
Obec Chýstovice malá obec na Vysočině
35 obyvatel35 obyvatel

10. místo obcí s nejmenším počtem obyvatel

Obec Chýstovice je malá vesnička ležící v severozápadní části kraje Vysočina (okres Pelhřimov) a její katastrální území tvoří hranici kraje Vysočina a Středočeského kraje. 
K 1. 1. 2020 bylo v obci trvale hlášeno 35 obyvatel. K obci Chýstovice spadá i místní část Jedlina. Velkou část lidí, kteří na území obce občasně pobývají, tvoří majitelé 
rekreační objektů (usedlostí), kteří mají svá tvalá bydliště mimo obec, převážně ve větších městech - Praha, Pelhřimov, Tábor, Strakonice. První písemné zmínky o obci 
sahají až do poloviny 14. století. Název obce se postupem času vyvíjel od Chejstojice, Chejstovice (úřední název jěště v roce 1945) až po dněšní Chýstovice. V minulosti zde 
byla obecní škola. Převážná část obyvatel se živila zemědělstvím. V průběhu času se měnil i počet obyvatel. Největší počet obyvatel dle výpovědi místních se traduje 486, 
a to v roce 1896. Do tohoto počtu je i započítávána místní část Jedlina se 70 obyvateli. Jak šel čas, tak se se změnou počtu obyvatel měnil i způsob obživy. V dnešní době 
je převážná část obyvatel důchodového věku, v případě mladších obyvatel je pak obživa zajišťována ve firmách v okolí. Zástavbu obce tvoří převážně zástavba rodinného 
bydlení s drobným hospodářstvím. Občanskou vybavenost tvoří budova bývalé obecní školy, která nabízí velké setkávací prostory, kancelář obecního úřadu, hasičskou 
zbrojnici a obchod s potravinami. Dále se v obci nachází „stará“ hasičská zbrojnice sloužící jako skladovací prostor Obce Chýstovice a Sboru dobrovolných hasičů. Obec 
Chýstovice si i přes svůj malý počet obyvatel zachovává svou samostatnost. Vedení obce se skládá ze sedmi členů: starosta, místostarosta a 5 dalších členů obecního 
zastupitelstva. Obec Chýstovice je součástí svazku obcí Mikroregion Košeticko.  

I přes svou velikost a nízký počet obyvatel se v obci díky nadšení místních, Sboru dobrovolných hasičů a dalších, uskutečňují pravidelné akce, které podporují život v 
této obci. Jako tradiční akci v první třetině roku se pořádá tradiční hasičský ples, který si zachovává svou oblibu již po mnoho let. Pro tyto účely se využívají setkávací 
prostory v objektu bývalé obecní školy. Během prázdin pak probíhá pravidelná hasičská „brigáda“, kde se sejde sbor a jejich rodinní příslušnící a provádějí potřebné práce, 
které jsou v daný rok naplánované. Večer se pak všichni setkají ve venkovním posezení, kde probíhá následné občerstvení a zábava. Mezi akce pořádané v nepravidelné 
frekvenci se v obci pořádá například: hasičská soutěž, Mikroregionáda, Kolem dokola Košeticka, setkání rodáků a další. Všechny akce se pořádají především ve spolupráci 
Obce Chýstovice a Sboru dobrovolných hasičů. Díky dobrým vztahům mezi těmito subjekty a přátelskému kolektivu se daří pořádat výše zmíněné akce s velmi pozitivními 
odezvami. Poslední velkou akcí byla akce Kolem dokola Košeticka, kdy se jí zůčasnilo více jak 700 lidí, což byl doposud rekord v počtu návštěvníků.

