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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, M 1:2000
Urbanistické začlenění do struktury hospodářských dvorů v okolí jako odkaz na vesnický ráz sídla. 
Vytvoření pěšího průchodu plánované zástavby v záhumením prostoru obce.

SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, M 1:500
Rozdělení navrhovaných ploch do veřejných reprezentativních ploch, prostor zeleně a manipulačního prostoru technických 
služeb. Navrhujeme nové řešení křižovatky se čtyřmi rameny se zachováním hlavního tahu obcí.

AXONOMETRICKÉ ZOBRAZENÍ NÁVRHU, M 1:500
Jasná organizace prostoru. Podlouhlý dům se zázemím technických služeb vymezuje reprezentativní dvůr oproti manipulační 
ploše technický služeb. Dům se stanicí dobrovolných hasičů je umístěný v čele dvora. Místnost klubovny je orientována do 
parkové plochy směrem k hlavní komunikaci. Mezi domy je zachována prostupnost územím.

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR
NOVÉ ZÁZEMÍ HASIČŮ A TECHNIC-
KÝCH SLUŽEB OBCE S ODKAZEM 
NA TRADIČNÍ VESNICKOU ARCHI-
TEKTURU.
Pro historické centrum obce jsou typické uzavřené formy hos-
podářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. 
Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládá budova Domu služeb, 
která je úhelným kamenem celého obecního prostoru. V jeho 
druhém plánu navrhujeme nový reprezentativní prostor, který 
bude sloužit pro nástup do Domu služeb a poskytne nové záze-
mí dobrovodlným hasičům a pracovníkům technických služeb.

Východiskem návrhu je tradiční uzavřený charakter hospodář-
ského dvoru přiléhajícího k hlavní budově. Dvůr definují budovy 
vystavěné do semknutého celku a tvořící klidovou zónu areálu. 
Hlavní vstupy do domů jsou veden z prostoru dvora. Plocha 
dvoru je dimenzována pro 15 parkovacích stání a zároveň slou-
ží pro příjezd hasičského vozidla. Zasobování pošty je rovněž 
řešeno ze dvora a má své vyhrazené stání. Stromy vysazené 
mezi parkovací stání dávají prostoru lidské měřítko.

Dlouhý objekt se zázemím technických služeb pohledově 
odděluje pobytový reprezentativní prostor od manipulační a 
skladové plochy v zadním plánu řešeného území. Stanice dob-
rovolných hasičů stojí včele dvoru a je orientována ve směru 
příjezdu. Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru 
ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována více učelová klu-
bová místnost hasičů. Podél východní hranice území ponechá-
váme volný pás zeleně s možností pěšího propojení suburbií v 
záhumením prostoru obce.

Jednotný vzhled objektů odkazuje na tradiční konstrukční řeše-
ní vesnické hospodářské budovy. Zděné pilíře podpírají ocelo-
vou konstrukci valbové střechy s krytinou z profilovaného ple-
chu.

Vytápěné prostory jsou zaizolovány zevnitř konstrukce pomocí 
skladebného systému PUR panelů. Sjednocená barevnost v 
celku i detailu zvýrazňuje společenské poslání v rámci obce.
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