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TÉMA: REHABILITACE „STŘEDU“  VESNICE DUKOVANY

Cílem zadání  navrhnout rehabilitaci  „středu vesnice Dukovany“ a zpracovat  „vizi“  zvoleného území formou urbanisticko-architektonického návrhu.  
Součástí práce je samostatná formulace zadání, analýza, rozhodnutí, co v prostoru stavět, zda stavět, bourat a do jaké podrobnosti řešit jednotlivé části 
nové struktury vesnice. 

Úkolem je propojit řešené území. Tedy propojení řešeného území parkem, areálem zámku až po hospodářský dvůr. Zpřístupnit území lidem bydlícím 
okolo, kolem dokola. Dát území charakter a smysluplnou náplň, další rozměr. Návrh by měl rozšířit funkční využití území. Zámek je nyní využíván pou-
ze pro svatby a koncerty. Do budoucna se počítá s opětovným otevřením restaurace a ubytováním popř. doplněním o výstavy, malé muzeum atd. Park je 
prostorem pro procházky pro místní obyvatele. Proto je důležité pro místní obyvatele vytvořit trasu pro všední záležitosti jako jsou tyto procházky a pod-
pořit je i v kulturním vyžití...zároveň doplnit území pro nemístní, kteří chtějí setrvat, seznámit se s místem, odpočinout si. Nejvíce přitahuje turisty JEDU 
a tak zde mohu najít zázemí. 
Výsledkem práce by měla být studie, která navrací vesnici její charakter, její střed funkčně komunikuje s bezprostředním okolím a jeho zástavbou. Vy-
tváří tak atmosféru pro vesnici typickou, upozorňuje na aktuální nedostatky a problémy,  jejichž řešení je nezbytné pro další vývoj a doplnění struktury 
vesnice.

ZÁMĚR 
Charakterem je řešené území neurčité, těžko identifi kovatelné, zmatené. Funkce, které zde vznikly byly vytvořeny a jsou bez jakýchkoliv vazeb na stávají-
cí i budoucí řešení, prostor se uzavřel do sebe, přestal komunikovat s okolím, a proto je důležité najít skrytý potenciál místa.

Hlavním motivem je návrat barokní osy, komunikační linie propojení středu s celou vesnicí a vytvoření místa pro zázemí veřejnosti, nejen kulturního cha-
rakteru. Navrhnout místo, které bude odkazem historie a spojením současné doby a zároveň bude reagovat na charakter místa. 

Bc. DANA NOVÁKOVÁ
Fakulta umění a architektury / TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC/ Česká republika
Zimní semestr 2012/2013
Ing.Arch. JIŘÍ BUČEK
Ing.Arch. Roman Brichta

Autor projektu:
Fakulta:
Školní rok:
Vedoucí diplomové práce:
Oponent diplomové práce:

bc dana nováková    I    vedoucí  ing arch jiří  buček   I   fuatul 2013NOVÉ _ DUKOVANY

02info o projektu



bc dana nováková    I    vedoucí  ing arch jiří  buček   I   fuatul 2013NOVÉ _ DUKOVANY

03seznam příloh

C.1 KONCEPT PROJEKTU

C.4 VIZUALIZACE

C.2 VÝKRESOVÁ ČÁST NÁVRHU

C.5 FYZICKÝ MODEL /1:1000/

lokalizace
mapa širších vztahů 1:400 000 kraj 
mapa širších vztahů 1:100 000 okres 
up zjednodušený 1:20 000 katastr
mapa širších vztahů 1:10 000 

historie obce
schéma historie vývoje obce  
historie zámku
historie a stavba elektrárny + 3 zaniklé obce  

fotografie vesnice - střed vs. okraj 
fotografie řešeného území  - celek  
fotografie akcí

mapa stávajícího stavu 1: 5000 
schema funkcí (škola, oú, penzion, zámek, hospodářský dvůr, obchody, hopody, mateřská 
škola, sportoviště)  
důležité objekty v řeš. území (zámek, hospod. dvůr + text, popis, foto)
schéma dopravy, pěší, text popis, foto. legenda
zeleň, vodní plochy, text popis, foto, legenda
mapa vyznačené bourané stavby, foto + popis

