
 Návaznost
Druhá část se soustředí 
na rozhraní mezi sídlem a 
krajinou a návazností na 
okolní krajinu. Návrh počítá 
s novými cestami a hlavně 
okružní cestou kolem vesnic, 
která kromě definování 
hranic nabídne i možnosti 
pro rekreaci a odpočinek

 Sídla
První část se soustředí 
na identitu obce, život 
v obci, na možnosti pro 
volný čas, setkávání 
obyvatel a pod. 
Zachování venkovského 
rázu, s množstvím 
typologií a charakterů.
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Cílem návrhu je moderní otevřená obec, kde lidé 
rádí bydlí, vytvářejí společenství a tráví svůj volný 
čas. Vzniká sídlo, které si zachovává vesnický 
charakter, měřítko a identitu původních vesnic 
Hodkovic a Zlatník. Sídlo, které si kolem sebe 
vytvořilo vlastní krajinu a příležitosti jak jí využít 
ve svůj prospěch.
Návrh je založen na posilování jak sídla samotného, tak jeho okolí. 
Každý z těchto přístupů sdružuje několika principů návrhu:

Obec s identitou
Základní pilíř návrhu je 
udržení a posílení identity 
obou vesnic, která je ohrožena 
nekontrolovaným rozvojem, 
který by mohl narušit jejich 
ráz a fungování.

Živé sídlo
Návrh se snaží podpořit 
aktivitu v sídle a možnost 
pro každodenní socializaci a 
harmonické soužití obyvatel.

Možnosti pro  
volný čas  
V současné době v sídle 
chybí možnosti 

Pestrost a bohatost 
Důležitou součástí návrhu je i 
vytvoření různých charakterů 
bydlení.

PODPOŘIT VESNICKÝ RÁZ SÍDLA 
ZACHOVAT A PODPOŘIT HODNOTNÉ ČÁSTI VESNIC. NOVOU 
ZÁSTAVBOU RESPEKTOVAT VENKOVSKÝ CHARAKTER

TVORBA NOVÝCH MÍST V SÍDLE 
VYTVOŘENÍ NOVÝCH MÍST DOPLNĚNÍM POSEZENÍ, 
STROMŮ, NOVÉ CESTY PRO PĚŠÍ APOD. 

VYTVOŘENÍ KLUBOVÝCH PROSTOR MEZI HODKOVICEMI 
A ZLATNÍKY  
NÁVRH UMISŤUJE MEZI HODKOVICE A ZLATNÍKY U 
SPORTOVNÍHO AREÁLU POLYFUNKČNÍ DŮM, KTERÝ ZAJISTÍ 
ZÁZEMÍ PRO RŮZNÉ AKTIVITY, DROBNÉ SPORTOVNÍ A 
KULTURNÍ AKCE, KURZY, SLUŢBY, SETKÁVÁNÍ ZASTUPITELŮ 
S OBČANY.

MOŽNOSTI PRO SPORT 
VZNIK NOVÝCH REKREAČNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT V 
PĚŠÍ DOSTUPNOSTI PRO VŠECHNY OBYVATELE

RŮZNÁ VELIKOST POZEMKŮ 
U NOVÉ ZÁSTAVBY.  
RŮZNÉ VELIKOSTI POZEMKŮ A DOMŮ MOHOU BÝT 
DOSTUPNÉ PRO ROZDÍLNOU VRSTVU OBYVATEL, COŽ 
POVEDE KE STABILNĚJŠÍ SKUPINĚ OBYVATEL

VYUŽITÍ KRAJINY 
ZVÝŠENÍ REKREAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBYVATELE OBCE 
A DOSTATEK VOLNOČASOVÝCH STEZEK V KRAJINĚ, 
VYCHÁZKOVÝ OKRUH.

MNOŽSTVÍ CHARAKTERŮ  
A TYPOLOGIÍ ZÁSTAVBY
PODLE MÍRY SOUKROMÍ A INTIMITY, BYDLENÍ NA OKRAJI 
NEBO V CENTRU OBCE, V KOMUNITĚ NEBO AUTONOMĚ...

