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ANOTACE
Předmětem diplomové práce je vytvoření strategie a taktiky pro revitalizaci a obnovu 
veřejných prostranství městysu Velké Němčice. Hlavním impulsem k výběru lokality 
pro diplomovou práci byla iniciativa ze strany zastupitelstva obce. Urbanistická studie 
navazuje na analýzy a závěry vyhodnocené v předchozí semestrální práci. Cílem návr-
hu je nalézt vhodnější zapojení dnes neefektivně využívaných veřejných prostranství  
i nově navržených lokalit do struktury obce. Hlavním motivem řešení je nové pro-
storové uspořádání a členění převážně zastavěné části obce na samostatně fun-
gující prostranství a areály s obnovenými či nově navrženými objekty ve prospěch 

komunitního života v obci.

Práce v návrhu přichází s idejemi, které umožní efektivnější využívání veřejných 
prostranství. Na základě analýz a konzultací se zastupitelstvem obce jsou navrže-
ny proměny veřejných prostor ve vlastnictví městysu. Tyto úpravy různého rozsa-

hu přibližují řešení problému daného místa. 

Výsledkem práce jsou dílčí zásahy ve smyslu navržených změn a úprav určují-
cí podmínky pro vznik polyfunkčního prostorově i společensky pestrého prostředí  

s principy udržitelnosti. 
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Tímto bych ráda poděkovala především vedoucímu práce, panu doc. Ing. arch. Karlu Havlišovi, 
za jeho ochotu a čas, který věnoval konzultacím této práce. Děkuji také všem ostatním konzul-
tantům, odborníkům v oblasti veřejné zeleně a vodohospodářství, kteří byli ochotni poskytnout 
užitečné rady z jejich profese. Díky patří také vedení městysu Velkých Němčic za vstřícný pří-

stup, za poskytnuté materiály a cenné informace. Na závěr obrovské díky všem přátelům 
a rodině za jejich trpělivost, podporu a pomoc během studia. 



OBSAH

KONTEXT

 Lokalizace

 Tradice vinařství

 Místní tradice

 SWOT analýza

ŠIRŠÍ VZTAHY V RÁMCI OBCE

 Dopravní situace

 Cyklodoprava

 Voda v obci

 
STÁVAJÍCÍ STAV

 Vybavenost obce

 Fotodokumentace

KONCEPT

 Filozofie obce

 Situace

 Axonometrie návrhu

 Mobiliář

 Řezy a řezopohledy

 Materiálové řešení

 Krajinářské zásahy

 Vodohospodářství

 

 12-13

 14-17

 18-19

 20-21

 22-25

 26-29

 30-35

 

 36-37

 38-41

 43

 46-47

 50-61

 54-55

 62-64

 66-67

 68-71

 72-73

 



11

ÚVODNÍ SLOVO

Řešeným územím je městys Velké Němčice, který se v současné době potýká s existencí 
řady míst, které neplní svoji funkci. Problémem jsou nefunkční veřejné prostory vznikající 
bez předchozího dlouhodobějšího plánování. Plochám pro veřejnost chybí pravidelná 

údržba či hlubší náhled do problematiky řešení veřejných prostranství.

Aktuálně působí v obci zastupitelstvo „Budoucnost Velkých Němčic“, které má intenziv-
ní zájem o vyřešení problémových míst v obci. Návrh práce navazuje na jejich poznatky 

a požadavky a snaží se přinést řešení pro udržitelný rozvoj městysu. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

MIKROREGION HUSTOPEČSKO

STAROVICE

UHERČICE

LOKALIZACE

Městys Velké Němčice leží v mikroregionu Hustopečsko ohraničeném městy Břeclav, 
Hodonín a Brno. Mikroregion zahrnuje 29 obcí z nichž největší je město Hustopeče. 
Ve velikosti a počtu obyvatel následují Velké Pavlovice a Klobouky u Brna. Území mi-
kroregionu patří do oblasti nejstaršího osídlení, jehož počátky se datují do začátku  
13. století. Oblast je známá převážně pěstováním vína, vinařskými a turistickými stez-

kami a cyklotrasami. 

Území Dyjsko-svrateckého úvalu v oblasti Novomlýnských nádrží má rovinný charak-
ter s nadmořskou výškou zhruba 200 m. n. m. Na převážně nížinatém území s bohatou 

historií najdeme nesčetně nemovitých památek a stále živé lidové tradice. 

Součástí mikroregionu je projekt zvaný Programy rozvoje obce pro obce Mikroregionu 
Hustopečsko, který je zaměřen na vytvoření strategických dokumentů pro obce, kte-
ré mají o tuto aktivitu zájem. Nyní má projekt 20 členů, mezi nimiž je i městys Velké 
Němčice. Projekt má být nástrojem pro zlepšení strategického řízení obcí, lepší koordi-
naci navazujících aktivit, zapojení obyvatel do rozhodování, jakým směrem se má obec 
ubírat, či efektivnější čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů i rozpočtu obcí. 

V Jihomoravském kraji je obecně zemědělství na vysoké úrovni, převažují zde země-
dělské a vodní plochy. Tradiční je pěstování různých druhů ovoce a zeleniny. Pýchou 
jižní Moravy je především vinohradnictví a vinařství, které je s jižní Moravou neodmys-
litelně spjato. Moravská vína jsou celosvětově uznávána a považován za velice kvalitní. 

Nejčastěji zde působí menší producenti vína s malými vinnými sklípky. 

Vinařská oblast Moravy se dělí na čtyři celky: Slovácko, Mikulovsko, Velkopavlovicko 
a Znojemsko. Velké Němčice se nachází v severní části Velkopavlovické oblasti. Jejich 
nízká nadmořská výška zde umocňuje vysoké letní teploty, což napomáhá vzniku vý-

razných vín. 

HUSTOPEČE

VELKÉ PAVLOVICE

VELKÉ NĚMČICE

KLOBOUKY 
U BRNA

KŘEPICE
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sklepní ulička
Městečko

sklepní ulička
Na Kopečku

vinařství  
Kamil Prokeš

vinařství  
Proquin

vinařství  
Perla vín

vinařství  
Mrhal

vinný lis

vinařství  
U Samsonů

Polívka winery

VINAŘSTVÍ V OBCI

Historie Velkých Němčic je pevně spjata s vinohradnictvím od samého počátku obce. Byl 
to a stále je významný hospodářský, ale i kulturní a společenský fenomén. Vinná réva se 
zde pěstovala již na začátku 13. století. Vinice se nacházely nedaleko dnes již zaniklé vsi  
Schořice. Vinohradnictví a jeho rozvoj těžce utrpěl třicetiletou válkou. Vojska loupila  
a drancovala a půda tím velmi utrpěla. Klesl také počet obyvatel Velkých Němčic a v důsledku 
toho neměl pole a vinice kdo obdělávat. Kromě válek ničily území i přírodní kalamity a výkyvy 
počasí. Na konci 17. století trápila oblast neúroda a vinice byly navíc poškozeny krupobitím. 

Během následujících let zasáhly vinohrady i silné mrazy a na Hustopečsku a Velkoněmčicku 
vymrzla velká část vinohradů. V 18. století se Velké Němčice dočkaly změny a pěstování 
vinné révy a výroby vína prosperovalo. Avšak jen asi do třicátých let 19. století. Poté vinice 
pozvolně ustupovaly polím, protože ta byla základem obživy celé rodiny. Nové vinohrady se 
téměř nezakládaly, protože vinaře odrazovaly choroby vinné révy. Révokaz, který se objevil  
u nás na přelomu 19. a 20. století, zničil téměř všechny vinohrady. Z bývalé slávy vinohradů 

ve Velkých  Němčicích zbylo na konci 19. století pouze 79 hektarů vinic.

Ve 30. letech 20. století nastal opět rozvoj vinohradnictví a odrůda byla kvalitní až nadprů-
měrná. Vinařství se v okolí propagovalo a docházelo i ke zvyšování ploch vinic. Po druhé svě-
tové válce připadly základní viniční plochy především jednotným zemědělským družstvům.  

V současné době zde bylo evidováno na 52 hektarů vinic. 

S obnovou vinohradnictví v 60. letech dochází i k pořádání souvisejících vinařských akcí. V 
posledních letech sílí rozvoj vinařské turistiky (např. akce otevřených sklepů či spojení ochut-

návek s cykloturistikou).

V celých Velkých Němčicích se nachází velké množství vinných sklípků, které však spo-
lu nevytvářejí pevnější komunitu. Někteří se věnují vínu i profesionálně, ale u větši-
ny je to spíše velká záliba, která se často přenáší z generace na generaci. Majitele vin-
ných sklípků nelze nutit ke vzájemné spolupráci. Lze ale provázat místa s jejich výskytem,  

a tak dodat vinným toulkám v obci ucelenější podobu. 

Malé vinařství  
z Velkých Němčic, 

s.r.o.

vinice 
Hustopeče, 
s.r.o.

M 1:2500



17

Sklepní ulička u pivovaru ve Velkých Němčicích 
(mlýn v průhledové ose)

(zdroj: foto autor)

Sklepní ulička v ulici Školní 
pohled od silnice 

(zdroj: foto autor)

Sklepní ulička v ulici Za školou
pohled od silnice 

(zdroj: foto autor)

Sklepní ulička v ulici Školní 
pohled od silnice 

(zdroj: foto autor)

Sklepní ulička v ulici Za školou 
pohled na vyvýšený terén se sklepními výduchy 

(zdroj: foto autor)

Sklepní ulička u pivovaru ve Velkých Němčicích 
pohled na pozůstatek hradební zdi a nevzhlednou nevyužitou zeleň

(zdroj: foto autor)

STRATEGIE

Inspirací pro místní vinaře a jejich vinné sklepy by měla být archi-
tektura vinných sklepů v celé Velkopavlovické oblasti. Úpravou skle-
pů do jednotného stylu by došlo ke zdůraznění jejich funkce. Záro-
veň by se zlepšila orientace při putování za vínem v rámci celé obce, 
jelikož právě tyto uličky jsou oblíbenou a vyhledávanou turistickou 
atrakcí. Cílem sjednocení není vybudovat soubor několika totožných 
budov na různých místech, ale dát této specifické zástavbě jednot-
ný charakter. K vytvoření diverzity poslouží doplňující prvky fasády  

v podobě konstrukcí zastínění, popínavých rostlin, mobiliáře a dalších.  

