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P vodní myšlenkou  bylo nalezení nového využití pro 
opušt né budovy bývalého zem d lského družstva, 
které asto pozbývají sv j p vodní ú el, stávají se 
vesnickými brownfields a svým vzhledem tak narušují 
siluetu vesnice i krajiny. 

Hledání nové nápln  zem d lských objekt  aplikuji 
na konkrétní vesnici Kv tnice, která se nachází v 
suburbánní zón  kolem hlavního m sta Prahy. 

    Kv tnice

Jedná se o p vodn  malou vesnici do 300 obyvatel, 
která za átkem 21. století prožila stavební “boom”, 
kdy došlo k vyjmutí pozemk  ze zem d lského p dního 
fondu a k jejich bezmyšlenkovitému rozparcelování. V 
d sledku rozsáhlé zástavby rodinnými domy došlo k 
tém  sr stu Kv tnice se sousední obcí Sib ina, ímž 
obce ztrácí svou identitu. 

Po et obyvatel se od roku 2002 více než zšestinásobil. 
Došlo ke ztrát  vesnického charakteru obce. Pokud by 
byla realizována veškerá plánovaná výstavba, m že v 
obci žít až p es 3000 obyvatel. Ob anská vybavenost 
však ve vesnici není tém  žádná. Také stav ve ejné 
a technické infrastruktury v obci je velmi kritický. 
Obyvatelé Kv tnice jsou tedy pln  závislí na hl. m st
Praha, kam dojíždí nejen za prací, ale i do škol a za 
základními službami. Obec se tak stává pouze jakousi 
noclehárnou. 
Místní obyvatelé mají velký problém umístit své d ti 

do školek a základních škol, protože kapacita škol a 
školek v okolních obcích je již napln na. 
Obyvatelé tento problém v tšinou eší tím, že nahlásí 
své trvalé bydlišt  v Praze i jiné obci, aby m li 
v tší šanci dostat své d ti do p edškolních a školních 
za ízení. 
Tím však zárove  vzniká další problém, protože obec 
za nové obyvatele nezíská finance, které by mohla 
investovat do zlepšení podmínek pro život v obci. 

   Areál statku 

Ve st edu obce, na rozhraní mezi novou a p vodní 
zástavbou,  se nachází bývalý zemed lský statek, 
který je jedine ný nejen svou polohou v rámci obce, 
napojenou na p írodní dominanty Mlýnského rybníku a 
biokoridoru, ale i svou historickou hodnotou. 
Stávající hospodá ské budovy ve tvaru U jsou 
barokního p vodu. Statek je do jisté míry unikátní 
i tím, že k historické budov  chlév  byla p istav na 
prvorepubliková vila z 20. let minulého století, kde žila 
po dlouhou dobu rodina majitel  statku. 

P es svoji zjevnou zchátralost asem mají však budovy 
svou historickou, kulturní a architektonickou hodnotu 
a jsou jedn mi z posledních dochovaných historických 
budov v Kv tnici.

B hem kolektivizace zem d lství utrp l statek 
necitlivou p estavbu na velkokapacitní chlévy, sklady 
a kancelá e.  

Statek již chátrá  dlouho dobu. Developer, který 
parcely statku koupil, zde plánoval masivní výstavbu až 
p tipatrových bytových dom  s minimálním procentem 
zelených ploch. Toto ešení obec zamítla, cílem obce je 
uchovat hodnotné budovy, nebo alespo  jejich ásti, a 
využít parcely statku a p ilehlé poslední volné parcely 
k obci k výstavb  maximáln  dvoupatrové ob anské 
vybavenosti. 

    Návrh 

Vytvá ím nové jádro a centrum vesnice, které propojí 
p vodní ást vesnice s novou výstavbou, umožní tak 
interakci mezi lidmi a rozvoj vztah  a komunit, tolik 
typických pro život na vesnici. 
Hledám vhodné využití budov statku tak, aby umožnilo 
zachovat i zvýraznit jejich p vodní vzhled a hodnotu. 
K náplni p istupuji tak, aby odrážela pot eby místních 
obyvatel k plnohodnotnému životu na vesnici a zárove
umožnila jistou variabilitu a udržitelnost pro budoucí 
zm nu využití. Navrhuji dopln ní inností a chyb jících 
míst. 

