
Vize rozvoje obce
Tuchoměřice

2016



Cíl naší práce:

Cílem tohoto dokumentu je ukázat ideální směřování 
rozvoje obce pro několik desítek příštích let. Práce nahlíží 
na obec jako na celistvý organismus, tudíž jednotlivá 
řešení vzájemně souvisejí a dohromady vytváří jeden celek. 
Urbanistické záměry jsou zde řešeny pomocí řady menších 
architektonicko-krajinářských zásahů. Práce předkládá   

různorodé návrhy, variantní řešení i kontroverzní nápady. 

Obsah této práce je založen na výsledcích ankety mezi 
občany a slouží jako podklad pro diskuzi vedení obce a 
občanů o budoucnosti Tuchoměřic. Návrhy jsou vytvořeny 
odbornou architektonickou kanceláří, jenž usiluje o vnější 

pohled na problémy obce.

Prosím, berte vizi rozvoje jako vizonářský náhled na Vaši 
domovinu. Návrhy obsažené v této práci neznamenají 

realizaci.

Bez vize není budoucnost.

Děkujeme, 

tým architektů City Upgrade.



Řešená místa ve Vizi rozvoje obce Tuchoměřice



Seznam řešených míst ve Vizi rozvoje obce Tuchoměřice

makro měřítko:

1) Únětický potok, protipovodňová opatření
2) krajina, cesty, trasy
3) koncepce horizontů
4) zastavěnost území a plánovaný rozvoj
5) doprava v obci
6) veřejné prostory, chodníky a cesty v obci, propojenost obce
7) sady, lomy a jejich využití
8) školství a vzdělání

detailní řešení:

9) hlavní náves pod klášterem
10) rekonstrukce budovy Sokola na obecní úřad
11) bytové domy s obchody a službami na návsi
12) obecní plovárna
13) nová budova základní školy a ZUŠ
14) rozvoj a přístavba MŠ
15) obnovený mlýnský náhon
16) horní náves, předprostor kláštera
17) vnější nádvoří kláštera
18) budova knihovny, obchodu a kavárny
19) malé venkovní divadlo
20) obecní sad u kláštera
21) koncepce klášterních zahrad
22) rekonstrukce obecní restaurace (U Nás), předprostor hospody, nový bytový dům
23) rekonstrukce současného obecního úřadu na policejní kancelář, poštu
24) koncepce domu s pečovatelskou službou v Kněžívce
25) malá náves u kapličky sv. Václava v Kněžívce
26) náves v Pazderně
27) koncepce hřbitova
28) rozvoj sportovního areálu Tuchoměřice



1. Únětický potok a jeho okolí

Řečiště Únětického potoka s krajinnými návaznostmi
 
Obce v ČR jsou velmi často zakládány poblíž vodních toků. V 
Tuchoměřicích je to Únětický potok, který pramení nedaleko nad obcí v 
Kněževsi. Potok je základním kompozičním prvkem Tuchoměřic, určuje 
zástavbu i tvar samotného údolí, v němž se obec nachází.Energie 
toku byla od pradávna využívána starými mlýny, které spoluvytvářely 
duch místa. Potok s obcí a údolím tvoří harmonický celek. Historický 
vývoj však tuto rovnováhu porušil a přetvořil potok v nebezpečný 
živel. Únětický potok trpí přívalovými vlnami a celkovou erozí břehů. 
Příčiny problémů byly započaty kolektivizací majetku, spojováním polí, 
zničením remízů, odlesněním a nevhodným hospodaření s půdou. Vše 
dovršila 60. léta a vybudování vyústění dešťové kanalizace z letiště do 
potoka. Současné plošné zastavování zemědělské půdy s nárůstem 
zpevněných ploch vede k prohlubování této krize.

Poloha Tuchoměřic mezi zdrojem bleskových povodní a retencí 
způsobuje, že přívalová vlna proteče obcí a posléze je zachycena v 
polderu. Maximální průtok Únětického potoka v obci je kalkulován na 
hodnotu 13,6 m³/s (= 8,6 m³/s max. povolený průtok z letiště + 10 letá 
voda v potoce). Letiště VH údajně maximálního průtoku 8,6 m³/s nikdy 
nedosáhlo.

Inspirace: lávky na zátopových loukách

Schéma navrhované situace



Přívalová vlna vzniká v období přívalových dešťů a rychlých průtrží mračen, tj. duben – 
září. Hrozbou je velký srážkový úhrn na jednom místě (letišti) v krátkém čase. Z tohoto 
důvodu vznikne blesková přívalová vlna, která může být nebezpečím pro obyvatele obce. 
Mimo tyto měsíce se hladina potoka zvyšuje úměrně k dešťovým srážkám. Průtok v potoce 
může být zvýšen (v ČR běžný jev), ale nehrozí přívalová vlna. Zvýšená hladina potoka není 
nebezpečím.

Přívalová vlna značně eroduje břeh a v r. 2008 nastala jeho částečná oprava. Touto 
rekonstrukcí se rychlost i účinek přívalové vlny paradoxně zvětšily, opravením toku a 
odstraněním překážek se zrychlil průtok. To vedlo k vytvoření varovného sytému na 
Únětickém potoce v obci, který je aktivován při zvýšení hladiny nad 50 cm u polderu za 
obcí. Četnost přívalových vln vedla letiště ke zvětšení zádržných nádrží na potoce. Výstavba 
započala v r. 2014 a v r. 2015 byla kolaudována. Záchytné nádrže byly zvětšeny na 13 350 
m³. Dnešní výměra odvodňované plochy letiště do okruhu Sever je 164 ha.

Informace o četnosti přívalových vln lze v současnosti získat pouze ze zdrojů letiště. Povodí 
Vltavy má za obcí měřící stanici, která bohužel měří jen změnu výšky hladiny, avšak neměří 
průtok, který je základním ukazatelem množství vody, záplav a přívalové vlny. Údaje z 
letiště jsou udávané před záchytnými nádržemi a neobsahují reálný stav potoka, ale pouze 
vypouštěnou vodu z letiště (Únětický potok totiž neprotéká letištěm, ten do něj pouze 
vypouští vodu). Přlivová vlna proteče obcí 2 - 5 x za rok.

Stavby ŘSD na dálncii D7 dešťovou vodu do potoka neodvádějí. Most nad Tuchoměřicemi 
svojí plochou 0,07 ha a vsakovacími nádržemi nemá na přívalovou vlnu prakticky žádný vliv. 
Budoucí vývoj na D7 (zvětšení plochy kanalizované silnice) není v tomto úseku plánován.

 
Pro řešení problému přívalové vlny navrhujeme:

1) Bližší spolupráci s povodím Vltavy.

2) Bližší spolupráci s letištěm.

3) Zvýšení důležitosti vsakování vody v místě srážek. Všechny nově budované stavby a 
zpevněné plochy by měly mít vlastní systém hospodaření s dešťovou vodou. Součástí 
stavebního povolení bude i kontrola vsakovacích systémů staveb.

4) Doporučujeme vybudovat přírodní vsakovací nádrže a přehrádky v katastru obce. a to 
konkrétně v místě bývalého rybníka za parním mlýnem a v místech přírodní rokle v Kněžívce. 
Bývalý rybník může být prohlouben a osázen vegetací, která dokáže občasným záplavám 
odolávat. V hlubokém korytě potoka v těchto místech lze vybudovat záchytné přehrádky. 
Tento bod však záleží na domluvě s majiteli či odkoupení pozemků obcí.

5) Částečné obnovení neregulovaného toku v polderu. Funkce polderu je zachována, 
potok vede skrze něj. Obnovením přirozeného toku se zlepšuje řada parametrů, například 
prodloužení délky toku, vsakování vody, oživení flóry a fauny, zadržování vody v krajině, 
zlepšení situace spodních vod atd. Problémem je, že polder je dnes pojímán jako prázdná 
nádrž a potok jako strouha. Nové pojetí této nádrže s živočichy, rostlinami, tůněmi a 
meandrujícím potokem je tudíž špatně realizovatelné.

Výhody revitalizace vodních toků vmístech, kde je to možné
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/191/024598.pdf?seek=1406791766



1. Únětický potok a jeho okolí: vsakovací nádrž a přehrádky u bývalého parního mlýna

Vsakovací nádrž za Parním mlýnem
 
Únětický potok  se za parním mlýnem stáčí do hluboké rokliny. Nad 
ní se nachází starý vypuštěný rybník, který obsahuje pozůstatky 
pozdějšího sadu. Navrhujeme využít stávajících hrází (prohloubit 
dno) a vytvořit zde poldr a vsakovací nádrž s tůněmi. Poldr se 
bude napouštět při vysoké hladině na potoce. Vsakovací nádrž 
bude osázena nivními rostlinami a stromy. Hluboká rokle potoka 
je vhodná pro vytvoření zádržných hrázek na potoce. Oba návrhy 
pomohou ještě více zmírnit povodňovou vlnu na potoce a zlepší 
možnost vsaku přívalových vod. Po hrázi navrhujeme vytvořit pěší 
cestu vedoucí celou obcí podél Únětického potoka.

Starý rybník za parním mlýnem dnes

Inspirace: ptačí budky Inspirace: tůně s rozmanitou florou a faunou

Starý rybník s cestou po hrázi. Občasné zaplavení udržuje přírodní rozmanitost

Starý rybník dnes

Inspirace: snížení hloubky koryta Inspirace: přehrádka u letiště Inspirace: přehrádka u letiště



Inspirace: přehrádka u letiště



1. Únětický potok a jeho okolí: velký polder

Protipovodňový polder za obcí 

Velký polder za obcí z 60.let 20. století by bylo možné přebudovat na oblast 
s deregulovaným tokem. Únětický potok by tak v místech dnešní vpustě 
do polderu změnil směr toku. Potok by v tomto úseku procházel poldrem 
a nízké členité koryto by bylo ponecháno meandrování. V místě zakončení 
polderu by se voda vrátila do svého původního toku. Po hrázi by vedla cesta 
pomocí dvou mostků propojených s obcí. Poldr by stále sloužil svému účelu 
s bonusem obnoveného řečiště. Samozřejmostí je osázení místa vhodnou 
nivní flórou. Současné řečiště by obsahovalo řadu menších hráz, které by 
zachycovaly vodu při zvětšeném průtoku.

Velký polder za obcí

Velký polder by sloužil stejně dobře jako dnes, měl by však i přidanou hodnotu části deregulovaného toku

Velký polder dnes

Inspirace: regulovaný tok Inspirace: neregulovaný tok Inspirace: úspěšný polder Žichlínek Inspirace: obnova původního toku u Ženevy

cesta po hrázi

částečně obnovený 
neregulovaný tok

cesta podél potoka

přehrádky

okružní cesta





2. Krajina, cesty, trasy I.
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Krajina, cesty, propojení

Tuchoměřice byly od počátku ves situovaná v údolí Únětického potoka. Krajina v okolí obce 
patří k nejstarším kulturním krajinám v republice. Důkazem jsou jedny z nejstarších staveb u 
nás nacházejících se poblíž obce (Přední Kopanina, Budeč, Levý Hradec…). Společně s jižní 
Moravou a Polabskou nížinou tvoří základní kámen románské architektury v ČR. V průběhu 9. 
století byly tyto oblasti nejbohatší a lidé zde si mohli dovolit stavět z drahých materiálů, například 
z kamene či opuky. Jejich společným prvkemje úrodná zemědělská půda a bohatství pocházející 
z efektivní zemědělské produkce. Nejstarší panovnický rod u nás, který díky své politice a a 
bohatství ovládl zbytek území, rod Přemyslovců, pocházel právě z této oblasti a je spojován s 
původem nejstarších staveb. Krajina v okolí Tuchoměřic je tedy spojována s nejstarším státním 
uspořádáním v naší historii a je dlouhodobě využívána. Úrodnost a bohatství místní krajiny jsou 
rozpoznatelné díky množství i velikosti místních statků.

Schéma vedení cest se zakroužkovanými místy vhodnými k umístění sedátka, lavičky či stolku.



Krajina je v této práci chápána jako extravilán obce, který má díky své jedinečné poloze 
dopad na intravilán. Zdejší zemědělská krajina je tvořena typickými prvky – cesty, pole, lány, 
louky, remízy a stromořadí. Kvalita a vzhled těchto jednotlivých částí ovlivňuje kvalitu a vzhled 
celé okolní krajiny. Proto je důležité do budování a údržby těchto krajinných prvků dlouhodobě 
investovat. Obyvatelům obce vadí současný zbědovaný stav krajiny ovlivněný socialistickou a 
post komunistickou výrobou. Zdejší krajina potřebuje péči a údržbu, které by měla iniciovat obec.

