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A

ANOTACE NÁVRHU

Ohnisko obce - tzv. náves sloužící k shromažďování obyvatel a pořádání kulturních akcí
vytváříme v jižní částI řešeného území pod budovou Obecního úřadu. Náves bude propojena
s prostorem velkostatku uzamykatelnou branou nad budovou bývalého kravína. Toto nově
vzniklé centrum bude spojeno alejí ovocných stromů s další důležitou budovou - Kulturním
domem. Druhou alej ovocných stromů navrhujeme umístit na cestě spojující náves s kostelem
a horní částí obce.

B

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ARCHITEKTONICKO
-URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ

Řešené území se nachází v obci Žádovice ležící v jihomoravském kraji, 5
kilometrů východně od Kyjova. Ves Žádovice s cca 800 obyvateli má dlouhou historii, první
zmínka spadá až do 12. století. Původní zástavba byla formována předevší kolem severojižní
osy, důležitou úlohu v urbanismu obce nese také bývalý velkostatek nacházející se v
západní části obce, jehož nejstarší část - bývalá tvrz pochází zřejmě již z 16. století. Ves v
současnosti postrádá centrum - náves, která by sloužila k shromažďování obyvatel a pořádání
kulturních akcí. Důležitými budovami v obci je Obecní úřad v jižní části v blízkosti statku u
potoka Hruškovice, Kulturní dům/ obecní hospoda ležící u fotbalového hřiště a kostel sv. Jana
Nepomuckého postavený v 90. letech 20. století v severozápadní části obce.
Úkolem soutěže je vytvoření přirozeného centra a jeho propojení s bývalým velkostatkem.
Ohnisko obce - tzv. náves vytváříme v jižní částI řešeného území pod budovou Obecního
úřadu. Toto centrum bude spojeno alejí ovocných stromů - okrasné hrušně a jabloně podél
potoka Hruškovice s další důležitou budovou - Kulturním domem. Druhou alej ovocných
stromů navrhujeme umístit na cestě spojující náves s kostelem a horní částí obce.
C

ROZVRŽENÍ FUNKCÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Bývalý velkostatek
Bývalý statek zaujímal důležitou polohu v urbanismu obce již v 19. století, jak je patrné z
Císařského otisku z roku 1827. Jeho základní obrys je z velké míry zachovaný až do dnešní
podoby s výjimkou jižní části, kde byla odstraněna budova sousedící s bývalou tvrzí. Dominantu
statku tvoří budova bývalé tvrze, jejíž historie sahá až do 16. století. Navrhujeme odstranit
nevhodné přízemní přístavby a obnovit původní historický tvar tvrze. Výsadní postavení
tvrze akcentujeme dvěma stromořadími umístěnými podél jeho stran a mlatovou plochou
na ´nádvoří´ s centrálním vodním prvkem kruhového tvaru. Tento objekt bude využíván jako
penzion se zázemím.
Objekt uzavírající severní stranu statku - stávající objekt sýpky navrhujeme zrekonstruovat
a používat pro společenské a kulturní akce - svatby, rauty apod. Objekt má v současnosti
zazděné půlkruhové otvory na jižní i severní straně. Navrhujeme tyto obloukové otvory na
obou stranách znovu otevřít a nabídnout tak návštěvníkům lákavé výhledy jak na samotný
statek, tak na nedaleké kopce.
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Nad objekt umisťujeme nový sad z ovocných stromů, jehož květy poskytnou návštěvníkům
příjemnou podívanou během jarních měsíců. K objektu navrhujeme umístit terasu, která
nabídne venkovní posezení s krásnými výhledy. Druhý objekt stávající sýpky navrhujeme
také zrekostruovat a využívat jako muzeum vinařství s možností degustace vína. Budovu
bývalého kravína uzavírající jižní část statku navrhujeme zrekonstruovat a využívat jako
muzeum zemědělských artefaktů, jehož součástí bude i interaktivní část pro děti. Dvě budovy
podél východní strany statku budou zachovány a využívány jako sklady, technické/ provozní
zázemí. Budovu v severovýchodní části, stávající vepřín, navrhujeme odstranit. Do prostoru
statku umisťujeme jednu novou budovu douzavírající jeho východní hranu.Tato budova
bude sloužit pro umělecko-řemeslné workshopy. Návštěvníci se zde budou moci podívat na
historická řemesla. Součástí bude opět interaktivní část jak pro děti, tak pro dospělé. Pochozí
a pojízdné plochy statku budou opatřeny dlažbou z žulových odštěpků. Centrální prostor bude
zatravněn, pěší cesty budou ze šlapáků. Do tohoto prostoru bude vloženo několik nových
prvků - dřevěné sezení, žulové korýtko s vodou a žulové zídky k sezení vymezující původní
obrys budovy, která na tomto místě stávala. Parkovací stání pro návštěvníky penzionu a
muzeí navrhujeme umístit v jižní části statku. Tato stání budou opatřena žulovými kostkami s
většími rozestupy umožňující částečné zatravnění. V případě potřeby je možno zvýšit počet
parkovacích stání umístěním nových stání do prostoru pod jižní stranu statku v blízkosti
potoka.
Náves
Ohnisko obce Žádovice vznikne pod stávající budovou Obecního úřadu. Centrální částí tohoto
prostoru se stane památník obětem 1. a 2. sv. války a dva stávající stromy. Celý prostor bude
vydlážděn žulovými kostkami dvojího barevného provedení. Centrální část s pomníkem a
lavičkami bude opatřena žulovými kostkami světlého odstínu. Okolní pojezdné komunikace
budou opatřeny kostkami tmavšího odstínu. Obě plochy budou umístěny ve stejné výškové
úrovni. Ochrana pěších bude zajištěna žulovými sloupky lemujícími centrální prostor návsi.
Komunikace před Obecním úřadem bude sloužit pro pěší s omezeným vjezdem pro automobily
- zásobování apod. Díky tomu dojde k příjemnému propojení budovy Obecního úřadu s návsí
pro pěší návštěvníky. Prostor návsi a statku bude propojen uzavíratelnou branou umístěnou
mezi budovu bývalého kravína v jižní části statku a novostavbou určenou pro umělecké
workshopy.
Nad budovu Obecního úřadu navrhujeme umístit novou budovu občanské vybavenosti
nabízející služby občanům obce Žádovice - obchůdky, kadeřnictví atd. Zásobování objektu
je navrženo pod jeho jižní částí a je společné s budovou Obecního úřadu. Stávající budovu
umístěnou severně nad nově navrženou budovou občanské vybavenosti navrhujeme
zrekonstruovat a využívat jako domov pro seniory eventuelně budovu odstranit a postavit
novou sloužící ke stejnému účelu.
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Spojnici kostela sv. Jana Nepomuckého a severní části obce s nově vzniklou návsí navrhujeme
akcentovat novým stromořadím z ovocných stromů. Dlážděný vstupní prostor před kostelem
bude rozšířen a zvýrazněn novými stromy. Do této plochy bude symetricky na vstup umístěna
socha sv. Jana Nepomuckého a Kříž s Ježíšem.
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D