Architektura vinných sklípků je ve Velkopavlovické oblasti typická stavba-
mi z cihel a kamene. Vyztužení tvaru lomeného oblouku obstarává cihlová 
klenba. Kombinace cihly a kamene se promítá i do fasády sklepů. V někte-
rých případech je zdivo omítnuto fasádou bílé barvy doplněné o výrazné 
prvky převážně modré barvy. Zastřešení využívá ve většině případů sedlo-

vé střechy, které také navazují na charakter zástavby obce. 

Příkladem udržení jednotného charakteru příjemného na pohled může být 
i samotná sklepní ulička ve Velkých Němčicích sousedící s místním vinař-

stvím Proquin. 

Sklepní ulička ve Vrbicích, tzv. Hobitín

(zdroj: Autor neuveden. Moravské vinařské stezky [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://
old.stezky.cz/Sklepni-ulicky/Velkopavlovicka-vinarska-podoblast)

Sklepní ulička v Kobylí

(zdroj: Autor neuveden. Sklepní uličky [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: http://www.sklepni
-ulicky.cz/sklepni-ulicky/velkopavlovicko/kobyli)

Sklepní ulička ve Velkých Němčicích 
ulice Na Kopečku

(zdroj: foto autor)

Inspirace nemusí vycházet pouze z tradičních sklepních uliček. Vydařený-
mi novodobými realizacemi se mohou inspirovat také místní vinaři, jejichž 

vinný sklep není součástí těchto uliček. 

Součástí městysu je také několik podnikatelů vinařů, kteří mají vinný sklep 
jako součást domu, většinou s přidanou hodnotou ubytování. Odpovědí na 
to, jak udržet charakter okolní zástavby a zároveň působit dojmem vinné-
ho sklepa, mohou posloužit nedávné realizace v nedalekém okolí Velkých 

Němčic.

Vinařství Konitz v Konicích

(zdroj: Autor neuveden. Czech design [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://www.czech-
design.cz/temata-a-rubriky/laska-k-architekture-a-dobremu-vinu-5-vinarstvi-jizni-moravy-kde-muze-

me-zazit-oboji)

Vinařství Krásná hora

(zdroj: Autor neuveden. ASB [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://www.asb-portal.cz/
architektura/prumyslove-objekty/vinarstvi-prospikovane-barvami)
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LEDEN

Hasičský ples

Výstava vín Otevřené sklepy

Den země

Výstava vín Májová zábava 

Myslivecký ples

Dětský karneval Velikonoční jarmark

Jarní burza

ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

MÍSTNÍ TRADICE
Pýchou jižní Moravy nejsou pouze nemovité památky a přírodní bohatství, ale také zdejší 
dochované tradice a pohostinnost. Folklór, který je dodnes součástí života nemalé skupiny 
obyvatel, je i turisticky velmi atraktivní. Hudba, tanec a tradiční kroje se dodnes těší velké 

oblibě návštěvníků Velkých Němčic.

Kultura je ve Velkých Němčicích zachována i pomocí spolků a zájmových kroužků. S folklor-
ním zaměřením zde najdeme sdružení Chasa Velké Němčice, která vede i nejmenší občany 
k dodržování místních tradic za pomocí Folklorního kroužku na místní základní škole. Děti se 
zde učí hodové písničky a různé druhy tradičních místních tanců (např. taneční polku, valčík a 
verbuňk). Zpestřením tohoto kroužku bývá krojová návštěva a ukázky z folklorního prostředí.

Každý rok se zde odehrává několik kulturních akcí. Za zmínku stojí tradiční Vavřinecké hody s 
májou a tancem na ploše u kostela. Hody se v obci konají dvakrát do roka v letních měsících. 

V únoru zase pořádají místní vinaři výstavu vín s koštem, kde se vystavuje až 800 druhů vín. 
K ochutnávce a hodnocení nejlepších vín hraje cimbálová muzika. 

Burčákový turnaj 
v nohejbalu Podzimní burza

Farní den Svěcení vín

Předhodové posezení 
u cimbálu Podzimní burza Rozsvěcování vánočního 

stromku

Svatovavřinecké hody Štěpánská zábava

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
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- význam centra obce jako zázemí pro kulturní akce
- živá kultura a tradice

- existence spolků a volnočasových aktivit
- dopravní dostupnost 
- cykloturistika v kraji

- participace obyvatel na dění v obci
- blízkost Pálavy

- nevyužitý potenciál centra obce
- stav veřejného prostoru

- nadměrná intenzita dopravy
- vysoká četnost parkovacích ploch

- nevyužití potenciálu řeky
- navyužití stávajících budov

- neuspořádanost a chybějící propojení veřejných prostor
- urbanistické zásahy bez většího předchozího plánování 

- rozrůstání obce do okrajových částí - vznik satelitních měst
- nedostatečné prostory pro volnočasové aktivity

- možnost efektivního využití návsi
- potenciál využití vodních ploch

- zvýšení podílu cyklodopravy
- potenciál a tradice vinařství

- provázanost s ostatními obcemi v rámci projektu Programy rozvoje obce Mikroregi-
onu Hustopečsko

- rozvoj aktivit, které obci přinesou nové finanční zdroje
- podpora kulturních a společenských událostí 

- vznik rekreačních oblastí

- ztráta identity místa
- záplavy

- degradace kvality ulic bez adekvátních regulativ
- vznik nesourodých sídelních celků

- odliv mladých a kvalifikovaných lidí do měst
- zánik tradice

Velkou výhodou městysu Velké Němčice je zájem obyvatel o dění v obci. K 1.1.2020 mají 
Velké Němčice 1 772 obyvatel. Počet obyvatel nepatrně stoupá od 90. let, kdy se obec začala 

rozvíjet a upravovat do nynější podoby. 

Základem jakékoliv strategie pro rozvoj obce by měl být právě podnět obyvatel této obce. 
Obec slouží potřebám občanů. Návrh vychází také z dotazníkového šetření ze strany zastu-
pitelstva, který vyplnilo 306 respondentů. Dle dotazníku obce se 60 % obyvatel zajímá o svoji 

obec, z toho 35 % se aktivně zapojuje do dění. 

Občané Velkých Němčic by si přáli bydlet 

- v bezpečné obci podporující mezilidské vztahy
- v živé obci se zájmem o akce pro veřejnost
- v zelené obci s přitažlivou čistou krajinou

- v rozvojové obci s novou výstavbou

Při rozvíjení obce je zásadní udržet kulturní dědictví, veřejné služby a klást důraz na přírodu. 

Urbanistická studie se soustředí na rozvoj aktivit, které přinesou obci nové finanční zdroje, 
zajistí podmínky pro podnikání, podpoří kulturní a společenské události, poskytne zázemí pro 

ordinace lékařů, seniorský dům a péči o seniory. Návrh dále přináší vytvoření sportovních 
a naučných zábavních ploch, podporuje rozvoj zeleně v obci a výstavbu cyklostezek.
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směr ŽIDLOCHOVICE

směr POHOŘELICE

425

425

381

ulice DOLNÍ

381

zastávka
OBECNÍ ÚŘAD

zastávka
ŠKOLA

zastávka
BRNĚNSKÁ

zastávka
VELKÉ NĚMČICE

DOPRAVA V OBCI
stávající stav

Okolo Velkých Němčic se po východní straně táhne dálnice D2, které se říká tzv. Bratislavská 
dálnice. Vede z Brna přes Břeclav k Lanžhotu, kde se nachází hraniční přechod a odtud po-
kračuje již slovenská D2 až do Bratislavy. Nejbližší nájezd na D2 je na severu v Blučině nebo 

na jihu v Hustopečích.

Další důležitou silnicí je silnice druhé třídy II/425, která má počátek v Rajhradě a spojuje 
tak Jihomoravský kraj se Slovenskem. Jedná se o doprovodnou silnici k dálnici D2. Zároveň 
spojuje Židlochovice a Hustopeče přes Velké Němčice. Silnice II/425 se pak kříží ve Velkých 

Němčicích se silnicí druhé třídy II/381, která propojuje Pohořelice s Hodonínem a Břeclaví.

V jižní části zastavěného území Velkých Němčic se nachází ulice Dolní. Tato ulice je nyní ve-
dena jako ulice III. třídy. V rámci návrhu diplomové práce je navrženo povýšení ulice Dolní na 

silnici II. třídy a degradace ulice Vrchní na silnici III. třídy. 

směr BRNO

směr BRATISLAVAsměr HUSTOPEČE

směr 
HODONÍN

D2

381

425

zastávka
ZD

M 1:5000
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směr ŽIDLOCHOVICE

směr POHOŘELICE

425

381

povýšení ulice Dolní 
na ulici II. třídy

kruhový objezd 

degradace ulice Vrchní 
a Městečko na ulici III. třídy

autobusová zastávka Obecní úřad

381

směr BRNO

směr BRATISLAVAsměr HUSTOPEČE

směr 
HODONÍN

D2

381

425

DOPRAVA V OBCI
návrh

Návrh práce má za cíl propojit pomyslný trojúhelník kostel - zámeček - kulturní dům v ulici 
Městečko tak, aby vznikl jednotný prostor, kde chodci nebudou omezeni v pohybu. Pruh silni-
ce podél kostela, kulturního domu a zámečku je navržen v ploše dlažebních kostek, aby nutil 
řidiče ke snížení rychlosti. Do této vydlážděné plochy je přesunuta i autobusová zastávka, 
která má v samotném centru větší opodstatnění než v jeho okrajových částech. Dochází také 
ke zrušení autobusových zálivů, které zde byly vytvořeny kvůli frekventované automobilové 
a kamionové dopravě a vyšší rychlosti. Autobusové zastávky jsou opatřeny z obou stran pře-

chody pro chodce směřujícím k dominantám středu obce. 