Vzdálenosti se obecn  zmenšují, stírá se rozdíl mezi 
životem na vesnici a ve m st . Je proto d ležité se 
zam it na jedine nost prost edí a zd raznit jeho 
hodnoty. 

AUTORSKÁ ZPRÁVA
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Analytická ást

Cílem analytické ásti je zhodnocení stávajícího stavu obce Kv tnice a jeho vlivu na 
kvalitu života místních obyvatel. Hledám p í inu dnešních problém , analyzuji získaná 
data a uvažuji nad budoucím vývojem a udržitelností obce. 
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P vodn  malé a skromné zásahy lov ka postupn  p erostly do “ projekt  ”, ni ících historické hodnoty venkovského prost edí. Zakládáním 
JZD i státních statk  se podstatn  zm nil staletý zp sob hospoda ení drobných sedlák  a jejich vztah k p d . Vznikaly nekone né lány 
polí pro intenzivní p stování a stav ly se velkokapacitní komplexy pro chov zví at a produkci plodin. To vše vedlo postupn  k degradaci 
zem d lského stavitelství a architektury.

Tradice eských zem d lských družstev je starší více než sto let. První družstva vznikala kolem roku 1890, p i emž 20. a 30. léta 
minulého století  byla obdobím celkového rozmachu družstevnictví a pozd ji kolektivizace zem d lství ve 40. a 50. letech. 
Zem d lská výstavba se umís ovala do krajiny asto vícemén  náhodn , n kdy na základ  zjednodušené územn  plánovací dokumentace. 
D íve zem d lské budovy navazovaly na obytné a vytvá ely tak usedlost v krajin . P ísn jší hygienické požadavky i protipožární p edpisy
donutily vytvo it odstup mezi zem d lskými a obytnými budovami a tak došlo k jejich úplnému odd lení.
Léta 60. a 70. znamenala  p edevším slu ování družstev ve v tší celky a specializaci výroby, jejichž pr m rná velikost postupn  vystoupala 
až na 650 ha. Tyto nové zem d lské objekty a soubory se budovaly bu  v návaznosti na venkovská sídla, nebo voln  v krajin .

Po roce 1989 zem d lská družstva bu  dále pokra ovala jako družstvo, byla privatizována a transformována jako jiná spole nost nebo 
se rozpadla. V období let 1993 - 1998 se celkový po et zem d lských družstev v R snížil o 44 %, z 1 334 na 875, p i emž se zmenšila i 
jejich pr m rná vým ra a jejich podíl na vým e zem d lské p dy poklesl z 49,5 na 34,5 %. Zem d lský p dní fond p edstavoval k 31. 
12. 2014 podle evidence katastru nemovitostí celkem 4 215,6 tis. ha, tj. 53,5 % z rozlohy státu.

Nabízí se tedy otázka,  zda a jak tyto asto zchátralé zem d lské areály využít. Budovy mají mnohdy stále ješt  zachovalou nosnou 
konstrukci a n které vykazují i ur itou hodnotu, historickou i estetickou.
Za hlavní výhody revitalizace i tranformace bývalých zem d lských objekt  a areál  považuji p edevším jejich nízkou kupní cenu, 
množství nabídek, které p evyšují potávku a možnosti zisku nejr zn jších grant  pro tyto ú ely. Nevýhodou je hlavn  lokace dané na 
usedlosti, která se asto nachází bu  na periferii nebo je nezajímavá pro investory i ve ejnost.

Po et JZD v roce 1960:    8133
Po et JZD v roce  1989: 1024
Po et zem d. družstev v roce 2015: 529

P ípadové studie úsp šných revitalizací

P ÍPADOVÁ STUDIE 
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Pod brady

Kolín

Úvaly

Kv tnice

í any

eský Brod

Muka ov

Škvorec

Klánovice

Kolod je

hl.m. Praha

ŠIRŠÍ VZTAHY

Kv tnice se nachází v oblasti Praha - východ a leží zhruba 1,5  km 
od m stské ásti Prahy 21 - Újezd nad Lesy. Práv  Praha - východ 
pat í mezi oblasti s nejv tší reziden ní developerskou inností v 
okolí Prahy. 
Ve své sou asné podob  vznikla obec na po átku 1990 odd lením
od obce Sib ina, se kterou však v d sledku nekontrolované zástavby 
rodinnými domy tém  srostla. 