Cesty
Zemědělská povaha krajiny je mimo jiné definována množstvím cest a svojí celkovou prostupností. 
Každé malé pole mívalo přístupovou stezku, za obcí vždy vedla záhumenní cesta. Chůze byla 
ideálním způsobem pohybu a cesty tomu byly přizpůsobeny. Kolektivizace však způsobila velký 
zásah do kvality i povahy krajiny. Rozoráním polí a remízů většina cest zmizela, krajina zůstala 
zemědělská, avšak její měřítko se proměnilo. Chůze krajinou se stala velmi komplikovanou, až 
nemožnou. Důsledkem této proměny Tuchoměřice nejsou propojeny s okolním (Pazdernou) 
cestami, ale pouze silnicemi. Možnosti pohybu jsou nyní omezené na jízdu automobilem či pěší 
cestu po slnici vedle jedoucích automobilů. Další prvkem, který ovlivňuje cesty v okolí Tuchoměřic, 
je výstavba dálnice D7. Západní okraj obce je tvořen právě touto dopravní stavbou, přes kterou 
nelze přejít.

Obec má ve vlastnictví řadu polních i lesních cest, které jsou historickými relikty 
předkolektivizovaného pozemkového uspořádání. Cílem by mělo býttyto cesty opět zprovoznit a 
umožnit lepší průchodnost krajinou, než je nyní.

Dalším historickým pozůstatkem je cesta po horizontu obce, záhumenní cesta Tuchoměřic. Tato 
cesta má v různých částech různou kvalitu a je schůdná nad Kněžívkou. Cesta však není po 
obvodu Tuchoměřic kompletní. 

Různé druhy posezení v krajině vybízejí k různému využívání místa. Výroba sezení nemusí být drahá a může být realizováno formou happenigu či sousedské výpomoci.



2. Krajina, cesty, trasy II: turistické trasy
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Schéma navrhovaného vedení turistických cest.



Návrhy pro cesty v Tuchoměřicích 

1) Dotvoření záhumenní cesty okolo obce, které povede k obnovení okruhu na horizontu obce. 
Cesta není hotová v místech nad chystanou výstavbou “Pod Bělohradem”, kde obec vlastní 
pozemky, po kterých vedou neudržované a zaniklé cesty. Na konci polderu doporučujeme 
postavit úzkou lávku, po které lze přejít potok na hráz. Kompletní cesta okolo obce otevírá  
nové možnosti cest v krajině a zvyšuje rekreační komfort obce.

2) Cesta kolem Únětického potoka. Chůze okolo potoka je dnes v Tuchoměřicích – až na 
výjimky – nemožná. V blízké budoucnosti lze však relativně jednoduchými zásahy zpřístupnit 
většinu břehu potoka. Pěšina středem obce poskytuje jiné zážitky nežli cesta nad obcí. Cesta 
okolo potoka vede lesem, loukami i zástavbou a chůze po ní je nevhodnější způsob, jak zapojit 
řečiště do každodenního života občanů.

3) Lavičky, posezení v krajině. Cesty okolo obce i v obci samotné by měly poskytovat různé 
druhy sezení. Od běžných laviček přes různá sedátka až po pikniková místa. Přesné typy 
sezení a jejich konkrétní umístění by měly být v rámci dalších studií přesně navrženy. 

4) Turistické cesty. Množství tras v okolí Tuchoměřic je velmi žádoucí. Hlavní trasa vedoucí 
na Okoř sice nyní prochází obcí, avšak ne jejími nejdůležitějšími částmi. Proto je navrženo, 
aby červená trasa nově vedla přes náves i přes terasovité zahrady do kláštera. Tato trasa 
by byla nově odkloněna z hlavní silnice na novou cestu, která se vine středem obce podél 
potoka. Klášter je bodem setkání tras. Ve vnějším nádvoří kláštera bude nově vybudováno 
turistické informační centrum s obchodem a knihovnou. Dnes zde končí zelená trasa, kterou 
navrhujeme prodloužit dále přes polní cesty do Statenic. Žlutá trasa končí v Číčovicích a v 
Přední Kopanině. Tyto dva konce navrhujeme propojit přes nově budované cesty. Mezi 
Tuchoměřicemi a Pazdernou se turistické trasy odkloní od silnic a povedou obnovenými 
polními cestami.

5) Cyklostezky. Stejně jako turistické trasy navrhujeme cyklostezky v obci mírně pozměněnit 
Nejdůležitější je směřování tras okolo obecní restaurace (dnes U Nás) přes náves ke klášteru. 
Toto jednoduché opatření přivede řadu návštěvníků přímo do srdce obce a může znamenat 
větší návštěvnost restaurace. Jedna cyklostezka je odkloněna od hlavní silnice na ulici, která 
vznikne při vybudování území Pod Bělohradem. Cílem je vést cyklostezky co nejméně po 
hlavních silnicích.

6) Vytvoření záhumenní cesty okolo Pazderny. Drobné osídlení svojí polohou uprostřed krajiny 
přímo vybízí k vytvoření záhumenní cesty, která by oddělovala sídlo od krajiny. Cesta okolo 
obce by mohla mít i speciálně upravený povrch pro jízdu na koni.

7) Naučné a tematické stezky. S budoucím rozvojem obce lze vytvořit řadu jedinečných 
tematických cest, kterou mohou být zaměřeny na různé věkové kategorie a rozlišné aspekty. 
Všechny cesty mohou být posunuty do roviny technologických her (aplikace na smartphone) 
a geocachingu. Jako příklad uvádíme a) Únětický potok, b) cestu vína/cideru, c) cesta po 
geologii obce.

Cetrum obce s novým vedením turistických i cyklistických cest 

Inspirace: přemostění na hrázi polderu může být realizováno zavěšenou lávkou

Inspirace: zastavení v krajině, naučná stezka Lávka vedoucí na polder propojuje okružní cestu kolem Tuchoměřic



2. Krajina, cesty, trasy: hra s letadly

Hra s letadly

Z polních cest nad obcí je vynikající výhled na přistávací 
dráhu Letiště Václava Havla. Považujeme to za specifikum 
místa, a proto bychom ho rádi využili. Na cestě nad 
obcí navrhujeme umístit informační panely prezentující 
různé typy letadel, které se zde vyskytují. Rodiny s dětmi 
se mohou zastavit během jejich cesty a děti si mohou 
vyzkoušet poznávaní letadel podle obrysů a informací na 
tabulích. Jednotlivé desky jsou vyrobeny z oceli, do které 
je vyřezán obrys konkrétního letadla, jeho název, stručný 
popis i zajímavosti o něm. Projekt by mohl vzniknout ve 
spolupráci obce s Letištěm Václava Havla.

Hra s letadly spočívá v pozorování letadel na sestupové dráze na letiště

Obrysy letadel jsou vyřezané do plechu. Sestupová dráha letiště nedaleko obce je skvělým podnětem k vytvoření poznávací hry

Děti i s rodiči rozpoznávají letadla





2. Krajina, cesty, trasy: mariánský sloup na cestě do Pazderny

současný stav mariánského sloupu

Severní polní cesta vede směrem ke zřícenině OkořVýchodní polní cesta vedoucí ke kostelu Svatého Vavřince

OKOŘ

PAZDERNA

posezení u božích muk

mlatový povrch okolo 
božích muk

udržovaný trávník

opravená boží muka

kopie půvdní sochy Marie

čtveřice lip

Mariánský sloup

Mariánský sloup na cestě do pazderny 
považujeme za důležitou památku české 
barokní krajiny. Tato drobná architektura 
se nachází u červené turistické 
značky (Praha-Okoř) která je relativně 
frekventovaná. Celý sloup by měl být 
citlivě opraven a kopie původní pískovcové 
sochy znovu umístěna na sloup. Kolem 
paty sloupu navrhujeme umístit kruhový 
mlatový povrch (variantně povrch z 
kamenů posbíraných po okolí), aby sloup 
nezarůstal plevelem. Ve vzdálenosti 6 
metrů od sloupu doporučujeme vysadit 
čtveřici lip do tvaru čtverce. Ty vytváří 
přirozené okolí mariánského sloupu a 
až stromy vyrostou, vytvoří příjemné 
zastavení v krajině. Mezi stromy se  umístí 
jednoduché posezení – veliké dřevěné 
hranoly. Problémy s vandalismem budou 
vyřešeny pravidelnou péčí o místo a 
celkovou kvalitou prostředí.





3. Koncepce horizontů I.

Práce se zničenými horizonty

Zemědělství je a bylo nejvýraznějším krajinotvorným prvkem po staletí. Pole, lány, cesty, remízy i stromořadí 
prostupují zdejší rozvlněnou krajinou. U Tuchoměřic dosahovala tato krajina až “kosmické roviny” – 
absolutnosti – díky mocnému horizontu. Nízký horizont a mírné rozvlnění měly obrovský dopad na obec. 
Ta je totiž v jiné poloze než ostatní obce – je ponořena dovnitř, do hloubky.  Údolí Únětického potoka je 
hlubokým zářezem. Okolní krajina převyšuje domy, stromy, obtéká obec ze všech stran a zároveň vytváří 
přirozenou hranici obce. Vesnice působí jako ostrov v moři polí a lánů. Celá kosmická kompozice je doplněna 
o jeden orientační a hodnotový bod – klášter. Tento jediný bod je umocněn cestami i průhledovými osami 
směřujícími k němu. Klášter býval viditelný ze všech částí obce a tvořil jedinou mocnou dominantu. Původní 
účinek krajiny je nejvíce patrný z historických fotografií a starých pohlednic, které přesně zachycují důležitost 
horizontu.

Tato krajina se však v posledních 30 letech dramaticky změnila. Řada průmyslových hal byla postavena 
na obvodu obce, na horizontu, který byl velmi negativně ovlivěn. Tyto stavby významně převyšují původní 
dominantu – klášter – a vytvářejí tak dominanty nové. Jejich měřítko je neúměrné výstavbě, obci i krajině. 
Průmyslové stavby zničily orientační bod i hodnotový systém obce. Kvůli specifické poloze obce jsou 
průmyslové haly viditelné z její velké část a tím drasticky zničily vnímání krajiny a horizontu. Zajímavé jsou 
reakce místních obyvatel. Ačkoliv haly neničí okolní životní prostředí, nevypouští zplodiny do ovzduší, ani 
jinak neovlivňují život v obci, vzbuzují negativní emoce. Většina místních je silně proti stavbám průmyslových 
hal, což ukazuje na důležitost vjemu harmonie a estetiky obce pro její obyvatele. S tímto faktorem by mělo 
vedení obce dlouhodobě a cíleně pracovat. Kvůli zničenému horizontu je nutná přeměna okolní krajiny. 
Rozsáhlé výhledy do krajiny poškozené obřími halami by měly být pozměněny, a to převážně vhodnou 
výsadbou potřebných rostlin a dřevin. Cílem výsadby je zmírnit dopad průmyslových staveb na horizont obce 
a částečně obnovit pohledovou dominantu kláštera.

Pouze vhodná výsadba vegetace může pomoci zničeným horizontům

Horizont je vytvářen okolní krajinou

Klášter byl hlavní dominantou obce



zdroj vizuálního
znečištění (budova)

plocha vizuálního
znečištění stavbou

Řešení problému

Problém zničených horizontů by se měl vyřešit dlouhodobě a ve velkém měřítku. Nejlepším 
způsobem, jak vytvořit vizuální korekci v krajině, je výsadba vhodné vegetace na klíčových 
místech. Umístění a způsob výsadby přímo záleží na vlastnictví pozemků a jejich pozici v krajině. 
Výsadba zeleně bude vedena v místech polních cest patřící obci. Cílem je vytvořit kolem obce 
souvislou stěnu stromů v několika vrstvách, chránící horizont obce. 

První vrstva ochrany bude “velká zelená zeď Tuchoměřic” rozprostírající se po celém horizontu 
okolo obce. Vede po polních cestách na hraně údolí Únětického potoka. Neslouží jen jako vizuální 
bariéra, samotnou obec vymezuje a poskytuje i možnost sportu a rekreace. Jeden druh stromů 
v pevné vzdálenosti vytvoří zelenou hradbu, která přirozeně slouží jako cesta i jako hranice 
zastavitelného území.

Druhá vrstva vegetace doplňuje tu první. Vytváří další plán perspektivy a doplňuje mezery v 
dalekých pohledech. Ačkoliv tato stromořadí nejsou v přímé blízkosti obce, jsou stejně  důležitá. 
Společně s první vrstvou vytvoří komplexní vizuální bariéru. Tuto druhou vrstvu by měly tvořit 
vysoké stromy.

