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zadržení vody v kultivovaných žlabech podél 
pěších i dopravních komunikací

materiály zabraňující neřízenému odtoku vody, 
tj. dlažba se spárami, mlat, traviny apod. 
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hasičská zbrojnice
dvůr pro veřejné akce
objekt technických služeb
dopravní dostupnost
kultivace vstupu do obce4
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víceúčelový prostor
sousedství
komunitní setkávání 
přednášky, představení
a slavnosti
přírodní charakter
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zastávka autobusu

zjednodušení dostupnosti 
zastávek
propojení linek autobusů 
z obou směrů
bezpečná návaznost 
na Školskou ulici
kultivace prostoru kolem
barokní sochy
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historické centrum

vytváří charakter obce
pobytové prostředí
kultivace rybníka
předprostor kostela
zklidnění úseku komnuikace
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společenské centrum
správní centrum obce

pozice vycházející z historie
úřad a pošta

knihovna a komunitní centrum
nezbytné služby např. lékař
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zahrada úřadu

propojení s objektem
komunitní a společenské akce

hudební zkušebna
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náměstí Školská

prostor pro setkávání
info panely a historie obce

interaktivní prvky
houpačky, sítě, lavičky

rekultivace studny
pozorovatelna

7

ulice Školská

propojení historického 
a společenského centra
bezpečné prostředí 
pro děti
umístění všech škol
zklidněná ulice
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vozovka chodníkžlab

vozovka chodníkžlabstání

vozovka mlatový chodníkstání

Nenavrhujeme revoluci, ale evoluci!

typ C s obrubníkem

zastávka BUS

typ C v úrovni chodníku
typ D v úrovni chodníku

Dopravní řešení

bioretenční žlab lokální
Dopravní řešení

bioretenční žlab průběžný
bioretenční jezírko

otevřený prostor 
pro slavnosti a trhy

Májka/Vánoce
cyklopoint a turistika

zmrzlina/pivo/limo
veřejné wc

zapojení kostela do veřejného 
prostranství obce
přístup ke kostelu směrem z návsi
propojení návsi pobytovým schodištěm 
s plánovaným domem pro seniory

výynamný prostor 
na důležité ose
důraz na historický odkaz
vznik předprostoru 
změnou uličního profilu
zklidnění úseku komunikace

úprava okolí barokní sochy
pobytový prostor v zeleni

úprava zastávek BUS
bezpečné řešení 

návaznost na zastávku 
v centru
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nepřebudováváme strukturu obce, ale 
podněcujeme pozitivní a dlouhodobý vývoj 

propojení cenné historie se současnou tváří

ucelení nekompaktního centra do jednoho 
provázaného jádra, kulturního a společenského 
těžiště

obnovení genia loci kultivací veřejných 
prostranství
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