Fáze 3: Postupné obsazení stávajících hal novými nájemci 
– služby, obchody, nerušící výroba (více subjekt  v hale) na 
základ  zvýhodn ní ze strany m sta (nízký nájem, úlevy)

Fáze 4: Pokra ující transformace území za využití soukromých 
investic - p estavba stávajících hal, výstavba sokromých objek-
t  na volných místech ur ených pro zástavbu

SMÍŠENÁ FUNKCE (administrativa, prodej, bydlení)

BYDLENÍ (bytové resp. rodinné domy)

FUNK NÍ USPO ÁDÁNÍ 1:500

CYKLISTICKÉ TRASY PLOCHY PRO P ŠÍ PLOCHY VYBAVENOSTI
(služby, podnikájní, m stská vybavenost, drobná výroba)

ZPEVN NÉ PLOCHY VE EJNÉ

NEZPEVN NÉ PLOCHY SOUKROMÉ (zahrady)

NEZPEVN NÉ PLOCHY VE EJNÉ (parky)

ŽIVÝ PARTER
(otev ené fasády do ulic, služby pro 
ve ejnost - komerce, ú ady, d m d tí, 
prodejny) 

HLAVNÍ DOPRAVNÍ TRASY

ZKLIDN NÁ DOPRAVA A ZÁSOBOVÁNÍ
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