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ZADÁNÍ



Místo:
město Milovice

Úkol:

Milovice jsou známé především svým bývalým vojenským prostorem v části zvané Mladá. V tomto prostoru, zřízeném již za Rakousko - Uherska roku 
1904, žilo během okupace Československa po roce 1968 více než 100.000 sovětských vojáků s rodinnými příslušníky, kteří zde měli velké zázemí. Po 
konci okupace začal být vojenský prostor přestavován pro potřeby civilního obyvatelstva a za posledních několik let se do nových bytů ve městě 
nastěhovalo mnoho nových lidí ze všech koutů země. Z necelé tisícovky stoupl za 15 let počet obyvatel na téměř 10 000. 
Nově vzniklé město se skládá ze čtyř čtvrtí, které v minulosti představovaly samostatné vesnice. Je tedy důležité prověřit jejich skloubení nebo 
nalezení nové identity, která by dokázala celkově pozvednout nově vzniklou srostlici. Území bylo již v minulosti prověřováno několika projekty, 
nicméně žádný zatím nebyl realizován. Jak se tedy postavit k situaci, kdy většina obyvatel utíká za prací do Prahy? Jaký potenciál nalézt v místě, 
které nemá prastaré kořeny? Mají se jednotlivé různorodé čtvrtě scelovat nebo naopak více rozdělit? To jsou důležité otázky, na které je potřeba 
hledat odpovědi.

Program:
Není předepsaná přesná velikost návrhu, nové zástavby či vlastního zásahu.

Vyslovení filozofického názoru na fungování města v blízké budoucnosti.
Jednotlivé funkční náplně a plošné výměry mohou být relativizovány vlastním návrhem.
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Anotace
(česká):

Město v zeleni.
Konceptem návrhu je propis historické stopy krajinných a urbanistických hodnot v 
území.  Návrh  počítá  s  vyplněním  územních  rezerv  ve  městě  převážně  řadovou 
zástavbou a s  navrácením  původního významu krajiny propsané do specifického 
charakteru města.

Anotace 
(anglická):

The green city.
The concept of this diploma thesis is a transcription of historical footprints and urban 
values in the area. The design is aimed at filling free land mainly with terraced 
houses. The second part of the thesis is a study about restoration original values of 
the landscape, projected into particular Milovice city charater.
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HISTORICKÉ MAPY
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ORTOFOTOMAPA (50.léta 20.st. vs. současnost)
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LETECKÉ FOTOGRAFIE MĚSTA
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
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PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN
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MILOVICE_OBČANSKÁ VYBAVENOST
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SROVNÁNÍ LYSÁ NAD LABEM
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SROVNÁNÍ LITOMYŠL
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HLEDÁNÍ CENTRA



STRUKTURA OSÍDLENÍ (STABILNÍ KATASTR vs. SOUČASNOST)

Město Milovice jako souměstí.

Současná podoba města nevznikla jako 
přirozeně rostlá struktura (jako třeba 
nedaleká Lysá nad Labem nebo Nymburk), 
ale srůstem dvou vesnic Benátecká Vrutice 
a Staré Milovice. 

Mezi tyto dvě obce byla vložena struktura 
rakouského vojenského tábora a poté
řádková zástavba ubytoven pro vojáky. 
Tento krok významně poznamenal město do  
budoucna. 
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CENTRA A SUBCENTRA

Hledání centra

Problematika hledání centra v Milovicích není 
tak jednoduchá jak se na první pohled zdá. 
Ve městě existuje několik lokálních center a 
navazujích subcenter, které jsou soběstačné a 
provozuschopné.

Je otázkou jestli se vytvořením hlavního centra 
vyřeší kýžené propojení všech městských částí.
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HLEDÁNÍ CENTRA

Město Milovice nemá přirozené centrum. 

Intuitivně ho lze cítit v trojúhelníku vymezující 
objekty bývalého rakouského tábora z jihu, 
staré Milovice z východu a budova radnice s 
Hakenovým stadionem ze severu. 

Nalezení centra a jeho správný návrh je pro 
město mimořádně důležitý krok, protože poté 
dokáže propojit staré Milovice s městskou 
částí Mladá. 

Centrum města již bylo prověřováno několika 
renomovanými ateliéry formou územních 
studií, město je však stále otevřené novým 
nápadům při tvorbě územně plánovací 
dokumentace. 