Nadmo ská výška 274 m.n.m.
Rozloha   2,84 km2
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raha

St edo eský kraj

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KV TNICE

 Úvaly
6380 obyvatel

Dobro ovice
 260 obyvatel

Sib ina
 790 obyvatel

Zlatá
280 obyvatel

Újezd nad Lesy 
Praha 21

Sluštice
380 obyvatel

Kv tnice
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Praha - Klánovice 

bus 15 m
in jízdy

5,1 km

Úvaly

bu
s 1

1 m
in 

jízd
y

4,7 km
 

bus 14 min jízdy 3,8 km 

Škvorec

Praha - Kolod je bus 7 min jízdy 2,7 km

Autobusové zastávky na území 
obce a v nejbližším okolí

Vlakové stanice nejblíže obci

DOPRAVNÍ SPOJENÍ 

Kv tnice

Legenda:

I /12
sm r Praha - centrum

sm r Kolín 
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Dobro ovice

Kv tnice

Sib ina

Sluštice Zlatá

Úvaly

Nadregionální biokoridor 
Vod radské bu iny - Vidrholec

Nadregionální biocentrum
Vidrholec

OKOLNÍ KRAJINA

Mlýnský rybník 

potok Výmola 

Plochý terén území obce je len n potokem 
Výmola a Sib inským potokem, vlévajícím se 
do Výmoly severn  od obce. 
Ve st edu obce se nachází Mlýnský rybník, 
který je pr to ný na toku Výmoly a v srdci 
p vodního jádra obce je situován Návesní 
rybník, který nemá vlastní p ítok a jeho odpad 
ústí do Výmoly. 
Mlýnský rybník spolu s vodote í Výmola je 
významný prvek v obci a je zárove  sou ástí
nadregionálního ekologického biokoridoru 
K66.
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FOTODOKUMENTACE OBCE
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První zmínky o Kv tnici, p vodním názvem Blumenau, se datují k roku 1358. Ves 
p vodn  pat ila Olbramovici Václavu Francovu ze Starého M sta pražského. Od n ho
ji v roce 1362 koupil Václav v strýc, starom stský m š an Pešlín Bohuslav v, po jeho 
smti získal Kv tnici jeho syn, který jako první psal z Kv tnice. Je pravd podobné, že 
zde p ed rokem 1391 vystav l tvrz.

V roce 1415 byl majitel jednooký Prok pek Tr ka z Kralovic, kterému náležela tvrz do 
roku 1425, kdy ji Pražané dobyli.  Poté se op t vyst ídalo n kolik majitel .

P ed rokem 1510 byla Kv tnice p ikoupena ke Škvorci. V roce 1558 byla Kv tnice byla 
odprodána od škvoreckého panství a p ipojena k nedalekým K enicím, aby v roce 1575 
byla op t a natrvalo p ikoupena ke Škvorci. 

Z kv tnické tvrze se dochovaly na návrší nad místním potokem pouze zbytky zdiva a 
sklepy, které však byly zbourány v roce 1996 tehdejším majitelem za ú elem výstavby 
rodinného domu. 

HISTORICKÝ VÝVOJ 
09



Statistiky zahrnují pouze osoby s trvalým pobytem v obci, po et osob skute n  žijících v obci 
je však výrazn  vyšší. Pokud dnes žije v obci asi 230 d tí ve v ku povinné školní docházky, 
za deset let m že jejich po et dosáhnout k hranici 550 d tí a na této úrovni kulminovat. 

P edpokládaný pokles po dosažení vrcholu bude pozvoln jší než o ekávaný r st [3], proto i z 
hlediska st edn dobé a dlouhodobé perspektivy bude st edn  velké školské za ízení nezbytné. 

Je však t eba zvážit, zda bude dlouhodob ji trvat p íliv obyvatel i zvýšený p irozený p ír stek,
aby byla kapacita školy dob e využita.   Zejména u druhého stupn  základní školy je  také 
nutné po ítat s tím, že ást žák  p ejde na jiný typ školy, nap . víceleté gymnázium. 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Po et obyvatel   1447
Pr m rný v k   32, 8

Vývoj po tu obyvatel 
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ROZD LENÍ OBCE

V obci se st etávají dva r zné sv ty. P vodní ást obce u b eh
rybníka si uchovala své kouzlo díky starým statk m, dom m a 
k ivolakým uli kám.
Nová zástavba, která se táhne se v severojižním sm ru v západní 
ásti obce, na p vodní jádro obce nenavazuje, vznikla na rozlehlých 

plochách zem d lské p dy a svojí rozlohou významn  p esahuje
rozlohu p vodního jádra. 
Rodinné domy v této  ásti nerespektují klasickou vesnickou 
zástavbu a jsou zasazeny do pravoúhlé uli ní sít .