Tradiční vzezření obce se tak poněkud změní: dalekosáhlé pohledy do krajiny budou přerušeny 
jednotlivými stromořadími. Tato krajinná proměna však bude žádoucí. Původní vzezření krajiny je 
nevratně poškozeno výstavbou průmyslových hal a výsadba se zdá být jako jediné možné řešení.
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Dnešní situace horizontů. Schéma zdrojů vizuálního znečištění a místa odkud jsou vidět

Průmyslové haly jsou v současnosti neestetickou dominantou obce

zdroj vizuálního
znečištění (budova)

plocha vizuálního
znečištění stavbou



3. Koncepce horizontů II.

zdroj vizuálního
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Návrh. Schéma Tuchoměřic 30 let po výsadbě vegetace 

Inspirace: procházka stromořadím z lip Inspirace: stromořadí v krajině

Haly jsou zakryty ze všech úhlů pohledu

Inspirace: alej topolů v krajině



VÝSADBA STROMŮ 15 LET PO VÝSADBĚ 30 LET PO VÝSADBĚ 50 LET PO VÝSADBĚ

5 metrů

10 metrů

15 metrů

5 metrů

10 metrů

15 metrů

5 metrů

12 metrů

polní cesta -
majetek obce soukromé polesoukromá louka (pole) soukromé polesoukromá louka (pole)soukromé polesoukromá louka (pole)

minimálně
 2m odkoupit

obcí
s výsadbou stromů musí

pravděpodobně souhlasit majitelé
okolních pozemků

obec

polní cesta -
majetek obce

polní cesta -
majetek obce

obecobec

VARIANTA 1. VARIANTA 2. VARIANTA 3.

minimálně
 2m odkoupit

obcí

minimálně
 2m odkoupit

obcí

Druhy stromů

Okolo obce je navrženo několik typů stromořadí. První plán – nejdůležitější 
– je cesta po vrstevnici nad obcí, která vede téměř po celém obvodu obce. 
Cílem je ji efektivně osázet a vytvořit živoucí alej okolo Tuchoměřic. Zde 
navrhujeme řadu stromů lípy srdčité (Tilia cordata). Tento druh je klasickým 
krajinářským – ozdobným – stromem. Jeho koruna působí majestátně a je 
spojena s českou krajinou. Lípa dosáhne důstojné velikosti za 30 až 50 let. 
Vzrostlé lípy vytvoří masivní pohledovou bariéru okolo obce. 

Druhý plán není v přímém okolí obce, ale nachází se za plánem prvním. Jeho 
důležitost tkví v modelaci samotného horizontu, který je měněn skladbou 
vysokých stromů. Díky jejich výšce a pozici před samotnými zdroji vizuálního 
znečištění tyto stromy dobře zakrývají průmyslové haly a pomáhají je skrýt. 
Stromy jsou topol černý (Populus nigra) a směs dubů (60% dub zimní – 
Quercus petraea, 20 % dub letní – Quercus robur a 20% dub červený 
americký – Quercus rubra). Odlišné druhy stromů mají různé vlastnosti, které 
využíváme. Topol jako rychle rostoucí dřevo s krátkou životností zakryje 
horizont mnohem dříve, než duby, které výšku topolů dorostou pomaleji 
(za 50 let). Staré topoly budu ale postupně káceny a nahrazeny vzrostlými 
hmotami dubů.

Haly nemohou vizuálně znečišťovat obec

Schéma výsadby druhé linie vegetace

Varianty výsadby lip na cestách okolo Tuchoměřic 



4. Stavební rozvoj a regulace I. (celkový náhled)

nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

Zastavěnost území, stavební regulace

Středočeská obec na samotném okraji Prahy s kvalitní dostupností je místo, kde je možné očekávat bouřlivý rozvoj. 
Takový osud má většina obcí na okraji metropole. Řada malebných středočeských obcí se díky tomu změnila v 
rozbředlou sídelní kaši. Postup přeměny je zpočátku zdánlivě nenápadný, avšak od jistého bodu velmi rychlý a již 
nevratný. Obce, které byly zničeny masovou výstavbou, mají vždy platný strategický a územní plán. Špatné stavební 
bujení a degradaci prostředí lze kultivovat citlivým územním plánem a vhodnou regulací výstavby.

Tuchoměřice jsou ve svém intravilánu hustě zastavěné a brzy dojde k naplnění zastavitelné kapacity místa. Obec by 
měla podporovat zahušťování výstavby – budování bytových domů. Současný návrh územního plánu by měl citlivě 
regulovat zastavění intravilánu a dovolit zahušťování sídla. Naopak by nemělo docházet k zastavění cenných ploch 
zeleně na okrajích obce (louky a pole v Kněžívce). Pro zástavbu v obci jsou vybrány jednotlivé lokace. V místech větší 
výstavby domů je doporučena územní studie upravující zástavbu a vzhled místa. 

Každá nová rozsáhlejší výstavba by kromě chodníků a silnic měla obsahovat i obyvatelný veřejný prostor obce. Kvalita 
prostředí tím bude zachována a nedojde k degradaci místa. Oblast Pod Bělohradem (jako největší rozvojová plocha 
obce) by v blízkosti měla mít veřejný prostor pro potřeby obyvatel. Je důležité, aby obec ve svém prostoru vytvářela 
řadu menších center, kde se obyvatelé mohou scházet.

Obec Tuchoměřice si má stanovit míru, nakolik se bude v budoucnu rozvíjet. V tomto zákresu je doporučeno k výstavbě cca 190 rodinných a 10 bytových domů v téměř současných hranicích obce. To znamená nárust o 600 - 
1000 obyvatel. Obec by měla mít ideálně popsaný Stop stav, za který se nebude dále rozvíjet.

nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území



+10 m

+ 6 m

+ 3 m

+ 0 m

+ 7 m

+ 3,5 m

+ 0 m

+ 1,3 m
    max.

+10 m

výška stávajícího terénu

Regulace výstavby domů

Jednotlivé regulace mají definovat územní studie. Ty by však 
měly respektovat všeobecné regulační principy. Všeobecně je 
definována povolená výška výstavby a podlažnost. Novostavby 
mohou obsahovat pouze dvě podlaží o určité výšce nad původní 
terén (rozdílné pro ploché a šikmé střechy). Půdorys stavby je co 
nejjednodušší, ne příliš členitý (ideálně obdélný).

Výstavba nových ulic

Ulice v nově stavěných čtvrtích často bývají příliš široké
s možností podélného parkování. Asfaltový povrch společně 
se širokými chodníky z betonové dlažby akumuluje v letních 
měsících velké množství tepla a vytváří tzv. „žhavou výheň“. Takto 
rozsáhle pojaté komunikace jsou většinou zbytečné – vozidla 
jezdí pomalu, protože jsou v obytné zóně a většina obyvatel 
parkuje na svém pozemku. Základní navrhované principy:

1) Co nevíce nových ulic by mělo být jednosměrných 
2) Místo druhého pruhu je občasné parkování a vegetace
3) Povrch parkování tvoří trávník se zpevňovacím roštem, či mlat
4) V ulici, pokud nejsou vstupy do domu na obou stranách, stačí 
jeden chodník, který nemusí být výškově oddělen od vozovky

Regulace výstavby plotů

Ploty v nové zástavbě by měli být alespoň částečně průhledné. 
Užití zdí na ohraničení pozemků není vhodné . Maximální výška 
plotů je  definována obcí (ideálně 130 cm nad okolní terén).

Výstavba v prolukách uvnitř obce 

* obec má stále potenciál zahustit výstavbu ve svých dosavadních 
hranicích
* parcely jsou blízko existujících staveb, výhody jsou i v levném 
napojení na existující infrastrukturu
* výstavba zde bude probíhat 5-30 let
* nenavrhovat příliš členité půdorysy, ale jednoduché, ideálně 
obdélníkové
* stavby nejsou situovány doprostřed pozemku, ale blíže jeho 
hranicím a pokud to pozemek dovoluje, jsou stavby posunuty k 
jeho východnímu okraji (odstup 2-3 m od východ. okraje)

Regulace výšky domů je měřena od nejnižšího bodu stavby

Posunutím domů k jedné straně se zvětší reálná využitelnost pozemků s příznivým osluněním

Sedlová střecha je vyšší kvůli konstrukci podkroví, ploché střechy mohou mít naopak vyšší světlou výšku podlaží



nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

4. Stavební rozvoj a regulace II. : Kněžívka

Studie výstavby v Kněžívce

* měřítko staveb je zde jiné než ve zbytku obce
* budovy mají rozměry podobné původním statkům (veliké objemy 
2-3 patra vysoké)
* rozvoj zde bude částečně iniciován obcí a částečně soukromým 
sektorem
* je důležité, aby návrhy byly koncipovány s cílem zlepšit prostředí 
obce
* doba výstavby je 5-30 let

Část v Kněžívce, která by měla mít svoji územní studii

Inspirace: nízké bytové domy Inspirace: bytové domy stavěné v ČR Inspirace: rozmanitost výstavby

hranice zastavitelného území

území doporučené 
k řešení v územní 
studii

větší měřítko domů





nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

Územní studie domů nad poldrem

* domy jsou postaveny na rozměrném poldru za obcí
* domy se nachází nad hladinou záplav
* funkce polderu je nezměněna
* domy se otáčejí do krásné přírody poldru a lesů
* území patří státní organizaci, domy jsou jednopatrové 
o max. výměře 150 m²
* územní studie musí být i s architekturou řešena jako 
celek
* tato lokalita bude zastavována ve střednědobém 
horizontu (10-20 let)

4. Stavební rozvoj a regulace II. : domy nad polderem

Schéma oblasti doporučené k výstavbě

Inspirace: dům na pilotech je ochráněn proti zaplavení

Řezopohled na dům nad poldrem

Inspirace: výhled z domů do přírody Inspirace: zaplavení podloží nevadí

nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

hranice zastavitelného území

domy jsou na pilotech

území doporučené k 
vytvoření individuální 
územní studie

výška zaplavení polderu

domy jsou nad vodou

piloty stávající silnice do 
Statenic





nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

Studie výstavby volných ploch mezi hřbitovem a fotbalovým hřištěm

* toto území dnes tvoří pole, nutné jsou změny v územním plánu
* území je soukromým majetkem
* zástavba v této lokalitě se bude konatv pozdějším horizontu 10-
20 let
* je důležité, aby mezi domy vznikl kvalitní veřejný prostor
* břeh potoka by měl sloužit rekreaci

4. Stavební rozvoj a regulace II. : domy mezi hřištěm a hřbitovem

Schéma oblasti doporučené k výstavbě

Inspirace: současná architektura rodinného domu Inspirace: rodinné domy stavěné v ČR Inspirace: dům otevřený do zahrady

území doporučené 
na územní studii

toto území musí mít 
pěší propojky

veřejná prostranství 
jsou součástí 
výstavby





nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

Studie výstavby domů u lesa

* území je soukromým majetkem, nutnost obcí vykoupit či 
iniciovat územní studii s aktivní účastí majitele
* doba výstavby 10-20 let
* výhoda místa je klid a ticho
* výstavba na hranici lesa a přírody
* domy mezi sebou mají mít kvalitní veřejný prostor

4. Stavební rozvoj a regulace II. : domy “u lesa”

Schéma oblasti doporučené k výstavbě

Inspirace: domy vytváří kvalitní prostor obce Inspirace: rodinné dvojdomy Inspirace: dvojdomy zlevňí výstavbu a zvětší užitnou plochu pozemků

území doporučené 
na územní studii

celé území by mělo 
mít jednotnou 
architektonickou 
formu

veřejná prostranství 
jsou součástí 
výstavby





nová zástvaba

domy na pilotech

hranice zastavi-
telného území

Studie výstavby domů u skály

* místo je zajímavé svým výhledem na klášter a přímým stykem 
s přírodou
* tato výstavba je iniciována obcí, předpokládá se zasíťování a 
odprodej stavitelům
* nutná záruka stavění do určité doby (zabránění spekulacím)
* doba výstavby je v horizontu 5-10 let (velmi brzy)
* toto je pilotní projekt obce, peníze získané prodejem parcel 
lze využít na výstavbu domů na návsi

4. Stavební rozvoj a regulace II. : domy “u skály”

Schéma místa navrženého k výstavbě

Inspirace: skupinka domů nad obcí má jedinečné umístění. Místo s výhledem znamená i nutnost kvalitní architektury, neboť domy budou z dálky viditelné. 