K bezpečnosti provozu a dodržování menší rychlosti automobilů dojde také díky nově navr-
ženému kruhovému objezdu. Kruhový objezd se nachází na křižovatce silnic II/425 a II/381.  
Opatření kruhového objezdu povede k řízenějšímu a přehlednějšímu provozu. Zároveň zde 

bude umístěn rozcestník navádějící projíždějící řidiče hned při vjezdu do obce. 

M 1:5000



27

směr NOSISLAV

SVATOJAKUBSKÁ 
CESTA

směr STAROVICE

směr UHERČICE

cyklotrasa 
KRAJEM KVETOUCÍ 
RÉVY

CYKLISTIKA V OBCI
stávající stav

Rovinatá krajina Hustopečska splňuje ideální podmínky pro cyklistiku. Jakožto cíl snížit au-
tomobilovou dopravu v obci je snaha o zvýšení podílu cyklistické dopravy zejména centrem 
obce a jeho docházkových prostor. Vzhledem k dobrým podmínkám pro provozování cy-
klistiky jsou Velké Němčice vhodné také k rekreační cyklistice. Spojení rekreační cyklistiky  
a vinařství napomohlo vzniku Moravských vinařských stezek, které jsou stále populárnější. 

Jedná se o oblíbený způsob, jak část tohoto kraje poznat.

Vzhledem k oblíbenosti tohoto způsobu dopravy a poznání je důležité vybudování cyklistické 
infrastruktury a její podporu integrací cyklodopravy do strategických dokumentů obce.

Zásadní je propojení i s okolními přilehlými obcemi. Cyklotrasa z Velkých Němčic do Křepic 
je již zasazená do územního plánu. Návaznost na Starovice a Uherčice je nyní vedena jako 
cyklotrasa sdružená na komunikaci pro automobilovou dopravu. Díky plánované obnově za-
niklého rybníku Brodač a přilehlé přírodní památky Plácky by bylo vhodnější propojení Vel-
kých Němčic, Starovic a Uherčic vybudováním nové cyklostezky vedené právě podél tohoto 

přírodního biotopu. 

Velkými Němčicemi vede Svatojakubská cesta směrem od Uherčic do Nosislavi. Trasa je  
v jižní části obce lemována řekou Svratkou a je v posledních letech velmi využívaná nejen 
místními obyvateli. Jelikož propojení Velkých Němčic a Nosislavi v rámci cykloturistiky chybí, 
bylo by vhodným řešením vybudovat cyklostezku právě na této části Svatojakubské trasy, 

která je v posledních dnech turisticky často vyhledávána. 

směr HUSTOPEČE

cyklotrasy

pěší stezky

cyklotrasa 
KRAJEM KVETOUCÍ 
RÉVY

M 1:5000
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směr NOSISLAV

SVATOJAKUBSKÁ 
CESTA

směr 
STAROVICE, UHERČICE

směr UHERČICE

lávka přes řeku

cyklostezka 
podél otevřené zahrady

cyklostezka 
podél lesoparku Brodač

cyklotrasa 
KRAJEM KVETOUCÍ 
RÉVY

cyklotrasa 
KRAJEM KVETOUCÍ 
RÉVY

CYKLISTIKA V OBCI
 návrh

Návrh vychází z územního plánu a také z absence jakýchkoliv cyklostezek v městysu. K cel-
kové revitalizaci území a okolní přírody je vhodné propojit městys a okolní obce novými cyk-
lostezkami se zpevněnou plochou nejen na kola, ale také na kolečkové brusle a jiné. Na rozdíl 
od cyklotras vedoucích po frekventovaných silnicích bude jízda po cyklostezkách přírodou 

bezpečná a příjemná na pohled. 

Vytvoření nové cyklostezky by mělo být směrem z Velkých Němčic do Starovic či Uherčic, 
okolo navrženého lesoparku s obnoveným rybníkem. Další navržená cyklostezka by měla 
navazovat na cyklotrasu procházející středem obce, ulicí Městečko, dál kolem pivovaru a na-

vržené otevřené zahrady a pokračovat dále směrem na Nosislav.

Návrh řeší také překonání řeky Svratky. Směrem od centra obce se lze na druhý břeh dostat 
pouze přes frekventovaný silniční most, který není příliš bezpečný. Řešení se nabízí ve vy-
tvoření lávky, která by se nacházela na úrovni areálu bývalého mlýna. Zde se nachází parcela, 
která je ve vlastnictví obce a navazuje na stávající komunikaci. Na novou lávku navazuje také 
obnova původní aleje, podél obecní parcely. Na úrovni břehu řeky se k tomuto území připojuje 

Svatojakubská stezka, na kterou v severní části navazuje nová cyklostezka. 

směr HUSTOPEČE

cyklostezky

cyklotrasy

pěší stezky

plánovaná cyklotrasa dle ÚP

M 1:5000
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ŘEKA SVRATKA

KŘEPICKÝ POTOK

M 1:5000

VODA V OBCI
stávající stav

V minulosti byla obec obklopena porostem zeleně a vodou, které byly významným krajinným 
prvkem. Řeka Svratka, která tudy protéká, sloužila jako zdroj energie pro zdejší mlýn a jako 

zdroj obživy.

Samotná řeka Svratka se v průběhu let také značně změnila, a tak z původně meandrujícího 
toku vzniklo upravené koryto řeky, jak ho známe dnes. Původně byl na Svratce postaven 
jez, který zvyšoval průtok řeky, a tak umožňoval existenci náhonu, který poháněl tehdejší 
mlýn. V jeho blízkosti vzniklo brodidlo, které mělo i funkci přírodního koupaliště. Později došlo  

k závažnému poškození jezu a následně proto došlo k zániku náhonu i mlýna.
 

Svou historii zde má i rybolov. Voda byla také významnou hrozbou pro obec, a to především  
v době zvýšené hladiny. Během tohoto období voda dokázala zaplavit nejen Velké Němčice, 

ale také přilehlé obce a pozemky. Oblast pravidelně bojovala s velkými povodněmi.
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(zdroj: Autor neuveden. Oldmaps [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?lang=cs&map_root=1vm)

(zdroj: Autor neuveden. Archiv [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://ags.cuzk.cz/archiv/)

1780
meandry na řece Svratce

rybník Brodač

mlýnský náhon

zánik rybníku Brodač

1825

mlýnský náhon

řeka Svratka

VODA V OBCI
historie

Oblast pravidelně bojovala s velkými povodněmi. V roce 1913 byly 
následky povodně ohromné. Od té doby se pravidelně diskutovalo  
o možných úpravách hráze řeky. Nicméně i přes provedené úpravy 
se povodně nadále opakovaly. Až v roce 1980 došlo ke zvýšení hrází 

a nastolení dalších protipovodňových opatření.

K tradici rybolovu patří také budování rybníků v této oblasti. Vybudo-
vané rybníky byly zdrojem obživy místních občanů. Největším rybní-
kem z poloviny 15. století, byl rybník Brodač (uváděn také jako Pro-
dač) na jižní straně Velkých Němčic. Šlo o tzv. nebeský rybník, který 
shromažďoval pouze vodu ze srážek. Voda v tomto rybníce nebyla 
moc kvalitní. Další rybníky, rozlohou menší, byly rybník Dvorský, Moj-

žíš a Starovičský. 

V průběhu válečného období došlo k masivnímu poškoze-
ní rybníků, které následně začaly pustnout a zanikat. Hlav-
ním problémem rybníku Brodač bylo komplikované vypuštění  
a následné čištění, a to vzhledem k hladině, která byla ve stej-
né úrovni jako řeka. V 19. století již nebylo hospodaření  
na rybnících výnosné, a tak bylo rozhodnuto o jeho vysušení a přemě-

ně na louky a pole.

Plavisko. V pozadí topoly. Dnes zde stojí garáže u fotbalového hřiště. 

(zdroj: Autor neuveden. Velké Němčice [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://www.velke-
nemcice.cz/historicke-fotografie)

1939

pozůstatek mlýnského náhonu
dnes již zasypaný

1939
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ŘEKA SVRATKA

koupací biotop

umělý mokřad

obnova rybníku Brodač

přítok z Křepického potoka

přírodní jezírko

KŘEPICKÝ POTOK

M 1:5000

VODA V OBCI
návrh

Nyní je snaha o obnovení v minulosti největšího rybníku v obci. Obnova rybníku Brodač  
s navazující přírodní památkou Plácky by měla být revitalizována do podoby lesoparku. Ob-
nova rybníku by měla sloužit nejen jako turistická atrakce díky přilehlé cyklostezce, ale také 
by měla pomoci v boji s dlouhodobým suchem prostřednictvím zadržováním vody. Dříve ne-
beský rybník by měl být obnoven také za pomoci zdroje vody z Křepického potoka protéka-

jícího obcí.

V průběhu let se vodní plochy postupně zmenšovaly až některé z nich zmizely úplně. Tok 
Svratky je v současnosti výrazným vodním prvkem, který je však v důsledku protipovodňo-
vým hrázím odkloněn od samotného centra, a to i přes svou blízkou vzdálenost. Řeku lemují 
vysoké a špatně dostupné břehy. Svůj původní vzhled si řeka zachovala na jižním konci obce. 

