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Anotace:
Základní urbanistickou hodnotou v území je vertikála stavby kostela a stále čitelný charakter lánové
vesnice s loukami, které se táhnou vzhůru svahem. Další dominantu v dálkových pohledech tvoří budova
základní školy. Po obou stranách řešeného uzemí tak shodně vzniká situace, kdy drobnější zástavba organicky vyrůsta kolem jedné dominantní hmoty. Mezi těmito strukturami pak středem pozemku proniká
volná krajina. Tuto hodnotu bychom rádi uchovali a dále rozvinuli. Obě nové budovy se proto ke svému
kontextu staví s respektem. Jejich ortogonální orientaci k uličnímu prostoru dále ovlivňuje zejména
terénní konfigurace.
Oproti očekávání však novostavbu mateřské školy umisťujeme k již existujícímu veřejnému prostoru u
hřbitova a seniorské bydlení naopak na planinu u tenisových dvorců. Toto rozhodnutí má zásadní přínos
pro celé spektrum problému, které je v území nutné vyřešit.
Malý a členitý objem budovy mateřské školky v ulici “u hřbitova” vhodně doplňuje drobnější zástavbu rodinných domů nad hřbitovem a zároveň definuje nový veřejný prostor “návsi”. Zachován zůstává i
dominantní charakter kostela, protože meřítkově drobná stavba školky mu nijak nekonkuruje. Z hlediska
veřejného prostoru ho naopak pomáhá zapojit do širšího kontextu. Celým územím je protkána síť drobných veřejných prostorů, zahrad i zastavení v krajině.
Seniorské bydlení svým trvale obytným charakterem vhodně doplňuje rozvojovou lokalitu nad tenisovými
kurty. V porovnání s typologií mateřské školy jde o objemově větší stavbu. Koncepční umístění tohoto
objemu na planinu u tenisových dvorců jednak umožňuje v dálkových pohledech posunout tuto stavbu do
druhého plánu, zároveň však umožnit co nejlepší výhled do krajiny. V území tak nadále vyniká především
charakteristická silueta bývalé základní školy, která nyní rovněž slouží k bydlení. Předzahrádky seniroského bydlení a zahrada bývalé školy pak území vhodně zobytňují.

Průvodní zpráva:
Dálkové pohledy
V dálkových pohledech obě stavby vhodně doplňují kompozici stávajících budov na jihu i severu území.
Mezi nimi zůstává zachován i pás volné krajiny, která mezi nimi proniká až k silnici. Tento zelený střed
je žádoucí v území zachovat a z tohoto důvodu jsou oba domy situovány do co nejnižší polohy, která tuto
“zelenou” nálevku pomáhá artikulovat. Objemově větší dům seniorského bydlení je pohledově umístěn až
v druhém plánu za budovou základní školy. Novostavba mateřské školy se díky svému drobnému měřítku
a již existující aleji stromů pohledově rovněž uplatňuje jen velmi minimálně. Zelené střechy obou staveb
rovněž pomáhají pohledově splynout s charakterem okolní krajiny.
Krajina
Vycházíme z topografie terénu, citlivě navazujeme na táhlý svah jak vegetační masou po povrchu, tak
v prostoru. Veškeré krajinářské zasahy jsou decentní. Nové objemy stromů mají svou funkci estetickou,
ale také krajinářskou (pomáhají zadržovat vodu, bránit erozi, chránit stavby). Veškerý sortiment je místně
domácí. Plochy jsou extenzivního charakteru. Založené na přírodě blízkém managementu údržby, oběhu
živin, podpoře biodiverzity. Nakládáme s dešťovými vodami a efektivně je využíváme k zavlažování. Nové
veřejné prostory a krajinářsky volně pojatý svah se mají stát kulisou veřejného života, kulturně-edukační
platformy. Skupina stromů u domova seniorů může posloužit komunitní zahrádce seniorů nebo komukoliv z obce, stejně jako divé volně žijící zvěři. Podporujeme biodiverzitu druhovou skladbou dřevin a směsí
travinobylin. Cílem je zdravá krajina.
Bezbariérovost
Zásadním rozhodnutím pro umístění novostaveb oproti předpokladu, obsaženého v zadání bylo i kritérium bezbariérovosti. Umístění seniorského centra na planinu u tenisových dvorců nyní umožňuje zcela
bez bariér rozvinout pestrý společenský život v předzahrádkách, které se volně spojují s okolní krajinou.
Z hlediska bezbariérovosti je výrazně příznivější také sklon samotné ulice “u kurtů” s přilehlým parkovištěm. Také spojovací cesty napříč územím ke kostelu jsou vhodně vedeny po vrstevnici.
Veřejný prostor
Velká část akcí, pořádaných v obci je orientovaná na rodiny s dětmi. I z tohoto důvodu považujeme za
vhodnější, pořádat veřejné akce v blízkosti školky, která poskytuje jak zázemí profesionální kuchyně s
externím výdejem jídla, tak možnost využití sborovny, vstupní haly a veřejného wc. Synergii školky s nově
navrženou návsí podporuje i časově omezený provoz školky v průběhu dne i týdne. O svátcích a nedělích
je budova jednoduše k dispozici, aniž by probíhající akce někoho rušila. Ve všední den odpoledne zde pak
mohou probíhat například dětské kroužky, či další aktivity, které pomohou stávající veřejný prostor před
budouvou oživit a využít.
Parkování
S ohledem na malé měřítko zástavby je důležité efektivní řešení dopravy v klidu tak, aby v území nevznikaly velké exponované plochy určené k parkování. S ohledem na již zmíněný denní provoz školky je výhodné, umístit tuto stavbu do ulice “u hřbitova”. Její parkoviště je totiž pouze dočasným parkováním a vozidla
zde budou stát pouze po dobu příchodu a odchodu dětí do školky. Vzhledem k délce ulice “u hřbitova” je
rovněž umožněn nárůst parkovacích stání po dostavbě druhé třídy. O víkendech a svátcích je pak parkoviště k dispozici jako rezerva pro parkování návštěvníků. V obou případech však v území nebudou trvale
stát zaparkovaná vozidla, jako tomu může být v případě seniorského bydlení. Toto parkoviště je naopak s
ohledem na bezbariérovost umístěno na ploché části planiny a vzhledem ke konečnému počtu stání i lépe
navrženo pro potřeby trvalého parkování.

