
NÁMĚSTÍ 

Hlavním předmětem této práce 
je návrh nového náměstí s poly-
funkční budovou radnice, kni-
hovny a pronajímatelných ob-
chodních ploch. 

ČÍM SE PRÁCE ZABÝVÁ? A | KONCEPT RADNICE
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A | půdorys radnice a knihovny 2NP M1:250
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věž zámku viditelná z průchodu dvorem 

věže zámku a kaple objěvující se mezi štíty

Navázání na tradici klasického stavění -
štítem do ulice, v zadním traktu stodola. 

DVŮR

Dále se práce zabývá parcelou, jež 
byla zadána v soutěži z roku 2017. 
Navrhuji zde multifunkční sál ve 
dvouštítové budově, v budově ve 
dvoře naopak navazuji na ZUŠ, 
umisťuji zde coworkingovou ka-
várnu v přízemí a učebny pro ZUŠ 
v patře.  Dvůr je průchodem spo-
jen s náměstím i řekou. 

DOPLNĚNÍ HMOT

Hmotově doplňuji blok sevřený 
dvěma náměstími. Budova jež 
směřuje do Palackého náměstí 
vychází z historické stopy 
bývalého hostince. Druhá budo-
va uzavírá hmotově Křížovnické 
náměstí klasickým stavěním, jež 
se na náměstí již objevuje. Zvoli-
la jsem princip štít - brána- okap. 
Dům orientovaný okapem nás 
vede do náměstí, vytváří pocit 
průchodu. Zatímco štítem je již 
budova orientována do náměstí 
čelem k řece.

PROPOJENÍ U ŘEKY

V zadní části zámku u řeky 
navrhuji schodiště, jež umožní 
celodenní propojení stezky 
kolem řeky. 

A | DĚJE MEZI DOMY 

SCHODIŠTĚ

Propojení horního a dolního 
náměstí skrze prostorné scho-
diště, jež je sevřeno mezi radniční 
věží a knihovnou. 

UVNITŘ/VNĚ

Na dolním náměstí se dostáváme 
do veřejného prostoru, jež je 
součástí náměstí, ale i domů sa-
motných. Je úzce sevřen domy, 
máme pocit až jakéhosi vnitřního 
prostoru. Otevírá se do něj zastu-
pitelský sál, také jednací místnost 
ve spovacím krčku. Tento vnitřně 
- vnější prostor však není koneč-
nou zastávnou, můžeme projít 
schodištěm u fasády na horní 
náměstí, kam se budovy také 
rozevírají. Čím více stoupáme, tím 
více se nám náměstí otevírá.

VYHLÍDKA

Prostor vedle radniční věžě 
nazývám vyhlídkou. Budovy se 
rozevírají k dolnímu náměstí , tudíž 
se nám na něj naskytuje otevřený 
široký pohled. Mimo jiné lze z toho-
to místa vidět také věž zámku, jež 
je dominantou Dobřichovic. 

VSTUP

Pod vyhlídkou, kde se domy ne-
jvíce rozevírají, nás jako náruč 
zvou do vnitřního dění. Vstup je 
také umístěn u dominanty rad-
niční veže, jež slouží k orientaci.
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PŮVODNÍ STOPA HISTORICKÉHO 
STATKU = BARIÉRA

V minulosti na dnešním náměstí 
stávala podlouhlá hmota statku. 
V návrhu vycházím z tého hmoty 
a umisťuji ji na hranu mezi horní a 
dolní náměstí. Dlouhý objem zde  
však tvoří bariéru. V konceptu 
návrhu je klíčová právě prostup-
nost a propojení obou výškově 
rozdílných prostor. 

ROZSTŘIHÁNÍ HMOTY

Hlavní myšlenkou je zachovat 
podlouhlou hmotu, avšak vnést 
do ní prostor. Rozdělila jsem tedy 
jeden objem do 4. Objem napra-
vo navazuje na ulici 5. Května, 
další se zvedá do výšky (radniční 
vež viditelná z ulice 5. Května), 
podlední dvě jsou prořezány tak, 
aby směrovaly na bývalá těžiště 
města, kde vznikal život.  

PROPOJENÍ 

V prostorách mezi objekty je vždy 
možné projít z jedné výškové 
úrovně na druhou ať už po scho-
dišti, rampě či skrz hlavní halu 
radnice.    

dvůr

průchod

uskakování hmot

Ulice 5. května

řeka

Palackého náměstí

Dětské hřistězahrada ZUŠ

klientská
zóna

+3,000

+0,400

+6,800

+0,000

-3,000

+18,600

A | příčný řez radnicí  M1:250
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V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC
Živé náměstí s radnicí 

V KŘÍŽI DOBŘICHOVIC
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B | KONCEPT DVORA 

A | půdorys radnice a knihovny 1NP M1:250