urbanistické schéma_jen struktura domů bez ulic 1:5000 
schéma funkční zón důležité objekty v řeš. území (zámek, hospod. dvůr + text, popis, foto)
schéma konceptu (1x A3) vyznačení hlavních os, historická zástavba/sídliště, vyznačení 
středu  2D do situace 
koncepční kompoziční schéma 

celkové pohledy na nový urbanismus
exteriérové perspektivy jednotlivých částí
zákresy do fotografií
interiérové perspektivy 

situace širších vztahů 1:10 000 
architektonická situace řešeného území  1: 2 500 + legenda
obec situace místa dle se co dělá 
situace zeleň -seznam rostlin (latinské názvy fotky, proměny v ročních obdobích),  situace (různé stromy , 
různé struktury barvy 
řezy územím 1: 1000
schéma rozdělení jednotlivých výkresů částí řešeného území + popis
a. náves
b. nový střed obce
c. obnovená barokní osa

A. SEZNAM PŘÍLOH /OBSAH / ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B. B.1. POLOHA A ŠIRŠÍ VZTAHY

B. B.2. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

B. B.3. FOTODOKUMENTACE

B. B.4. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU

C. NÁVRH

D. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A TECHNICKÁ ZPRÁVA S BILANCÍ PLOCH 

E. SADA ZMENŠENÝCH VÝKRESŮ PRO ARCHIVACI

F. DIGITÁLNÍ FORMA V SYSTÉMU STAG



dukovany

dukovany

hranice řešeného území

jaderná elektrárna

mohelno

jihomoravský kraj

kraj vysočina

bc dana nováková    I    vedoucí  ing arch jiří  buček   I   fuatul 2013NOVÉ _ DUKOVANY

04lokalizace

_POLOHA
Pozemek je umístěn v obci Dukovany. Tato vesnici se nachází v jihozápadní části 
Moravy, v kraji Vysočina, na hranici s krajem Jihomoravským. 

_ROZLOHA 
126 358 m2 (cca 120 000 m2 plocha směr zámek- hospodářský dvůr, plocha 
návsi cca 5000 m2 ,mezi návsí a zámeckým areálem cca 14 000 m2 )



DUKOVANY

LEGENDA

LEGENDA

DUKOVANY

SKRYJE NAD JIHLAVOU
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ETYMOLOGIE/HISTORIE
 
Vesnice Dukovany je původu velmi starého. Jisté je, že nad kostelem a kolem něj se rozkládala vesnička. Není však určitě známo, jakého jména. Dle jed-
něch Děkovany, dle druhých Tokovany.[1] Již roku 1263 činí se zmínka o kostelíčku Tokovanském a r. 1298 připomíná se Alšík z Tokowan. [1]

Pravěk 
První známky osídlení katastru Dukovan jsou již z pravěku v době mladšího paleolitu (před 40 000 - 10 tisíci lety), důkazem o životě dávných předků v tomto 
období jsou archeologické nálezy. Bylo objeveno 6 různých paleolitických nalezišť, které poskytovaly cenné nálezy. Na jižním úbočí kolem kóty 385 v trati 
Mejtnice a U kamenného kříže (lokalita I na ilustraci). Severozápadně od Dukovan v trati V jabloních (lokalita II na ilustraci) Další nálezy byly nalezeny za 
posledními domy směrem k jaderné elektrárně v lokalitě Přední poloudíly (lokalita III na ilustraci), jižně od obce v trati Velký kopec (lokalita IV na ilustraci), 
na neznámém místě směrem k obci Jamolice (lokalita V na ilustraci) a v prostorech bývalé cihelny (lokalita VI na ilustraci), kde byly nalezeny kosti pravě-
kých zvířat, mamutů a pazourkové nástroje. 
Z doby neolitické bylo objeveno větší množství broušené a štípané kamenné industrie. Např. nálezy dvou puten z doby kultury s lineární keramikou v 
zámecké zahradě, polokulovitá nádoba v trati Pařezy. V této lokalitě byly nalezeny i keramické fragmenty kultury s vypíchanou keramikou ze středního 
neolitu a také bohaté nálezy kultury s moravskou malovanou keramikou z období nejmladšího neolitu. Zastoupena je také doba eneolitická. V trati Pařezy 
byly nalezeny fragmenty kultury zvoncovitých pohárů. Poblíž lihovaru se nalezly fragmenty mohylové kultury doby bronzové. Zde jsou také z období po-
pelnicových polí doby bronzové nálezy velatické kultury - hrob. Z tohoto období byl také nalezen depot bronzových předmětů u vodní elektrárny Havránek.
Z doby železné (halštatské) byly nalezeny žárové hroby (na cihelně, v trati Na Rabštýně, Na pohaniskách) Ze slovanského období, doby mladohradištní byla 
odkryta četná keramika na staveništi Dr. Kubíčka. 

