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Práce se věnuje problematice zatopené vesnice Mušov, která musela ustoupit projektu 
Mušovských  nádrží. Vesnici připomíná jediná dochovaná stavba , kterou je kostel sv. 
Leonarda. Kostel se nachází na ostrově uprostřed Věstonické nádrže.
Aktivace kostela spočívá v tom, že se kostel opět dostane do centra dění, jak to je pro 
kostel přirozené. Koncept je založen na znovuobjevení zatopené vesnice a krajiny. 
Vytvářím zde ostrovy, které přímo kopírují morfologii krajiny a její přirozené zákonito-
sti, které zde udávala meandrující Dyje. Vytvořením ostrovů se zvyšuje členitost krajiny 
a tím se zajišťují příhodnější podmínky pro život zvířat. Hlavně pakhnízdění  ptáků v 
chráněné ptačí oblasti, která se rozkládá právě na Věstonické nádrži. Původní krajina 
zde byla rozmanitě členěna meandrující řekou a lužními lesy. Dnes, po zatopení celého 
údolí, jekrajina nepřirozeně monotóní. Navrhované ostrovy přispějí k rozbití obrovské 
vodní plochy na menší propojené a zkvalitnění reliéfu.  
Celá situace je pojata jako soubor cest, které se z různých směrů,kopírující  původni 
cesty a přístupy do vesnice, setkávají u kostela sv. Leonarda. V průběhu cest jsou buď 
stavebně nebo krajinářsky vyzdviženy různé stavby a přirozené funkce pro vesnici. 
Stavba samotného kostela je ponechána v původním stavu, jen provedením nezbytných 
zajišt’ujících prací. Do interiéru vstupuji pouze vytvořením oltáře v podobě obětního 
stolu, který je pro kostel nezbytnou součástí a vdechne prostoru neopakovatelného 
ducha sakrální architektury. Obětní stůl je vytvořen ze zbytků zbořených domů Mušova, 
které  nyní tvoří deponie v blízkosti kostelního ostrova.   
Vztah ke krajině a historii je podtržen výběrem materiálů, které jsou pro oblast typické. 
Je zde hojně využíváno dřevo a rákosové došky na opláštění budov. 

Území

Území bývalé obce Mušov  leží v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji asi 40Km 
jižně od Brna. 
Ve své práci se věnuji celému intravilánu bývalé obce a části extravilánu, který je 
omezen nynějším stavem hladiny Věstonické nádrže. územím je tak pro mne vodní 
hladina, kterou zastavuji novými ostrovy a v místech napojení na souš i části sypané 
hráze. 

 
Konstrukce

Konstrukční systémy jsou voleny různé dle povahy jednotlivých staveb. Na Lávky, 
mostky, pozorovatelny je použita ocelová pozinkovaná konstrukce, která je opláštěna 
dřevěnými trámky a deskami. Pobytové stavby jsou sestaveny z trámkové konstrukce a 
opláštěny dřevem a rákosovými došky. Jediná stavba je pak postavena z vodostavebního 
betonu, jelikož využívá polohu a výšku jednoho z bývalých domů a je zanořena do vod 
Věstonické nádrže. 