území doporučené 
na územní studii celé území by 

ideálně mělo 
mít podobnou  
architektonickou 
formu

výstavba na 
samotné hranici
zastavitelného území

místo musí být 
průchozí pro pěší





5. Doprava v obci

Doprava v obci

Obec Tuchoměřice je svojí polohou u sjezdu z D7 spojkou mezi okolními 
obcemi a Prahou a trpí vysokou rychlostí projíždějících vozidel. Tuchoměřice 
svými dlouhými rovnými úseky a nekontrolovanou rychlostí vybízejí k velmi 
rychlé jízdě. V celé obci je předepsaná rychlost 40 km/h, reálně ji ale málokterý 
řidič dodržuje. Cílem je do obce nainstalovat taková opatření, aby řidiči 
tuto rychlost dodržovali. Jako nejlepší shledáváme instalaci zpomalovacích 
semaforů (doplněné o kamerový systém), změnu hlavních křižovatek na Stop, 
optické zúžení silnic pomocí lomených postranních čar. 

Dalším problémem shledáváme umístění značení obce. Značení počátku obce 
se vyskytuje vždy u prvních domů, což má za následek efekt, že řidiči jedoucí 
povolenou rychlostí 90 km/h při vjezdu do obce sice ”sundají nohu z plynu”, 
avšak rychlost jejich vozidla je stále větší než 40 km/h po dalších 100-200 
metrů v obci. Auta vjíždějící do obce mají vysokou rychlost. Tímto problémem 
trpí všechny vjezdy do obce. Jednoduché řešení je v posunutí značení obce o 
několik desítek/stovek metrů dále od vjezdů do obce. Společně s malovanými 
příčnými pruhy na silnici před značením obce se zpomalí rychlost vjíždějích 
vozidel. Zpomalení má proběhnout před obcí, ne v obci samotné. Po 100 
metrech od vjezdu do obce by měl být ideálně radar ukazující rychlost (pokutový 
či jen ukazatel). V obci mají být na křižovatkách umístěny značky STOP. Dlouhé 
rovné úseky mají být přerušeny semafory vybavenými kamerovým systémem, 
které se spínají při vyšší rychlosti. 

Schéma dopravních řešení

Inspirace: existuje mnoho osvědčených způsobů, jak zpomalit dopravu, např. pomocí symbolů na vozovce





6. Veřejný prostor obce, rozhraní

Schéma veřejného prostoru obce i s návrhy. Staré části obce obsahují nejvíce prostranství, nové obsahují pouze ulice. Cílem je do nových částí (i plánovaných) vystavět nové prostory. Ulice nevytváří kvalitní prostředí obce.

Inspirace: různé prvky zkvalitňující prostředí obce

Veřejný prostor a rozhraní obce v intravilánu

Tuchoměřice jsou typickou středočeskou obcí. Veřejný prostor uvnitř obce 
je nejčastěji tvořen ulicemi, které občas vyústí do důležitějšího prostoru - 
návsi. Uliční profil je tudíž nejdůležitějším prvkem, který ovlivňuje kvalitu 
prostředí. S rozšiřováním obce se nesmí stále stavět pouze ulice, ale i 
veřejné prostory ( hřiště, posezení, park, výhled…). Pouze ty udržují kvalitu 
prostředí. Je důležité, aby nová výstavba necizopasila na existujícím 
prostředí, ale aby i do něj přispívala kvalitními veřejnými prostory. Proto je 
navrženo několik nových prostorů v obci.



Diagram plotů v obci
téměř veškerý veřejný prostor je tvořen ploty

Schéma rozhraní. Téměř všechna prostředí jsou tvořena ploty. Z toho logicky vyplívá, že vzhled plotů ovlivňuje vzezření prostředí. Regulace výšky a částečné průhlednosti jsou potřebné pro budoucí rozvoj obce.

Inspirace: různá pojetí plotů, které jsou vhodné pro výstavbu v obci



6. Veřejný prostor obce: dvůr Kněžívka

Pozemek po bývalém dvoru v Kněžívce je skvělým místem k vytvoření veřeného prostoru.

Inspirace: prvky, které lze užít pro zkvalitnění místa

propojení s okolím

přístup k potoku

využít statek

volný pohyb osob

schody na sezení

vodní prvek ideálně do veřejného 
prostoruvčlenit i objekt 
parního mlýna

parkování na okraji pozemku





6. Veřejný prostor obce: domy mezi hřbitovem a hřištěm

Nová výstavba zkvalitňuje prostředí obce. Nesmí na ni pouze cizopasit.

Inspirace: prvky, které lze užít pro zkvalitnění místa

úprava nábřeží

řada domků

průchod k řece

výsadba stromů

obslužná – pobytová ulice

posezení je součástí ulice

propojka pro pěší

nový mostek





6. Veřejný prostor obce: domy “u lesa”

Veřejný prostor mezi novou výstavbou “U Lesa”. Veřejný prostor může vzniknout i rozšířením ulice.

Inspirace: prvky, které lze užít pro zkvalitnění tohoto místa

jezírko

les

jednosměrná 
ulice

dětské hřiště

zatravňovací příjezd 
na pozemek

volný pohyb psů





7. Sady, vinohrad, staré lomy

možné umístění
ovocných sadů
27 000 m2

lis, moštárna,
palírna

možné umístění
ovocných sadů
37 500 m2

ovocné sady
obecní
7 500 m2

klášterní zahrady
5 000 m2

vinohrad (sady)
78 500 m2

starý lom
ohniště,
posezení,
veřejný grill

ovocné sady
26 500 m2

ovocné sady
36 000 m2

pastviny, louky

ovocné sady
23 500 m2

vinohrad

ovocné sady

starý lom

možné umístění
ovocných sadů
27 000 m2

lis, moštárna,
palírna

možné umístění
ovocných sadů
37 500 m2

ovocné sady
obecní
7 500 m2

klášterní zahrady
5 000 m2

vinohrad (sady)
78 500 m2

starý lom
ohniště,
posezení,
veřejný grill

ovocné sady
26 500 m2

ovocné sady
36 000 m2

pastviny, louky

ovocné sady
23 500 m2

vinohrad

ovocné sady

starý lom

Sady a lomy

Obě tato témata patří mezi potenciály obce a shledáváme je jedinečným 
prvkem, kterým by se dlouhodobě dala oblast rozvíjet. Obě zároveň využívají 
výhod krajiny a blízkosti Prahy, mají schopnost spojit obyvatele obce a 
vytvářet pracovní příležitosti. Tyto potenciály, především sadařství a vinařství, 
jsou dlouhodobého charakteru, tudíž by měla panovat širší shoda občanů ve 
způsobu rozvoje a propagace. 

Sady, ovocnářství a vinařství

Mnoho řešených ploch je v soukromém vlastnictví a obec může “pouze” 
regulovat (UP) využití území. Důležitou roli však obec může sehrát v diskuzi a 
vzdělávání soukromého sektoru, v soustavném prosazování celkové ideje, v 
propagaci a distribuci, v hledání financí i v tvorbě místní značky. Tento potenciál 
je specifický synergickým procesem, který na sebe může nabalit mnoho aktivit. 
Zde předkládáme několik nejdůležitějších:

Schéma sadů, které lze v obci vysadit

Staré sady v Tuchoměřicích se nacházely okolo potoka a na stáních



1) Sady se v obci nacházeli již od 19.století. Důkazem jsou historické 
fotografie obce. Lokace původních sadů byla převážně v obci samotné, 
v místech dnešní zástavby. Na stráni Pod Bělohradem (vedle plánované 
výstavby) a v obecním sadu u kláštěra jsou dodnes zachovány zbytky 
sadů. Tyto historické relikty je vhodné zachovat a udržovat.

2) Specifická zemědělská výroba. Obnova sadařství a vinařství je právě 
na tomto území vhodná z důvodu příznivých přírodních podmínek. 
Umístění na stráních nad obcí, jejich sklon a orientace vytvářejí vhodná 
místa pro zrání ovoce. Ukázkou je sousední obec Statenice, kde je 
dnes několik sadů v provozu. Sadařství a vinařství poskytuje specifické 
pracovní příležitosti. Zemědělský rozvoj a výzkum lze financovat ze 
zdrojů MZ ČR, EU, vysokých škol a výzkumu.

3) Zpracování ovoce. Na zemědělskou výrobu bude navazovat 
i následné zpracování. Zde je příhodná výroba pokrmů z ovoce 
(marmelády, džemy, kompoty, šťávy, mošty…) a výroba alkoholických 
nápojů (vína, cidery a pálenky). Výstavba drobných zpracovatelských 
provozů, palíren a moštáren, může být iniciována obcí. Doporučujeme 
vznik místních značek (typu: Tuchoměřický cider atd.) a společnou 
propagaci značek i obce. Obrovským potenciálem je výroba 
alkoholických nápojů. Pro vinařství existují velmi vhodné prostory a 
sklepy v klášteře. Klášterní zahrady jsou navíc vhodné pro pěstování 
vína. Cidery a pálenky jsou též ekonomicky atraktivní výrobou. 
Zpracovatelský průmysl může vytvořit mnoho pracovních míst.

4) Péče o krajinu. Díky sadařství a ovocnářství se krajina odborně 
obhospodařuje a její celková kvalita se zvyšuje. Z postsocialistické 
zemědělské výrobní krajiny se stane udržovaná kulturní krajina. Okolí 
se celkově zlepší a spokojenost obyvatel s podobou místa vzroste.

5) Turismus. Sadařství, vinařství a kvalitní krajina budou atrakcí pro 
návštěvníky z nedaleké Prahy. Se vznikem nových turistických tras, 
silného zdroje zájmu i kvalitního prostředí obce se může návštěvnost 
obce mnohonásobně zvětšit. Příkladem jsou nedaleké Únětice, které 
jsou svým obnoveným pivovarem a kulturními akcemi proslavené v 
celém okolí. Podobný proces lze vytvořit i v Tuchoměřicích.

Celková plocha navrhovaných sadů a vinic je 23,5 ha v přímém okolí 
obce. Při pěstování vysokých stromů lze využít spodní část jako park, 
veřejný prostor i jako místo pěstování ovocných keřů.

Lomy

Obec Tuchoměřice obsahuje ve svém okolí řadu malých a starých 
lomů, které jsou různě rozmístěny po katastru obce. Vychází z jejího 
rozmanitého geologického podloží. Obec obsahuje:

1) vápence biodetrické_(316)
2) pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické_ (315)
3) písčité slínovce až jílovce sponglitické, místy silicifikované  
 (opuky)_(307)
4) silicity_(751)
5) štěrky, štěrkopísky, nivní sedimenty, spraše atd.

Opuštěné a zarostlé lomy mají potenciál vytvořit v krajině body zájmu. 
Jejich úprava by měla respektovat přírodní charakter místa a nést 
spíše krajinářský rozměr. Jednoduché zásahy do existujícího prostředí 
zužitkují opuštěné prostory. Lomy budou doplněny o informace týkající 
se geologie a jejich vzniku, budou na sebe vzájemně odkazovat a 
dohromady tak vyvoří jeden celek.  

Inspirace: nízký sad

Inspirace: vysoký sad

Inspirace: přístupnost sadů

Inspirace: vyhlídka nad lomem

Inspirace: ohniště v lomu



8. Potenciál školství a vzdělání v obci

Potenciál školství a vzdělávání
 
Poloha obce je určující jak pro rozvoj stavebnictví tak i pro 
přirozený přírůstek obyvatel a porodnost. Středočeský kraj má 
největší porodnost i procentuální podíl dětí ve společnosti v České 
republice a demografický trend stále roste. Tuchoměřice jsou toho 
příkladem. Počet obyvatelstva stále roste a školské objekty se 
potýkají s neustále se zvětšujícím množstvím dětí. Poloha obce na 
hranici s hlavním městem má za následek i její relativní velikost, 
avšak hustota zalidnění jejího okolí (Středočeského kraje) je více 
než 20x menší (120 obyvatel/km²), než hustota zalidnění hlavního 
města. Obce na hranici Prahy mají jistou hierarchii a Tuchoměřice 
jsou obcí “spádovou”. Toto platí i o školství a vzdělávání.
 
V Tuchoměřice se nachází mateřská a základní škola. Obě mají 
velmi malé rezervy a díky demografickému vývoji budou velmi brzo 
naplněny (během 2-4 let). Jak škola základní tak i mateřská mohou 
v současnosti naplnit poptávku pouze místních dětí, a to navíc ne na 
dlouho Děti z okolních obcí prakticky nemohou navštěvovat místní 
školská zařízení, i když je to dopravně, geograficky a společensky 
výhodné. Zde nacházíme veliký potenciál pro obec Tuchoměřice.
 
