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V bezprostřední návaznosti na centrum obce Velké Přílepy se na-
chází komplex bývalého statku, uzavřený dvorec s původními sto-
dolami a dalšími stavbami, částečně využívanými pro drobnou vý-
robu, ale jinak jsou budovy prázdné a pomalu se rozpadají.

Úkolem práce je najít nové využití objektů nejen pro pořádání 
kulturních a společenských akcí obce, ale i pro každodenní život, 
pomocí architektonických zásahů a nových vstupů vytvořit celek, 

který bude mít jasný charakter a výraz.

 PODKLADY

Obstarání podkladů a konzultace s příslušnými odborníky a insti-
tucemi jsou  je součástí diplomové práce.

Z A D Á N Í
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A N A L Y T I C K Ý  R O Z B O R
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K ÝM ČLOVĚK JE? 
TÍM, ODKUD POCHÁZÍ. 

Znalost předků dokládala příslušnost člověka k širšímu kmeni, byla součástí 
jeho identity. Rozvážnost a moudrot se spojovala s předky, čím dále do mi-
nulosti se časová osa táhla, tím úcta rostla. Jde tedy o nalezení svého místa 
ve světě, kde se odkazujeme ke svým kořenům, které nás ukotvují v přítom-

nosti. Díky tomu můžeme hledět do budoucnosti.

MOTIVACE

Mou motivací ke zpracování vlastního zadání na téma Přílepského 
dvora je zcela osobního rázu. Na statku jsem  strávila většinu léta, pra-
covala tam, pozorovala vztahy, vnímala život a specifika vesnice. 

 
Na chvíli jsem zmizela, nesourodé místo s mnoha lidskými rozpory 
mi přirostlo k srdci a na čas se stalo jediným středobodem. Přátelství 
a rozpravy s majiteli statku o jejich vizích dalo vniknout tomuto pro-

jektu.
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TRADICE

Tradice je přístupem k informacím, systémem znalostí, kde kaž-
dá další generace vnáší nové prvky specifickým způsobem, který 
tradované přebírá. V průběhu času je nucena vkládat nové zna-
losti s ohledem na současnou skutečnost. Tradice je tedy způso-

bem spolubytí starého s novým.

TRADICE JE 

_řádem
_kořenem

_dědictvím
_kontinuitou

_otevřená změně
_je to těžké a věčné

_zacházení se světem, časem a prostorem

_přístupem k času, který zpřítomňuje minulé

_humus, ze kterého všechno vyrůstá a znovu a znovu se k tomu 
obrací

RITUÁL

Skrze rituál můžeme zakoušet naše okolí jako významuplné. Připomí-
nat si jeho význam a smysl s naší existencí, kterou tak včleňujeme do 

svého okolí. Do jednoty.

Rituál probíhá v určitém společenství, nepatří tedy pouze jednotlivci. 
Je sdílen spolu se svými významy a symboly. Širší vazby, do kterých je 
jednotlivec zapojen, určují i jeho odpovědnost nejen vůči sobě samé-
mu, ale i vůči společenství. To pak jeho chování určitým způsobem 

limituje.

Život na vesnici je životem ve společenství přes to, jak rychlá dneš-
ní doba je. Rituálem se stává nákup v místní samoobsluze, čekání na 
autobusové zastávce nebo místní slavnost. Provázanost každého je 
stále větší, než-li ve městě a je třeba si tuto skutečnost uvědomovat a 
pracovat s ní. Individualita a autonomie jednotlivce je stejně důležitá, 
jako jeho zapojení do místního společenství pro jeho další rozvoj a 

posun.
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HISTORIE

Velké Přílepy se historicky datují jako jedno z nejtarších osídlení 
u nás. V místě je naleziště původních kultur, které jej osidlovali. 
Vesnice se postupem doby sloučila s blízkým Kamíkem. Vniklo 
tak místo spojené, urbánně však stále rozdělené hlavním tahem 
na Prahu. Tuto situaci nepodpořila ani skutečnost dvou návsí, 
namísto jedné. Ani jedna z nich není funkční, návesní struktura 
nenávratně zmizela, v místě je možné ji zachytit pouze pocitově.  

Původní lidová architektura se prakticky nedochovala, neboť 
díky úrodné půdě a z toho plyoucímu značnému bohatství sed-
láků byla záhy vystřídána modernizujícími přestavbami. Tyto 
přestavby pokračovali až do 90. let, kdy obci ublížily develo-
perské projekty, především kontroverzní projekt H-system. Zmi-
zelo členění struktury obce na malé okrsky, svébytné ostrůvky 
dvorů a vystřídaly je slepence dostaveb a přestaveb.V součas-
né době probíhají další kola staveb developerských projektů, 
které nerespektují okolní krajinný ráz ani urbánní koncept obce.

SOUČASNOST

Další tržnou ránu obci může zasadit plánovaná architektonic-
ko-urbanistická soutěž na její centrum. Obec zde plánuje vy-
stavit dva objekty tělocvičny, velkou multifunkční halu a menší 
sportovní jednotku. Místo výstavby, současná náves a jeden z 
posledních zelených veřejných prostor v centru tak může nená-

vratně ztratit svou již tak zkomírající funkci.