NOVÉ HŘIŠTĚ S HASIČÁRNOU PRO HODKOVICE

OBRAZ, IMAGE OBCE 
VYTVOŘENÍ IMAGE SÍDLA JAKO KVALITNÍHO MÍSTA PRO 
ŽIVOT. ZVOLENÍ SYMBOLŮ MÍSTA: VRH KAMÍNEK, H&Z 
OKRUH, KLIDNÉ BYDLENÍ V KRAJINĚ

SETKÁVÁNÍ V KRAJINĚ 
VYTVOŘIT CESTY I CÍLE, KAM SE VYDAT, KDE SI 
ODPOČINOUT, ZPŮSOB JAK MÍSTO IDENTIFIKOVAT

ÚROVEŇ KONKRÉTNÍCH ZÁSAHŮPILÍŘ NÁVRHU

OMEZENÍ RŮSTU 
OMEZENÍ SE NA LIMIT CCA 2 000 OBYVATEL NA 
DLOUHODOBÝ ČASOVÝ HORIZONT

KVALITNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR 
NÁVRH UPRAVUJE JÁDROVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR JAK VE 
ZLATNÍKÁCH, TAK HODKOVICÍCH, TAK, ABY HO BYLO MOŽNÉ 
INTEZIVNĚ VYUŽÍVAT A MĚL ADEKVÁTNÍ FORMU SVÉ 
VÝZNAMNOSTI.  

Zkvalitnění 
napojení na okolí 
Hodkovice a Zlatníky dnes 
trpí minimálním napojením 
na okolí, které je drasticky 
omezeno dálnicí. 

Rozhraní sídla a 
krajiny 
Zásadním problémem je forma 
rozhraní. Za domy navazuje 
hned pole, domy jsou odhaleny 
do krajiny a pod. 

CYKLOSTEZKA DO DOLNÍCH BŘEŽAN & JESENICE 
ZAJISTIT CYKLISTICKÉ SPOJENÍ PRO DOJÍŽDĚNÍ ZA 
SLUŽBAMI, DO ZAMĚSTNÁNÍ A DO ŠKOLY.

PODPORA MHD 
VYTVOŘENÍ SPOJENÍ NA PÍSNICI A DÁLE DO PRAHY, ZŘÍZENÍ 
ZASTÁVKY NA SEVERNÍM KRAJI HODKOVIC

NOVÉ CESTY A STEZKY 
ZAJISTIT SPOJENÍ NA ZÁVIST A DO ÚDOLÍ VLTAVY, DO 
PRŮHONIC, NA PSÁRY, LIBEŘA DO ÚDOLÍ SÁZAVY.

PĚŠÍ CESTA DO JESENICE 
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŢEB, PROTOŢE VJESENICI JE 
VÍCE SLUŢEB A VĚTŠÍ FREKVENCE SPOJŮ MHD NAPRAHU

PĚŠÍ CESTA DO DOLNÍCH BŘEŽAN 
NAVRŽENÍ BEZPEČNÉ PĚŠÍ CESTY PRO DOCHÁZENÍ ZA 
SLUŽBAMI, DO ZAMĚSTNÁNÍ A DO ŠKOLY.

ZKVALITNĚNÍ ROZHRANÍ SÍDLA A KRAJINY 
ZMĚKČENÍ PŘECHODU MEZI ZÁSTAVBOU A KRAJINOU, KDY 
VZNIKAJÍ REMÍZKY, PALOUKY, KTERÉ VYTVÁŘÍ ZELENÝ OBAL 
SÍDLA.

ZELENÝ OBAL A OKRUŽNÍ CESTA 
OKRUŽNÍ CESTA SPOLU S VYSÁZENÍM NOVÝCH STROMŮ 
A REMÍZKŮ KOLEM HODKOVIC A ZLATNÍKŮ VYTVÁŘÍ 
JEJICH NEPSANOU HRANICI, KTERÁ ZABRAŇUJE 
NEKONTROLOVANÉMU ROZVOJI 

Náves ve 
Zlatníkách 
Na návsi ve Zlatníkách se 
nachází památník kostel, 
hasičárna, OU, školka a 
škola. Pořádají se akce por 
celou obec. Pro lepší využití 
se mění veřejný prostor 
před kostelem u nádrže. 
Návrh ruší  jednu cestu 
kolem školky a získává tak 
další zelené místo k pobytu. 
Tím vytváří nové klidný 
prostor, který se napojuje k 
pomníku. Celkově se náves 
zklidňuje: zužením vozovky, 
povrchovou úpravou pro 
automobili, vysázením 
stromů a nové travnaté 
plochy. Materiál z kamene 
pevných povrchů je zvolen z 
důvodu charakeru težkých 
zdí kostela a kamenné tvrze.

