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a)

Zdůvodnění zvoleného celkového řešení

Zvoleným řešením nechceme konkurovat hodnotě historického odkazu, spíše
podpořit jeho charakteristiky. Za využití soudobých technologií a prvků udržet
identitu venkovského prostoru.

II.
5

Řešení vnímáme ve více úrovních času, udržitelnosti a funkčnosti. Koncept je
naplněný dlouhodobými materiály v kompozicích, které umožní kvalitní využití,
fungování i adaptabilnost. Používáme přírodní dlouhověké materiály kamenných
dlažeb, kde právě dlouhověkost (cca 80 let) v kombinaci s kosterní vegetací
výrazně zvyšuje ekonomičnost řešení. Koncept doplňují trávníky, mlaty, štěrky.
Mobiliář je oproti kosterním prvkům kompozice relativně krátkodobý (cca 20 let),
též však respektuje místo.

b)

Idea, zdůvodnění komplexního architektonického řešení

Pro novou kvalitu bylo nutné zásadně reorganizovat zejména automobilovou
dopravu.

Prostor návsi před zámkem
Zásadní bylo zrušit diagonální průjezd přes plochu, který obě části náměstí
rozděloval a devalvoval. Proto jsme vytvořili řešení, které místo dělí na dvě
rovnocenné části, které jsou však odlišné funkčním využitím. Před zámkem vzniká
reprezentativní parter. Voda je tu zastoupena pítky, kašnu zpět nevracíme. Místo
je využitelné pro konání hromadných akcí. Zatímco hodnotu zámku umocňujeme
volným prostorem rámovaným stromořadími lip, na druhé straně je ponechán
volný prostor pod korunami „sadu“, který ponechává volnost v pohybu, přináší
vertikálu a vytváří novou hmotu. Technologicky je v prostoru dlažeb i mlatu
navrženo konstrukční řešení kořenové zóny stromů pomocí kompozitních
skrytých roštů, které umožní dodláždění a použití zpevněných plochaž ke kmenu.
Prostor je pojednán pro případ, že zadavatel ve finále nebude nakloněn umístění
„infostánku“ do prostoru náměstí. Přestože je žádoucí podpořit veškeré funkce a
nové využití budov zmíněné v zadání druhého kola soutěže, toto oživení nebude
mít výrazný význam pro oživení prostoru náměstí samého. Jsme přesvědčeni, že
cykloturista i náhodný projíždějící potřebují mít důvod se zastavit, odložit bicykl
v dohledu, občerstvit se a informovat přímo v prostoru náměstí.

cyklostezka

viniční
terasy
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6
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Získat všechny informace v budově muzea vnímáme uživatelsky jako nepohodlné.
Nová restaurace se zahrádkou ve dvoře také nebude pro samotný život parteru
významná. Infostánek jsme s ohledem na zadání z řešení vyjmuli, přesto si
myslíme, že by v budoucnu měla tato možnost být ještě zvážena.

STROM NAVRŽENÝ
6

STROM STÁVAJÍCÍ - PONECHANÝ
STROM STÁVAJÍCÍ - K ODSTRANĚNÍ

II.

AXONOMETRICKÝ POHLED / M 1 : 500

Náves před farou s vodním prvkem
Do místa se automobilem přesuneme obytnou zónou jednosměrnou komunikací
z jižní části náměstí. Tento typ úpravy umožňuje výškové sladění povrchů a
využití různorodých přirozených profilů historické zástavby. U nádrže využíváme
maximálně současné konstrukce a přeměňujeme ji na přirozený biotop s částí
koupací a zónou čistící s vodními rostlinami. Funkce hasičské nádrže je možná
zachovat. Při komunikaci jsou chodníky vyneseny formou dřevěných mol. Prostor
je doplněn lavicemi k sezení v místech mola a místě navazujícím na chodník proti
faře. Před faru neumísťujeme kvůli cennému pohledu žádná parkovací místa.
Místo je využitelné ke konání církevních akcí.