Doprava
Křižovatka k ulici “u kurtů” představuje z dopravního hlediska nevhodný typ křížení a v případě umístění
mateřské školy na původně předpokládané místo by zde během ranní a odpolední špičky vznikalo mnoho nepřehledných až nebezpečných situací. Umístění mateřské školy do ulice “u hřbitova” naproti tomu
umožňuje mnohem přehlednější a plynulejší řešení dopravy. Navržena je obousměrná dvoupruhová
komunikace (M02K/6/6/30), která dále navazuje na příčné parkování. Ulice “u kurtů” ve spojení s novostavou seniorského bydlení naopak umožňuje realizovat úspornější typ vozovky. Jedná se o obousměrnou jednopruhovou komunikaci s výhybnami (M01K/3,5/3,5/30), které v maximální rozteči 80 m umožňují
míjení vozidel. Vzhledem k charakteru i kapacitě zástavby zde nebude vznikat dopravní špička a jednotlivé výhybny zároveň umožňují efektivní řešení parkování, rozšíření prostoru před bočním vstupem
základní školy a obecně zklidnit dopravu v ulici s přilehlým dětským hřištěm.
Technická infrastruktura - kapacita kanalizace
Kompaktnost objemu - ekonomika stavby, duchodak je propojen interierove suchou nohou a predevsim
naprosto bezbarierove vcetne predzahradek, vstupnich i spolecenskch prostoru. Komunitní bydlení seniorů v podobě kompaktního domu je z ekonomického a provozního hlediska výhodnější volbou.

Mateřská školka
Malý a členitý objem budovy mateřské školky v ulici “u hřbitova” citlivě reaguje na okolní strukturu
zástavby. Svým průčelím se otevírá do veřejného prostoru nové návsi. U hlavního vchodu se mezi jejími objemy formuje malý dvorek do kterého se kromě vstupní haly otevírá i sborovna, využitelná jako
společenská místnost. Třída mateřské školky je navržena s vloženým patrem, které zvětšuje jeho podlažní plochu při zachování minimálního objemu stanoveného vyhláškou. Toto řešení je z hlediska efektivity výhodnější než provedení bez spacího patra. Převýšená hmota budovy se sklonitou střechou kromě
vhodného členění interiéru umožňuje rovněž lépe reagovat svažitost okolního terénu.
Seniorské bydlení
Novostavba seniorského bydlení je navržena jako kompaktní horizontální hmota na planině u tenisových
dvorců. Navrhované řešení umožňuje těsnou provozní provázanost i bezbariérovost všech jejích provozů a
to včetně bezprostředního okolí s předzahrádkami, veřejným prostorem a parkovištěm. Jednotlivé jednotky jsou plošně koncipovány o velikosti 33m2 což je cca poloviční plocha mezi minimálním “nemocničním
pokojem” o ploše 25m2 a maximální výměrou jednotky, podporovanou z dotačního titulu Kodus pro realizaci komunitního bydlení pro seniory. Společná chodba se po své délce otevírá do jednotlivých zákoutí
a tvoří v celém intériéru množství společných prostor. Hlavní společenská místnost s výdejem jídla je
situována v blízkosti vstupu.
Každá jednotka má přímý přístup do předzahrádky s výjimkou bytových jednotek v patře, které však kromě balkonů mají k dispozici ještě střešní terasu na vegetační střeše. Budova je koncipována jako moderní
energeticky úsporná dřevostavba.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA, SENIORSKÉ BYDLENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
CENTRA OBCE JEŘMANICE
TABULKA BILANCÍ
UŽITNÁ PLOCHA
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
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umývárna / wc / sprcha / skládek
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zahrada seniorského bydlení