BILANČNÍ TABULKA PLOCH A PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

%LODQþQtWDEXONDSORFKDSURSRþHWLQYHVWLþQtFKQiNODGĤVWDYE\5HYLWDOL]DFHFHQWUDREFHäiGRYLFH
MHGQRWND SRþHWMHGQRWHN
9êPČUDĜHãHQpKR~]HPt
P

6WiYDMtFt]DVWDYČQiSORFKD
P

1DYUKRYDQi]DVWDYČQiSORFKD
P

1DYUKRYDQiXSUDYHQiSORFKD~]HPt
P


,QYHVWLþQtQiNODG\

3ORFK\YHQNRYQtEH]~SUDY\

MHGQRWND SRþHWMHGQRWHN MHGQRWNRYiFHQD FHQDFHONHP
P

.þ
.þ

3ORFK\YHQNRYQt]HOHQČFHONHP
]DWUDYQČQiEH]WHUpQQt~SUDY\
]DWUDYQČQiVWHUpQQt~SUDYRX

P
P
P





.þ
.þ

.þ
.þ
.þ

3ORFK\SRMH]GRYêFKNRPXQLNDFtFHONHP
VLOQLþQtWČåNiQiNODGQtD]HPČGČOVNiYR]LGOD±åXORYiGODåED
VLOQLþQtWČåNiQiNODGQtD]HPČGČOVNiYR]LGOD±DVIDOW
SDUNRYLãWČSURRVREQtYR]LGOD±åXORYiGODåED
SDUNRYLãWČSURRVREQtYR]LGOD±åXORYi]DWUDYĖRYDFtGODåED
SDUNRYLãWČSURRVREQtYR]LGOD±DVIDOW
]iVRERYDFtGYĤU±DVIDOW

P
P
P
P
P
P
P









.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

3ORFKDSRFKR]tSURSČãtWHUDV\FHONHP
FKRGQtN\VSRYUFKHP]åXORYpGODåE\ PDOêIRUPiW
]SHYQČQpSORFK\VWDWNX±GODåED]åXORYêFKRGãWČSNĤ
PODWRYpSORFK\

P
P
P
P






.þ
.þ
.þ

.þ
.þ
.þ
.þ

9HQNRYQtPRELOLiĜ
ODYLþND
ODPSDYHĜHMQpKRRVYČWOHQt
XSOLJKWQDVYČWOXMtFtNRUXQ\VWURPĤ
XSOLJKWQDVYČWOXMtFtSDPiWQtN
XSOLJKWQDVYČWOXMtFtIDViG\REMHNWĤ

NSO
NSO
NSO
NSO
NSO







.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

9]URVWOpGĜHYLQ\

NSO



.þ

.þ

([WHULpURYpSUYN\ GUREQpVWDYE\YRGQtSUYN\DWG
YRGQtSUYHNXWYU]H
YRGQtSUYHNåXORYpNRUêWNRQDVWDWNX
VWXSQČ]WHVDQêFKNOiGYHGYRĜH
VWXSQČ]WHVDQêFKNOiGXĜtþN\
GČWVNpKĜLãWČ

NSO
NSO
NSO
NSO
NSO
NSO








.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

.þ
.þ
.þ
.þ
.þ
.þ

5H]HUYD



.þ
,QYHVWLþQtQiNODG\FHONHP

.þ

32=1È0.$8YHGHQpFHQ\MVRXEH]'3+

4

E

SEZNAM PŘÍLOH SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

1

Graﬁcká část - panel č.1, Zákres do leteckého snímku, zákres do digitálního modelu
textová anotace, schémata
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Graﬁcká část - panel č.2, Situační výkres, řezy

3

Graﬁcká část - panel č.3, Perspektivní pohled na náves, situařní výřez, detaily
navrhovaného řešení

4

Textová část

5

Obálka “Autor”
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