Prostor u Kostelů sv. Kateřiny, sv. Ludmily spojený s terasami
Oba kostely „umisťujeme“ na velkoformátovou kamennou dlažbu. Symbolicky
připomínáme bývalý potok napájený vodou z přilehlé nádrže. Doplňujeme ovocné
stromy, mobiliář a stříhaný živý plot oddělující místo od přilehlé zástavby. Za
kostelem sv. Ludmily vkládáme dřevěnou lávku jako ochoz, který dotváří pěší
spojení. Zároveň tak vzniká vyhlídka na „viniční terasy“ pod kostelem sv. Ludmily.
V noci je celý prostor nasvícen zemními svítidly osvětlujícími fasády kostelů a
zdí teras. Vodní prvek a nástup na schodiště je akcentován jedním světelným
sloupem. Celá plocha je využitelná k církevním obřadům.
Terasy čistíme od náletové vegetace, vzájemně propojujeme a doplňujeme
ovocnými stromy, vinnou révou a mobiliářem. Pod terasami vzniká místo pro
parkování.

Prostor u hřbitova před Kostelem sv. Jana Nepomuckého a nástup na kozí
stezku k zbytkům hradu
Místo komponujeme jako travnatou plochu se zachováním reliktu lipové aleje
vedoucí ke hřbitovu. Nově vkládáme ohniště. Doplňujeme lavice a prostor
oddělujeme živým plotem od parkování u trafostanice, do jejíž blízkosti umisťujeme
přístřešek pro kontejnery s tříděným odpadem. Zahradu ZŠ odděluje živý plot.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ/ M 1 : 10 000

1

Přesunutý kříž z návsi zachováváme na svém místě, abychom podpořili
historickou stopu. Prostor komponujeme jako jeviště. Pěší cestu vedeme ke
kostelu a prstencem kolem hřbitovní zdi s vyhlídkami do údolí řeky. Cesta dále
navazuje na kozí stezku vedoucí ke zbytkům hradu. Samotnou kozí stezku
bychom v segmentech zachovali a v hůře schůdných částech vynesli pomocí
konstrukčního systému poloroštů. Obdobně by měly být řešeny i vyhlídky a trasy
přímo na bývalém hradu.
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1 JAVOR MLÉČ
2 LÍPA SRDČITÁ
3 DUB LETNÍ
4 SMUTEČNÍ VRBA
5 MORUŠE
6 JABLOŇ
7 TŘEŠEŇ

I. VELKOFORMÁTOVÁ KAMENNÁ DLAŽBA 30x50/70 cm
II. MLAT
III. ODSEKOVÁ DLAŽBA
IV. ŽULOVÁ KOSTKA 16x20 cm
V. ŽULOVÁ KOSTKA 12 x 12 cm
VI. MINERÁLNÍ OBALOVANÉ KAMENIVO SVĚTLÉ BARVY
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PŘÍČNÝ ŘEZ OKOLÍ MUZEA / M 1 : 250
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LEGENDA
1 LAMPA
2 SVĚTELNÝ SLOUP
3 LAVIČKA S OPĚRADLEM
4 LAVIČKA BEZ OPĚRADLA
5 LAVICE BEZ OPĚRADLA
6 LAVIČKA VLNA
7 PÍTKO
8 PIKNIKOVÝ STŮL
9 ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY
10 STOJANY NA KOLA
11 ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK
12 ODPADKOVÝ KOŠ
13 VITRÍNY
I. VELKOFORMÁTOVÁ KAMENNÁ
DLAŽBA 30x50/70 cm
II. MLAT
III. ODSEKOVÁ DLAŽBA
IV. ŽULOVÁ KOSTKA 16x20 cm
V. ŽULOVÁ KOSTKA 12 x 12 cm
VI. MINERÁLNÍ OBALOVANÉ
KAMENIVO SVĚTLÉ BARVY
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PŘÍČNÝ ŘEZ VODNÍ PLOCHOU / M 1 : 250
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SITUACE ŘEŠENÍ DOPRAVY

M 1 : 500
MATERIÁLY

KONCEPT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

kamenná dlažba 30x50/70 cm

minerální obalované kamenivo světlé barvy

kamenná dlažba 16x20 cm

mlat

kamenná dlažba 12x12 cm

pudopokryné rostliny - barvínek menší

kamenná dlažba odsek 10-25 cm

modřín

PŘECHODY MATERIÁLŮ

odseková dlažba - kamenná dlažba 16x20 cm

odseková dlažba - kamenný obrubník odseková dlažba - kamenná kostka, detaily mobiliáře