Přílepy a jeho obyvatelé jsou kulturně a sportovně aktivní. Sdru-
žují se do spolků, počínaje zahrádkáři, rybáři konče divadelním 
spolkem, sportovními spolky a Sokolem. Obec však nedisponuje 
místem pro kulturní, komunitní a sportovní aktivity dětí a dospě-
lých. Současný stav kulturního zázemí je tristní nejen funkčně ale 
i esteticky. Pozastrkané místnosti skrz obec a malé prostory s 
kancelářským nábytkem jsou sice minimem, domnívám se však, 
že mnoho kreativity a příjemnosti v obyvatelých nevzbudí. V 
obci postrádám jakékoli místo s příjemným veřejným prostorem 
pro hru, odpočinek nebo komunitní aktivity. Opět je zde méžné 
najít minimum, park v centru obce, zde ale postrádám jakoukoli 

estetiku, architekturu, prostor pro život v obci.
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ROD

Dědictví, které se po restitucích vrátilo rodině Kettnerů do ru-
kou je rozsáhlé území vesnických stavení, obehnaných vysokou 
opukovou zdí. Citová vazba obyvatel k místu je hmatatelná, stej-

ně jako potřeba pokračovat v odkazu předků. 

Rod místo obýval od dokončení stavby v roce 1920. V součas-
né době majitelé obývají rodinný domek na  přilehlé parcele 
u statku. V místě žijí, podnikají, vychovávají vnoučata a čas od 

času na statku pořádají kulturní akce pro veřejnost.

Některé z objektů jsou ve značně poškozeném stavu, jsou však 
jedněmi z posledních zástupců lidové architektury ve Velkých 

Přílepech. 

Režim a jeho pohunkové byli k tomuto místu schovívaví a nedo-
šlo tak k větší degradaci budov.  Jedinými napáchanými škoda-
mi jsou přílepky, přístavky a ignorace nutrnosti oprav některých 

částí budov.

MÍSTO

Statek má duši. 
Je jedním z posledních zástupců lidové architektury ve Vel-
kých Přílepech. Režim a jeho pohunkové byli k tomuto místu 
schovívaví a nedošlo tak k většímu poškození budov.  Jedi-
nými napáchanými škodami jsou přílepky, přístavky a igno-

race nutrnosti oprav některých částí budov. 

Postupné dostavby stájí a chlívů roztříštily klasické uspo-
řádání statku a daly vniknout srostlici objektů různých stylů 
a materiálů. Opuková zed se během času dostavovala do 
výšky a do délky, otevřené se stávalo uzavřeným a došlo k 

úplné neprůchodnosti území. 

Uzavřenost celku se propsala i do vizuálního a tělesného 
vnímání prostoru. Záhumenní část svahu s ovocným sadem 
byla odkrojena a srovnána s výškou dvora, aby uvolnila 
místo zemědělské technice. Vznikla tak značná dlážděná 
plocha, která byla vylitím asfaltem změněna na hladovou 
hladinu černého jezera, která se v létě rozpálí a není pohos-

tinným místem.

ÚHOLIČKY

NOUTONICE

STATENICELICHOCEVES

SVRKYNĚ
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1920

Statky tvořily svébytné ostrůvky a hranice návsi. Každé 
Taková struktura byla přehledná, domy měly své předza-
hrádky a dvory, vlastní pobytové prostory, které se prolí-

nali s pobytovými prostory veřejnými.

2018

Nové urbánní rozmístění domů nerespektující původ-
ní strukturu rozbylo náves. Místo ztratilo svůj orientační 
bod, zmizela veřejná pobytová místa. Náves ztratila mno-
ho funkcí, jednou z nich zcelení prostoru a vytváření mís-

ta pro pobyt a setkávání místních.

RESUMÉ

V současné době prakticky neexistují urbanistické 
vazby, na které je možné navázat. Nabízí se tedy 
možnost vytvořit novou žijící strukturu v místě, které 

dlouhodobě ztratilo svou původní funkci.
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VSTUPY DO OBJEKTŮ

Jednotlivé objekty mají své vstupy pouze ze dvora. 

OBJEKTY

V řešeném území se v současné době nacházejí čtyři ob-
jekty a na jižní straně opěrná zeď s přístřeškem. K levému 
traktu bývalých stájí jsou přistavěné toalety a k hornímu 

domku ustájení pro hospodářská zvířata.

VSTUPY DO ÚZEMÍ

Dvůr je velmi uzavřený opticky i fyzicky. Na severní stra-
ně je přístupová cesta pro pěší a pro automobily. Původní 
průchod skrze stodolu na východní straně je v současné 

době nemožný.