Středověk a novověk
Původ Dukovan sahá hluboko do středověku. Prvně jsou písemně zmiňovány v roce 1279 v listině olomouckého biskupa, který potvrzuje templářům právo 
nad kostelem sv. Václava v Dukovanech. Od roku 1295 se psal „z Dukovan“ zemanský rod, v listinách poprvé připomínaný Alšíkem z Dukovan. Již roku 1325 
však Jan Lucemburský prodává osadu Jindřichovi z Lipé, což svědčí o tom, že rod vymřel. Když jsou Dukovany připomínány znovu, patří již k majetku hradu 
Rabštejn, stojícího na strmé skále nad řekou Jihlavou. Protože se v první polovině 15. století stal hrad sídlem loupeživých rytířů, byl z rozhodnutí zemských 
stavů v roce 1446 rozbořen. Poté se rabštejnské zboží stalo součástí královského majetku. Později byla obec připojena k moravskokrumlovskému zboží 
pánů z Lipé. Koncem 16. století se Dukovany staly samostatným statkem, jehož majitelé se poměrně často střídali.[1]
V roce 1790 hraběnka z Canalů vystavěla nový zámek.[1]
Roku 1866 pruské vojsko na svém zpátečním pochodu zanechalo choleru.[1] V roce 1894 vypukl v osadě požár poblíž kostela, který jen stěží byl zachráněn 

ARCHITEKTURA A URBANISMUS 

Jedná se o ves typu návesní silnicovky v rozsáhlé mělké proláklině nad pravým břehem středního toku Jihlavy. Starší, přízemní převážně podélně řazená 
zástavba byla zvláště od 70 let 20 stol. upravována, přestavována a nahrazována rodinnými domy, jejichž výstavba se od roku 1974 spolu s vícepodlažními 
bytovými domy soustředila na svahu pod zámkem. Právě v té době se buduje Jaderná elektrárna Dukovany (1974-1987). Díky tomu dochází ke stavbě se-
verního obchvatu Dukovan, staví se ubytovací areál pro 1500 dělníků zaměstnaných na stavbě.
Na svahu pod kostelem jižně od návsi je skupina starších stavení na hromadném půdorysu. 
Z urbanistického hlediska byla obec Dukovany v historii determinována panským sídlem - zámkem s barokní osou vedoucí od zámku až na zemědělský 
dvůr. Areál obsahoval anglický park, bazén, sad, skleník, rybník, zemědělský dvůr a lihovar. Mimo obec Dukovany fungovala vodní elektrárna, cihelna a 
pila.

