Revitalizace centra obce Žádovice
PRŮVODNÍ ZPRÁV A
Motto: “Návrat k tradici“

a) zdůvodnění zvoleného celkového řešení,
b) začlenění areálu do struktury území – širší souvislosti obsahující návrh řešení celého veřejného
prostoru,
c) zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení,
d) popis řešení jednotlivých prostorů, objektů, prvků a rozmístění mobiliáře vč. řešení materiálového a
konstrukčního
e) popis návrhu terénních a vegeta čních úprav, úprav povrchů zpevněných cest
Problémové aspekty vymezeného prostoru
•
•
•
•

nekompaktní urbanistická struktura
nedostatečné propojení obou jižní a severní části obce Žádovice
zanedbané, až zdevastované prostředí v areálu
absence historického a kulturního centra obce Žádovice

Řešení problémových aspektů
•
•
•
•
•
•

zkompaktnění urbanistické struktury dostavbou proluk, respektování uličních čar při návrhu novostaveb
integrace ponechávaných objektů do nového celku
odstranění historicky nehodnotných přístaveb a budov v havarijním stavu
lidské měřítko nové urbanistické struktury volně navazující na ostatní části obce
návrh přehledné pěší komunikace bez zbytečného členění, která přispívá k větší atraktivitě dané lokality
realizace biocentra /život na farmě/ v jižní části areálu

Urbanistické řešení
Návrh areálu je chápán jako kompaktní, bezpe čný, bezbariérový a čitelný prostor. Do prostoru mezi
zachovávajícími objekty, který dnes tvoří nekompaktní urbanistický celek, vsazujeme objekty respektujíce uliční
čáry a také lidské měřítko budov historického jádra obce, přičemž jsou historické budovy očištěny, aby tak
vynikla jejich historická hodnota. Svou hmotovou skladbou pak nově navržené objekty prostor otevírají a to jak
do historického jádra, tak spodní části areálu s pobytovou loukou. Areál je tak rozdělen na dvě části: městskou a
přírodní. Tím vzniká hodnotné propojení kultury a p řírody. Centrem nově revitalizovaného centra obce bude
velká pobytová louka, propojující všechny části celku. Její tvar je odvozen z uličných čar nových i původních
objektů a také z přirozené svahové morfologie řešeného území.
Nové objekty na řešeném území a využití původních rekonstruovaných objektů
•
•
•
•
•
•
•
•

objekty pro drobné podnikání - 6
penzion řešený jako solitérní chalupy - 9
koncertní podium - 8
budova statku s domácími zvířaty – bydlení na farmě - 2
rekonstrukce původní gotické tvrze na penzion a restaurace s možností posezení na venkovní zahrádce 3
rekonstrukce bývalé sýpky na muzeum vína s viužitím původních podzemních prostor - 4
podnikatelský inkubátor /kadeřnictví, výrova tradičných krojů, kraslic a pod/ - 1
muzeum zemědělských artefaktů, prostory pro catering - 5

Další součásti řešeného území
•
•
•
•
•
•

pobytová louka
kulturní nám ěstí
dětské hřiště
park v areálu kostela
parkové úpravy v celém řešeném areálu
ohrada s domácími zvířaty