Došlo tak k rozsáhlým zábor m zem d lské p dy, k 
nezvratnému poškození krajinného rázu a také k problém m
socioekonomickýmickým a z nich i vyplývající nespokojenosti 
místních obyvatel. 

 Nová 
zástavba P vodní

zástavba

P vodní jádro vesnice

Areál
statku

Mlýn

Hodnotná místa v obci 
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Rok 1990 

ZM NY VE STRUKTU E KRAJINY 

Rok 2007
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01

01  Ú ad

02  Hasi ská zbrojnice 

03  H išt

04  Hospoda

05  Restaurace

06  D tské h išt

07  Rybárna

08  Bowling

09  Pizzerie

10  St elnice

02

03

04

05

06

07 08

09

10

OB ANSKÁ VYBAVENOST 
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Hospoda_ místo setkávání, navazování vztah

Škola_ vzd lání, rozvoj 

Kostel_ místo setkávání, klid, jedine né místo v rámci obce 

Krajina _ propojení s vesnicí, prostupnost, estetická a rekrea ní funkce 

Význam míst, která utvá í vesnici

Hospoda

Škola

Kostel 

Krajina

ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL

Kultura

Vzd lání

innosti  vedoucí k zajišt ní
        “ živé ” vesnice

Klid

Odpo inek

Relaxace

Aktivity

Komunita

Vztahy

Práce

Do Kv tnice se nej ast ji st hují mladé rodiny s d tmi, aby mohly žít “ v p írod  a klidu 
vesnice ” a zárove  v zázemí komfortu velkom sta. Kv tnice však do jisté míry ztrácí 
veškeré výhody života na vesnici, za které považuji p edevším neanonymní prost edí, v elé
vztahy mezi obyvateli, komunitu, soudržnost, stálost a úzký vztah s krajinou.  

Vesnice p sobí opušt ným dojmem, neposkytuje obyvatel m žádné ob anské vybavení 
ani aktivity. Vztahy mezi starousedlíky v p vodní ásti vesnice a nov  p íchozími obyvateli 
tém  neexistují. Obyvatelé se ani nemají kde potkávat a setkávat. 

Po obci se nelze bezpe n  pohybovat ch zí, chybí chodníky, obyvatelé jsou závislí na 
automobilech. Hromadnou dopravu zajiš ují p ím stské linky autobusu k metru Skalka i k 
vlaku v Klánovicích.  Stávající silnice vede v t sné blízkosti rybníka, není zde ani prostor pro 
chodník, jedná se o místo astých nehod, nej ast ji st et chodce s autem. 

Obec není napojena na okolní p írodu, nelze tém  vyjít na procházku po okolí obce. Nelze 
se procházet a pohybovat v okolí rybníka, protože bezprost ední okolí rybníka na jeho 
východní stran  je ohrani eno ploty soukromých zahrad. 

místa chyb jící v Kv tnici

nep ehledné úseky 
v okolí rybníka 
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Výhodná poloha z pohledu dostupnosti k Praze 

Místní spolky 

Dobré nástroje informovanosti (web)

Nedostate né propojení vesnice s okolím cestami pro p ší / cyklo

Pro p ší není vesnice vnit n  propojena 

Nedostate ná nabídka volno asových aktivit pro d ti, dosp lé, seniory 

Chybí sociáln  zdravotní služby

Není prostor pro spole né setkávání ob an

Nedostate né spojení s okolím ve ejnou dopravou

Nerozvinuté vztahy mezi novými obyvateli a strarousedlíky

Nedostate ná technická infrastruktura 

Možnost využití prost edk  z fond  EU 

a národních dota ních program

Plánovaná p eložka 1/12 

Plánovaná výstavba developerských projekt

SWOT ANALÝZA KV TNICE

S W

O T
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Snažíme se tam trošku zavést nové tradice, snažíme se tam samoz ejm  ty lidi trochu stmelit, ale nemáme tam žádnou místnost, ve které bychom 

po ádali ve ejné akce. Ve ejná zasedání na obecním ú adu jsou, eknu, ve stísn ných prostorách. H išt  tam jsou malá, d tská h išt , ale další kulturní 

vyžití v Kv tnici není. Proto íkám, že z pohledu nového p ist hovavší se do Kv tnice nevidím možnost v sou asný dob , co by m  tam do tý Kv tnice 

táhlo.