Doprava
Koncept dopravy minimalizuje na místních komunikacích jízdní profily a podpoření pěší trasy při zachování
komfortní obslužnosti území. Parkovací místa jsou logicky umístěna při vstupu do území. V prvním případě
přímo na náměstí a dále je větší možnost parkování v prostoru před Kostelem sv. Jana Nepomuckého.
Krátkodobě parkování autobusů je umožněno nedefinovanou avšak dlážděnou plochou v přímé návaznosti
na parter zámku. V souvislosti se záměrem vybudování ubytovacích kapacit v objektech u fary vkládáme do
prostoru u zahrady ZŠ plochu pro možný nástup a výstup návštěvníků se zavazadly z autobusu.
Celek místních komunikací byl navržen do obytné zóny. Tato zóna se jeví jako nejvýhodnější v použití
stavebních úprav zvláště v severní části místních komunikací. Je vymezena přechodovým místem se zvýšeným
prahem a v dalších případech trvalým dopravním značením. Kvůli přímému spojení mezi návsí a prostorem
před kostely sv. Kateřiny a sv. Ludmily byla navržena jednosměrná komunikace doplněná chodníkem a v
části blíže ke kostelům trasou po mole u vodního prvku. V obytné zóně je smíšený pohyb auto, cyklo i pěší
dopravy. Hlavní páteřní obslužná komunikace při severní lince náměstí je obousměrná.
Zvolený prostorový koncept nového směru průjezdu přes náves umožňuje umístění dvou zastávek, které se
stávají nedílnou součástí konceptu, aniž by narušili architektonické a vizuální kvality návsi.

Použité materiály
Chodníky – odseková dlažba žulová s nádechem do pískové, pochozí konstrukce
Vjezdy - odseková dlažba žulová s nádechem do pískové, pojížděná kontrukce
Komunikace – minerální obalované kamenivo světlé barvy
Parkovací plochy – žulová kostka 12x12 cm
Zastávky – žulová kostka 16x20 cm
Přechodová místa a přechody žulová dlažba patřičného zbarvení
Značení bezbariérového pohybu pomocí barevnosti a různé textury žulové dlažby
mlatové plochy – z bílého vápeného kameniva
Prostor kolem kostelů – velkoformátová dlažba žulová
Mola – modřínová
Lavice – modřínové
Ohniště – vydlážděné z odsekové dlažby
Přístřešek na popelnice z modřínových hranolů
Zahrazovací sloupky a stojany na kola – kovové s antracitovým nástřikem
Veřejné osvětlení - Led diodové s kónickými sloupy antracitové barvy

3

trávník - mlat

velkoformátová dlažba - odsek - dlažba 16x20

odsek - dřevo - dlažba 12x12

Mobiliář a osvětlení
Lavičky jsou subtilní, s opěradly pro pohodlné sezení, světlé barvy, která ladí s mlatem. Dále jsou navrženy
dřevěné lavice složené z více segmentů, v případě potřeby jsou lehce demontovatelné.
Dalším prvkem jsou kamenné piknikové stoly na prostřední terase a v prostoru ohniště u kostela sv. Jana
Nepomuckého. Počítáme také s umístěním stojanů na kola, odpadkových košů a vitrín pro zveřejňování
obecních informací.
Osvětlení bylo vybráno s ohledem na venkovské prostředí, zároveň je však soudobé. Dále užíváme zemní
svítidla pro nasvětlení fasád kostelů a vytvoření noční atmosféry nepřímým odrazovým světlem. Třetím
typem jsou světelné sloupky do výšky cca 100 cm podél vstupní cesty ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.
Před kostelem sv. Ludmily byl záměrně umístěn velký světelný jednoduchý sloup.
INFO STÁNEK