POPIS STRUKTURY

Jedná se o ves typu návesní silnicovky v rozsáhlé mělké proláklině nad pravým břehem středního toku Jihlavy.  
Struktura obce je tvořena dvěma obytnými zónami, původní historickou zástavbou s návsi a novým sídlištěm, jehož výstavba se od roku 1974 spolu s ví-
cepodlažními bytovými domy soustředila na svahu pod zámkem, v době budování Jaderné elektrárny. Jde o pravidelnou strukturu rodinných domů, která 
byla nedávno rozšířena. 
Mezi starou a novou zástavbou se nachází ve středu obce území, které není jasně defi nováno. Lokalita  reseného území se nachází přímo ve středu vesnice 
Dukovany. Je zde původní zámek (1790) s anglickým parkem, fotbalové hřiště, původní koupaliště s tenisovým kurtem, školka, víceúčelovéhřiště - umělá 
tráva. V územním plánu se počítá s vytvořením sportovní zóny, avšak umístění stávajícího hřiště, bylo dost nevhodně vyřešeno, neboť přerušilo původní 
barokní osu, která propojovala obec. 

01/  ROSTLÁ STRUKTURA 02/ SILNICOVKA

03/ ZÁMECKÝ AREÁL 04/ OSTATNÍ

�

�

�
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ZÁMEK DUKOVANY

Pozdně barokní zámek  je obdélníková patrová budova s bočními přízemními křídly. 
V ose hlavního průčelí je vstupní sloupcový portikus, v zahradním průčelí je rizalit se 
salou terrenou završený trojúhelníkovým štítem. Součástí zámeckého areálu je rozsáhlý 
anglický park se 47 druhy dřevin.
Dnešní pozdně barokní zámek s prvky klasicismu nechala v roce 1790 postavit hraběnka 
z Canalu. Zámek vznikl přístavbou a rozsáhlou přestavbou zřejmě užitkového objektu 
neznámého stáří. Zámecký sál a salu terrenu vyzdobili malbami J. Winterhalder ml. a V. 
Waitzman. 

01/ ZÁMEK 1725

obecní úřad

hlavní ulice

barokní zámek

zámecký park

zámecká alej

hospodářský dvůr

02/ ZÁMEK 1728

fara

celkový pohled od kostela

celkový pohled od kostela

03/ ZÁMECKÁ ALEJ 1726

náves

splav vodní elektrárny k zámku

sokol

chalupa

u zámku ulice
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ZÁMMMEK DUKOVANYNYNY

Poozzzdně barararookní zzámámámek  je obdélnínííkkokokovává pppaatatrová bbudududoova s bočními přpřpřízemníníímimm  křídly. 
V oose hlhlhlavníhooo pprůčelí je vstupnpnnííí slslououuppcpcovýý pooportrtiikus, v zahraddnínímmm průčččelee í je rizizizala it se 
saaaloloouuu teerrr enenenoou završený trojjúhúhúhhelelníníkokokovývýmmm štštštítítítemem.. SoS učástíí zzámámececkkkék ho areálálluuu je rozzsásás hlý 
anglickýkýký park se 47 druhy y y ddřdřdřevevininn..
Dnešešešní pozdně baroknnnííí záámem k k ss prvky klasasicicisismumumu necechahalala vv rrococe e 111790 postavit hrhrraba ěnkaka 
zz z CCanalu. Zámek vzvzvzznin klkl přístava bou a rorozszsáháhlololou přesstatavbvbouou zzřeřejmmmj ě užitkového objbjbjekektutu  
neznámého stářářřííí. ZZámá ecký sál a ssalalaluu ttteerrrrenenuuu vyzzzdobili mamalblbamamii JJJ. Winterhalder mlmlmll.. aa V.V. 
Waitzman. 

001/ / ZÁZÁMEEKK K 1725

obobececníní úúřařadd

hlavní ulllicec

barookokní zzámeámekk

zámeckckký parkark

zámecká aleleej

hhhospodpodářsářský k ddvůr

02022/// / ZÁZÁZÁZÁMEMEMEKKK 1717228

fafarara

cecelklkovovvýýý pohhllh eded oodd kokoststelelaa

celkový pppoohlhleded oodd kokoststelelaa

03/ ZÁMEMEMECCCKCKÁ Á ALALEJEJ 11727266

nánáveveesss

spspplalal v vodní elektrrárárnynyny kkk zzzáámámkkku

sokol

chcc alupa

u zámku ulululicici e

schematická mapa

bc dana nováková    I    vedoucí  ing arch jiří  buček   I   fuatul 2013NOVÉ _ DUKOVANY