Okolo řeky Svratky se nachází plocha, která slouží ke sportovním aktivitám a rekreaci. Na-
jdeme zde například fotbalové hřiště, cvičiště pro psy. Místo je využívané především pro pro-

cházky. Podél hráze je pěší stezka - Svatojakubská cesta. 

I přes rozsáhlé území podél řeky Svratky, je aktivní pouze její část. Tato lokalita má ohrom-
ný potenciál pro budoucí využití. Návrh se zabývá výstavbou sportovně rekreačního areálu  
s možností pobytu ve volné krajině. Areál poskytuje sportovní vyžití, rekreaci, ubytovací mož-

nosti v podobě kempu a koupací biotop.

V rámci centra městysu je v návrhu počítáno také s vytvořením nových vodních prvků, pří-
rodního i městského rázu, které svojí existencí mohou podpořit hospodaření s vodou v obci.
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sociální vybavenost

památkově chráněné objekty

kultura

sport

fotbalové hřiště

cukrárna

mlýn - dnes výrobna kytar
(Furch Guitars)

VYBAVENOST OBCE

kulturní dům a kino

ob. úřad
pošta

zámeček

kašna

kostel sv. Víta a Václava

kamenný kříž

fara

radnice
smíšené 
zboží

potraviny
COOP

dům č.p. 98

kaple - kaštílek

mateřská škola

základní škola

dětská 
a dorostová 
ambulance

sportovní hřiště 
u školy

M 1:1500
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Kostel sv. Víta a Václava
západní pohled

(zdroj: foto autor)

Zámeček - nevyužitý, zchátralý
severozápadní pohled

(zdroj: foto autor)

Objekt bývalé radnice, potraviny, řeznictví
východní pohled

(zdroj: foto autor)

Objekt bývalé radnice a cukrárna
severozápadní pohled

(zdroj: foto autor)

Zámeček - nevyužitý, zchátralý
severovýchodní

(zdroj: foto autor)

Kostel sv. Víta a Václava
jižní pohled

(zdroj: foto autor)

Kamenný kříž před kostelem

(zdroj: foto autor)

Fara
severozápadní pohled

(zdroj: foto autor)

Kaple Kaštílek
umístěn v zahradě mateřské školy, nedostupný veřejnosti

(zdroj: foto autor)

Mlýn - Furch Guitars
východní pohled

(zdroj: foto autor)

Dům č.p. 98
jihovýchodní pohled

(zdroj: foto autor)

Kašna se sochou sv. Floriána

(zdroj: foto autor)
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Základní škola a sportovní hřiště
východní pohled

(zdroj: foto autor)

Základní škola - nový vstup
severovýchodní pohled

(zdroj: foto autor)

Mateřská škola
severozápadní pohled

(zdroj: foto autor)

Objekt kulturního domu, obecního úřadu a pošty
západní pohled

(zdroj: foto autor)

Fotbalové hřiště, garáže
jižní pohled 

(zdroj: foto autor)

Kino, součást kulturního domu
západní pohled

(zdroj: foto autor)

Dětská a dorostová ambulance
jižní pohled

(zdroj: foto autor)
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FILOZOFIE 
Obec je soudržný celek, je-li její území hustě zastavěno a jednotlivé funkce jsou mezi sebou 
propojeny. Soudržnost celku se odvíjí od dodržování docházkových vzdáleností mezi jed-
notlivými službami a jejich vzájemnou kombinací s veřejnými prostory. To vše za dodržení 

lidského měřítka.

Výhodou městysu Velké Němčice je soustředění služeb i zábavy v centru obce. Zóny služeb 
a rekreace jsou v kombinaci s bydlením podmínkou pro udržení celistvosti obce. Problémem, 
který by mohl nastat, je rozrůstání funkce bydlení do okrajových rozvojových zón, které nijak 
nekomunikují s centrem a nesplňují požadavky na kvalitu prostředí. Mělo by se dbát na vy-
užití již existujících nevyužitých volných stavebních pozemků v rámci struktury obce, a tím 
omezit rozrůstání zástavby do okrajových částí. Zjednodušeně řečeno: nejprve zastavovat 
vzniklé proluky v obci, poté rozvíjet zástavbu dál. Možností je vytvořit vhodné podmínky pro 
případné investory tak, aby se pro ně proluky staly zajímavými. Zároveň by při zastavování 

proluk neměl být narušen charakter okolní zástavby. 

Cílem návrhu není vytvořit ohromující a velkolepé prostory. Cílem je upravit veřejné prostran-
ství tak, aby již stávající charakter místa respektovala. Účelem je zlepšit situaci a prostředí 

lidem, kteří zde žijí, ale také kteří obec pouze navštěvují. 

Studie se zaměřuje na místa, kde se lidé pohybují a kde pobývají, ať už je pro to důvod ja-
kýkoliv. Tyto prostory se nacházejí poblíž služeb obce a přispívají k interakci mezi občany. 
Veřejné plochy lze přirovnat k tzv. městskému interiéru, který plní funkci kulturního centra 
a komunitních prostor pro venkovní akce a události. K těmto místům by mělo vézt souvislé 

dopravní spojení, jakým jsou např. cyklostezky nebo hromadná doprava.

Místa, které mají potenciál pro zvýšení interakce mezi obyvateli i návštěvníky obce, jsou pře-
devším prostory okolo kostela, tzv. Městečko a přilehlý park. Na něj navazující zámeček, bý-
valá radnice, kulturní dům, fara, sklepní ulička a pivovar. Východně od pivovaru také plocha 
sportoviště. Na západní straně pak předprostory vinných sklípků, ale také mateřská a základ-

ní škola, nově navržená sportovní hala.  

Ve středu obce se shlukuje hned několik funkcí a služeb. Není to ovšem jediné místo, kde 
nalezneme důležité objekty. Proto je nutností vzájemně provázat tyto dominantní stavby  

a veřejné prostory, a to především pěšími a cyklo trasami.
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FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

SMĚR ŽIDLOCHOVICE

ZÁMEČEK

KULTURNÍ
DŮM

PIVOVAR  
A ZAHRADA

ŘEKA SVRATKA

SMĚR HUSTOPEČE

STÁVAJÍCÍ STAV

MLÝN

FARA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

RADNICE
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NOVÉ SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ CENTRUM REVITALIZACE PIVOVARU A ZAHRADY
Z důvodu nevyužitého území podél řeky, s odkazem na historii spojenou  
s existencí vodních ploch v území a v návaznosti na stávající a nově navr-
žené cyklostezky a pěší cesty, vzniká návrh sportovně rekreačního centra. 

Zachováno je fotbalové hřiště, doplněno o zázemí hygienických kabin, 
klubovny a občerstvení. Nově vytvořena je plocha koupacího biotopu se 
zázemím v podobě šaten, sprch a převlékáren. Podél centra jsou umístě-
ny pobytové plochy pro volnočasové aktivity, např. dětská či workoutová 
hřiště, ohniště pro opékání. Nechybí ani objekty s občerstvením. Sportovní 
plochy jsou doplněny o tréninková hřiště na nohejbal a volejbal. Je zde také 
cvičiště pro psy. Areál se rozroste také o kemp s útulnami a plochou pro 

stanování. Součástí celého areálu bude také veřejné WC.

Návrh navazuje na již zpracovanou studii obnovy objektu dnes zchá-
tralého pivovaru. Reaguje na návrh zpracovaný na samotnou budovu 
pivovaru a přináší možné řešení objektu navazující zahrady. Návrh řeší 
návaznost na okolní terén výstavbou terasy, která překoná terénní roz-
díl snížený v prostoru zahrady o jeden metr. Zároveň tak vytvoří krytí 

pro podzemní parkování u objektu. 

Program zahrady bude připomínat princip fungování otevřených za-
hrad. Lidé zde najdou nejrůznější atrakce, od pěstování zemědělských 
plodin, přes vzdělávací interaktivní vodní prvky, až po chov hospodář-
ských zvířat. Funkce zahrady by měla přinést připomínku důležitosti 

zemědělství.

NÁVRHOVÁ SITUACE

OBJEKT BÝVALÉ RADNICE

REKONSTRUKCE CHÁTRAJÍCÍHO ZÁMEČKU

FARNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM

ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

NOVOSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY

NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY

DOTVOŘENÍ SKLEPNÍ ULIČKY REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU

V objektu bývalé radnice se dnes nachází potraviny, řez-
nictví a cukrárna. Další nadzemní podlaží jsou nevyužita. 

Návrh počítá s přesunem pošty (nyní součást obecního 
úřadu a kulturního domu) do objektu bývalé radnice. Sou-
časné služby zůstanou zachovány, změní se jen jejich roz-
místění v rámci budovy a návaznosti na okolní venkovní 
prostory. Prostory v dalších nadzemních podlažích by pak 
měly být využity jako ubytovací prostory či startovací byty. 

Navrženo je také nové parkoviště v části obecního po-
zemku navazujícího na objekt bývalé radnice. Část parko-
vacích stání je navržena namísto budovy sloužící mysli-
veckému spolku. Návrh počítá s demolicí tohoto objektu  
a přesunutím prostor pro myslivecký spolek do části kul-

turního domu. 

Dnes nevyužitý chátrající zámeček si žádá o rekonstrukci. Vzhledem k dů-
ležitosti budovy vycházející z její historie je do prostor zámečku zanesen 
program vhodný pro jeho dominantnost v obci. Navrženo je turistické in-
formační centrum, obřadní síň, salónek vnitřní i venkovní. Dále obecní úřad 
se zázemím, knihovna, ve vyšších patrech výstavní a multifunkční prostory. 

Střešní plocha poslouží jako vyhlídka na nedalekou oblast Pálavy. 

Vzhledem poloze objektu k přilehlému náměstí, které slouží pro konání růz-
ných kulturních akcí, je v budově zámečku navrženo taky veřejné WC. 