Ji í Prouza, starosta Kv tnice

pro eský rozhlas v roce 2012

“ ”

SLOVO STAROSTY OBCE
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SITUACE 1:5000
17



SITUACE 1:2000 

ešené území 
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ZACHOVÁNÍ OBJEKT

Hodnotné objekty, které stojí za zachování 

19



m 1: 200m 1: 200

STÁVAJÍCÍ STAV_BÝVALÉ CHLÉVY A VILA 

1.NP

EZ VILOU
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m 1: 200

STÁVAJÍCÍ STAV_BÝVALÉ DÍLNY  
21

1.NP

EZ OBJEKTEM 



STÁVAJÍCÍ STAV_BÝVALÉ SKLADY A SENÍK  

m 1: 200
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1.NP

EZ OBJEKTEM



1.NP 2.NP

STÁVAJÍCÍ STAV_BÝVALÉ UBYTOVÁNÍ ZAM STNANC

m 1: 200
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Návrhová ást

Návrhová ást p edkládá nalezení vhodného využití budov statku a p ilehlé parcely tak, aby zlepšily 
kvalitu života místních obyvatel a vytvo ily z Kv tnice udržitelnou a sob sta nou obec, kde je radost žít. 

24



ešené území d lím pomysln  na dv ásti - ást spole enskou, kde se nachází areál 
statku a ást klidovou, kde se nachází park s kostelem a alejí.  Nabízím variantu posunutí 
hlavní silnice, aby rybník a statek tvo il jednotný celek a celé ešené území byla p ší
zóna.

Navrhuji chodníky v obci a cesty v okolní krajin , které kopírují biokoridor a linie potok
s napojením na biokoridor. Tyto cesty umožní  krátké procházky i aktivity v okolí obce 
a p ší spojení se sousední obcí Sib ina jinak než podél hlavní silnice. Vytvá ím cesty 
kolem rybníka. Ve východní ásti rybníka, kde se nachází ploty soukromých zahrad až u 
jeho b ehu, navrhuji d ev né molo nad hladinou rybníka, které umožní tento úsek projít 
suchou nohou. 

V severní ásti areálu statku umís uji základní školu pro zhruba 500 d tí, každý stupe
ítá dv  t ídy. Ke škole pat í sportovní h išt , která budou krom  školy využívána i 

ve ejností. V prostoru parku navrhuji základní um leckou školu a kostel, který umís uji
blízko k ížení dvou d ležitých cest v rámci obce a natá ím ho sm rem k rybníku. 

Otevírám statek, je pr chozí ze všech sv tových stran a úzce propojen s rybníkem. 
Vytvá ím nové centrum vesnice, kde se mohou potkávat místní obyvatelé, provozovat 
aktivity pro všechny v kové kategorie, pracovat, relaxovat, vzd lávat se a navazovat 
vztahy. Je to živé jádro vesnice. 

Škola 

Služby

Zábava
Kv tnice Kv tnice

Práce

propojení staré a nové zástavby  

otev ení sm rem k rybníku zachování a prodloužení osy 

KONCEPT 
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SITUACE 1:5000
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SITUACE 1:2000 

Legenda:

01 Základní škola 
02 H išt  pro školu i ve ejnost
03 Posun silnice 
04 Cesty kolem rybníka 
05 Spole enský sál s kavárnou
06 Obchody_služby_kancelá e
07 Nádvo í se vstupní branou
08 Knihovna 
09 Obecní ú ad_ordinace_obecní byty
10 Mate ská škola 
11 Základní um lecká škola
12 Kostel 
13 Park 
14 Cesty kolem vesnice

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

11

12

13

14
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SITUACE 1:500 
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SITUACE 1:250 
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Sál je ve vesnici centrem d ní, slouží pro spole enské události v rámci obce jako nap íklad slavnosti, sch ze, tak 
i pro pot eby základní školy a ve ejnost, které jej mohou využívat pro školní divadlo, besídky, k hodinám tance 
i skupinovým cvi ením. Sál obsahuje sklopné pódium pro divadelní vystoupení i živou hudbu a taktéž venkovní 

pódium, kde m že hrát kapela pro lidi na nádvo í. Sál má kapacitu až 150 osob. V celém prostoru sálu je otev ený
krov, zateplený izolací nad krokvemi.