Obec by měla řešit otázku školství pro místní obyvatele společně 
se stavebním rozvojem. Rozšiřování a výstavba nových školských 
zařízení se stane v budoucnosti nevyhnutelná. Přístupnost 
školských zařízení a mimoškolních aktivit pro děti je podstatným 
ukazatelem kvality života v obci. Pokud obec při budování nových 
školských zařízení využije své polohy, může vzniknout spádová 
škola pro okolní obce. Toto shledáváme důležitým prvkem pro 
rozvoj obce.

Inspirace: moderní devítiletá základní škola



Mateřská škola
 
Současná kapacita budovy mateřské školy je naplněna. Po uvedení do praxe 
povinné předškolní docházky nastane pravděpodobně scénář, kdy bude muset 
mateřská škola odmítat mladší tuchoměřické děti. Budova mateřské školy 
nutně potřebuje rozšíření.
 
Pro budoucí rozvoj MŠ navrhujeme:
 
a.  výstavba nového pavilonu pro děti (v místech bývalé kotelny u školky)
b.  třída předškoláků bude umístěna do nové budovy ZŠ
c.  školní kuchyně bude přesunuta do nové budovy ZŠ, využití prostoru      
     kuchyně a jídelny pro další třídu
d.  rozšíření zahrady, vybudování nových hřišť
 
Základní škola
 
Prostor školy je omezen a rozvoj budovy není příliš možný. Škola obsahuje 
pouze 1.stupeň – pět ročníků se 75 dětmi (kapacita 98 dětí bude naplněna do 
2-3 let). V současnosti nemá stávající škola plnohodnotné cvičební prostory a 
podmínky jsou v ní poněkud stísněné. Jelikož v okolí je relativní nedostatek škol 
druhého stupně, část děti z Tuchoměřic má problém s umístěním po 5. třídě. 
Všechny okolní obce, stejně jako tuchoměřičtí, musí umisťovat své děti do škol 
nacházejících se dále od obce (Praha). S rostoucím počtem dětí se situace 
bude pouze zhoršovat. Pro vyřešení mnoha problémů navrhujeme vybudovat 
novou kapacitní budovu ZŠ.
 
Pro budoucí rozvoj ZŠ navrhujeme:
 
a.  výstavbu nové budovy ZŠ 
b.  vybudování druhého stupně
c.  nová kapacitní kuchyně a jídelna
d.  nové cvičební prostory
e.  prostor školní družiny
f.   byty školníka a učitelů
 

ZUŠ
 
V Tuchoměřicích dnes existuje pouze omezená nabídka mimoškolních aktivit, 
které se částečně konají v budově ZŠ. Poptávka po dalších aktivitách je 
aktuální a obec by měla tyto prostory poskytnout. Navrhujeme zakomponovat 
prostory ZUŠ do nové budovy ZŠ na návsi. Učebny by tím mohly být plně 
využity (např. předškoláci dopoledne, ZUŠ odpoledne) a místnosti tak mohou 
býr provozovýny sdíleně.

Ekonomický potenciál nových školských zařízení
 
Vedlejším efektem navýšení kapacity MŠ a ZŠ je vytvoření silného magnetu 
v Tuchoměřicích. Absolutní číslo každodenních osob v obci se tím výrazně 
zvětší. Přítomnost množství žáků dovoluje vznik specializovaných obchodů v 
obci (papírnictví, prodej knih), přítomnost rodičů dopravujících děti zase vznik 
jiných (kavárna, cukrárna, pekárna). Díky vetší fluktuaci osob v obci bude 
pravděpodobně možné zřídit občasné tržiště, které se dnes obchodníkům 
nevyplatí.

ZŠ Tuchoměřice dnes

MŠ Tuchoměřice dnes



9. Náves obce

Náves pod klášterem

hlavní změny:
* posun prostoru návsi blíže k budově Sokola
* zvětšení významu návsi prostorovými i funkčními změnami
* výstavba nových objektů
* opravy a rekonstrukce stávajících staveb
* rozšíření návsi i za potok, čímž se potok stane součástí, ne okrajem
* vhodná volba povrchových materiálů

Nejdůležitějším místem obce je bezvýhradně náves, která v Tuchoměřicích paradoxně 
neexistuje. Jedinou budovou, která před sebou vytváří „důstojný prostor“, je Sokol. Všechny 
ostatní budovy na návsi popírají její náplň, určení i prostorovou konfiguraci. Budovu pošty, 
praktického lékaře pro dospělé a dětského lékaře chápeme jako vhodné prozatímní řešení 
neutěšené situace přinášející potřebné funkce do veřejného prostoru návsi.

Jedním z problémů dnešní návsi je neexistence její hranice. Prostor není definován historií, 
budovami ani tradicí. Cílem návrhu je tedy vytvoření hranic prostoru utvářených především 
buovami. Budova Sokola se modernizuje a nově se do ní jako alternativa vkládá provoz 
obecního úřadu (karta 10). Protější hrana návsi je tvořena novými multifunkčními budovami. 
Jejich náplní jsou byty pro seniory a mladé rodiny s obchodním parterem (karta 11). Severní 
hranu návsi tvoří svah s domy stoupajícími ke klášteru a jeho zahradám (karta 21). Její protějšek 
tvoří nová budova devítileté ZŠ (karta 13). Potok je nově zahrnut do návsi a je rovnocenným 
prvkem. Nově přes něj navrhujeme most, který obsahuje i část pro chodce. Povolená rychlost 
je snížena na 20 km/h a při vjezdu na náves jsou příčné zpomalovací prahy. 

Povrch návsi nově tvoří mlat a kamenná dlažba. Současné povrchy (zámková dlažba) jsou 
využity na stavbu chodníků v obci. Dešťová voda se bude vsakovat přímo v prostoru návsi. 

V horní části návsi se navrhuje výsadba solitérní lípy, částečně zakrývající esteticky nevhodný 
sloup vysokého napětí.

Pohled na dominantu kláštera je základním kompozičním prvkem použitým při tvorbě návrhu

Náves je  koncipována jako obytná zóna s rychlostí do 20 km/h (pohled na ZŠ)

Nové stavby podporují prostorovou gradaci směrem ke klášteru a zároveň vymezují prostor návsi. Pohled ze střechy ZŠ.



Situace Inspirace: dřevěné povrchy

Ispirace: upravený tok 

Inspirace: mlat a dlažba



10. Možné využití budovy Sokola na obecní úřad a kulturní sál

Rekonstrukce budovy Sokola na obecní úřad a víceúčelový sál, komunitní centrum

důležité změny:
* přesun obecního úřadu na náves
* rekonstrukce budovy Sokola
* vznik víceúčelového sálu v sokolovně
* využití dalších prostor pro obecní úřad
* přístup do sálu z návsi zvětšenými okny

Budova sokolovny tvoří samotné centrum obce. Je stavbou, která vytváří náves. 
Tuto vlastnost chceme posílit rekonstrukcí budovy. Nově by měla obsahovat důležité 
obecní provozy – obecní úřad a víceúčelový sál. Původní idea rekonstrukce objektu na 
tělocvičnu – sokolovnu není vhodná, neboť rozměry budovy jsou příliš malé na dnešní 
sportovní požadavky. Jako vhodnější varianta se nabízí vybudovat novou tělocvičnu v 
areálu fotbalového hřiště a do “historické budovy” sokolovny vložit provoz vhodnější 
rozměrům budovy. Celou budovu doporučujeme tepelně zaizolovat.

Obecní úřad
Nejdůležitější budova obce se často nachází v centru.  V Tuchoměřicích to tak dnes 
z důvodů absence funkční návsi a relativně rychlého růstu obce není. Centrum obce 
se dříve nacházelo spíše na křižovatce u hospody U Nás a v klášteře. Obecní úřad je 
navržen k přemístění na náves, stávající budova úřadu bude využita k jiným veřejně 
prospěšným účelům (pošta, policie, ordinace specialistů). V budově sokolovny bude 
úřad umístěn do vstupní části se schody a WC. Kanceláře budou umístěny do části 
sálu jednoduchou vestavbou, která bude osvětlena světlíky.

Víceúčelový sál
Prostor dnešní “diskotéky” bude přestavěn na víceúčelový sál. Primárně by měl sloužit 
kulturním a společenským událostem, mohou se zde konat koncerty, taneční večery, 
svatby, kurzy, zasedání zastupitelstva a různá veřejná projednávání apod. Z dnešní 
zchátralé budovy se vytvoří důstojné reprezentativní místo obce. Spojení úřadu a sálu 
povede k jeho kvalitní správě. Sál musí být přístupný z návsi, a proto budou místo 
přízemních oken umístěny vstupy.

Kulturní sál je propojitelný s návsí

Dnešní stav budovy

Obecní úřad by měl být na návsi. Nejvhodnější využití staré sokolovy je rekonstuovat jej na úřad a kulturní sál či komunitní centrum.
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PŘÍZEMÍ

1. PATRO

Inspirace: vestavěné části do sokolovny

Inspirace: oprava kuturního sálu

Inspirace: úřad jako místo otevřené občanům

Řez budovou

Přízemí budovy

První patro budovy

Inspirace: světelné efekty

Inspirace: jeviště sálu



11. Bytové domy s obchody a službami na návsi

Nová budova seniorů, služeb, lékařů a bytů na návsi
 
důležité změny:
 
* výstavba 2 nových domů na návsi (budova A a B)
* budovy jsou důležitým prvkem dotvářejícím prostor návsi (bez této těchto budov se náves nepodaří  
  doplnit), jsou důležitou protiváhou budovy sokolovny
* náplní obou budov jsou byty s obchodním parterem (služby, obchody, bydlení pro seniory i mladé  
  rodiny, seniorský klub, nové lékařské ordinace)
 
Nové víceúčelové domy na návsi by byly jedním z nejdůležitějších stavebních počinů v obci. Společně 
s přestavbou budovy Sokola (kulturní sál a obecní úřad) by fakticky vytvořily náves obce. Dvě budovy 
definují prostor návsi tím, že vytváří její hranici. Hmota staveb je členitá a jednotlivé části obsahují 
sedlové střechy, čímž navazují na tradiční charakter středu obce Tuchoměřice. Objemy budov směrem 
ke klášteru gradují a zesilují genius loci. Budovy se nachází před MŠ v místech bývalé točny hromadné 
dopravy. Stavební komplex má uprostřed průchod vedoucí do MŠ, který slouží jako nový vstup do 
areálu školy.
 
Obsah budov
 
Budovy mají smíšený obsah s důrazem na veřejné funkce. Oba domy jsou bytové s obchodním parterem. 
V parteru budovy A se nacházejí přemístěné ordinace lékařů, které sdílí prostory čekárny a zázemí. 
Též se zde nachází klub seniorů a obchodní prostory ideálně využité pro pekárnu, cukrárnu a café. 
Současně tento dům obsahuje 7 bytů pro seniory a mladé rodiny. V parteru budovy B se nachází služby 
a obchody. Zde bychom ideálně viděli menší samoobsluhu běžného typu, jedno restaurační zařízení 
či rychlé občerstvení (pizzerie, kebab…), služby (kadeřnictví) a malou lékárnu. V patře se nacházejí 3 
loftové byty.

Předprostor budov je tvořen štětovou dlažbou a občasnými stromy. Členitost domů vytváří místa vhodná 
k posezení, či k umístění stolků. Cílem je vytvoření živoucí návsi s obchody a službami pro všechny 
věkové i ekonomické skupiny obyvatel.

Členitost stavby naznačuje její rozmanité využití

Inspirace: sedlové střechy jako nový prvek návsi



Situace

Průchod uprostřed objektu vede do MŠ



12. Obecní plovárna

Obecní plovárna

důležité změny:
* vytvoření scházející rekreační vodní plochy
* plovárna je přírodní nádrž
* možné umístění je na 3 místech
* čerpání vody (nejlépe samospádem) z potoka
* čištění vody je zde vyřešeno kořenovou čističkou
* minimální provozní náklady 

Obci Tuchoměřice v současné době chybí rekreační vodní plocha. Pro umístění obecní plovárny 
je vhodných několik míst. Výběr umístění je vázán na současnou trasu Únětického potoka.

První ze tří vytipovaných oblastí pro umístění plovárny je část poldru za obcí. Toto místo připadá 
v úvahu, pokud bude přílivová vlna zminimalizována již v prostoru letiště a obce. Druhá možná 
lokalita se nachází fotbalového hřiště. Tento pozemek je v soukromém vlastnictví a bylo by 
třeba ho změnit na sportovní využití. Poslední vytipovaná oblast je louka za nynější sokolovnou. 
Tento pozemek se pro návrh jeví jako nejpříhodnější, avšak místo je v soukromém vlastnictví.
 