Milovice by podle mého názoru neměly 
chtít být městem s blokovou zástavbou ryze 
městského charakteru, ale spíše využít 
potenciálu města v krajině - města v zeleni.
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FOTODOKUMENTACE_STÁVAJÍCÍ STAV CENTRA MĚSTA

Současný stav centra města je smutný. U návštěvníka převládaji pocity dezorientace, odcizení či osamělosti. Důvodem je velká plocha 
veřejných prostor (bývalých vojenských buzerplaců), o které není postaráno. Vložením anonymních obchodních domů do samotného 
středu města sice vlilo do této lokality nový život, nicméně stále je zapotřebí doplňovat další občanskou vybavenost, městský mobiliář apod.
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ÚZEMNÍ STUDIE_M1 ARCHITEKTI
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ÚZEMNÍ STUDIE_UHLÍK ARCHITEKTI
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ÚZEMNÍ STUDIE_PROJEKTIL ARCHITEKTI
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HLEDÁNÍ MĚSTA



ŠIRŠÍ VZTAHY
DOMINANTY OKOLNÍCH MĚST

Každé město v okolí má svoji dominantu. Většinou se jedná o historickou 
stavbu. Milovice mají svou dominatu krajinu, jen je její stav velmi zanedbaný.  

Je zapotřebí objevit a obnovit její hodnoty a otevřít je veřejnosti. 
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ideální stav

současnost

MEANDROVÁNÍ

Hmota města tíhne ke svému jižnímu okraji - nivě, neboli meandru řeky Mlynařice. Dochází zde k meandrování, sedimentaci. Jižní okraj 
města se stává pro své obyvatele neatraktivní, paradoxně přes svůj velký rekreační potenciál. Je zapotřebí nastartovat takové 
mechanismy, které město zprůchodní jako celek a dojde ke srůstu hmoty.
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KONCEPT

2012
RESTITUCE KRAJINY

Obnovení 
původních hodnot 
krajiny, doplnění 
intravilánu města o 
novou řadovou 
zástavbu, doplnění 
občanské 
vybavenosti. 
Nalezení pozice 
města.

1954
VOJENSKÝ TÁBOR

Oslabení krajiny. 
Vzniká souměstí
Milovice vložením
pravidelné struktury
vojenských objektů 
mezi dvě vsi
plovoucí v krajině.

1836
STABILNÍ KATASTR

V krajině je patrná 
výrazná kompozice 
krajiny tvořená nivou 
Mlynařice, kterou
protíná zelený pás.

SÍTO JAKO KONCEPT. 

PROPIS PŮVODNÍ STRUKTURY 
MĚSTA. 

POUŽITÍ ADICE NA ZÁKLADĚ 
ZALOŽENÉHO PRAVIDELNÉHO 
SYSTÉMU.

Město Milovice se nachází v nivě řeky 
Mlynařice, v dolním toku meandrujícího 
Labe. Romantické historické koryto řeky 
měnilo v průběhu staletí svou polohu 
a šířku. Současný stav si žádá regulaci.

Násilný rozmach města ve dvacátém 
století dal vzniknout struktuře specifického 
urbanismu podřízeného umístění 
vojenské základny. Po dvaceti letech od 
zrušení vojenského újezdu a odchodu 
posledního vojska město stále čeká 
na změny, které by pomohly vyřešit 
následky masivního nárůstu obyvatel.

Definování Milovic jako města v zeleni, 
vytvoření stabilního jádra města, doplnění 
městské vybavenosti, vyřešení dopravní 
obslužnosti a propagace milovických 
hodnot v rámci celého regionu, jsou 
nejzásadnější změny k vylepšení sociálních 
vztahů mezi starousedlíky a mladými, kteří 
se rozhodli ve městě usadit. Veškeré změny 
si samozřejmě žádá pochopení obyvatel a 
zastupitelstva, které by mělo vyvinout 
maximální úsilí k prosazení těchto myšlenek.

Na rozdíl od sousedních sídel nevznikl 
urbanismus města jako přirozeně rostlá 
struktura.  Vnitřní organismus Milovic vznikl na 
jednoduchých kompozičních principech. 
Ty je třeba nalézt, pochopit, respektovat a 
citlivě doplnit.

Revitalizace říčního toku, obnovení soustavy 
vodních ploch s různým využitím bylo již 
započato ve Staré Lysé. Vznikla zde 
soustava mokřadu a tůní Hladoměř. Reali-
zace celého záměru vyžaduje stejný přístup 
jako v případě hledání samotného města.

B

A
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MĚSTSKÉ ZÁSAHY

KRAJINA VERSUS MĚSTO.

ZÁSTAVBA UPEVŇUJÍCÍ 
VNITŘNÍ ORGANISMUS 
MĚSTA.

DEFINOVÁNÍ MĚSTA V ZELENI.
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PRÁCE S KRAJINOU



CELKY ZELENĚ A VODNÍCH PLOCH

Definování města v zeleni bylo započato již dávno před jeho vznikem v současné podobě. Severojižní zelený pás je živou 
končetinou krajiny. Násilné vsazení města po obě jeho strany nesmí branit v jeho existenci, potažmo v jeho rozvoji. Město 
Milovice se může stát důstojným konkurentem Lysé nad Labem, Benátek nad Jizerou či Nymurku v “souboji” o nové obyvatele.
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PRÁCE S VODOU

Benátecká Vrutice

Milovice

Lysá nad Labem

Stará Lysá

Káraný

Labe

Mlynařice

povrchový
styk křídových
a kvartérních
sedimentů

současná
hranice a
poloha
osídlení

plocha
čtvrtohorního
mořského dna

VrutickýHladoměř

Starolyský

Blato

Hrabanov
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KRAJINA

3 KROKY PRÁCE S PŘÍRODOU:
REKULTIVOVAT
Objevení potenciálních lokalit a vzájemných vazeb. Současný 
stav krajiny neumožňuje volný pohyb lidí. Místní využívají jen 
zlomek zelených ploch. Vyskytuje se zde velké množství 
náletové zeleně, příroda je kontaminována z doby působení 
vojáků a je tedy nutné dokončení sanace půd.
 