Smyslem této práce je vytvoření základní strategie dalšího vývoje obce 
z pohledu architektonického ve spolupráci s vedením obce. Vychazí 
ze současné situace a ukazuje možnou orientaci na udržitelnost malých obcí, která spočívá v zachování stávajících fungujícíh 
aspektů se spojením tvorby vlastního zisku pro kvalitní chod obce. Většina obcí menších velikostí nemají svůj vývoj založený 
na chytré strategii vývoje. Zároveň vedením obcí chybí zdroj inspirací, jak by mohli potenciál své obce podpořit. Obce jsou 
ušlapávány zákony, nařízeními a povinnostmi, které jsou ukládány státem. Obci chybí edukace k tomu, jak k tomuto tématu 
přistupovat. Tato práce hledá základní črty manuálu, který by mohl 
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Širší vztahy - hranice katastrálního území ve fotografiích

velikost katastrálního území: 5,19 km2
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B
Objekt „hasičárny“

Obec se v současné době potýká s nedostatkem 
prostor pro uskladnění techniky a prostor pro 
setkávání. Návrhem by došlo k rozšíření prostor 
pro Obec Chýstovice i Sbor dobrovolných hasi-
čů. Zároveň je tímto objektem vyřešen problém 
absence obecního bytu pro přechodné bydlení. V 
současné době na místě stojí objekt v havarijním 
stavu, který by byl určen k demolici.  

3.01 Koncepce doplnění 
zástavby do stávající 
struktury
Konceptem je vytvoření dvou objektů stojících v 
protilehlém umístění. Vytváří tak rovnováhu mezi 
objektem určeným pro místní a objektem určeným 
k pronájmu lidmi „zvenčí“

A
Komerční objekt

Obec má zástavbu tvořenou především objekty pro 
rodinné bydlení. Doplněk tvoří objekt občan-
ské vybavenosti obsahující obecní úřad, sály a 
prostory dobrovolných hasičů. V obci tak chybí 
jemné zpestření v rozmanitosti zástavby, které by 
pozitivně podpořilo život v obci. Návrh a zbudování 
komerčního objektu by mohl tento deficit pozitivně 
naplnit. Komerční objekt by sloužil pro pořádání 
seminářů, workshopů a setkávání jak návštěvní-
ků, tak místních. V objektu je vyloučen provoz 
pořádání akcích spojených s větší mírou hlukové 
zátěže a nadměrného užívání návykových látek.

Přivoň si

Pro vytvoření nového způsobu vzniku kapitálu by 
v tomto místě mohla vzniknout bylinková zahrada, 
kde by následným zpracováním mohla obec vyrábět 
produkty určené k prodeji. Měl by být kladen 
důraz na používání pouze přírodních postřiků a 
hnojiv, bez chemie.

Cesta

Na této spojnici návsi s přírodou jsou navržena 
zákoutí pro dětské hry (proléžačky z přírodních 
materiálů, pískoviště), místo pro četbu a odpoči-
nek a místa pro cvičení venku (jóga a další)

Sepětí přírody

Tato část bude tvořit pozvolné propojení civili-
zovaného místa (vesnice) s přírodou (pole, lesy). 
Toto propojení by bylo vytvořeno ovocným sadem 
s rozmanitým spektem ovocných stromů. V sadu by 
byla rovněž umístěna sestava včelých úlů, které 
by byly také využívány k výrobě přirodních pro-
duktů zpravávaných obcí a určené k prodeji. 
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3.02 Vize a koncepce 
návrhu návsi a budov
Na základě důkladné analýzy obce byly vytipovány 
dva potenciální pozemky pro návrh dvou objektů 
financováných Obcí Chýstovice. Objekt v severní 
části obce (objekt B) je navžen na místě objektu 
rodinného domu, který je v současné době 
v havarijním stavu. Objekt by byl určen 
pro potřeby obce a Sboru dobrovolných hasičů. 
V současné době se obec potýká s nedostatkem 
skladovací a garážových prostor. Zároveň obci 
chybí obecní byt, který by mohl být využit jako 
startovací pro mladý pár. Tento návrh naplňuje 
potřeby obce. Zároveň je nově navržen poloveřejný 
prostor ve dvoře objektu, určený především 
pro Sbor dobrovolných hasičů, případně místní. 
Vedle tohoto objetu je navženo drobné posezení 
pod stromem a místo s kontejnery tříděného 
odpadu. V současné době jsou tyto nádoby 
umístěny podél zdi u budovy obecního úřadu. 
Nové navržení prostoru pro kontejnery splňuje 
požadavky obce, kdy je potřebné nádoby mít 
v jeho těsné blízkosti a zároveň umožňuje dobrý 
přístup pro popelářské vozy. Novým potenciálním 
místem dále bylo určeno místo v okolí kapličky. 
V současné době se jedná pouze o oplocený 
zatravněný prostor bez žádného využití. Koncepce 
navrhuje umístění laviček a výsadbu nových 
stromů a keřů pro vytvoření příjemného místa
 pro trávení volného času. Dále je uvažováno 
v dosadbě lipového stromořadí v jižní části návse. 
Dle výpovědi místních byl pokus o jejich výsadbu 
před desítky let, jelikož návse byly v minulosti 
využívány pro hospodářské účely, lípy byly 
hospodářskými zvířaty zničeny. Koncept navazuje 
na tento nezdařený záměr z minulosti a navrhuje 
dosadbu nového stromořadí. Také bylo nalezeno 
druhé potenciální místo k zástavbě, kde 
se v současné době nenachází žádný objekt. 
Plocha slouží pouze pro parkování zemědělské 
techniky místního zemědělce. Nově je tedy navržen 
objekt (objekt A) sloužící jako alternativní zdroj 
finančních prostředků pro obec. Objekt by sloužil 
jako místo k pronájmu pro pořádání worshopů 
a seminářů. Zároveň objekt umožňuje výrobu 
drobných produktů z lokálních surovin. Mimo jiné 
by mohl být objekt určen i pro vzdělávání dětí 
v oblasti pěstování a zpracování vypěstovaných 
produktů. Na tento objekt navazuje bylinková 