ŠkolkaMísto pro konání akcí Stromy a cestaVozovka
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SKLIDNĚNÁ VOZOVKA, KAMENNÁ 
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náves pomník s cestou

pruh pro automobil

Náves v 
Hodkovicích 
Náves v Hodkovicích v 
současném stavu nemá 
žádné prstory pro větší 
shromažďování. Bývalá 
nádrž byla zasypána 
současným parkem. Návrh 
se snaží náves otevřít, 
spojit, vytvořit jedno 
kontinuální místo, které 
si nese svojí důstojnost a 
identitu. Má jasný začátek 
a konec. Zkrz náves  vede 
cyklostezka, která přináší 
novou energii do centra 
Hodkovic, tím vzniká 
potenciál pro místní 
služby v parteru domů 
(kadeřnictví, restaurace či 
hospůdka na návsi). Velkou 
změnou je transformace 
starého statku na hasičárnu 
a zpřístupnění pomníku.

Parkování

Parkování

POMNÍK

PROSTOR PRO 
SHROMÁŽDĚNÍ

MOLO

CYKLOSTEZKA

HASIČÁRNA

NÁDRŽ
podpoření 
zpřístupnění 
pomníku

místo pod stromy 
hlavní prostor návsi 
s  lavičkami, pítkem 
osvětlení

předprostor před 
hasičárnoi

zvonice na návsi

pěší cestička

posezení

přinese novou 
energii na 
náves

zklidnění 
vozovky

transformace 
starého statku na 
hasičárnu a prostory 
pro obec

"tajná" cestička k 
bytovkám kolem 
pomníčku

Urbanistická  
koncepce 
rozvoje obce  
Zlatníky 
–Hodkovice

Park 
Zásadním místem návrhu je navržený 
park s bohatým využitím pro společné 
setkávání a  rekreaci obyvatel. Skrz 
park cesta, která z obou stran ústí do 
středu propojení obce mostu.

křížení okružní cesty 
se stezkou procháze-

jící parkem. Je zde 
navržené sezení s 
výhledem na JV.

Lužní parkové plochy, sloužící 
jako místo pro sběr vody v případě 
velkých dešťů. S přímým přístupem 
ze zahrad ve formě malého mola, 

nebo schůdků. 

Zpevněná plocha se 
sezením a měkkou 

plochou s hřištěm a 
cestou

samočistící rybník a 
sezení pod starými 

stromy

Most, schůdky, 
rampa pro vozíčkáře 
posezení u potůčku, 
výhled z mostu

Křížení cest 
se sezením u 

rybníka

Řez parkem v místě samočistící nádrže a lužní plochy

Okružní cesta 
Zelený obal kolem obce vytváří okružní 
cestu, která přináší lidem bohaté využití 
a zapojení obyvyatel do krajiny. Jsou 
zde vytvořeny příjemná místa pro sport, 
odpočinek, vzdělávání (krajinné prvky, 
zvěř, paměť místa). Jsou zde charakteri-
zovány přechody do krajiny, které přiná-
ší pestrost dějů.
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CHARAKTERY CESTY

Na níže zobrazených řezech jsou ukázany charaktery 
rozhraní mezi sídlem a krajinou. 
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HODKOVICE

ZLATNÍKY

Prostupnost
současné cesty

nově navržené cesty

Krajinný obal a návaznost
Krajinný obal, který charakterizuje hranice sídla a přináší do obce novou využitelnost. Spojuje 

obec s krajinou a vytváří návaznost na širší okolí. Vzniká tu možnost vytvoření propojení. Sídlo by se 
tak zapojilo do širšího plánování a získalo by tím novou energii, která by posilovala růst obce.

okružní cesta cyklostezka

jesenice

dolní jirčany

zbrraslav
stavající 
cyklostezka 
podél Vltavy a 
napojení na levý 
břeh

napojení na 
přírodní park 

Střed Čech

propojení  do 
Průhonického 

parku

Hlavní ulice na náves v Hodkovicích
Ulice v současném stavu je bez stromů a větších důvodů k pozastavení a trávení vol-
ného času. Vysázením stromů vznikne příjemný stín, z dlouhé ulice se stane "kratší" 
příjemnější ulice.