10historie zámku dukovany

historická foto dukovan10



SKRYJE
katastrální území bylo připojeno k Dukovanům jako základní sídelní jednotka. 
Zaniklou obec připomíná v jejím místě jen kaplička. Poprvé se Skryje připomínají 
roku 1502, zanikly v roce 1980. Ve středu obce bývaly usedlosti celoláníků, seskupené 
okolo rybníčka. Pololáníci a čtvtlánící obklopovali cestu vedoucí k velkostatku a 
lihovaru. Podél potůčku k lesu bydleli domkáři a chalupníci. Na návsi stávala kaplička 
zbudovaná v roce 1876. Na sever od obce při Jihlavě stával skryjský mlýn. Skryje 
mívaly svou školu i tělocvičnu, svou nemocnici i chudobinec. V okolí se mezi valounky 
křemene nacházely též vltavíny

SKRYJE LIPŇANY HEŘMANICE

LIPŇANY
katastrální území bylo připojeno k Dukovanům jako základní sídelní 
jednotka. Zaniklou obec připomíná v jejím místě jen kaplička. Poprvé 
se Lipňany připomínají roku 1385, zanikly v roce 1980. Lipňany náležely 
k silnicovým typům vsi. Zlikvidovaná zástavba měla své kořeny v roce 
1825, kdy bylo kolem silnice nově vyměřeno třináct usedlostí. Předcho-
zí osídlení zaniklo koncem 15. století. Grunty a chalupy byly smíchány. 
Na návsi si Lipňané vybudovali kapli, která nyní vzpomínkou na zanik-
lou obec. 

HEŘMANICE
katastrální území bylo připojeno k Rouchovanům jako základní sídelní jednotka. 
Zaniklou obec připomíná v jejím místě jen kaplička, stejně tak jako u předešlých 
obcí. Heřmanice náležely k návesním typům vsi. Starší zástavba – původně sedm 
celolánických usedlostí – směřovala do návsi štítem, mladší k ní byly obráceny 
boční stranou. Domy podél cesty původně spojující náves se silnicí byly zbudovány 
až ve 20. století. V době mezi dvěma světovými válkami se Heřmanice rozšířily až 
k okresní silnici a podél ní.  Do roku 1894 byly Heřmanice spojeny s Rouchovany. 
Od té doby byly až do roku 1979 samostatnou obcí. 

DUKOVANY
Dukovany jsou obcí, která se nachází v jihozápadní části Moravy, v kraji 
Vysočina, na hranici s krajem Jihomoravským. Nadmořská výška obce je 
352 m n. m. Má přes 800 obyvatel. Obec patří do správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Třebíč a její součástí jsou tři katastrální území – 
Dukovany, Lipňany u Skryjí a Skryje nad Jihlavou a také tři základní sídelní 
jednotky – Dukovany, Lipňany a Skryje. Obce Lipňany a Skryje byly zbourány 
v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany a mnoho z tamějších 
obyvatel našlo svůj nový domov právě v Dukovanech.
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JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Historie elektrárny začíná v roce 1970, kdy Sovětský svaz a Československo podepsaly dohodu o stavbě dvou jaderných elektráren (druhou z nich se stala 
Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice). Elektrárna se začala stavět v roce 1978, první blok byl uveden do provozu v roce 1985, poslední, čtvrtý v roce 1987.[4]
Výstavbě elektrárny předcházelo zrušení tří vesnic, v jejichž katastrálních územích byla stavba projektována. Šlo o obec Skryje s jejich místní částí Lipňany a dále 
o obec Heřmanice. Skryjské území bylo připojeno k území obce Dukovany, heřmanické k území obce Rouchovany.

Historie Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) sahá až do počátku 70. let, kdy tehdejší Československo a Sovětský svaz v roce 1970 podepsaly mezivládní dohodu 
o výstavbě dvou jaderných elektráren s výkony 1760 MW.