HRANICE

Objekty a dvůr jsou obehnané vysokou opukovou zdí. Ta 
tvoří hranici a svou výškou ovlivňuje množstí světla v ob-

jektech.
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DOMEČEK

Severní objekt, domeček přílehající k ulici slouží jako 
sklad, příležitostná kancelář a zázemí pro květino-
vý ateliér. V době konání kulturních akcí ve dvoře  
se otevře veřejnosti a stává se zázemím s kuchyní  

a toaletami. Jeho podkroví je zcela nevyužité. 

STODOLA

Jeden z objektů, který prošel přestavbou, výrazným 
zvětšením. Nyní v ní působí přílepský divadelní a ta-
neční kroužek, bez kvalitního zázemí. V době pořá-
dání kulturních akcí bývá stodola otevřená do dvora. 
Je objektem, který je průchozí do ulice, v současné 

době je však tento průchod zcela nemožný.

STÁJE

Dlouhý trakt , bývalé stáje a kravín na západní straně 
pozemku byl přistaven v pozdější době. Nižší přední 
polovina slouží jako dílna mladých truhlářů a druhá 
polovina patří květonovému ateliéru. Podkroví je vy-
užito jen z poloviny, nad květinovým ateliérem je další 

truhlářská dílna.

MLAT

Jižní objekt, menší stodola, bývala zázemím pro  
kavárnu s venkovním posezením. Nyní slouží pouze 
pro majitele jako sklad a zpracovna při pořádání 

zabíjačky.

DROBNÁ ZELEN

Malé množství bylinek se vyskytuje u vstupu v cípu 
předzahrádky. Jedná se Salvia officinalis, Šalvěj 
lékařská, dále Nepeta fasenii a pnoucí Clematic 
montana, Plamének horský. U zeleného ostrůvku jsou 
vysazené Netřesky výběžkaté a na stěně stodoly se 

pne Parthenocissus tricuspidata, Přísavník tříprstý.

ASFALTOVÁ PLOCHA

Namísto asfaltu býval dvůr vyložený kamennými 
kostkami tak, jak to u hospodářských stavení bývalo. 
Kostky byly následně zality pod vrstvu asfaltu  a ne-

návratně zmizely.

ZELENÝ OSTRŮVEK

V místě dvora není prakticky žádná zelen, vyjma 
jednoho malého ostrůvku, který majitelé na vlastní 
náklady odkryli. Do něj byl vsazen strom, Tilia Platy-

phyllo, Lípa velkolistá.

OBJEKTY

Objekty a zdi kolem statku jsou obehnány zdmi ze 
směsy opuky a cihel. Některé části jsou omítnuté, ve 
většině případů však omítka opadává a objekty se 
obnažují. Novější přístavba stájí je opatřena vtisky ve 
tvaru cihliček po celé své fasádě a též nadokenními 
a podkokenními přízdobami z hrubých cihel. Dveře 
a okna jsou špaletová, dřevěná. Dřevěné krovy jsou 

původní, zachovalé.
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N Á V R H
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Přílepský dvůr je místem, které reaguje na chybějící veřejný pro-
stor. Komunikační a kulturní uzel v blízkosti bývalé návsi vytváří 
svébytnou jednotku, začleněnou do existující ekosystému obce.

 Místem, kde mohou tvořit komunitu, přátelské vztahy, život a 
duši vesnice. 
Vytvářím prostory pro celoroční užití ve vlastnictví soukromých 
majitelů, kteří jsou natolik osvícení a otevření, že chtějí své 
prostory zvelebit pro další generace, jejich vzdělávání a kulturní 
činnost.

Zpracování dvora se pohybuje dvěma směry. Jedním z nich je 
zachování stávajícího a dalším pak vkládáním nového, propoje-
ného se starým. 
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Dvůr, velké jezero bez břehů objímá okolní stavení, pohlcuje je. 
Abstrahuji jeho tvar do platformy, mola, definuji prostor.

Vložím  ho na hladinu a spojujím vzdálené břehy. 
Mělním tvar křivkou, prstenec určuje hloubku, vím, kde je nahoře 

a kde je dole.
Příjemná stezka, která ti ukáže cestu.

Vydej se po ní  a užij si zastavení, která ti nabízí.

Linie přiléhá k bistru, vytváří jeho předprostor, první kontakt. V noci se 
mění v respirium s čerstvým vzduchem nebo místem pro cigaretovou 

pauzu.

Z bistra jdi rovnou na představení, chceš-li, můžeš venku počkat na přá-
tele. Jděte společně dovnitř a o pauze venku proberte zážitky. 

 

Chvíli vykouknout ven a vrátit se k tvorbě. Mít kam umístit práce, které tu 
vznikly. Venkovní galerie.

Někdy je slunko ostré a nenechá tě dokončit kresbu plenéru. Sedni si 
pod střechu, ochlad si tělo nebo se vrat dovnitř ateliéru.
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P R Ů V O D N Í
A  T E C H N I C K Á  Z P R Á -
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VÝMERY PLOCH

www.google.com
www.iprpraha.cz
geoportal.cuzk.cz

www.velke-prilepy.cz
www.pinterest.co.uk
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