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Projekt se zabývá řešením Institutu paměti národa pro 
Plzeňský kraj umístěný do venkovské usedlosti v obci Úboč 
na Domažlicku, která byla jedním z mnoha statků postiže-
ných perzekucemi v 50. letech 20. století. Institut Paměti 
národa slouží k vyprávění příběhů z 20. století a ke konání 
edukačních programů pro základní a střední školy. 

Pro řešení Institutu Paměti národa v čp. 34 v Úboči byl 
zvolen přístup, který se snaží zachovat autenticitu místa 
a doplnit ho o nové objekty, které slouží k propojení 
jednotlivých obytných a hospodářských staveb do jednoho 
celku, přičemž zároveň navyšují prostorové kapacity objek-
tů. Nové objekty jsou z části skryty pod dvorem usedlosti 
a v objektu stodoly, která ukrývá celý nový objekt, aby 
došlo k potlačení vůči stávajícím objektům. Nové viditelné 
objekty jsou umístěny podél severního okraje pozemku, 
které doplňují a uzavírají dvůr a zahradu. Navržené stavby 
jsou koncipovány do jednoduché formy. 

Návrh využívá stávající usedlost, která využívá současné 
napojení komunikací. Hlavní vstup pro příchozí návštěvníky 
je umožněn přes vstupní vrata na východní straně usedlos-
ti. Pro návštěvníky přijíždějící automobily bude umožněn 
vjezd do areálu přes stávající cestu směřující k objektu  
čp. 34 od jižní strany areálu usedlosti.

Projekt kromě expozice Paměti národa obsahuje prosto-
ry pro Centrum Paměti národa, které obsahuje i studio 
pro zaznamenávání příběhů pamětníků. Projekt počítá 
s možností ubytování studentů v rámci edukačních progra-
mů a workshopů konaných Pamětí národa, pro které je 
navržené vnitřní i venkovní auditorium ve dvoře usedlosti 
a víceúčelové místnosti ukryté ve vestavbě stodoly. Ve vstup-
ním objektu expozice je umístěn obchod Paměti národa 
a navazuje na bistro pro možnost stravování. Zahrada je 
řešena jako ovocný sad pro odpočinek či výuku.

Expozice je řešena jako audiovizuální s interaktivními prvky, 
která je doplněna o několik fyzických exponátů. Při vstupu 
do expozice obdrží návštěvník tablet se sluchátky, které 
má návštěvník po dobu návštěvy expozice u sebe a slouží 
mu pro navigaci a pro spouštění jednotlivých interaktivních 
prvků. První část expozice začíná ve vstupní budově a končí 
ve sklepních prostorech sýpky. Tato část expozice slouží 
ke krátkodobým expozicím pro vyprávění regionálních 
příběhů 20. století z Plzeňského kraje. Druhá část expozice 
začíná ve sklepě obytné části. Tato část se věnuje osudu 
usedlosti čp. 34 v Úboči a perzekuci sedláků po roce 1948. 

expozice ubytování bistro administrativa zázemí edukace

situace M 1:3000

půdorys 1.NP M 1:300

půdorys 2.NP M 1:300

půdorys 1.PP M 1:300řezy M 1:300

koncepční schéma

  stávající x nové

provozní schéma

ÚBOČ.34
Institut Paměti Národa