TRADIČNÍ ŽIVOT NA VESNICI /ŽIVÝ SKANZEN/
Revitalizace areálu je navržena jako návrat tradi čního kulturního života na vesnici . Areál se sr ředověkou
historií je unikátním dochovaným typem historického venkovského statku se zachovalou architekturou a
podzemními prostory.Areál se vůči svému okolí nevymezuje, ale přirozeně se do něj „noří“. Je svojí polohou
přirozeným centrem širší lokality.
Je v bezprostředním i vzdálenějším kontaktu s prostorem vinohrad ů v místě bývalého JZD i ekosystému
nedalekého potoka.
Nástupy do areálu jsou navrženy v místech , které jsou snadno dostupné ze severní i jižní části obce. Jižní
vstup je na místě původního vstupu do areálu JZD.
Cestní infrastruktura je ú čelově upravena pro obsluhu všech potřebných aktivit v areálu, spojuje místa
nástupů s potenciálními cíli návšt ěvníků areálu a vytváří přirozený obchvat území. Zároveň však nijak
nezasahuje do areálu a podporuje tím autentickou historickou atmosféru původní vesnice .
Těmito jednoduchými prostředky se návrh snaží docílit výtvarně přesvědčivého a proporčně vyváženého
prostoru, který spolu s rekonstruovanou gotickou tvrzí a sýpkou přináší osobitost respektující okolí, zároveň
však může existovat i jako samostatně fungující celek nezávislý na časové ose proměny okolní vesnické
krajiny.
Umělé noční osvětlení areálu je intimní, je zapušt ěné do dlažby, nebo zpevněných ploch, aby nijak
nenarušovalo osobitost a hodnotu areálu. Zároveň v nočních hodinách nasv ětluje původní historické objekty a
vytváří tak jedinečnou kulisu pro noční procházky obyvatel obce.
P RINCIP ŘEŠENÍ VEGET ACE
Základním přístupem je vzhledem k charakteru lokality vytváření zajímavých průhledů, tudíž je vysoká
vegetace v centru areálu jenom okrajová a v podstatě ji tvoří jenom 4 vzrostlé stromy lemující přírodní vodní
prvek v centru pobytové louky. Tento princip není dodržen v okolí kostela a potoka, kde je snaha o přirozený
vývoj vegetačního společenstva tak, aby na jednotlivých plochách bylo udržováno určité sukcesní stádium
(bylinné, keřové, stromové). Řízená sukcese tedy spočívá v monitoringu a pravidelném zásahu do ploch ,
nicméně v porovnání s klasickou parkovou úpravou výrazně snižuje náklady na údržbu.

1. bylinné společenstvo /pobytová louka/ - luční trávník, vyšší traviny
Zásahy spočívají v pravidelném sečení kolem cest, eliminaci nálet ů dřevin a větších enkláv
ruderálních bylin
bylinné druhy: třtina křovištní, chrastice rákosovitá, skřípina lesní, ostřice jarní, bika ladní;
vlhkomilné luční byliny
2. keřové společenstvo s nálety stromů do 4 m výšky /revitalizace potoka/
Zásahy spočívají v odstraňování invazních dřevin, příliš hustých náletů a stromů nad 4m výšky. stromy: bříza,
osika, vrba bílá, vrba křehká, topol, planá třešeň, lípa srdčitá, borovice
keře: šípek, keřové vrby, trnka

3. park /okolí kostela/ - souvislé stromové a patro
stromy: bříza, osika, vrba bílá, vrba křehká, topol, planá třešeň, borovice, jasan, dub letní
keře: šípek, keřové vrby, trnka
Pro založení těchto sukcesních ploch předpokládáme spolupráci fytocenologů a ochránců
přírody při koordinaci sběru místního výsevního či sadebního materiálu v okolních rostlinných
společenstvech.

DĚTSKÉ H Ř I Š T Ě
Dětské hřiště je jednoznačně odděleno konceptem tak, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu
setkávání pobytových aktivit v areálu a je tvořeno prvky, tradiční vesnické architektury, jako jsou dřevěné
domečky, houpačky z hrubých dřevěných klád, provazové mosty apod.

POBYTOVÁ LOUKA
Pobytová louka svým vzhledem i atmosférou evokuje původní historickou vesnici, jakýsi skanzen, který ale
slučuje podnikatelské i rekreační aktivity a tvoří centrum areálu. V přilehlých pronajímatelných apartmánech
/chalupách/ si rekreanti m ůžou vychutnat atmosféru pobytu v historickém stavení – návrat do minulosti.
KULTURNÍ NÁMĚSTÍ
Obec Žádovice postrádá prostor pro veřejné kulturní akce, festivaly, divadelní představení pod širým nebem,
nebo tancovačky či koncerty. Všechny tato kulturní aktivity budou umožněny zrealizováním kulturního nám ěstí,
které bude navyše přímo propojeno s kostelním náměstím, čímž bude možné provádět slavnostní církevní
procesí.
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