ZPŘÍSTUPNIT 
Vytvoření cyklo a pěších stezek včetně napojení na síť 
mikroregionu Polabí. Bývalý vojenský prostor obsahuje velké 
množství přírodních biotopů, které zde mohly vzniknout právě 
striktně omezeným přístupem veřejnosti do oblasti včetně
zákazu používání průmyslových hnojiv.

VYBAVIT
Vložení vybavenosti pro místní obyvatele, ale i pro 
návštěvníky. Rekreační využití krajiny umožňuje každodenní, 
víkendové, ale i sezónní využití. Občané Milovic si ke svému 
městu lépe vytvoří vztah, pokud budou existovat cíle 
a dominanty kam chodit relaxovat.
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PŘÍRODNÍ ZÁSAHY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1_půjčovna lodiček
2_mokřad
3_rezervace plameňáků
4_cvičiště pro psy
5_restaurace rybárna
6_kemp
7_koupaliště
8_divadlo v přírodě
9_škola v přírodě
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VIZUALIZACE PŘÍRODA
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PRÁCE S MĚSTEM



VYMEZENÍ

Město Milovice se rozkládá na rozlehlém území. Původní vsi návesního charakteru se zdají být v pořádku a nevyžadují hlubší 
urbanistické posouzení. Dále jsem ze svého zorného pole zkoumání vyřadil Boží Dar s letištěm. Jedná se o specifickou lokalitu ve 
vlastnictví středočeského kraje, kterou má na 20 let pronajatou soukromá firma.
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VYMEZENÍ

Ve střední části města lze vypozorovat několik započatých urbanistických kompozic. 
Nejstarší z nich je areál bývaleho rakouského tábora, který je svým uspořádáním zajímavě velkorysý jak k objektům, tak k 
přiléhajícím veřejným prostorům.
Dalším příkladem je severojižní enkláva zástavby, která vznikla v 50. letech minulého století jako bydleni pro příslušníky vojenské 
armády s rodinami. K ní přiléhající soubor budov bývalého generálního štábu s podzemím.
Na tyto způsoby zástavby je zapotřebí reagovat a navázat. Zvolenou metodou byl výše zmíněný propis původní historické 
půdorysné stopy resp. použití adice stejné stopy v území, kde zatím žádná zástavba nikdy nebyla.
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VÝBĚR FORMY BYDLENÍ
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KOMPOZICE VE MĚSTĚ

Ve střední části města lze vypozorovat několik započatých urbanistických kompozic. Kompoziční osy jsou vždy orientovaná do 
krajiny, do zeleně, proto i nová zástavba se jim svým rozmístěním musí přizpůsobit.
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ENKLÁVY VE MĚSTĚ

Ve městě jsou patrné dvě sbíhající enklávy zástavby a dominantní zelený pás. 
Všechny tři proudy, toky energie, směřují k jižnímu okraji města, do krajiny.
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SITUACE CENTRUM MĚSTA -  lokalita A

A
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VARIANTY ZÁSTAVBY - lokalita A

BYTOVÝ DŮM A

Bytové domy jsou navrženy s komerčním parterem. Pronajímatelné obchodní jednotky sloužící buď jako obchody, 
prostory k podnikání či k řemeslu, mohou být propojitelné s obytným prostorem v dalších nadzemních podlažích.

BYTOVÝ DŮM 8x30 ŘADOVÝ DŮM 13x75

Řadové domy jsou dvoupodlažní bytové jednotky orientované 
do ulice a do vnitřních dvorků. 

M 1:600
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DÍLČÍ VIZUALIZACE - lokalita A
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SITUACE -  lokalita B
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VARIANTY ZÁSTAVBY - lokalita B

ŘADOVÝ DŮM 10x48 ŘADOVÝ DŮM 13x45

M 1:600

Řadové domy jsou dvoupodlažní bytové jednotky orientované do 
ulice a do vnitřních dvorků. Přiléhající plochy tvoří předzahrádky.

Řadové domy jsou dvoupodlažní bytové jednotky orientované do 
zeleně a do vnitřních dvorků. Přiléhající plochy tvoří předzahrádky, 
záhony nebo políčka.
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DÍLČÍ VIZUALIZACE - lokalita B
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CELKOVÁ VIZUALIZACE
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