Přírodní plovárna je navržena jako obdélníkový pozemek o velikosti 50x70 metrů. Rozměry 
plovárny jsou vztaženy k předem vytipovaným místům pro umístění. V návrhu plovárny jsou 
všechny obsluhující provozy umístěny na západní stěnu a tvoří je konstrukce z dřevěných 
fošen. Jsou zde umístěny šatny, toalety, sprchy, občerstvení, místo pro stoly a židle, vrátnice a 
technické místnosti. Celá stěna je také zastřešena konzolou z dřevěné konstrukce, která vytváří 
stín. V západní stěně plovárny se také nachází vstup a vjezd do celého objektu. Vodní plocha je 
rozdělena na tři části. První je plocha s přírodní kořenovou čističkou, ve které se nacházejí vodní 
rostliny. Druhá část je samotný bazén nacházející se uprostřed vodní plochy. Čtyři plavecké 
dráhy mají hloubku od 130 do 180 centimetrů. Třetí část je dětské brouzdaliště s hloubkou od 
30 do 80 centimetrů. Všechny části spojuje dvojice dřevěných lávek a molo, které je dostatečně 
široké, aby se na něj umístily dvě dětské klouzačky. Okolo nádrže je pruh jemného písčitého 
štěrku. V jižní části je tento pás rozšířen a vyváří tak písčitou pláž. Zbylý prostor koupaliště je 
tvořen trávníkem, na kterém jsou umístěna přenosná lehátka.

Inspirace : ukázky realizovaných přírodních koupališť

Mapa navrhovaných míst pro umístění plovárny

Přírodní koupaliště je skvělým doplňkem veřejného prostoru rozvíjející se obce

podél potoka

část polderu



Schéma přírodního koupaliště

Systém kořenové čističky:

Vodní rostlinstvo je součástí čistícího procesuNa plovárně je část určená ke koupání a část pro rostlinstvo

RŮST
VODNÍCH
ROSTLIN

ČISTÍCÍ BAKTERIE
A ŘASY

VÝROBA
KYSLÍKU

PŘEMĚNA ODPADU
NA ŽIVINY



13. Nová budova ZŠ a ZUŠ

Nová budova ZŠ a ZUŠ
 
důležité změny:
* vybudování nové devítileté školy (1. a 2. stupeň)
* ZŠ obsahuje i povinné předškolní třídy
* součástí budovy jsou učebny ZUŠ
* škola obsahuje novou kuchyň a jídelnu
* v budově je byt školníka
* pozemek ZŠ obsahuje venkovní hřiště
* jako kryté cvičiště poslouží nová sportovní hala u fotbalového hřiště
 

V Tuchoměřicích by měla být postavena nová devítiletá základní škola. Při výběru místa 
nepřichází stávající budova v úvahu:  její prostory jsou velmi omezené a pozemek je 
nevhodný pro další rozšiřování budovy. Stávající budova školy bude přeměněna na 
nájemní byty a nová škola bude vybudována v prostoru návsi. K tomu poslouží pozemky 
pod dětským hřištěm v ulici V Kněžívce a pozemky po zaniklém mlýně u návsi. Náves je 
nejvhodnějším místem pro stavbu takového významu.
 
Předpokládaný počet studentů nové školy je 500-550 (oproti dnešním 100). Pro takové 
množství studentů musí být postavena i nová kuchyň a jídelna. Část tříd prvého stupně 
bude sloužit i pro učebny ZUŠ. V budově bude i prostor na družinu pro první stupeň. Ve 
škole bude i byt školníka.

Výstavbě nové školy by měla předcházet architektonicko-urbanistická soutěž na řešení, 
která zaručí veliké množství kvalitních řešení, které obec potřebuje. Za vzor považujeme 
soutěž na školu Psáry (5000 obyv.) a Chýně (1700 obyv.), které nyní čekají na realizaci. 
Tuchoměřice jsou svým rozvojem a polohou ideálním místem pro vznik nové ZŠ.

Součástí školy bude i venkovní multifunkční hřiště, které bude využíváno pro potřeby školy, 
po vyučování však může sloužit i pro potřeby obce.

Inspirace: okna do přírody Inspirace: školní dvůr

Inspirace: otevřená hala

Pohled na ZŠ z návsi

Inspirace: střešní terasy



Situace

Nová škola dotváří stranu návsi ZŠ nezakrývá pohled na klášter



14. Rozvoj a přístavba MŠ

Rozvoj a přístavba MŠ
 
důležité změny:
* přemístění provozu technických služeb, asanace zastaralé budovy
* výstavba nových společných šaten, vstupního dvorku a jednotného vstupu do budovy
* přístavba nového pavilonu D (+ 25 dětí)
* plné využití zahrady, rozvoj dětských hřišť
* po výstavbě nové ZŠ (vč. nové kuchyně a jídelny) následuje přestavba pavilonu A na třídu (25 
dětí)
* přesun povinných předškolních tříd do nové ZŠ
 

Budova mateřské školy v Tuchoměřicích je typizovanou stavbou pocházející z 80. let 20. století. 
Skládá se z tří pavilonů: pavilon A (kuchyně, sklady, jídelna, kanceláře, malá třída), pavilon B 
(velká třída) a pavilon pavilon C (velká třída). Budova je v zachovalém stavu a vnitřní uspořádání 
rozlehlých učeben je kvalitní. Současné uspořádání několika nezávislých vstupů do budovy 
shledáváme za nevhodné. Po konzultaci s vedením MŠ navrhujeme nové řešení skládající se 
z jednoho centralizovaného vstupu pro všechny třídy (z návsi) a vybudování společných šaten. 
V současnosti není možné mít plný přehled o vstupech do budovy. Teoreticky je možné, aby se 
nežádoucí osoba pohybovala v areálu (např. v zahradě). Při přesunech dětí do jiných učeben (v 
průběhu odpoledne) a při umísťování 2 dětí do různých tříd je systém rozdělených šaten velmi 
nevhodný. Centrální vstup a spojené šatny zjednoduší provoz ve škole jak rodičům tak i učitelům.

Rozšíření MŠ

Dnes se v blízkosti budovy MŠ nachází stavba technických služeb, která je historickým reliktem a 
prozatímní stavba je již dožitá. Kapacita budovy je pro současnou náplň nedostatečná a technické 
služby je doporučeno přemístit na vhodnější místo. Po tomto přesunu navrhujeme budovu zbourat 
a území vrátit MŠ, díky čemuž může být zvětšena kapacita budovy i zahrady. Postupné rozšiřování 
MŠ navrhujeme ve 2 fázích, na konci může mít škola téměř dvojnásobný počet dětí.
 
1. fáze výstavby: přesun technických služeb a zbourání její současné budovy, výstavba 
centralizovaného vstupu a šaten, výstavba nového pavilonu D, úpravy zahrady.
 
2. fáze výstavby: úpravy zahrady, přesun kuchyňského provozu a jídelny do nové ZŠ, přestavba 
pavilonu A na vyučovací třídu, přesun tříd povinné předškolní docházky do ZŠ.
 
Zahrada je intenzivně využívána přibližně z jedné třetiny. Doporučujeme proto vystavět další nová 
hřiště a plně využívat jejího zahrady.

Plocha střech a vhodná orientace budov činí MŠ ideální pro umístění solárních panelů. 
Fotovoltaické panely společně s panely na ohřev vody sníží dlouhodobě spotřebu MŠ. Též je 
možné získat řadu dotací na tepelnou izolaci stavby. Zde vidíme reálnou možnost snížit obci 
náklady na provoz budovy.

Inspirace: různá dětská hřiště

Zahrada MŠ má plochy pro větší využití dětmi



Situace

Prostory MŠ jsou dnes prostorné a dobře prosvětlené 



15. Obnovený mlýnský náhon

Obnovený mlýnský náhon

důležité změny:
* zpřístupnění jedinečného obecního pozemeku
* obnova stávající vegetace a výsadba nové
* zavedení nové pěší stezky
* obnovení vodního toku v mlýnském náhonu
* vytvořit místa pro zastavení – umístit lavičky, dřevěnou houpačku
* úprava obecního pozemku u Únětického potoka – pobytové schody a nová vegetace
* nové vodní dětské hřiště u náhonu
* odstranění soukromých plotů na obecním pozemku

Bývalý mlýnský náhon prostupuje obcí v délce přes půl kilometru. V současnosti je vypuštěný a 
zarostlý náletovou vegetací. Obecní pozemky náhonu se proplétají mezi soukromými zahradami 
a vytvářejí tak neprostupný pás přírody. Cílem je zpřístupnit tento, leckdy velmi romantický, pás 
veřejnosti.

Dnešní náhon musí projít částečným vykácením a omlazením vegetace. Odborný plán výsadby 
by měl počítat s celoročním provozem místa. Výsadba bude obsahovat vodní rostliny, rákosí, 
traviny, keře i stromy. Koryto mlýnského náhona je ponecháno v původní trase, občasně je 
prohloubeno a rozšířeno, aby se vytvářely drobné tůně. Tyto tůně budou domovem vodních 
živočichů. V okolí ulice V Zátiší navrhujeme odtrubnění náhonu.

Celý pás mlýnského náhonu musí být pěšky prostupný. Návrh počítá s úzkou stezkou, která 
kopíruje trasu vodního koryta. V místech, kde je obecní pozemek velmi úzký, vede stezka nad 
náhonem. Časté přechody přes náhon jsou vyřešeny lávkami z kovu. Ve dvou třetinách trasy je 
v nejširším místě vybudováno drobné vodní dětské hřiště. Na začátku mlýnského náhonu v ul. 
Potoční se upravuje pozemek u Únětického potoka. Návrh počítá s pobytovým schodištěm a 
vhodnou výsadbou vegetace. Na potoce navrhujeme vytvořit drobnou tůň.

Inspirace : příklady zpracování drobného vodního toku

Skica náhonu vedoucího mezi zahradami



Širší situace, výřezy lokalit



16. Předprostor kostela a kláštera

Předprostor kláštera
 
důležité změny:
* vybudování parkovacích míst pro návštěvníky před hospodářskými budovami 
kláštera, celková úprava místa
* celková úprava prostorů před kostelem sv. Víta, nová květinová zahrada
* výsadba stromů a vegetace
* nové chodníky a přechody pro bezpečnost pěších

 
Předprostor kláštera je důležitým místem křížení cest. Nachází se zde mnoho 
tras, které mají problematický průběh. Silnici navrhujeme ponechat v dnešní 
stopě, pěší cesty by byly upraveny v celém řešeném území. Cílem je zvětšit 
bezpečnost chodců i logiku vedení cest. Cesty by neměly končit v silnici a 
chodci by neměli chodit po silnici.
 
Před kostelem sv. Víta navrhujeme vytvořit klidovou zónu, vybudovat novou 
květinovou zahradu a nové povrchy cest. Místo by bylo doplněno o řadu laviček 
poskytujících odpočinek návštěvníkům a osázeno lipami. V jižní části by byly 
odstraněny vysoké zdi zabraňující výhled na obec.
 
Parkoviště před klášterem je velmi důležitým prvkem místa. Stání zde umožňuje 
zastavit turistům, návštěvníkům i svatebčanům. Parkoviště je i signálem pro 
kolemjedoucí, že mohou zastavit. Mezi parkovištěm a budovami kláštera je 
květinový záhon se stromořadím z nízkých stromů (sakura, jeřáb), které doplňují 
architektonický řád fasád.

Schodiště k zastávce autobusu vedoucí od školy by bylo narovnáno, přechod 
pro chodce mezi zastávkami by byl důležitým prvkem zpomalujícím dopravu. 
Okolo silnic by byly vybudované chodníky. Celkový prostor křižovatky má být 
“vyčištěn”, příkopy a drobné stavby zakryty, místo osázeno novými stromy a 
květinami.

Důstojný vstup je vizitkou obce i komunity

Inspirace: zahrada růží

Inspirace: malé klášterní zahrady



Situace



17. Vnější nádvoří kláštera

Vnější nádvoří kláštera

důležité změny:
* zachování otevřenosti nádvoří
* omezení počtu parkovacích míst
* zvýšení počtu sezení
* zlepšení napojení nádvoří na okolní cesty a trasy
* zdůraznění významu nádvoří (sochařská výzdoba, vodní prvek…)

Vnější nádvoří kláštera je jedním z nejdůležitějších prostorů v obci, úprava tohoto nádvoří tedy 
musí být hodna svého významu. Pozemky nepatří obci, ale majiteli kláštera – komunitě Chemin 
Neuf, která je spolupráci s obcí otevřena. Majitelé již dnes poskytují prostor nádvoří a místo 
je veřejně přístupné. Toto nádvoří má být duchovním a kulturně-historickým centrem obce. 
Nemá konkurovat hlavní návsi, ale doplňovat ji. Všechny zásahy jsou menšího charakteru a 
jejich realizaci lze provést v relativně krátkém čase. Vzhled tohoto nádvoří silně ovlivňuje celkový 
dojem z obce, a proto je důležité místo řešit přednostně. Dnešní vzhled nádvoří je neutěšený 
a nepříliš otevřený vůči návštěvníkovi. Jeho současná hlavní funkce – parkoviště – eliminuje 
veškerý kontakt s budovami. 