Vegetace
V návrhu jsme se snažili zachovat současné cenné stromy, které jsme doplnili novou strukturou dlouhověkých
a středněvěkých stromů. V rámci náměstí si dovolujeme vzhledem k založení nových prostorových vztahů
stávající stromy nahradit novou výsadbou, která v některých místech nahrazuje současné jedince sice
vzrostlé, ale zdravotně ne v optimálním stavu. Stejně tak jsme pracovali s měřítkem, jako kosterní stromy
byly použity lípy a duby. Doplňujeme i stromy ovocné – jabloně, hrušně, moruše, které mimo jiné odkazují
na biblickou symboliku a jsou v souladu s venkovským charakterem místa. U přírodního koupacího bazénu
je doplněna smuteční vrba.
Trávníky jsou pobytové parkového typu.
Záměrně nenavrhujeme větší plochy trvalkových záhonů z důvodu náročnosti na údržbu. Keřů využíváme
pouze pro živé ploty.
c)
Popis hospodárnosti a ekonomické (finanční přiměřenosti) zvoleného řešení
Navržené řešení umožňuje etapizaci v čase. Díky použití přírodních materiálů je předpokládaná poměrně
dlouhá životnost řešení. Koncept je maximálně jednoduchý a je oproštěn od prvků, které by byly neúčelné.

NÁVRH Z I. KOLA
INFO STÁNEK - PŮDORYS A POHLED, M 1 : 100

d)
Případné zdůvodnění specifických částí řešeného území
Za důležité považujeme v následné etapě zřízení „kozí stezky“ od kostela sv. Jana Nepomuckého na zbytky
hradu. Cesta maximálně užívá současných tras, v místě roklí a zúžených profilů jsou navrženy poroštové
systémy se zábradlím.

‘‘Revitalizace historického jádra obce Tetín’’

Infostánek - kavárna - wifi - veřejné toalety
Objekt byl koncipován jako zděná budova s větranou modřínovou
fasádou a vegetační střechou.
Díky sdružení výše zmíněných funkcí je dostatečně zajištěna
provozuschopnost a opodstatněnost tohoto objektu uprostřed
náměstí, který se může stát centrem setkávání místních i
reprezentativním bodem pro návštěvníky.

LAVIČKA S OPĚRADLEM - MODŘÍNOVÉ LATĚ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + VYPALOVACÍ BARVA
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 10

ODPADKOVÝ KOŠ - TAHOKOV
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 10

PÍTKO - NEREZ
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 10

LAVIČKA -VLNA S OPĚRADLEM - MODŘÍNOVÉ LATĚ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
NÁVRH - M 1 : 10

ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
OCEL + VYPALOVACÍ BARVA
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 10
STOJAN NA KOLA - NEREZ
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 10

LAVIČKA BEZ OPĚRADLA - MODŘÍN
NÁVRH - M 1 : 25

PIKNIKOVÝ STŮL A LAVICE - DUBOVÉ LATĚ,
KAMENNÁ DESKA A STOJNY
NÁVRH - M 1 : 25

LAVIČKA BEZ OPĚRADLA
DETAIL - M 1 : 10

200

KRYT NA KONTEJNERY - OCELOVÁ KOSNTRUKCE, MODŘÍNOVÉ LATĚ, VEGETAČNÍ STŘECHA
NÁVRH - M 1 : 25

200

ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK - OCELOVÁ KOSTRUKCE, MASIVNÍ DŘEVO, TVRZENÉ SKLO
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 25

VITRÍNA - OCELOVÁ KOSNTRUKCE, KALENÉ SKLO
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 25
200

218

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA - BARVA ANTRACIT
TYPOVÝ VÝROBEK - M 1 : 25
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DETAIL ŘEŠENÍ VODNÍHO PRVKU U KOSTELA SV. LUDMILY A SV. KATEŘINY
NÁVRH - M 1 : 10
Symbolicky připomínáme bývalý potok napájený vodou z přilehlé nádrže.
V době normálního průtoku jde o otevřený kanálek, který je výškově naladěn vůči
okolnímu prostoru. V době přívalových dešťů přebytečnou vodu odvádí boční
přepadové potrubí před vtokem do kanálku. Do tohoto potrubí ústí i přepad na
jižním konci otevřeného kanálku.

129

Převýšení samotného dna kanálku je naladěno tak v mírném sklonu, aby i v
případě, že se investor rozhodne napojit tento systém na cirkulační systém
biotopu hasičské nádrže, nebude těžké a energeticky náročné tento okruh
cirkulace vybudovat s nízkou spotřebou energie cirkulačních elektromagnetických
čerpadel. Vodní prvek tak bude moci fungovat i za doby sucha.

L

2X50°
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129

242

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
L
TYPOVÝ VÝROBEK - 3M 1 : 10
242
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