Pozemek farní zahrady je využit k novostavbě nového 
farního komunitního centra. Objekt umožní farní komu-
nitě využívat prostory ke svým potřebám tak, aby ne-

narušovaly chod jiných provozů v rámci obce. 

Součástí farní zahrady vznikne také budova stacionáře 
s lékařskou a pečovatelskou službou navazující na ne-

daleký navržený domov pro seniory. 

Propojení objektů bude na pozemku farní zahrady ře-
šeno jako komunitní zahrada s napojením na zahradu 

mateřské školy.

Dům č.p. 98 ve vlastnictví obce a na seznamu památkově chráněných ob-
jektů je v ideální pozici na trase mezi mateřskou a základní školou. Vybízí 

se proto jeho využití pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Návrh domova pro seniory vznikl z iniciativy zastupitelstva Vel-
kých Němčic. Zájem o tuto formu bydlení je zde vysoký. Vzhle-
dem k faktu, že čekací doba na ubytování v těchto zařízeních je 
velmi dlouhá, a Velké Němčice nemají žádné zařízení tohoto typu, 

je novostavba seniorského bydlení velmi vhodná. 

Umístění novostavby v blízkosti školy považujeme za výhodu 
také z důvodu vzájemné interakce mezi rozdílnými věkovými sku-

pinami.

Městys Velké Němčice již dnes počítá s výstavbou nové 
sportovní haly v prostoru základní školy a jejich ven-
kovních sportovních hřišť. Návrh tedy počítá se stav-
bou sportovní haly v obci a navazuje na její urbanistické 

řešení. 

Cílem přeměny sklepní uličky je její nejasný charakter. Vinné sklepy s rov-
nými střechami působí stroze, ulička neláká k delšími pobytu. Vybudová-
ním sedlových střech nad objekty vinných sklepů bude docíleno jednotné-
ho charakteru v návaznosti na okolí, a navíc budou mít vlastníci možnost 

využít podkrovní čast pro ubytování svých hostů. 

Návrh se snaží o dotvoření uliční čáry pomocí výstavby nového objektu, 
který bude sloužit jako pronajímatelný a skladovací prostor. Plochy objektu 
bude možné využít jednak k účelům zasedání spolků v obci. Bude také 
sloužit pro uskladnění variabiliního mobiliáře používaného v době konání 
kulturních akcí. Zároveň může být využit jako místo shromáždění návštěv-
níků otevřených sklepů při nepřízni počasí. Střecha objektu bude řešena 
jako intenzivní zelená střecha s výhledem do okolí a možností odpočinkové 

zóny v rozáriu navazující na park.

Snahou je dodržením charakteru okolní zástavby změnou plochých střech 
na sedlové s extenzivní zelení. Střechy nejen působí přirozeněji v daném 
prostředí, ale také vytvoří příjemnější prostředí ve vyvýšené části parku u 
přilehlého kostela a zámečku. Návaznost na zelené střechy může tvořit po-

rostlá fasáda či stínící konstrukce sklepů, v podobě popínavých rostlin. 

Dnešní podoba kulturního domu je tristní. Funkce v objektu spolu navzá-
jem nesouvisí, ani kulturní objekt sám nemá plnohodnotnou podobu vzhle-

dem ke své náplni.

Návrh se zaměřuje na uspořádání funkcí, které by měl kulturní dům v rámci 
městysu obsahovat. Navržen je kulturní sál, klubovny pro místní spolky, 
pronajímatelné prostory, zkušebny pro místní chasu či kapely. Zůstává za-
chována funkce kina a restaurace, ta je doplněna o bar s venkovní terasou. 
V atriu vzniká prostor možný k využití letního promítání či taneční  zábavy.

M 1:1500
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BARIÉRA MEZI PROSTOREM MĚS-
TEČKA A SKLEPNÍ ULIČKOU  

NELOGICKY VYTVOŘENÉ 
PROSTORY ZA POMOCI ZELENĚ

ODSTRANĚNÍ BARIÉRY
PROPOJENÍ PROSTORŮ

NEVYUŽITÁ ZAHRADA FARY 
S POTENCIÁLEM

ABSENCE ZÁBAVNÍCH 
PRVKŮ A PLOCH V OKOLÍ 
ŠKOLY

1

2

4

ODSTRANĚNÍ BARIÉRY
PROPOJENÍ PROSTORŮ

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL SKLEPNÍ 
ULIČKY U PIVOVARU

NEVYŘEŠENÉ ČÁSTI VINNÝCH SKLEPŮ 
ZASAHUJÍCÍCH NAD TERÉN

NOVÁ ZAHRADA PIVOVARU

PROPOJENÍ SPORTOVNĚ REKREAČNÍ 
OBLASTI A STŘEDU OBCE

KULTIVACE PARKU U ŠKOLY
A VYTVOŘENÍ PROSTUPNOSTI

1 3

3

4

2
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1 MĚSTEČKO A PARK U KOSTELA

kulturní dům

zámečekobjekt bývalé radnice

autobusová zastávka

V současné době je ve veřejném prostoru Městečka koncentrová-
no mnoho funkcí, především v nynějším kulturním domě. Přilehlé 
plochy jsou rozbité rušnou silniční komunikací. Zpevněné plochy 
u kostela a radnice slouží po většinu roku pouze jako parkoviště. 
V samotném středu obce, kde by měl být reprezentativní veřej-
ný prostor sloužící k využívání obyvateli a návštěvníky, se nachází 

parkoviště.

Snaha o výsadbu zeleně není zdařilá, stromy a keře tvoří na větši-
ně míst bariéru a oddělují funkční plochy nežádoucím způsobem. 
Prostor sloužící pro konání tradičních kulturních akcí je tímto z hle-
diska využívání nevhodně vymezen. Vznikají totiž bariéry, které 
znemožňují prostupnost území. Park u kostela postrádá aspekty 
funkčního pobytového prostoru. Zatravněná plocha ohraničená 

keři a stromy je odstřižena od okolních přilehlých prostranství. 

Cílem návrhu je vytvoření funkčního parku s návazností na plochu 
pro konání kulturních akcí a zasazení vhodného mobiliáře. Koncept 
vychází z historických souvislostí, ze kterých je zřejmé, že oko-
lo zámečku a kostela se v minulosti nacházely zámecké zahrady. 
Kultivací a rozšířením parkových ploch obec získá výrazný prostor 
sloužící k pobytu a rekreaci. Intenzivní zelená střecha nově navr-
ženého rohového objektu sklepní uličky bude svým charakterem 
navazovat na park u kostela. Jako odpočinková zóna zde bude 
sloužit konstrukce rozária s výhledem do krajiny i do kulturního 

středu obce. 

Zatravněné parkové plochy budou doplňovat cesty se zámkovou 
dlažbou v hlavních osách komunikace. Vedlejší cesty budou tvo-
řeny z mlatového povrchu. Zbylá část Městečka bude vydlážděna 
betonovou dlažbou. Velká zpevněná plocha bude doplněna o pásy 

z propustných materiálů a v nich vysazených stromů. 

K překonání výškového rozdílu mezi Městečkem a sklepní uličkou 
budou sloužit kamenné schody umístěné podél nově navrženého 
objektu se zelenou střechou a rozáriem. Prostory obce tak budou 

přímo propojené bez zbytečných bariér.

Pozornost a úpravu si zaslouží i stávající jeviště. Stávající přístře-
šek je svou velikostí nedostatečný pro po pořádání akcí, neplní už 
ani funkci estetickou. Návrh přichází s řešením variabilního rozlo-
žitelného pódia, které v době konání akcí bude sloužit jako jeviště. 
Za běžného režimu bude možnost pódium rozložit na modulové 

krychle sloužící jako mobiliář pro plochu Městečka. 

kamenné schody

dětské hřiště

rozárium

sklepní ulička

mobiliář
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VARIABILITA
Plocha Městečka by měla sloužit k mnoha činnostem. Z tohoto důvodu je navržen i vari-
abilní mobiliář, který poslouží k rychlému uspořádání prostoru vhodného pro danou akci, 
aniž by došlo k trvalým změnám. Na axonometrických schématech jsou vyobrazeny tři 
nejčastější situace událostí, které využívají pro své konání plochu Městečka. Vydlážděná 

plocha je dostatečně velká pro existenci všech tří variant.

První variantou je akce v podobě tradičních jarmarků. Vydlážděná plocha ohraničená 
stromořadím umožňuje umístění prodejních stánků po jejím obvodu. Mezi stánky vzniká 
prostor, kde mohou lidé korzovat. Pro případ návštěvy trhů s malými dětmi je v navazu-

jícím parku před kostelem plocha dětského hřiště.

Druhou situací je tradice spojená s konáním místních hodů. Dnešní poloha přístřešku 
s pódiem je nefunkční, obzvláště v případě, kdy prostor jeviště a hlediště je překlenut 
bariérou hustě vysázené zeleně. Návrh umisťuje pódium do centrální části zpevněné 
plochy s předprostorem pro tancování. Okolo po obvodu prostoru mohou být rozmís-
těny sedací soupravy pivních setů proložené stánky s občerstvením. Možnost posezení 
není jen na vydlážděné ploše, ale také na ploše blíže k vinným sklepům. Tato plocha je 
navržena v podobě štěrkového trávníku. Důvodem pro návrh tohoto povrchu je jeho 
variabilita. Při akcích bude mít podobu zpevněné štěrkové plochy, a po uplynutí nějaké 

doby se vrátí zpět do podoby trávníku.  