Kavárna je orientována tak, aby nabízela výhledy na rybník a jeho okolí. Ve druhém nadzemním podlaží umís uji
ubytování, nap íklad pro ú astníky vystoupení a šatny. 

Budova umož uje bezbariérový p ístup po d ev né terase, která vyrovnává terénní rozdíly. Na šindelovou st echu
budovy umís uji st ešní okna a na jižní stranu fotovoltaické panely. Energie vyrobená fotovoltaickými panely slouží 
p edevším k pohonu tepelného erpadla zem  - voda  v budov .

SPOLE ENSKÝ SÁL S KAVÁRNOU
30



P DORYS 1.NP_SÁL S KAVÁRNOU  

Legenda:

1.01 vstup - foyer 
1.02    WC muži
1.03    WC bezbariérové
1.04    WC ženy 
1.05    úklid
1.06    sál s pódiem
1.07 sklad nábytku
1.08 chodba 
1.09 tech. místnost
1.10 prostor kavárny 
1.11 zázemí kavárny      
1.12  vstup pro zam stnance
1.13 sklad 
1.14 odpad 
1.15 zázemí zam stnanc
1.16 WC zam stnanc
1.17 úklid  

ÁL S KAVÁRNOU  

m 1: 200
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Legenda:

2.01 chodba 
2.02   šatna ženy 
2.03   šatna muži 
2.04   sklad 
2.05   úklid
2.06   kancelá  kavárny 
2.07 WC kancelá
2.08 ubytování vstup 
2.09 dvojl žkový pokoj 
2.10 dvojl žkový pokoj

m 1: 200
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P DORYS 2.NP_SÁL S KAVÁRNOU  



EZ A-A´  1:100

EZ B-B´  1:200 

EZ A-A´  1:100

EZ B-B´  1:200

EZY_SÁL S KAVÁRNOU  

m 1: 100EZ A-A´   

EZ B-B´   m 1: 200
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POHLED JIŽNÍ 

POHLED SEVERNÍ 

POHLED ZÁPADNÍ POHLED VÝCHODNÍ 

POHLEDY_SÁL S KAVÁRNOU  L S KAVÁRNOU 

m 1: 200
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Mate ská škola je navržena pro dv  t ídy, s celkovou kapacitou 45 míst. Ke stávající budov  p ístavuji budovu 
novou, do které umís uji p ípravnu jídel v 1. nadzemním podlaží a pracovnu / jídelnu ve 2. nadzemním podlaží. 
Ruším p vodní prostor krovu, aby byla zajišt na dostate ná sv tlá výška v místnostech. Konstrukci 2. nadzemního 
podlaží eším pomocí lepeného lamelového nosníku.

P vodní budova má st echu ze šindel  a omítanou fasádu, p ístavba má plechovou st echu a fasádu z d ev ných
prken na roštu. Ke školce pat í i školní zahrada s h išt m, další d tské h išt  se nachází v docházkové vzdálenosti 
cca 150 m. Školka je vytáp na i chlazena pomocí tepelného erpadla zem  - voda, umíst ného v technické 
místnosti.

MATE SKÁ ŠKOLA   
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Legenda:

1.01 vstup 
1.02   chodba 
1.03   šatna zam stnanci
1.04   sklad ložního prádla
1.05   technická místnost
1.06   šatna
1.07 herna / spaní / jídelna
1.08 sklad hra ek
1.09 chodba  
1.10 hyg. za ízení zam stnanci
1.11 úklid
1.12 hyg. za ízení 
1.13   p ípravna jídel 
1.14   odpad
1.15   vstup
1.16   chodba
1.17 šatna zam stnanci
1.18 hyg. za ízení zam stnanci
1.19 úklid
1.20 WC  zahrada
1.21 WC  zahrada
1.22   sklad hra ek

P DORYS 1.NP_MATE SKÁ ŠKOLA  ATE SKÁ ŠKOLA 

m 1: 200

36



Legenda:

2.01 chodba
2.02   šatna zam stnanci
2.03   kancelá editelky
2.04   chodba 
2.05   úklid 
2.06   hyg. za ízení zam stnanci
2.07 sklad hra ek
2.08 herna / spaní 
2.09 hyg. za ízení  
2.10 šatna 
2.11   jídelna / pracovna 

