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HISTORICKÁ NÁVES, RYBNÍK

1. PLÁŽ • obnova přírodního břehu, pobytový 
trávník a přístup k vodě lemovaný rákosím.

2. HRÁZ • pěší cestička po hrázi rybníka mezi 
stromy a břehem, lavička

3. VYHLÍDKA • odlehlé posezení s výhledem 
dolů na náves a rybník, lavička

4. ZAHRÁDKY • zachovat stávající opečovávané 
předzahrádky, doplnit valouny jako zahrazovací 
prvky

5. ZELENÁ NÁVES • zachovat vesnický ráz bez 
zpevněných ploch a obrubníků. Pouze doplnit 
cestičku v přirozené trase. Sáňkování.

6. SCHODIŠTĚ • důstojný a bezpečný před-
prostor kostela. Vyvýšená dlážděná plocha s 
nájezdovými prahy.

PROSTOR U ZASTÁVEK

7. ZASTÁVKA • v souladu s bezpečnost-
ními trendy nově umístěná v jízdním pruhu. 
Strom, lavička

8. PLÁCEK  • nové prostranství kolem sochy 
Jana Křtitele - mlatový povrch. Stávající 
opěrnou zídku ponechat. Stromy, lavičky.

SERVISNÍ CENTRUM OBCE

1. HASIČSKÁ ZBROJNICE •  detašovaný 
obecní sál, zázemí s barem a wc, venkovní 
posezení 

2 OBJEKT TECHNICKÝCH SLUŽEB
 • místo setkávání v centru dění obce. Ven-
kovní plocha pro veřejné akce a slavnosti 

3. DVŮR
 • mezi objekty zbrojnice a technických 
služeb vzniká dvůr. Dohromady vzniká kla-
sická silueta venkovského stavení.

4. KŘIŽOVATKA • V nároží místo zastavení 
se stromem a lavičkou. Do nevhodně 
dlouhého přechodu umisťujeme dělící 
ostrůvek.

NOVÉ CENTRUM OBCE

1. OBECNÍ SÁL •  detašovaný obecní sál, 
zázemí s barem a wc, venkovní posezení 

2. NÁMĚSTÍČKO • místo setkávání v cent-
ru dění obce. Venkovní plocha pro veřejné 
akce a slavnosti 

3. HŘIŠTĚ • dsotupné dětské hřiště

OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU

4. OBECNÍ ÚŘAD s POŠTOU

5. POMNÍK • před obecním úřadem vzniká 
důstojný polouzavřený veřejný prostor. 
Pomník se stává jeho přirozenou dominan-
tou. Ve 21.století se socha obejde se bez 
patetické ohrádky. Nejsme na hřbitově.

6. ŠKOLNÍ DVŮR • chráněný venkovní 
prostor pro školu i spolky
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obecní sál

obecní rybník

piazatta

dětské hřiště
vstup

nová pěšší stezka 
kolem břehu

RYBNÍK
Odstraňujeme zpevněý břeh a náves propojujeme s rybníkem přírodním břehem - pláží. Břeh 
lemují vodomilné rostliny (1). Doplňujeme cestičku po hrázi rybníka (2). Chceme zpřístupnit 
krásné místo nad rybníkem s vyhlídkou na náves (3)

NÁVES
Chceme zachovat vesnický ráz návsi bez jasně definovaných hranic ploch, obrubníků apod. 
Stávající zahrádky v péči místních podpořit a doplnit valouny (4). Svah by měl zůstat zelený 
pouze s doplněním přirozené cestičky. Svah lučním kvítím. Umožnit sáňkování (5) 

NÁMĚSTÍČKO

Transparentně prosklený obecní sál (1) je nedílnou součástí veřejného prostranství. Zázemí 
sálu slouží také pro akce pod širým nebem (bar-kuchyňka, wc). 
Celý prostor (2) je dopravně řešen v režimu obytné ulice (nájezdové prahy, jedna výška 
povrchů)
Dětské hřiště (3) rozšiřuje omezenou nabídku hřišť v obci na dostupném místě. 
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