Další uvažovanou situací jsou vánoční trhy spojené s rozsvěcováním vánočního stromu. 
Nyní nevhodně umístěný jehličnan před budovou kulturního domu slouží jako vánoční 
stromek. Návrh řeší nové umístění vánočního stromu mezi budovu kulturního domu a 
fary, kde může volně růst a nezasáhne tak do žádné z budov. Z důvodu umístění vá-
nočního stromku mimo plochu Městečka je pódium pro vánoční besídky a vystoupení 
umístěn do centrální části prostoru v ose mezi kulturním domem, zámečkem a koste-
lem. Vydlážděná plocha Městečka bude po obvodu doplněna o stánky s občerstvením. 
Uprostřed vznikne prostor pro shromažďování veřejnosti. Z tohoto prostoru bude dobrý 

výhled jak na pódium, tak na vánoční stromeček.   

SITUACE: JARMARK

SITUACE: HODY

stůl s lavicemi

stánek s občerstvením

stánek s občersvením

stůl   - sudový nábytek

prodejní stánky

pódium / jeviště

pódium / jeviště

SITUACE: VÁNOČNÍ TRHY
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MOBILIÁŘ
V reakci na nedostatečnou vybavenost mobiliářem v městysu vznikl návrh na variabilní 
mobiliář. Velkým impulsem k návrhu bylo i využití stávajícího pódia sloužícího primárně 
pro konání hodů. Tento přístřešek je v průběhu roku nevhodně využíván a neplní ani 

funkci estetickou.  

Návrh pracuje s modulárním skeletovým systémem. Modul tvoří KVH hranoly, které jsou 
spojeny pomocí systému fitinek do krychle s délkou hrany 2,5 m. Jedná se o KVH hrano-
ly pohledové kvality s impregnační povrchovou úpravou proti všem nepříznivým vlivům. 
Fitinky nebo spojky jsou vyrobeny z oceli a jsou pozinkovány. Díky své jednoduchosti je 
výstavba velmi rychlá. Primárně je mobiliář určen k dočasnému použití, ale díky kvalit-

ním materiálům a vhodné úpravě je možné využít systém ke stálému užívání.

Koncept je založen na opakování stejných prvků. Díky variabilitě mobiliáře může být vy-
užíván po celý rok na místech, kde bude v daný čas potřeba. Použití mobiliáře je jedním z 
cílů na sjednocení veřejných prostranství. Modulové krychle mohou být využity trvale na 
místech jako je autobusová zastávka či navržené rozárium. V období jarmarků poslouží 
jako prodejní stánky, v době hodů budou složeny do konstrukce pódia. Mimo kulturní 
akce poslouží zejména na ploše Městečka jako funkční mobiliář k sezení, ležení či zábavě 

pro děti. Na výběr je velké množství typů zastřešení, stěn a vnitřního vybavení. 

Hlavní výhodou je možnost složení velkého počtu buněk dohromady a vytvoření pódia 
pro kulturní a hudební akce. Buňky lze skládat jak vodorovně, tak i svisle. Lze tedy vy-
tvořit velký a otevřený prostor, který může sloužit jako divadelní jeviště, parket, pódium 

pro kapelu a další. 

základní modul

2,5 m

stůl s lavičkami houpačka

dětská prolézačkaprodejní stánek

podium
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2 STŘED VELKÝCH NĚMČIC

Poloha Městečka spolu s okolními budovami tvoří dominantní pro-
stor městysu, který slouží ke shromažďování a interakci obyvatel i 
návštěvníků obce. Funkce pomyslného centra je podpořena budovou 
kulturního domu s pestrým funkčním programem a také důležitostí 

památkově chráněných budov v této lokalitě.

Objekt bývalé radnice v severní části prostoru postrádá kvalitní exte-
riérové zázemí, ani jeho vnitřní náplň není adekvátní k jeho historické 
hodnotě. Předprostor není reprezentativní, ale funguje jako parkovi-
ště s přímou návazností na autobusovou zastávku. Plocha navíc není 

ohraničena od rušné vozovky. 

Navrženou změnou přeměny silnice 381 do míst ulice Dolní vzni-
ká v okolí Městečka klidnější a bezpečnější zóna. Přispívá tomu také 
změna materiálu vozovky v části mezi kulturním domem a zámeč-
kem, kde jsou nově umístěné autobusové zastávky. V části směrem 
k radnici je plocha vozovky vyvýšena do úrovně chodníku pomocí 
zpomalovacích prahů. Tak bude docíleno plynulejšího a bezpečněj-

šího pohybu pěších. 

Tento fakt umožňuje vznik kvalitního předprostoru objektu radnice. 
Parkovací plochy jsou v návrhu přesunuty do zadní části pozemku, 
kde nebudou rušit plynulý pohyb pěších. I vnitřní uspořádání radnice 
dostává nový ráz. Do budovy je umístěna pošta, jež je nyní nevhodně 
umístěna v bourané části kulturního domu. Služby řeznictví, potravin 
a cukrárny budou směřovány do severní části objektu. Část cukrárny 
tak bude mít dostatečné prostory pro vytvoření venkovní zahrádky, 
ať už směrem do vnitrobloku nebo do předprostoru budovy s výhle-
dem na zámeček. Nadzemní patra objektu budou sloužit jako ubyto-

vací plochy či startovací byty. 

Nedílnou součástí návrhu je také obnova zámečku a proměna jeho 
funkce na obecní úřad s obřadní síní. Další rekonstruovanou budo-
vou je kulturní dům, který v současnosti obsahuje mnoho funkcí, kte-
ré jsou vzájemně neprovázané. Ve 2. polovině 20. století se objekt 
kulturního domu propojil s objektem úřadu a kinem. Všechny budovy 
byly postaveny v rámci „akce Z“, tudíž nemají zvláštní historickou 

hodnotu, ani kvality technické a dispozičního řešení. 

Stejně tak chybí promyšlení a úprava prostor okolo kulturního domu. 
Mezi objektem kulturního domu a farou je náznak propojení směrem 
k objektu mateřské školy v podobě úzké uličky zarostlé vysokými 
keři. Prostor za kulturním domem slouží jako neuspořádaná plocha 

pro odstavení aut či nádob komunálního odpadu. 

Celou situaci okolo kulturního domu mění vznik objektů farního ko-
munitního centra, denního stacionáře s pečovatelskou a lékařskou 
službou situovaných do zahrady farního pozemku. Farnost má zá-
jem podílet se na zlepšení života v obci, proto je možné využít její 
pozemky k návrhu nových objektů. Přístup do objektu farního centra 
bude umožněn z ulice mezi mateřskou školou a kulturním domem. V 
této ulici tak vznikne kultivovanější prostor s možností parkování ne-
jen pro účely novostaveb. Uzavření farní parcely je prostřednictvím 
novostavby denního stacionáře. Mezi těmito dvěma navrhovanými 
objekty se v návrhu nachází komunitní zahrada, která navazuje na 
stávající zahradní plochy mateřské školky, a tak může docházet ke 

vzájemné interakci seniorů a dětí během určitých aktivit.

Propojením dominantních budov v obci pomocí zkvalitnění veřejných 
prostranství bude zajištěn plynulý pohyb veřejnosti a ze středu obce 
vznikne plocha s funkcí náměstí. Lidé tak mohou trávit čas uvnitř 
pobytových ploch Městečka. V kombinaci s využitím služeb parteru 
okolních objektů, ať už je to restaurace či cukrárna, dojde ke zkvalit-

nění samotných veřejných prostranství.

sklepní ulička

pivovar

rozárium

kostel
kulturní dům

zázemí pro zájmové kroužky

objekt bývalé radnice
řeznictví
potraviny
cukrárna

ubytování

farní komunitní centrum 
denní stacionář

zámeček

parkoviště u radnice

parkoviště u kulturního domu
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3 PIVOVAR A OTEVŘENÁ ZAHRADA

Z objektu bývalého pivovaru jsou v současné době zachovány pouze 
obvodové stěny a objekt nadále chátrá. Vzhledem k jeho historické-
mu významu a také poloze v blízkosti středu obce již obec nechala 

vypracovat studii na jeho revitalizaci. 

Návrh reaguje na vypracovanou studii k obnově pivovaru. Pivovar 
disponuje nejen vnitřními plochami, ale také nemalou venkovní plo-
chou rozprostírající se směrem k řece. Funkce této plochy by měla 
připomínat otevřenou zahradu sdružující zábavně naučné prvky pro 
děti i dospělé. Součástí zahrady je navržena i část se zázemím pro 
hospodářská zvířata, jakožto reakce na nynější místní atrakci v podo-
bě domácích prasátek v zahradě sousedního objektu. Expozice ote-
vřené zahrady by měla sloužit hlavně pro vzdělávání dětí zábavnou 
a hravou formou. Jelikož mizí původní charakter zemědělských obcí, 
mladším generacím chybí znalost dříve chovaných hospodářských 

zvířat či pěstovaných rostlin v rámci zemědělské výroby.

Součástí návrhu zahrady je také umělý mokřad, který slouží nejen 
jako estetický prvek, ale také jako prvek napomáhající ke správnému 
hospodaření s dešťovými vodami v objektu. Zároveň přináší do za-

hrady přirozené bioklima a podporuje vznik přírodních procesů.

Otevřená zahrada je s budovu propojena pomocí schodů a rampou 
vedoucí na terasu v úrovni 1.NP objektu pivovaru. Terasa slouží pro 
venkovní posezení restaurace pivovaru, ale také jako zastřešení par-

kovacích stání pod terénem. 

Na budovu pivovaru navazuje z východní strany sklepní ulička. 
Nedílnou součástí sklepních uliček a předprostoru vinných sklepů 
obecně, by měl být jednoduchý mobiliář umožňující návštěvníkům 
posezení nejen uvnitř sklepů, ale také ve venkovních plochách. Tak 
dochází k větší interakci mezi lidmi, což vede k oživení daného pro-
stranství. Při různých akcích se funkce vinných sklepů a pivovaru s 
restaurací mohou vzájemně podporovat. Veřejnost by měla využít 
propojení prostorů různých funkcí, jelikož není žádoucí dělit prostory 

na dva samostatné celky. 