P DORYS 2.NP_MATE SKÁ ŠKOLA   ATE SKÁ ŠKOLA   

m 1: 200
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EZY_MATE SKÁ ŠKOLA   

m 1:100

EZ B-B´   

EZ A-A´   
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KONSTRUK NÍ EŠENÍ P ÍSTAVBY  
39

m 1:20

KRYTINA Z PLECHOVÝCH ŠABLON       25 mm 
LA OVÁNÍ POD KRYTINU       30 /50 mm
KONTRALAT  VE SM RU SKLONU / VZDUCHOVÁ MEZERA  50 /50 mm 
POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
NADKROKEVNÍ IZOLACE PUR DESKY     120 mm 
PAROT SNÁ FÓLIE
D EV NÝ ZÁKLOP       24 mm
KROKEV 140 / 160 S VLOŽENOU KONOPNOU IZOLACÍ   160 mm 
PAROT SNÁ FÓLIE
OCELOVÝ U U PROFIL S REKTIFIKACÍ    100 mm    
SÁDROKARTONOVÁ DESKA       12,5 mm

V TRACÍ PÁS H EBENE

P ÍCHYTKA H EBENÁ E

DRŽÁK H EBENOVÉ LAT

FASÁDNÍ LAT     25 mm
D EV NÝ ROŠT HORIZONT.  50 mm 
HYDROIZOLACE
MINERÁLNÍ IZOLACE   150 mm
NOSNÉ ZDIVO   300 mm
OMÍTKA VÁPENOCEMENT.   15 mm

OCHRANNÁ V TRACÍ M ÍŽKA
OKAPNÍ PLECH
ŽLAB
ŽLABOVÝ HÁK OPLECHOVÁNÍ



POHLED ZÁPADNÍ POHLED SEVERNÍ 

POHLED VÝCHODNÍ POHLED JIŽNÍ

m 1: 200

POHLEDY_MATE SKÁ ŠKOLA   

m 1: 200

TE SKÁ ŠKOLA   
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Na budovu bývalých chlév  je p ímo napojena vila ze 20. let se ty mi nadzemními podlažími. V ásti bývalých chlév
umís uji knihovnu a v 2. nadzemním podlaží ítárnu, která slouží i pro p ednášky, besedy s autory, diskuze. V letních 
m sících je možné využít p ímého napojení knihovny na travnatou plochu a vytvo it venkovní ítárnu.

Ve vile se v 1. nadzemním podlaží nachází pošta a obecní ú ad. Prostory 2. nadzemního podlaží jsou vyhrazeny pro 
ordinace léka . Nadzemní podlaží 3.a 4. zahrnuje celkem 3 obecní byty, ur ené zejména mladým pár m i lidem, kte í
zde rádi žijí i pracují a necht jí si kupovat d m.

Vzhled vily jemn  upravuji a sjednocuji v duchu p vodní kombinace materiál  omítky a cihel. V ásti bývalých chlév
navrhuji st ešní okna. Prostory jsou vytáp ny a chlazeny pomocí tepelného erpadla zem  - voda, které je umíst no v 
technických místnostech v 1. nadzemním podlaží bývalých chlév  a v 1. podzemním podlaží vily. 

KNIHOVNA A OBECNÍ Ú AD



Knihovna_legenda: 

1.01   zádve í
1.02 prostor knihovny
1.03 zázemí knihovnice   
1.04 sklad knih   
1.05  technická místnost  
1.06 WC muži   
1.07 WC bezbariérové 
1.08 WC ženy  
1.09 úklid
1.10 sklad 
1.11 chodba 

Pošta_legenda: 

1.12   zádve í
1.13 p epážka pošty
1.14  vstup pro zam stnance
1.15 zázemí zam stnanc
1.16 WC zam stnanc
1.17 úklid
1.18 sklad zásilek   

Ú ad_legenda:

1.19   vstupní hala
1.20 ekárna
1.21  WC zam stnanci
1.22 WC muži    
1.23 WC ženy 
1.24 úklid
1.25 kancelá  místostarosty 
1.26 kancelá  starosty
1.27 chodba
1.28 jednací místnost 