U Náves v Hodkovicích
Úprava návsi v Hodkovicích sebou nese velké změny v prostorovém koceptu uspo-
řádání současné návsi. Návrh náves sjednocuje, materiálově upravuje. Vytváří 
nové místo k setkávání pod stromy, u mola, u pomničku v hospůdce... 

U Kamínku v lese
Místo k posezení v blízkosti kopce Kamínek a koupání v obnoveném zatopeném 
lomu. Místo k setkávání a trávení volného času. Skryté intimnější místo s kamen-
nou povrchovou úpravou.

Cesta ke Kamínku
Příjemná cesta podél stávajících velkých vzrostlých stromů a potoka. Cesta je 
opatřena turistickými  tabulemi v místech kde je zajímavý výhled do krajiny.

Pohled na návrh
Vizualizace zobrazuje celkovou situaci z nadhledu. Výrazný je zde 

zelený obal stromů, remízků a travnatých ploch, které vyplňují pro-
stor mezi domy a poli. Zjemňuje se tak rozhraní zástavby a krajiny. 

Sídlo je skryto ve stromech.

Situace m. 1:10 000 

S

současná zástavba nově navržená 

zástavba

navržený krajinný obal sídla

VRCH KAMÍNEK

NÁVES ZLATNÍKY

NÁVES HODKOVICE

PARK

Způsob jak identifikovat 
konec jednoho sídla a 
napojení druhého. Spojení 
a zároveń oddělení dvou 
sídel. Mezi sídla vniká 
okolní krajina, která  mění 
svůj a oklní charakter.

Podpora historických 
středů sídel

SMĚR PSÁRY

OKRUŽNÍ CESTA

SMĚR LIBEŇ

SMĚR PÍSNICE

PR
A

ŽSK
Ý O

KRU
H

Situace 
návrhu 
m. 1 : 5000 
S

NOVÉ HŘIŠTĚ

VRCH KAMÍNEK

NÁVES HODKOVICE

MOST 

U PAMÁTNÉHO  STROMU

KLIZERDA

KEMP OÁZA

Podpora místa s kulturní 
a společenskou pamětí, 
vytvoření fotbalvého hřiště 
a míst pro společenské 
akce.

Zapojení do koncepce 
zeleného obalu s 
vyhlídkou na vrholku 
kopce

Přeorganizováním 
prostoru vytvoření míst 
pro setkávání obyvatel. 
Obnova vodní nádrže.

Transformace starého 
statku statku na 
hasičárnu a skladovací 
prostory pro obec

Koupání, odpočinekSad s moštárnou

napojení na 
historickou 
cestu u křížku

výzkumné 
centrum

haly/centra 
za zástavbou 
klidný provoz

Moštárna s štítem k 
hlavní ulici, doplňuje 
zástavbu

samočistící nádrž

ovocný sad/koně

odpočinkové místo 
s výhledem do 
krajiny

farma

Vytvoření symbolu 
spojení. Střed mezi 
sídli. Spojuje a 
zároveň odděluje_ 
Před mostem, Za 
mostem.
Skrz  vede cesta s 
potokem.

Vytvoření nové 
zástavby za návsí. 
Transformace 
dlouhých zahrad 
domů u návsi.

Zpřístupnění 
nádrže

Zpřístupnění 
nádrže

Vytvoření podchodu pod 
silnicí. Vzniká zde velmi 
charakteristické místo 
s napojením na okružní 
cestu obcea a hlavní 
cyklostezku z  DB.

Rozšíření 
hřbitova, 
napojení do 
krajiny.

Krosová 
dráha

vytvoření 
cyklostezky

Vytvoření nových 
míst pro setkávání. 
Podpoření prostor 
pro relaxaci kolem 
kostelu a vodní 
nádrže.

Přeorganizování 
veřejného prostoru v 
návaznosti na zástavku 
autobusu,  kapličky, 
samoobsluhy a nové 
multifunkční haly.

Vznik malého místa s 
kruhovým tvarem kolem 
památného stromu se 
zástavbou vesnického 
charakteru.

Kolem staré 
kamenné studny 
vzniká nové místo, 
ovocný sad.
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Začlenění kempu k 
obci vybudováním 
okružní cesty.