Pro lepší orientaci mezi sklepními uličkami v rámci obce poslouží také 
vinný lis s mapou vyznačení vinných sklepů ve Velkých Němčicích a 
okolí. Konstrukce vinného lisu, která je aktuálně umístěna v před-
prostoru vstupu do zámečku, bude přesunuta do zahrady zámečku, 
blíže sklepní uličce. Poskytne na místě nejen turistické informace, ale 
také možnost příjemného posezení se sklenkou vína a výhledem na 

revitalizované náměstí a park u kostela.

obnova historické aleje vedoucí k řece

otevřená zahrada pivovaru

pivovar

sklepní ulička

umělý mokřad

pobytová terasa vinný lis
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4 ULICE ŠKOLNÍ

Stávající ulice Školní je obousměrná komunikace, na které dochází 
k podélnému odstavení aut. Návrh řeší zklidnění této silnice vy-
tvořením parkovacích ostrůvků se zelení podél komunikace. Tyto 
ostrůvky v určitých místech zúží vozovku a donutí projíždějící au-
tomobil ke snížení rychlosti. Dojde tak k bezpečnějšímu pohybu 

pěších v této oblasti. 

Navrhovanou novostavbou v této oblasti je seniorské bydlení. Im-
pulsem k návrhu tohoto typu bydlení je potřeba stárnoucích oby-
vatel Velkých Němčic. Stávající nevyužitá plocha u základní školy je 
ideální parcelou pro umístění tohoto typu objektu. Právě interakce 

mezi mladistvými a seniory může být přínosem.

Objekt domova pro seniory dotváří uliční čáru v ulici Školní. Poby-
tová zahrada s terasou a jezírkem disponuje výhledem na školní 
hřiště, a tak poskytuje tzv. sociální kontrolu nad děním v této ob-

lasti. 

Přidáním mobiliáře a výsadbou zeleně podél chodníku vedoucímu 
objektu s prodejnou potravin COOP lze docílit rozšíření odpočin-
kové a pobytové zóny zahrady. Doplnění mobiliáře by bylo vhodné 
také před samotnou prodejnou, kde došlo k nepromyšlené výsadbě 
zeleně. Plocha ale kvůli absenci mobiliáře neslouží jako pobytová.

Městys Velké Němčice stejně jako mnoho dalších obcí nedbá  
na estetické řešení uložení nádob na tříděný odpad. Příkladem je 
právě prostor u prodejny COOP a přilehlého parkoviště, kde se na-
chází velké množství těchto nádob, které nevhodným rozmístěním 
omezují plochy jednak pro parkovací stání, ale také pro pěší pohyb. 
Řešením by bylo umístit nádoby do subtilní skeletové konstrukce, 
která odcloní pohled na nádoby od komunikace. Na estetičnosti 

přidá např. popnutí konstrukčních prvků popínavými rostlinami. 

Mezi prostorem dětské ambulance, domovem pro seniory a školou  
se nachází park s pomníky věnovanými obětem 2. světové vál-
ky. Kromě umístění pomníků není park ničím zajímavý, zeleň není 
upravena do parkové podoby, chybí zde mobiliář. Cílem návrhu je 
kultivace stávající zeleně a výsadba nových stromů v oblasti mimo 
ploch s podzemními sklepy. V reakci na blízkost školy řeší návrh 
umístění herních prvků do plochy parku. Doplnění mobiliáře může 

být v podobě pokácených a opracovaných dřevin. 

sklepní ulička

zázemí pro zájmové kroužky

dětská a dorostová ambulance

domov pro seniory

park
dětské hřiště

sportovní hala

prodejna potravin  
COOP

denní stacionář

nádoby tříděného odpadu
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1| ŘEZ ULICÍ PODÉL HRADEBNÍ ZDI 2| ŘEZ ULICÍ VRCHNÍ V PROSTORU RADNICE 

4| ŘEZ NOVĚ VZNIKLOU ULICÍ MEZI KULTURNÍM DOMEM A MATEŘSKOU ŠKOLOU

M 1:250M 1:250

M 1:250

3| ŘEZ ULICÍ ŠKOLNÍ V PROSTORU PRODLOUŽENÍ PARKU

1

2

3

4

M 1:250
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mlatová cesta

zatravňovací dlaždice

1| Zatravňovací dlažba

3| Použití štěrkového trávníku  
v areálu Dolních Vítkovic

2| Mlatové povrchy Parkdecor

4| Betonová dlažba na náměstí 
v Bílovicích 

betonová dlažba

štěrkový trávník

betonová dlažba

MATERIÁLY POVRCHŮ VEŘEJNÝCH PROSTOR

V důsledku omezení provozu v ulici Vrchní je její část upravena i použitím rozdílných materi-
álů. V části mezi objektem kulturního domu a plochy Městečka je plocha vozovky vydlážděna 
dlažebními kostkami. V této ploše je také umístěna autobusová zastávka s navazujícími pře-

chody. Oddělení od asfaltové komunikace bude nutit řidiče ke snížení rychlosti a dojde 
k intenzivnějšímu propojení prostoru Městečka s kulturním domem. 

Na povrchovou úpravu dlažebních kostek navazuje část se zvýšenou úrovní vozovky. Vozov-
ka je v části od zámečku a fary vyvýšena do úrovně chodníku. Vyvýšení končí zpomalovacím 
prahem v části jižně od objektu bývalé radnice. Pro jasné odlišení pochozích a pojízdných 
ploch je vyvýšená část z betonových dlaždic, stejně jako předprostor radnice a navazující 

chodníky. Betonová dlažba je použita taktéž na zpevněné plochy okolo kostela. 

Na zpevněné dlážděné chodníky u kostela navazují mlatové cesty. Svým charakterem a vlast-
nostmi jsou mlatové cesty ideální volbou pro zpevněné plochy pěších cest. Jejich výhodou 
oproti dlážděným plochám je schopnost vsakování dešťových vod na ně dopadených. Roz-

dílnosti povrchů pěších cest v parku Městečka dojde také ke zvýraznění kompozičních os.

K rozšíření zpevněné plochy Městečka při pořádání kulturních akcí poslouží plocha štěrko-
vého trávníku. Štěrkové trávníky pomáhají snižovat rozšiřování velkých zpevněných nepro-
pustných ploch, díky své obnovovací funkci. Při pořádání akcí se plocha trávníku změní na 
zpevněnou štěrkovou plochu. Po nějakém čase dojde k opětovnému navrácení vegetace na 

povrch a plocha plynule naváže na okolní zatravněnou část parku. 

Podobnými vlastnostmi disponují také zatravňovací dlaždice, u kterých je ovšem růst vegeta-
ce náročný. Pro zatížení vozy jsou ovšem oproti štěrkovým trávníkům města ideálnějším ře-
šením v rámci centra města. Zatravňovací dlažba je polopropustný materiál, který je schopný 

vsakovat dešťové vody a přispívá tak ke zvýšení hladiny podzemních vod. 

1 Autor neuveden. Stavebniny Horka [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: http://stavebninyhorkasweb.
webmium.com/zatravnovaci-dlazba

2 Autor neuveden. Parkdecor [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://parkdecor.cz/mlatove-povr-
chy

3 Moravskoslezský deník [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/
ostrava-colours20120622.html?photo=10&back=2873381476-2530-57

4 NEPILÝ, Ota. Archiweb [online]. [cit. 22.5.2021]. Dostupný na WWW: https://www.archiweb.cz/b/revitalizace
-stredu-obce-bilovice-nad-svitavou-mestsky-urad-knihovna-posta-obradni-sin-namesti

asfaltová komunikace

dlažební kostky

betonová dlažba

zatravňovací dlaždice

betonová dlažba

zatravňovací dlaždice
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ZELENÁ PLOCHA POROSTLÁ RŮZNÝMI TYPY DŘEVIN

ZELENÁ BARIÉRA 
UPROSTŘED MĚSTEČKA

PŘEROSTLÉ KEŘE 
VYTVÁŘEJÍCÍ NEPŘÍJEMNÁ ZÁKOUTÍ

NEUDRŽOVANÉ STROMY ZASAHUJÍCÍ  
DO FASÁDY OBJEKTU ZÁMEČKU 

DŘEVINY V OBCI
stávající stav

Stromy a keře jsou považovány za nejvýraznější prvky zeleně ve městě. Významně ovlivňují  
vzhled veřejných prostranství obce. Plní nejen funkci rekreační a estetickou, ale slouží také ke 
zlepšení mikroklimatu prostor. Svou schopností zachytávat prach a drobné nečistoty výrazně 

zlepšují kvalitu ovzduší. 

Výsadbou stromů ale nemusí vždy dojít jen ke zkvalitnění veřejných prostor. Důkazem tomu 
je rozmístění dřevin na ploše Městečka. Dřeviny zde spíše rozdělují funkční plochy, vytvářejí 
bariéry a často zasahují do fasád přilehlých objektů. Zeleň je ve veřejných prostranstvích ne-

udržovaná, vhodná by byla její celková kultivace.

Na celé ploše Městečka a předprostoru kulturního domu lze pozorovat nejrůznější druhy dře-
vin. Převažují listnaté stromy jako břízy, lípy, třešně. Zelené bariéry jsou zde v podobě níz-
kých i vysokých křovin, nejčastěji túji. Vysoké keře tvoří nepříjemná zákoutí vyvolávající pocit 
nebezpečí, zejména v prostoru mezi vydlážděnou plochou a vyvýšenými budovami sklepů. 

Pozorovat lze také výběr jehličnanů v prostoru. V okolí zámečku jsou to borovice, před kul-
turním domem stojí smrk, který je v zimě využíván jako vánoční stromeček. Svým vzrůstem 

znemožňuje pohled na fasádu kulturního domu.