P DORYS 1.NP_KNIHOVNA A OBECNÍ Ú ADA OBECNÍ Ú AD

m 1: 200
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Knihovna 2.NP_legenda: 

2.01   prostor ítárny 
2.02 sklad nábytku   
2.03  WC ženy    
2.04  WC muži   
2.05 úklid 
2.06 sklad   

Ordinace léka  2.NP_legenda: 

2.07   vstupní hala
2.08 ekárna
2.09  ordinace    
2.10  ordinace 
2.11 chodba s ekárnou
2.12 WC bezbariérové  
2.13 WC muži
2.14 WC ženy 
2.15 WC zam stnanci - ženy + úklid 
2.16 WC zam stnanci - muži 
2.17 p ípravna
2.18 ordinace 

Obecní byty 3.NP_legenda: 

3.01   vstupní hala
3.02 p edsí
3.03  obývací pokoj s kuchyní    
3.04  koupelna    
3.05 chodba 
3.06 ložnice 
3.07 sklad
3.08 p edsí
3.09 ob. pokoj s kuchyní
3.10 koupelna
3.11 ložnice

Obecní byt 4.NP_legenda: 

4.01   vstupní hala
4.02 p edsí
4.03  kuchy
4.04  ložnice
4.05 koupelna 
4.06 obývací pokoj 
3.07 pracovna 

P DORYS OSTATNÍCH PODLAŽÍ_ KNIHOVNA A OBECNÍ Ú ADA OBECNÍ Ú AD

m 1: 200

1.PP_legenda:

0.01   technická místnost
0.02 sklad    
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EZY_KNIHOVNA A OBECNÍ Ú AD

m 1:100

EZ A-A´       EZ B-B´     
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POHLEDY_KNIHOVNA A OBECNÍ Ú ADA OBECNÍ Ú AD

m 1:200

POHLED ZÁPADNÍ 

POHLED VÝCHODNÍ 
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POHLED SEVERNÍ POHLED JIŽNÍ 



V 1. nadzemním podlaží bývalé hospodá ské budovy umís uji prostory k pronájmu - p edevším pro drobné obchody jako eznictví, kv tiná ství,
peka ství, trhy s ovocem a zeleninou i služby jako nap íklad kade nictví, lékárna, opravna obuvi. Jedná se o variabilní prostor, nejmenší jednotka 
k pronájmu je jasn  vyty ena nosnými sloupy a má plochu 58 m2.. Záleží tedy jen na nájemci kolik jednotek si pronajme pro své pot eby. 

Prostory 2. nadzemního podlaží využívám k pronájmu kancelá í a také k pronájmu pracovní plochy pro start-upy, tedy za ínající podnikatele, 
kte í nemají prostorové nároky a vítají možnost otev eného prostoru, kde mohou navazovat vztahy s podobn  smýšlejícími lidmi. V kancelá ích
m že sídlit nap . obecní právník i mohou být pronajmuty lidem z okolí v etn  Prahy díky výhod  nižšího nájmu než v hlavním m st .

p íklad možného ešení pronájmu

nejmenší nájemní jednotka 58 m2

OBCHODY_SLUŽBY_KANCELÁ E
46
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Legenda:

1.01   vstup 
1.02 prostory k pronájmu
1.03 vstup    
1.04 recepce   
1.05  sklad 
1.06 technická místnost
1.07 sklad 
1.08 prostory k pronájmu 

P DORYS 1.NP_OBCHODY_SLUŽBY  CHODY_SLUŽBY

m 1: 200
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Legenda:

2.01   vstup 
2.02 chodba 
2.03 kancelá
2.04 kancelá
2.05  kancelá
2.06 kancelá
2.07 kancelá
2.08 prostor pro start-upy
2.09 prostor pro start-upy 
2.10 WC bezbariérové 
2.11 WC ženy
2.12 WC muži 
2.13 zasedací místnost 

P DORYS 2.NP_KANCELÁ ENP_KANCELÁ E

m 1: 200
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EZ_OBCHODY_SLUŽBY_KANCELÁ E

m 1:100
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POHLEDY_OBCHODY_SLUŽBY_KANCELÁ EBY_KANCELÁ E

m 1: 200

POHLED ZÁPADNÍ 

POHLED VÝCHODNÍ 

POHLED JIŽNÍ POHLED SEVERNÍ 
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EZ CELÝM ÚZEMÍM CELÝM ÚZEMÍM

m 1: 200
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