kurty

SENIORSKÉ BYDLENÍ
amfiteátr

MŠ

zahrada MŠ

soukromá
zahrada

kurty

hřiště
hřiště

náves
prostor před
hasičárnou
soukromá zahrada

kostel

předprostor
kostela

prostor před
úřadem

koncepce - schémata - principy
urbanismus

OTEVŘENÝ PROSTOR
- DO ŠIROKÉHO ÚDOLÍ

odvozeno od principů a zásad urbanistické kompozice - sídlo v širokém údolí Jeřmanice
- dálkové pohledy na důležité body zůstávají zachované
- siluetu sídla zůstává zachovaná, popřípadě jiné dominanty, horizonty,
- malé až střední měřítko
- pohledové osy a průhledy - komponované vztahy v území posilujeme

AUTENTICITA - TYPIČNOST

- ctíme převýšení, spád, členitost, orientaci vůči světovým stranám, výškové hladiny
- pracujeme s vyhlídkami - pohledové osy - průhledy
- respektujeme chráněné pohledy a pohledové horizonty - lokalita viděná z protějšího
kopce a naopak
- výškové dominanty, zejména ty historické zůstávají dominantami a podporují orientaci v sídle tj. orientace v sídle dle polohy historického jádra
- dbáme na to, aby nebylo porušeno panorama nevhodnou výškovou hladinou nebo
nevhodnou dominantou - v určitém panoramatu sídla využváme záměru pro jeho
zvýraznění

MALÉ A STŘEDNÍ
MĚŘÍTKO

- dbáme na kompaktnost sídla, využívat k tomu mimo jiné zeleň v sídle - pohledově
propoujeme
objekty pomocí vyšší zeleně
- zeleným prstencem kolem sídla citlivě přecházíme do krajiny
- polohu centra/subcentra zdůrazňujeme vyšší zelení, ideálně tradičními dřevinami,
např. lípami atd. (okolí kostela, hasiřská sbrojnice
- ochrana krajinného rázu II stupeň
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NÁŘADÍ

BYLINKY

ZÁHON

PROSTOROVÝ KONCEPT
= soukromý - poloveřejný - veřejný prostor
privátní prostor - přechází do sdíleného prostoru a dále
do veřejného prostoru
= soukromý - poloveřejný - veřejný prostor

ZELENINA

PRIVÁTNÍ PROSTOR:
soukromí zajišťují paravány
pohodlí - teplo, stínění proti slunci, proti průvanu
léčivé byliny ke konzumaci
klid

LAVICE

SPOLEČNÁ
TERASA

SOUKROMÉ
ZAHRÁDKY
TERASA

SDÍLENÝ PROSTOR:
komunitní zahrádka - možnost pěstovat sezonní zeleninu,
léčivé byliny
setkání více obzvatel domova a jejich návštěv,
vstup přes branku (jen s rezidentem)
- místo pro aktivitu i odpočinek

- pozvolný přechod do veřejného - brankou
- členění prostoru pomocí živých plotů a vyvětvených keřů