Povrch nádvoří by byl ponechán jako mlatová plocha. Půdorys nádvoří je nepravidelný a ničí jeho 
hlavní principy: místo s jasným prostorovým vymezením i jasnou náplní. Obě tyto definice jsou 
naším návrhem posíleny. Celkově by bylo nádvoří určeno obvodovým pásem ze štětové dlažby, 
která vytvoří jasně definovanou hranici prostoru.

Parkovací místa na nádvoří by byla redukována na 5 stání pro potřebu kláštera. Ostatní parkovací 
místa by byla přesunuta do předprostoru (další řešená karta). Parkování před hlavní budovou 
kláštera zakrývá důstojné průčelí a zbytečně zabírá prostor nádvoří. Místo by naopak mohlo být 
doplněno o lavičky a rostliny v květináčích.

Význam kláštera je vyzdvižen řadou drobných zásahů. Základním počinem je vybudování 
knihovny, obchodu, galerie a turistických informací na nádvoří (další řešená karta). U této budovy 
vznikne místo odpočinku návštěvníků – je zde nový vodní prvek, lavičky, turistický rozcestník a 
vstup do nové budovy.

Nádvoří by bylo též vhodné doplnit o plastiky, které by měly mít současnou sochařskou podobu. 
Na návrh má by měla být vyhlášena veřejná sochařská soutěž.

Vzdálenější části nádvoří mají sloužit odpočinku a kultuře. V místech dnešního dětského hřiště 
je navržena výsadba 3 stromů (lip). V části nádvoří mezi starými garážemi a sýpkou je navrženo 
venkovní sezónní divadlo (v další kartě), které by dokončilo celkovou přeměnu nádvoří ve 
významný duchovně-kulturní středobod obce.

Nádvoří je duchovním, kuturním a vědomostním centrem obce

Inspirace: malé stromky v květináčích

Dnešní pohled na nádvoří

Inspirace: mlat a dlažba



Situace



18. Budova knihovny, obchodu a kavárny

Budova knihovny, turistických informací a galerie
 
důležité změny:
* pilotní projekt spolupráce mezi obcí, komunitou Chemin Neuf a Středočeským krajem
* rekonstrukce malého objektu na vnějším nádvoří za pomoci všech zúčastněných
* přesun stávající prozatímní knihovny a obchodu do vhodnějších prostorů
* vznik kanceláře turistických informací
* spojením všech provozů nastane prostorová i personální optimalizace s kavárenským provozem

Objekt knihovny, turistických informací a galerie je drobná stavba na vnějším nádvoří kláštera. Budova je 
historickým pozůstatkem po zbořených hospodářských staveních. Stavba zřejmě sloužila jako zázemí 
zaměstnanců hospodařících na klášterních pozemcích. Stáje a seníky jsou již zbořené. Tato budova je 
dnes opuštěná a značně opotřebovaná. Její tvar a umístění na nádvoří však shledáváme jako jedinečné. 
Její poloha vytváří jasnou solitérní stavbu na vnějším nádvoří, která místu dominuje. Zadní rozbořená část 
stavby je navržena k demolici. Na jejím místě bude provedena přístavba knihovny opisující tvar budovy.
 
Budova nové knihovny
 
Knihovna v klášteře existuje již dnes. Nachází se v prozatímních prostorech přístupných z klášterních 
zahrad. Sklepení, kde se nyní knihovna nachází, najdou vhodnější využití na zpracování ovoce a výrobu 
vína. Knihovnu dnes ve všech ohledech financuje komunita Chemin Neuf. I z tohoto důvodu je knihovna 
otevřena pouze jednou týdně. Hlavními uživateli kláštera jsou děti ze ZŠ Tuchoměřice. Spojením provozu 
knihovny, obchodu, turistických informací a galerie se zjednoduší provoz a bude možné objekt provozovat 
2-3 zaměstnanci po celý týden.

Inspirace: malý obchod

Inspirace: knihovna

Budova je částečně rekonstruována a částečně asanována. Měřítko i vzezření stavby je důležité pro kvalitu místa.
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Knihovní systém Prahy a Středočeského kraje
 
Tuchoměřická knihovna je jedna z největších v širším okolí a měla by 
být zařazena do systému veřejných knihoven Středočeského kraje. Díky 
tomu bude existovat jeden druh katalogizace a bude možné propojit 
všechny knihovny do jednotného systému, což umožnilo i budoucí 
meziknihovní půjčování knih v Tuchoměřicích. Spojení s krajem umožní i 
další výhody, např. dotace na nové knihy, vzdělávací kurzy apod.
 
Turistické informace, obchod, galerie

Turistické centrum by mělo sloužit podpoře kultury a turismu v okolí. 
Zároveň bude dnešní existující klášterní obchod přesunut a spojen s 
turistickými informacemi. Vybavení centra bude obsahovat kávovar, 
občerstvení, stolky apod. Stěny centra se budou využívat pro občasné 
výstavy, celý prostor může být užit ke konání přednášek.

Dnešní stav

Pohled ze zahrady

Pohled z nádvoří



19. Malé venkovní divadlo

Divadlo na nádvoří

důležité změny:
* částečné využití starých garáží (sklady, WC...)
* do severní části nádvoří se umístí samostatný objekt jeviště a hlediště
* využití výborných podmínek vnějšího nádvoří (klid, prostředí, přirozené osvětlení)
* rychlá, stálá a relativně nenáročná dřevostavba
* možnost získat grant a zahájit spolupráci s pražskými divadly

Blízkost Prahy, Kladna a dalších středočeských obcí, které jsou propojené dálnicí D7 
vytváří z Tuchoměřic výbornou destinaci na umístění scény letního divadla. Klášter 
s množstvím pozemků, ve spojení s obcí a krajem, může tuto jednoduchou stavbu 
vybudovatběhem relativně rychlé doby. Venkovní divadelní scéna využívá všech 
výhod místa: ve dvoře je ticho a klid a hluk z letiště je zde dokonale eliminován. 
Jeviště směřuje na jih a poskytuje skvělé podmínky pro přirozené osvětlení. 
Divadlo pomáhá definovat celkový tvar nádvoří. Jedinečné prostředí kláštera je 
nejdůležitějším atributem místa. Drobný architektonický zásah přinese kulturní i 
ekonomické oživení místa. 

Objekt sezénní venkovní divadelní scény je konstrukcí dřevostavba a je koncipován 
jako stavba trvalá (se zaopatřením na zimní období). Scéna obsahuje cca 180 
míst k sezení, zázemí divadla, sklady a ve svém objemu i drobný bar. Stavba bude 
otevřená a lze ji využívat jak pro divadelní představení, tak i pro potřeby obce, školy 
a komunity Chemin Neuf. Naprosto klíčová pro vznik divadla je celková rekonstrukce 
vnějšího nádvoří a předprostoru kláštera. Klášterní sýpku, dnes sloužící též jako 
kulturní prostor, lze využít i jako krytou scénu.

Inspirace: malý bar Inspirace: dřevěný amfiteátr

Inspirace: venkovní scéna

Jednoduchá stavba může přinést ekonomické a kulturní oživení obce

Inspirace: diváci na amfiteátrových schodech
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jeviště

jevištěproscénumhledištěotevírací stěny
baru

bar

hlediště

sklad

ponechaná
cihlová stěna_

Vzhled stavby do nádvoří

Půdorys a řez divadlem

Hlediště a malé jeviště

Inspirace: materiál výstavby

Inspirace: materiál výstavby

Inspirace: materiál výstavby



20. Obecní sad u kláštera

Inspirace : vinná réva je osázena na prudkých stráních

Terénní hrana s výhledem do okolí je využita pro rekreaci. Pergola porostlá vinnou révou stíní v letních měsících.

Inspirace : rozkvetlý sad nad obcí Inspirace : pergola může mít mnoho podob

Inspirace : pod stromy jsou i ovocné keře

Obecní sad u kláštera

důležité změny:
* obnovení zpustlého obecního pozemku
* obnovení sadu pomocí vysokých ovocných stromů a ovocných keřů
* parter bude využit jako přístupný park
* vybudování drobné stavby – pergoly s výhledem na obec

Starý obecní sad je dnes nevyužitý a velmi zarostlý. Jeho pozice vedle kláštera a klášterních 
zahrad vytváří ideální místo pro rekreaci. Nádherný výhled na obec je největší kvalitou místa. 
Sad bude osázen pravidelným rastrem vysokých ovocných stromů (jabloní, hrušní a třešní), což 
umožní zpřístupnit parter, který je parkem. Prostor bude též využit pro výsadbu ovocných keřů 
(angrešt, maliny, rybíz). Uvnitř sadu budou umístěny lavičky a dřevěné pódium.

Současné cesty jsou ponechány v původní stopě. Terénní hrana je využita pro výstavbu drobné 
stavby – pergoly. Ta bude porostlá vinnou révou. Z tohoto místa je výhled na obec Tuchoměřice. 
Prudká stráň pod hranou bude osázena keři vinné révy. Sad bude oplocen, ale současně vzniká 
několik nových vstupů.



Situace



21. Koncepce klášterních zahrad

Koncepce klášterních zahrad

důležité změny:
* oprava zdí a schodišť klášterní zahrady
* rozdělení zahrady na veřejnou (rekreační) a neveřejnou (hospodářskou) část
* na terasách se obnoví vinice
* hospodářská část slouží klášteru: obsahuje skleník, salaš, kurník, včelín a zeleninové záhony
* obnoví se vodní nádrž s výhledem na obec
* výstavba nového altánu
* nové hospodaření s dešťovou vodou – záchytné nádrže slouží k zavlažování
* zahrady budou více propojené s okolím

Zahrady kláštera jsou soukromým vlastnictvím komunity Chemin Neuf. Ta jeví zájem o obnovu zahrad, 
která je ale velmi nákladná. Zde doporučujeme, z důvodu finanční náročnosti realizace oprav, úzkou 
spolupráci obce a komunity. Výsledkem by mělo být získání financí z grantů různých subjektů.

Navrhované úpravy klášterních zahrad souvisejí s částečnou obnovou zemědělské výroby. Na terasách 
by měly být opět vysazeny vinice. Ty se budou nacházet v přístupných místech. V místech veřejnosti 
nepřístupných se bude nacházet zemědělská výroba pro potřeby kláštera. Sad pod kostelem sv. Víta 
slouží i jako pastvina pro ovce, kozy i drůbež. Nejnižší terasa bude využita pro zemědělskou výrobu 
kláštera.

Veřejně přístupné části klášterních zahrad budou obsahovat množství laviček i drobnou architekturu – 
nový altán, opravenou vodní nádrž. Niky v opěrných zdech navrhujeme vyplnit uměleckými i sochařskými 
objekty. V zahradách by mohly vzniknout i pravidelné umělecké expozice využívající prostorů zahrady. 

Spojení s okolím je zlepšeno čtyřmi novými východy z obce. V areálu jsou opraveny schodiště a rampy. 
Bariéra zdí je tím rozbita. Zahrady se stanou parkem a místem setkávání.

Inspirace: houpací síť v zahradě

Inspirace: dřevěné sezení Inspirace: vodní nádrž

Současný stav klášterních zahrad

Inspirace: vinná réva na terasách



Situace

inspirace: pastva pod stromy

inspirace: včelín inspirace: skleník ze starých oken Částečný řez terasami a vinohradem



Rekonstrukce obecní restaurace
Pojetí předprostoru restaurace
Nový bytový dům u restaurace

důležité změny:
* zvětšení prostoru stávajícího sálu
* umístění baru, otevření do dvora
* změna povrchu dvoru restaurace, výsadba stromů, přenosné dřevěné stoly s lavicemi
* umístění dřevěných stupňů pro sezení u opěrné zdi
* nová dvoupatrová budova se třemi obecními byty, rezervní prostory (hasičský sbor)
* celý předprostor osázet kaštany ve vhodném rozestupu (parkování aut mezi stromy)

Jednopatrová budova obecní restaurace “U Nás” je dnes ve stavu hodném rekonstrukce. 
Její vnitřní dispoziční uspořádání nabízí velmi stísněné prostory. Stávající dispozice dostane 
změn ve vyčištění půdorysů, zvětšení prostoru sálu restaurace a vytvoření nového ústředního 
prostoru v budově, kde je umístěn bar. Díky zvětšení oken lze restauraci v teplých měsících 
otevřít do dvora.

