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ČISTÝ BRODSKÝ
Nikola Macháčová, Karel Schwarz, Barbora Stejskalová

Autocamp Brodský je výjimečný svou polohou a specifickou atmosférou. Na klidné 
hladině rybníka jako by se zrovna včera natáčela slavná scéna z Rozmarného léta... 
Rozhodli jsme se na tento retro charakter navázat a malými zásahy ho podpořit.

V první řadě se jedná o očištění kempu od prvků, které do něj podle našeho názoru 
nepatří. Definovali jsme nostalgickou, ale přitom moderní vizuální identitu kempu
a navrhujeme sjednotit barevnost a jazyk mobiliáře. Považujeme za vhodné postupně 
kácet většinu jehličnanů a nahrazovat je původní olší a břízou, které se v blízkosti 
vodních toků a ploch tradičně nachází.

Vodní plocha představuje oblíbený turistický cíl, doplňujeme proto neprostupnou 
stezku kolem rybníka Brodský povalovými chodníky a lávkou přes potok. Podél 
okružní trasy by lépe vynikly dřevěné sochy, momentálně umístěné na malém
prostoru kempu. Hlavní budovu zázemí očišťujeme od reklamy a rozličných malůvek, 
na skalce před ní nahrazujeme mulčovací kůru záhonem s bylinkami a navrhujeme 
zde malou zpevněnou plochu pro konání akcí.
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1  recepce     reception desk
2  úschovna kol    bicycle storage
3  WC       toilet
4  prádelna     laundry room
5  první pomoc    first aid
6  kancelár     office
7  srpchy      schowers
8  prevlékárny    changing rooms
9  spolecenská místnost community room
10  restaurace    restaurant
11  hlavní pláž     beach
12  verejný telefon   public phone
13  zahradní obcerstvení refreshments
14  kuchynka verejná  community kitchen
15  prodejna potravin  shop/refreshments
16  detské hriste    playground
17  pujcovna lodí    boat rental
18  sportovní hrište   playground
19  výlevka chem. WC  chemical toilet drain
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