PŘEROSTLÉ TÚJE ZASAHUJÍCÍ  
DO FASÁDY FARNÍHO OBJEKTU

M 1:500
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ROZÁRIUM

ZELENÁ STŘECHA VINNÝCH SKLEPŮ

ALEJ STROMŮ VEDOUCÍ K LÁVCE 
PŘES ŘEKU SVRATKU

PARKOVÁ ÚPRAVA PROSTORU

M 1:500

DŘEVINY V OBCI
návrh

Základem pro existenci jakýchkoliv druhů dřevin je jejich pravidelná údržba, bez které bude 
vzhled stromů, keřů či trávníků ve veřejných prostor neestetický. Návrh pracuje s obměnou 

zeleně, ale taky její výsadbou v prostorách nově vzniklých. 

Výsadba keřů podél vinných sklípků je logická z důvodu podzemních sklepů. U výsadby stro-
mů by hrozilo prorůstání kořenů do podzemních prostor. Keře by měly být nižšího vzrůstu, 

aby byla zachována pohledová provázanost v celém prostoru. 

Jak již bylo zmíněno výše, výsadbou stromů dojde ke zlepšení klimatu a ovzduší daného 
prostranství. Významnou funkcí stromů je také vytváření přirozeného stínu. Ten je žádoucí 
hlavně na vydlážděné ploše Městečka. Výsadbou stromů do vegetačních pruhů dojde k nejen 

optickému rozbití jednotné plochy, ale také k zastínění určitých částí prostoru.

Podél chodníků jsou po obou stranách komunikace vysázena stromořadí. Jejichž propoje-
nou výsadbou mohou stromy sdílet prostory a navzájem komunikovat. Výsadba dřevin je 
navrhována také u ploch parkovacích stání, kde bude čistit vzduch od výfukových plynů z 

automobilů. 

Návrh zeleně pracuje také s vegetačními fasádami a střechami, které podpoří i hospodaření 
s dešťovými vodami v obci. 

Upřednostňována je výsadba tradičních druhů zeleně pro danou lokalitu. Důraz by měl být 
kladen také na výběr dřevin, z jejichž květů či plodů nebude znehodnocen soukromý a veřej-

ný majetek. Vhodnými kandidáty mohou být například různé kultivary lípy či třešně. 

Pokácené dřeviny mohou být opracovány a použity jako mobiliář do parků v obci.
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VODOHOSPODÁŘSTVÍ V OBCI

Voda je neopomíjenou součástí každého živého organismu, a v tomto duchu by se s ní mělo 
nakládat. Správné hospodaření s vodou může zamezit různým přírodním katastrofám od po-
vodní až po extrémní sucha.  Existuje několik zásad, jak řešit problémy související s klimatic-
kou změnou a jak ovlivnit kvalitu života a veřejných prostor pomocí správného užívání vody. 

„Neoddělujme přírodu a město, hledejme funkční propojení mezi technic-
kými a přírodními prvky ve veřejných  

prostranstvích.“

„Upřednostňujme vsakování, retenci nebo akumulaci  
a využití dešťových vod namísto odvádění vody  

do kanalizace.“ 

„Spolupracujme s odborníky a dalšími městy, kteří jsou ochotni sdílet své 
zkušenosti.“

„Inspirujme se projekty úspěšných realizací.“

„Nebojme se využít potenciál opatření hospodaření  
s dešťovými vodami v zásadních místech obce, jako jsou  

veřejná prostranství.“ [1]

Systematické nakládání s dešťovou vodou pomáhá zlepšovat městské prostředí a kvalitu ži-
vota občanů. Hospodaření s dešťovou vodou je způsob, jak změnit generacemi vžité vnímá-
ní dešťové vody jako problému, který je nezbytné urychleně odvézt pryč z urbanizovaného 

území. 

Dešťové vody lze zpětně využít například jako zálivka vegetace, čištění povrchů od nečistot, 
kropení ulic v období sucha, či napojit na objekt pro využití vody ke splachování nebo úklidu.

K hospodaření s dešťovou vodou nemusí být nutně zasazovány do terénu nové stavební 
objekty. V mnoha případech postačí pouze drobné úpravy terénu v podobě vsakovacích 
průlehů. Tyto zhruba 30 cm vyhloubené pásy umožňují krátkodobé zadržení vody, která se 
postupně vsakuje do podloží přes zatravněnou plochu. Vsakovací průlehy mohou být vyu-
žity jak v zatravněných pobytových plochách, tak jako podpůrný prvek odvodnění velkých 
zpevněných ploch. Těchto liniových prvků je vhodné využít také pro oddělení dvou provozně 

odlišných prostorů, např. chodníků od rušné komunikace. 

Častou chybou ve vytváření veřejných prostranství je přechod mezi zpevněnou plochou silni-
ce či chodníku a navazující plochou zeleně. K oddělení se používají betonové dlaždice, které 
znemožňují odvod vody z nepropustných ploch a voda tak zůstává stát. Řešením je vytvo-
řením mezery v linii obrubníku oddělujícím nepropustnou plochu a zeleň. Voda tak přirozeně 

odtéká a vsakuje se do půdy.   

 [1]   SÝKOROVÁ, Martina, Pavel TOMÁNEK, Lýdia ŠUŠLÍKOVÁ, Nicol STAŇKOVÁ, Markéta HABALOVÁ, Martin 
ČTVERÁK, Jan MACHÁČ a Marek HEKRLE. Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě 

na zelenou infrastrukturu. Praha: ČVUT, 2021, s. 198. ISBN 978-80-01-06817-5.

Voda a městečko 

Pro vytvoření reprezentativního prostoru před vstupem 
do zámečku jsou mimo jiné použity vodní prvky ve formě 
menších vodních trysek a brouzdališť. Kromě okrasné a re-
kreační funkce mají prvky za úkol zlepšit mikroklima ochla-
zováním vzduchu na zpevněné nepropustné ploše. Na plo-
še náměstí se nyní nachází kašna se sochou sv. Floriána. 
Tato kašna již neplní svoji funkci. Součástí kašny je také 
10-15 metrů hluboká studna, do které je přes mřížované 

dno zachytávána dešťová voda. 

V rámci hospodaření s dešťovými vodami je navrženo 
zachytávání dešťových vod nejen volně dopadajících na 
zpevněné plochy, ale také vod ze střech objektu zámečku. 
Tyto vody jsou zachytávány do akumulační nádrže, jsou za 
pomoci čerpadla poháněna k vodním prvkům přes zemní 
filtr, kde dochází k předčištění dešťových vod. Voda z vod-
ních prvků bude zpětně vracena přes zemní filtr do akumu-
lační nádrže. Stávající studna bude v systému plnit funkci 

retence a zasakování dešťových vod do půdy. 

Voda a zahrada pivovaru

V rámci principu otevřené zahrady je plocha areálu roz-
dělena na zóny pěstování bylinek a zemědělských plodin, 
zóny naučných stezek, zóny hospodářských zvířat a také 
zóny s vodními interaktivními prvky a vodní plochou. Vod-
ní plochu tvoří umělý mokřad, který si lze představit jako 
terénní prohlubeň, u které se pomocí modelace terénu vy-
tvářejí místa s různou hloubkou vody. Jedná se o přírodní 
biotop, ve kterém se vyskytují pestré škály druhů rostlin  
a živočichů. Dno je tvořeno nepropustným podložím po-

krytým vrstvou bahna. 

Dešťová voda je ze střech svedena okapním svodem. Od-
tud teče do uměle vytvořeného mokřadu, který plní funkci 
retenční nádrže a zemního filtru. Zachytává také volně spa-
denou dešťovou vodu. Mokřad je opatřen bezpečnostním 
přelivem pro případ mimořádných srážek. Přes regulovaný 
odtok je z mokřadu voda odváděna do akumulační nádrže. 
Ta disponuje čerpadlem, kterým jsou poháněny hrací vodní 
prvky v areálu. Voda z vodních prvků je odvedena zpět do 
mokřadu. Děti i dospělÍ se díky vodním interaktivním prv-
kům mohou seznámit s významem vody pro život i jejím 

využitím jako zdroje síly a pohonu pro různé stroje.

vodní trysky

odvod srážkových vod ze střechy

odvod srážkových vod ze střechy

zemní filtr

stávající kašna se studnou

akumulační nádrž

akumulační nádrž

interaktivní vodní prvky

umělý mokřad
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ZÁVĚR
Práce se snaží svým obsahem poukázat na důležitost plánování v rámci veřejných 
prostor. Návrh by měl posloužit současnému vedení obce jako podklad pro udrži-
telnou strategii rozvoje městysu. Podstatou návrhu je propojení dominantních ob-
jektů a veřejných prostranství uvnitř městysu, ale také návaznost na okolní obce. 

Cílem práce je návrh drobných i větších změn veřejných prostranství městysu, kte-
rý vede k lepšímu prostorovému uspořádání. Výsledkem práce jsou dílčí zásahy ve 
smyslu navržených změn a úprav určující podmínky pro vznik polyfunkčního pro-

storově i společensky pestrého prostředí s principy udržitelnosti. 

Práce přináší návrh řešení několika vytipovaných oblastí v rámci městysu Velké 
Němčice, které by svou revitalizací umožnily plnohodnotnější využívání nejen pro-

stor samotných, ale také prostor na ně navazující. 

Řešení reaguje na stávající objekty, na objekty, jejichž obnova je již v procesu 
i na objekty, jejichž obnova je zatím jen plánovaná. V zásadě je práce demonstrací 

ideálního stavu městysu, k jehož docílení je třeba snaha ze strany vedení obce. 

Úspěšná revitalizace v návrhu řešených veřejných prostor vtiskne místu jasný 
a nezaměnitelný charakter, který ocení nejen obyvatelé, ale i návštěvníci obce.