První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987. Maximálního projektového výkonu 1760 MW dosáhla elektrárna 
v červenci 1987. Spuštění dvou jaderných bloků – druhého a třetího – v jediném roce 1986 a na jedné lokalitě bylo ve své době zcela unikátní a doposud se ve 
světě neopakovalo. Více než 80 % použitých zařízení je vyrobeno v ČR.

Od roku 1985 do jara roku 2012 bylo na všech čtyřech blocích elektrárny vyrobeno téměř 350 miliard kWh elektrické energie, což je nejvíce ze všech elektráren 
v České republice. Elektrárna Dukovany pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. Ročně vyrobí více než 14 mld. kWh, což by stačilo k pokrytí spotřeby 
všech domácností v ČR.
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V blízkosti Dukovan se nalézá několik atraktivních přírodních lokalit, které jsou vhodné pro turistiku i pro rekreační pobyty.[14] Jižně od obce je to rozlehlý přírodní park Rokytná, který 
zaujímá údolí řeky Rokytné od obce Přístpo až po obec Tulešice. 

Severně od obce se rozkládá přírodní park Střední Pojihlaví, který zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi. V blízkosti 
se rovněž nachází v meandru řeky Jihlavy národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step s výjimečným množstvím rostlinných a živočišných druhů a s výskytem rostlin trpasličího 
vzrůstu, tzv. nanismů (zakrslé a deformované rostliny) hadcový podklad akumuluje teplo a působí toxicky na rostlinstvo díky obsaženému hořčíku).

V okolí se nachází také zajímavé monumentální energetické stavby. Jedná se především o Jadernou elektrárnu Dukovany (instalovaný výkon 4x 440 MW), přečerpávací vodní nádrž 
Dalešice (instalovaný špičkový výkon celkem 450 MW, spád 90 metrů, 127 mil. m3 vody), vodní nádrž Mohelno (instalovaný výkon 1,2 MW, 17 mil. m3 vody) a rozvodnou síť Slavětice. V 
jaderné elektrárně je možno navštívit informační centrum. Zajímavé technické informace nabízí také informační centrum vodního díla Dalešice. 

Z historických staveb mimo obec Dukovany se v katastru obce nachází středověké hrady Rabštejn a mimo katastr obce hrad Templštejn ke kterým v dávných dobách obec patřila.
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SCHEMA KULTURA V OBCI
V obci se nachází kino, které je v letních měsících v provozu. Každoročně se koná tradiční krojovaná pouť se zábavou, výstava drobného hospodářského 
zvířectva, plesy, Novoroční ohňostroj, různá divadelní představení pro děti a dospělé, vánoční výstavy, zabijačkové hody, masoupust, dětský karneval, 
dětský prázdninový den.  Na zámku je stálá expozice: Pohádková země od Vítězslavy Klimtové. 

SPORT V OBCI
Občanům obce i návštěvníkům slouží bazén a tenisový kurt ve spodní části zámeckého parku. Jezdecký klub poskytuje vyjížďky na 
koních každoročně se pořádá Cena Vysočiny, jezdecké dny a Hubertova jízda.  V obci se nacházejí 2 fotbalová hřiště  a víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem. Fotbalový klub pořádá celoročně turnaje. [Objekt sokolovny využívá TJ Sokol.  ZO Technický sportů pořádá sjezd 
řeky Jihlavy 
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_BUDOVA JEDNOTY_ stavba, která výhledově zastará, je nevhodná a funkčně nevyužitá. Do budoucna se počítá s vytvořením nové 
struktury domů, které budou plnit funkci obchodu a restaurace a zastoupí i funkce další občanské vybavenosti.

_FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ_ kříží a jejím středem prochází původní barokní osa, která původně celou obec propojovala_hřiště bude přesunuto 
na místo „starého hřiště“ na kraj vesnice 

_TŘIBUNA_ novostavba, která lze demontovat_tato stavba bude přesunuta k „novému fotbalovému hřišti

_VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ_ zachováno

_BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY _po rekonstrukci_ v urbanistické struktuře bude podpořeno 
oživení stávající hmoty, tak aby bylo zajištěno souznění s okolím_ její umístění se jeví jako ideální 

_ BAZÉN_TENISOVÝ KURT_ v nejbližší době se očekává revitalizace této části území. Tenisový 
kurt bude přemístěn do „zóny sportu a vznikne koupaliště o větší kapacitě nejen pro místní 
obyvatele, ale také pro okolní obce. 

_OBECNÍ ÚŘAD_POŠTA nachází se v nevyhovujících prostorech nacházející se mimo střed obce

_KNIHOVNA  nachází se v budově školky, kde je provizorně umístěna
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OBNOVENÍ BAROKNÍ OSY A ZÁMECKÉ ALEJE

OBNOVENÍ ZÁMECKÉHO PARKU

OBNOVENÍ RYBNÍKA + KULTIVACE ZELENĚ NA NÁVSI

STÁVAJÍCÍ SILNICE

STÁVAJÍCÍ PĚŠÍ  CESTY
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„Pro lidovou kulturu je příznačné neustálé obměňování, ale také tendence k stabilizaci, k vytvoření normy. Tvůrčí proces vychází z obecné představy 
zafi xované v kolektivní paměti lidu. Jednotlivce vybírá z lidové tradice prvky, které nejrůznějším způsobem obměňuje, přeskupuje, doplňuje a obohacuje. 
tento princip je příznačný pro celou oblast lidového umění. Řazením detailů daných tradicí vznikají nové celky.“

_ VÁCLAV FLOREC, Prostá krása, Nakladatelství Vyšehrad Praha, 1984
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KONCEPT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

historická část x část nového sídliště. Rozdělení a vytvoření hmot návsi dle tváře jednotlivých části obce, ke které se obrací. Hlavní prvek- barokní osa- 
horizontální dimenze, na kterou naváže kolmá osa směr k náměstí. Nová „vertikální dimenze vesnice. 

ČINNOSTI V PROSTORU KDE? CO?

zastavit se, kráčet, chodit, sedět, osvěžit se, pozorovat, na procházce, hrát si, povídat si, jíst/pít, relaxovat ve stínu, nakupovat, lelkovat, ležet, povalovat 
se, pracovat, vymýšlet, představovat si, lelkovat, sportovat, plavat, běhat, poslouchat, rozptylovat se.................

KLÍČOVÉ POJMY

jednoduché formy venkovského stavení_zeleň= sady, políčka, skleníky, návrat k  původní zeleni_listanaté stromy,  přirozenost prostředí_ přírodní materiály_ otevřenost= komunikace s okolím, holé konstrukce vymezující symbolicky prostor 
(průchody, posezení,...trhy_kulturní akce_stany_vertikální dimenze(osa k návsi), horizontální dimenze barokní osa, nádvoří_opakující se struktury sedlových střech = vytvoření uzavřeného dvoru_ původní zámeček- vytvoření novodobé 
formy, připomínající historické souvislosti_otevřené prostory_plynulé přechody

STAVEBNÍ PROGRAM:

obecní úřad, pošta, knihovna, služby (obchod, kadeřnictví, řezník, kavárna, restaurace??hospoda....) autobusové nádraží, parkoviště, veřejný prostor pro setkávání, klubovny pro sdružení ( technické sporty, keramika, hudební kroužky), letní 
otevřený prostor pro pořádní kulturních a jiných akcí, sady, zahrady, vodní plochy, sportoviště- propojení kulturních ploch a veřejné zeleně ve středu obce. 

PROPOJENÍ STARÉ A NOVÉ URBÁNNÍ ČÁSTI

NÁVES - REHABILITACE ZELENĚ

OBNOVENÍ BAROKNÍ ZÁMECKÉ  OSY A ALEJE

NOVÉ CENTRUM OBCE

UCELENÁ KOMUNIKUJÍCÍ STRUKTURA OBCE

OBNOVA KOMUNIKUJÍCÍ BAROKNÍ OSY

=+
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�
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dílčí části návrhu19
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