zahrada jako zdroj lokálních produktů. Dále jsou 
zde navženy vyvýšené záhonky pro pěstování 
ovoce a zeleniny a také ovocný sad určený pro 
užitek místních i jako zdroj pro výrobu lokálních 
produktů. Součástí sadu by byla i sestava včelých 
úlů vlastněných obcí, též jako zdroj lokálních 
surovin. V prostoru sadu by bylo také umístěno 
ohniště s posezením určené k setkávání místních 
i návštěvníků. V blížkosti domu je navrženo 
přírodní dětské hřiště tvořené prolézačkami 
z přirodních prvků a pískoviště. Zároveň je zde 
vytvořen i prostor pro posezení, četbu knížek, 
odpočinku i cvičení, například jógy. Dalé koncepce 
řeší drobný zásah do vodní nádrže umístěné 
na návsi. Zde by bylo odstraněno stávající ocelové 
trubkové zabradlí a bylo by nahrazeno dřevěnými 
prvky pro opření se či posezení. Kolem rybníka by 
byla řešena drobná materiálová úprava s použitím 
rostlin, která by upozorňovala na přechod 
do vodní hladiny. Také by bylo vytvoření snížení 
molo umožňující co nevětsí kontakt s vodní 
hladinou. Cílem bylo vytvoření většího kontaktu 
pozorovatele s vodní hladinou, která dominuje 
návsi. 

Budova obecního úřadu 
a garáže dobrovolných 
hasičů

stávající lipové stromořadí

navrhované lipové stromořadí
navrhovaný sadNově navrhovaný objekt pro potřeby 

Řezová skica 
výškovou hladi-

Požární nádrž

Nově navrhovaný objekt pro komerční 

4. kapitola se věnuje již ukázání náplně 
dvou nejsilnějších zásahů pro tuto obec. 
Stavba pro místní komunitu a fungování 
obce a komerčnímu objektu, který by sloužil 
jako alternativní zdroj příjmů. Dochází zde 
k symbióze místa, která by byla 
k užitku místním a zároveň druhý objekt by 
lákal do obce přísun nové energie, života 
mimo obec. Přinosem tohoto vztahu by bylo 
ukázání nových pohledů na život 
v aktuální době a zároveň přínos 
finančních prostředků pro zkvalitňování 
života v obci pro místní.

1. kapitola zabývá umístění obce v rámci 
České republiky, hledání potenciálu 
se souvztažností k větším sídlům.  

2. kapitola hledá síť (mapu) zásahů, které 
by měly pozitivní přínost pro fungování 
a život v obci jako celku. Síť ukazuje 
zásahy o různé míře přínosu, 
od drobných zásahů v řádech tisíce korun 
až po zásahy v řádech miliónů, které by 
měly svůj vliv markantnější.