Stávající hrubý štěrk v předprostoru restaurace bude nahrazen jemnějším mlatovým povrchem.  
Podél budovy restaurace a opěrné stěny bude vysazeno celkem 7 nových kaštanů. Pod nimi 
budou umístěny dřevěné stoly s lavicemi tak, aby se mezi nimi dalo vhodně parkovat. Pod 
stromy – podél opěrné zdi – vznikají dřevěné stupně pro sezení.

Konec dvora bude uzavřen nově vzniklou dvoupatrovou budovou, kde se v přízemí nacházejí 
dvě rezervní místnosti obce (pro místní hasičský sbor) a jeden obecní byt.  V prvním podlaží se 
pak nacházejí dva další obecní byty. Mezi tímto novým objektem a stávající budovou restaurace 
bude vytvořen průchod do zadní části pozemku na nově vzniklou zahradu.

22. Rekonstrukce restaurace, jejího předprostoru a výstavba nového bytového domu 

Inspirace : předprostor bude obsazen v létě Inspirace : bytový dům může mít i minimalistické vzezření

Inspirace : současný dřevěný restaurační interiér (Vrbatovy boudy)Inspirace : posezení pod stromy

Rekonstruovaná obecní restaurace bude mít kvalitní úroveň. Snídaně, obědy a večeře zde mohou být dováženy ze školní jídelny či kuchyně kláštera.



Druhé podlaží
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23. Rekonstrukce současného obecního úřadu na policejní kancelář a poštu

Inspirace: malý obchod může najít zalíbení u obyvatelInspirace: mlatová cesta, lavička, strom

Dnešní úřad bude přestavěn a využit pro účely občanské vybavenosti

Inspirace: malá policejní kancelář pro potřeby občanů Inspirace: pošta u hlavní silnice je vhodnější

Rekonstrukce současného obecního úřadu na policejní 
kancelář a poštu

důležité změny:
* přesun obecního úřadu na náves
* budova bude využita pro občanskou vybavenost – policejní kancelář, 
poštu, obchod, specializované lékaře 
* přemístění parkování
* přeměna předprostoru budovy s parkovou úpravou

Obecní úřad navrhujeme přesunout na náves (do budovy Sokola). 
Polohu budovy u silnice chápeme jako výhodu pro nové využití. V 
přízemí bude nově umístěna pošta (přemístěna z návsi), policejní 
kancelář a dvojice obchodů. V druhém patře se pak nově nachází 
šest samostatných místností, které slouží jako rezerva pro umístění 
specializovaných lékařských ordinací (zubař, gynekolog…) či kanceláří. 
Další nová parkovací stání se budou nacházet za budovou. V 
předprostoru budovy je vytvořena parková úprava s několika lavičkami.
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24. Dům s pečovatelskou službou, Kněžívka

Inspirace: současná architektonická forma budovyInspirace: bydlení pro seniory, kteří potřebují pomoci

Inspirace: chodby jsou i společenskými prostorami

Dům s pečovatelskou službou se nachází nad dvorem v Kněžívce. Cílem je vytvořit důstojný objekt, který je propojený s obcí.

Dům s pečovatelskou službou, Kněžívka

důležité změny:
* umístění veřejné služby na dosud nevyužívané pozemky
* vytvoření jedenácti bytových jednotek pro seniory se službou trvalé péče
* výsadba listnatých stromů a celkové zlepšení místa
* vytvoření veřejně přístupného dvora

Dům s pečovatelskou službou je nedílnou součástí infrastruktury rozvíjející 
se obce. To se týká i Tuchoměřic. Objekt bude nabízet jedenáct bytových 
jednotek s možností trvalé péče, zázemí pro pečovatele a sdílené společenské 
prostory. Před domem se bude nacházet dvůr.

Hlavní vstup na pozemek ze severu bude zajištěn novou komunikace. V jižní 
a východní části budou vysazeny nové listnaté stromy, které budou sloužit 
jako hluková bariéra proti rušné komunikaci. Stromy ve východní části budou 
vykáceny, aby byl vytvořen vizuální kontakt s obcí.
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25. Malá náves u kapličky sv. Václava, Kněžívka

Inspirace: stromořadí z lipInspirace: cílem je vytvořit venkovský charakter

Inspirace:jednoduché hranolovité sezení Inspirace: ohraničená plocha štětové dlažby

Malá náves u kapličky sv. Václava, Kněžívka
 
důležité změny:
* přetvoření kruhového objezdu na náves
* výsadba chybějících lip a kácení jehličnatých stromů
* vytvoření míst k sezení
* zapojení kapličky sv. Václava do celkové kompozice nové návsi
* změna povrchů příjezdových komunikací
* omezení rychlosti na návsi (změna povrchů, příčné prahy…)

Náves bude mít jasně definovaný tvar s novými povrchy. Objekt kapličky vytváří orientační 
osu návsi. Vzrostlé lípy budou doplněny a vznikne stromořadí obklopující náves. Ke 
kapličce povede cesta z velkoformátové kamenné dlažby. Celkové zklidnění provozu 
bude kromě užití neinvazivních prvků dosaženo i snížením rychlosti na 30 km/h. Budova 
hasičského sboru bude zbořena a její funkce přesunuta do Tuchoměřic do nové budovy 
u restaurace „U Nás“.

Ve štětové dlažbě návsi budou umístěny patníky. Ty budou vymezovat část pro chodce a 
část pro vozy. V místech pro chodce budou lavičky, které tam dnes chybí. Povrchy pěšin 
a příjezdů nahradí mlatový povrch.

Dnešní kruhový objezd bude nahrazen důstojnějším řešením. Náves má tak přesně ohraničený tvar.
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26. Pazderna: náves a okolí

Úpravy v Pazderně

důležité změny:
* celkové vyčištění rybníku na návsi
* vybudování mola a sprch pro potřeby koupání
* oprava pramenišť
* omlazení vegetace
* přemístění tříděného odpadu na vhodnější místo
* redukce mnoha sloupů různých vedení na návsi
* výsadba vodní vegetace v rybníku
* vybudování záhumenní cesty (pěšiny)

Pazderna je kvalitní ukázkou vesnického urbanismu a veškeré změny respektují tento fakt. 
Drobné úpravy jsou ve vsi zaměřeny na zkvalitnění místního prostředí. 

Náves 
Estetickým problémem návsi je nadbytečnost sloupů mnoha různých vedení. Množství 
sloupů navrhujeme redukovat a sloučit jejich využití. Rybník by měl být celkově vyčištěn. Aby 
se mohl využívat ke koupání, navrhujeme vybudovat nové molo v místech hráze a drobnou 
sezónní sprchu. Výsadba čistících rostlin a zákaz koupání koní v letní sezóně místu pomůže. 
Břehy rybníku upravujeme výsadbou vodních rostlin i umístěním příbytků pro vodní ptactvo. 
Prameniště budou opravena  a vyčištěna. Budou tvořena ocelovými káděmi.

Třešňovka
Po proudu potoka za obcí je navrhována výsadba třešnového sadu, který vychází z existujících 
třešní okolo potoka. Obecní pozemek se tím využije a vytvoří bod zájmu občanů.

Zahumenní cesta
Okolo Pazderny je vytvořena drobná záhumenní cesta (pěšina). Ta by měla vést třešňovkou. 
Řada míst patří soukromým majitelům, bez kterých pěšina nemůže vzniknout. Výhledy do 
krajiny jsou pěkné, u třešňovky jedny z nejlepších, proto tam navrhujeme umístění posezení. 
Cesty vedoucí do obce navrhujeme osázet ovocnými stromy, jak to dříve bývalo tradicí.    

třešňovka

prokácení náletů

lavička a výhled_

výsadba ovocných 
stromů

nová cesta vedoucí  
do Tuchoměřic

Náves v Pazderně je vynikající ukázkou vesnické architektury. Prostředí se může zlepšit relativně malými zásahy.

Situace celé vsi
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27. Koncepce hřbitova

Koncepce hřbitova
 
důležité změny:
* rozšíření hřbitova
* prostor pro další hrobová místa
* nová a důstojná rozptylová louka
* kolumbárium v bývalé márnici, ve zdi rozšíření
* nové napojení na okolní cesty a nové propojky
* vybudování parkovacích míst pro účely hřbitova

Vzhledem k rychlému rozvoji obce do budoucna navrhujeme rozšířění 
hřbitova. Rozptylovou louku přesouváme z původního místa do tohoto 
rozšíření. Jednu z nových zdí na jižní straně navrhujeme využít jako místo pro 
kolumbárium. Zbylá plocha rozšíření složí jako rezerva pro případné umístění 
dalších náhrobků. Do nové části hřbitova se dostáváme skrz průchod v 
původní obvodové zdi. Zbylé volné plochy hřbitova navrhujeme doplnit 
dalšími hrobovými místy. Stromy uvnitř hřbitova by měly být ponechány. 
Velké koruny stromů doporučujeme odborně prořezat a omladit, rozhodně 
nekácet. Celý hřbitov bude doplněn vhodnou výsadbou stromů.

Podél příjezdu ke hřbitovu bude zasázeno stromořadí lip, pod nimiž jsou 
navržena parkovací místa (celkem 15 parkovacích míst). Povrch parkovacího 
místa doporučujeme řešit zatravňovacím roštem. Prostor před hřbitovní zdí 
podél hlavní silnice bude také doplněn stromořadím z lip. U komunikace 
přibude nový chodník.

V areálu navrhujeme nové propojky mezi starou a novou částí hřbitova. 
Stávající vstup do novější části je doplněn o nový vchod ve stejné ose na 
protější straně hřbitova (na východní straně). Podél jižního rozšíření areálu 
navrhujeme vytvořit propojku pro chodce. Povrchem nové propojky je mlat. 
Současné komunikace doporučujeme rozšířit o chodník, jehož povrch by 
měla být dlažba.

Inspirace: kolumbárium ve zdiInspirace: netradiční kolumbária

Inspirace: hřbitovní zeď

Koncepce hřbitova počítá s rozvojem obce i nárůstem obyvatel

Inspirace: pietní místo
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28. Rozvoj sportovního areálu, nová hala

Sportovní hala a koncepce sportovního areálu

důležité změny:
* výstavba víceúčelové sportovní haly
* úprava prostoru před areálem hřišť
* výsadba listnatých stromů podél potoka
* vytvoření nových vstupů ze vsi do sportovního areálu
* přesun a doplnění dětského hřiště
* modernizace fotbalové tribuny

V obci Tuchoměřice nyní chybí krytá sportovní hala. Úvahy o rekonstrukci 
staré sokolovny na návsi nejsou ideální, neboť vnitřní prostor neodpovídá 
současným nárokům na sportoviště. Navrhujeme proto vybudovat novou 
halu v areálu hřiště, vedle hřiště fotbalového. Hala bude sloužit veřejnostia 
zároveň i nové ZŠ. Hala je podmínkou pro rozvoj ZŠ. Velikost sportovní haly 
je volena tak, aby zde mohlo být umístěno víceúčelové hřiště, které se dá 
použít mimo jiné i pro sálovou kopanou, volejbal, basketbal či nohejbal.

Konstrukce haly je tvořena montovanými panely, jejichž výhoda tkví v 
rychlosti stavění, utilitárnosti a ceně. Budova se bude otvírat svojí východní 
a severní fasádou směrem k novému dětskému a stávajícímu fotbalovému 
hřišti. 

Díky plánované nové výstavbě bude možno propojit sportovní areál dvěma 
novými vstupy, jeden jižní a druhý západní. V předprostoru areálu vzniká 
mlatový povrch, několik parkovacích míst a stromořadí. Toto stromořadí 
pokračuje podél severní hranice pozemku až na konec fotbalového hřiště.

Inspirace: přesunuté hřiště doplněné o nové prvky

Inspirace: stromořadí podél potoka

Inspirace: jednoduchý účelový inetriér

Inspirace: hřiště vytváří typické venkovské prostředí

Přístup ke hřišti zůstává vyasfaltovaný. Parkovací plocha je však mlatová. Stromy podél potoka jsou typickým estetickým prvkem celého areálu.



první podlaží sportovní haly s šatnami

situace

druhé podlaží tvoří tribuny
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