půdorys
seniorské bydlení

půdorys 2NP 1:200

BYT 12

BYT 10

BYT11

BYT19

POBYTOVÁ CHODBA

TERASA

půdorys 1NP 1:200

TECH.MÍSTNOST
SKLADY

BYT 5

BYT 1

BYT 3

TERASA

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

ÚKLID

WC
BEZBARIÉROVÉ

POBYTOVÁ CHODBA

BYT 8

BYT 7

BYT 6

BYT 4

BYT 2
ZÁDVEŘÍ

ZÁZEMÍ PRO SLUŽBU

řez, pohled
seniorské bydlení

řez 1:200

pohledy 1:200
východní

severní

západní

jižní

schéma provozu
seniorské bydlení

provoz seniorského bydlení 1:100

TECH.MÍSTNOST
SKLADY

BYT 5

BYT 1

BYT 3

prádelna

TERASA

ÚKLID

WC
BEZBARIÉROVÉ

POBYTOVÁ CHODBA

BYT 7

BYT 6

BYT 4

BYT 2
ZÁDVEŘÍ

ZÁZEMÍ PRO SLUŽBU

schránky

BYT 8

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

vizualizace
seniorské bydlení

vizualizace
seniorské bydlení

udržitelnost
seniroské bydlení / mateřská škola

řez mateřskou školou

u

n
teré
n
o
l
sk

řez seniorských bydlením

úprava veřejných prostranství
situace 1:200
jezdecké schody

venkovní čítárna knihovny
venkovní čekárna OÚ
mobilní stolky židle
sedací lavice

obecní úřad a kostel sv. Anny

centrální rastr

korýtko s vodou
- ododvodnění
mlatové plchy
voda zasakuje
k lípě

nutno
vyjednat vyjímku pro
výsadbu stromu
křížek
s bylinami
dlážděná plocha

přemístěná vývěska

ulice ‘‘u hřbitova’’

ulice ‘‘u kurtů’’

veřejná prostranství

veřejná prostranství

půdorys 1:200

půdorys 1:200

PROSTOROVÝ KONCEPT

PROSTOROVÝ KONCEPT

parkovací stání oddělená linií okrasných travin a stromem

výsadby jehličnanů nahrazeny stanovištně vhodnými listnatými

současná alej pryč

hřiště rekonstruováno

vedení osvětlení atd

návaznost na alej - pěší paralelně silnice až nahoru k historické cestě - akcent na křížení

povrch?
protažení k poslední parcele? - pak ale zahovat prostor pro pěší na J
obecní výsaba před ploty RD? - krytí plotů
vyřešit křížení cest před kostelem - akcent u kostela? nová výsadba u kostela

vegetace
veřejná prostranství
typy vegetačních prvků a jejich specifikace

bylinný trávník
přírodě podobné travinobylinné směsi
dlouhý interval seče

původní druhy dřevin
zvyšují rozmanitost živočichů a roslin

barevné spektrum rostlin
v průběhu roku

ovocné druhy pro konzum
na zahradách bytových jednotek
a na komunitní zahradě
domova seniorů
barevné spektrum
rostlin v průběhu roku

barevné spektrum rostlin
v průběhu roku

květnatá louka
travinobylinné směsi
dlouhý interval seče
zadržuje vláhu
zvyšuje rozmanitost živočichů a
barevné spektrum
rostlin v průběhu roku

štěrkový trávník
pro méně frekventované pěšiny
přírodě podobný vzhled
barevné spektrum rostlin
v průběhu roku

bylinkové partie u zahrad bytových
jednotek domova seniorů
ovocné keře na zahradách
barevné spektrum
rostlin v průběhu roku

krajinářská kompozice
urbanismus / krajina
strategie prostorového uspořádání prvků
- držíme se souvislostí a zachováváme podstatu věcí
- volíme extenzivní charakter vegetačních prvků
- volíme extenzivní management vegetačních prvků
- doporučujeme stanovišťně původní rostlinné druhy (autochtonní vegetace) - důraz na původní charakter lokality
(autenticita)
- v krajině i rostlinách v ní dodržujeme malé (střední) měřítko
- vytvářením biotopů podporujeme biodiverzitu krajiny
- estetiku krajinné kompozice považujeme za nezbytnou
- respektujeme přírodu a volnou krajinu
- vytváříme vrstevnatost prvků v prostoru - hmotové hladiny vytváří hierarchii prostoru - dominantou zůstává kostel
sv. Anny a k němu jsou komponované pohledy (průhledy vegetací)

šipky značí nové vazby a vztahy

TERÉNNÍ MODELACE - AMFITEÁTR - PROSTOR PRO SETKÁNÍ - PROSTOR PRO SOUKROM - (níže pohled shora)

CESTY MEZI NESEKANÝMI PARTIEMI - (níže pohled shora)

PŘÍRODNÍ HERNÍ PRVKY PRO DĚTI, FYZICKY NENÁROČNÉ AKTIVITY PRO SENIORY, PODPORA POBYTU NA ČERSTVÉM VZDUCHU

PARKOVIŠTĚ A JEHO ODCLONĚNÍ - štěrkové trávníky - každé parkovací stání oddělené linkou travin - parkování u kostela v žulové kostce se spárou - pohled shora

EXTENZIVNÍ SAD - krmítka vyrobená dětmi s jejich rodiči v MŠ - společné věšení na stromy - pohled na sad shora

paleta materiálů

autentické stavební materiály veřejných prostranství

domácí druhy ovoce v sadu

dlouhověkké mohutné dřeviny - kotvy v krajině

u křížku u věže kostela sv . Anny

skica - hledání atmosféry

skica - hledání atmosféry

skica - hledání atmosféry a charakteru

předprostor kostela sv. Anny
Stoupáme po cestě kolem kostela do území.

přeprostor obecního úřadu

nadhledová skica - hledání atmosféry

fotografie

fotografie