3. kapitola řeší už konkrétnější koncepci 
zásahů s možným pohledem na danou 
věc. Jedná se o možný přístup k danému 
problému, který by byl prověřen 
v architektonické soutěži daného místa.

8 pohled na Chýstovice z  komunikace III/11228
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4a
Objekt komerční

4b
Objekt pro obecní účely
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4.02 Půdorys parteru
 

        Parametry objektů
 

          Popis objektů
 

1.01 garáž 74 m2
1.02 obecní byt - chodba 6,3 m2, koupelna 6,6 m2, hlavní obytný prostor 24,1 m2
1.03 chodba se zázemím pro SDH - 16,2 m2
1.04 WC 4,7 m2
1.05 WC 1,9 m2
1.06 sklad 4 m2
1.07 setkávací prostor 33 m2

1.01

1.02

1.03

1.041.05
1.06

1.07
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4.02 Půdorys 2. NP
 

2.01 skladovací prostor 74 m2

2.02 obecní byt - chodba 3 m2, šatna 5,6 m2, ložnice 21,6 m2, terasa 9 m2

2.03 coworkingové zázemí 27 m2

2.04 setkávací prostor 10 m2

2.01

2.02

2.03

2.04

1:200
0 1 5

1.01 vstupní hala 36 m2

1.02 apartmán č. 1 - chobba 2 m2, koupelna 4 m2, ložnice 16,7 m2

1.03 apartmán č. 1 - chobba 2 m2, koupelna 4 m2, ložnice 16,7 m2

1.04 kancelář 13,4 m2

1.05 chodba 12 m2

1.06 WC 2,3 m2

1.07 WC 6 m2

1.08 úklidová místnost - 3,3 m2

1.09 hlavní setkávací prostory - 135 m2

1.10 venkovní kuchyně - 43 m2

1.11 zázemí kuchyně - 15, 3m2

1.12 sklad zahradní techniky - 30 m2

1.13 místnost pro zpracování produktů - 35 m2

1.14 meditační místnost - 7,8 m2

zázemí zahrady

1.01
1.04

1.05

1.07

1.09
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.08 1.06 1.02

1.03

venkovní kuchyně setkávací prostor ubytovací část

4.02 Půdorys parteru
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zázemí zahrady setkávací prostor ubytovací část

4.02 Půdorys 2. NP
 

2.01

2.072.08
2.09

2.02

2.032.042.05
2.06

2.01 chodba - 23,7 m2

2.02 apartmán č. 3 - chobba 2 m2, koupelna 4 m2, ložnice 16,7 m2

2.03 apartmán č. 4 - chobba 2 m2, koupelna 4 m2, ložnice 16,7 m2

2.04 zázemí pro provoz celého objektu - 4,7 m2

2.05 zázemí pro provoz celého objektu - 4,7 m2

2.06 apartmán č. 5 - chobba 9,7 m2, koupelna 5 m2, ložnice 14,4 m2, pokoj 8,4 m2

2.07 klidová část setkávacího prostoru 41 m2

2.08 skladování produktů 62,2 m2

2.09 prostor pro zpracování produktů 66 m2
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objekt 4a - objekt komerční
počet objektů:

2
funkce objektů:

meditační kaplička a hlavní objekt - ubytování, workshopy, venkovní kuchyně, 
zázemí zahrady
počet podlaží:

1 - 2
počet ubytovacích jednotek:

4 x dvoulůžkové, 1 x třílůžkové
velikosti jednotlivých sekcí:

ubytovací prostory XX m2, setkávací prstory 135 + 40 m2, venkovní kuchyně 
včetně skladovacího zázemí 53 m2, zázemí zahrady s prostory skladování a su-

šení 197 m2, meditační prostor 7,8 m2

 

objekt 4B - objekt obecní
počet objektů:

2
funkce objektů:

obecní byt (obytný prostor), coworkingové zázemí, setkávací prostory, garáž, 
skladovací prostory

počet podlaží::
1 - 2

velikosti jednotlivých prostor:
obytná jednotka - 2+kk - 73 m2, setkávací prstor včetně coworkingového zázemí 

64 m2, garáž - 2 garážová stání - 74 m2, skladovací prostory 74 m2

 

náves


