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CHARAKTER MÍSTA
☟Vzestup  a  pád  Jaroslavic.  Podíváme♠li  se  jen  na  pohlednice  obce  z  dob  monarchie  a  dob
pｳedváleFné i pováleFné republiky, vystoupí pｳed námi na jedné stranT aﾘ idylický, kolorovaný svTt
belle époque a Fernobílé vidTní vertikál a pｳímých linií, funkFní realismus na stranT druhé☜. (Martin
Markel, 2006)
PROBLÉM
PﾉvodnT mTsteFko Jaroslavice se vlivem pováleFných událostí postupnT promTnilo na ves. Dneｻní
podoba obce odkazuje svojí strukturou na éru rozmachu, ale chátrající ruiny a areály hospodáｳských
budov v podzámFí svTdFí o absenci ﾘivota v tTchto místech. Snahou práce bude rozkrývání a obnova
hodnot kulturní krajiny Jaroslavicka a pochopení specifického problému této oblasti bývalých Sudet.
Dﾉraz bude kladen na reinterpretaci vztahu sídla a okolní krajiny, ｳeｻeny budou otázky udrﾘitelného
nerﾉstu obce (shrinking cities) a moﾘnosti vyuﾘití okolní zemTdTlské krajiny.
CÍLE PRÁCE
Cílem práce je navázat na analýzu rozvoje regionu Jaroslavicka, zpracovanou v pｳedchozím semestru
MSP, která definovala potenciální moﾘnosti udrﾘitelné formy existence obce a strategie obnovy sídla
v kontextu celého mikroregionu. Diplomová práce se bude vTnovat rozpracování architektonického
návrhu obnovy vybraného místa (pｳíkladová studie). Konkrétní místo intervence bude ponecháno na
volbT studenta ♠ v závislosti na zvolené strategii. DoporuFená témata pro rozpracování (vhodná svým
mTｳítkem) jsou napｳíklad areál  bývalého hospodáｳského dvora v  podzámFí  nebo areál  bývalého
vodního mlýna.
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StFední Lkola 

Jaroslavice, okres Znojmo 

Místo: bývalý panský dvZr pod zámkem 

Autor: Veronika Dočekalová 

Obestavěný prostor:17359,04 m2 

Zastavěná plocha:2251,24 m2 

 

  

 

Pozemek se nachází na místě bývalého panského dvora pod zámkem.O 
tomto dnes jii nestojícím areálu není mnoho informací.  
 

V současnoti je zde pouze torzo z panství a parcela je oplocena. 
Území je v mírném svahu směrem od zámku ai do bývalého sadu. Na 
konci parcely je stávající zeď výLky 3 metry, která zFejmě slouiila 
jako pFeděl mezi dvorem a sadem. 
 

Dopravně je místo napojeno ze dvou směrZ. První je z centra 
Jaroslavic. Druhý směrem k Jaroslavického rybníku. 

 

  

 

Celý komplex se skládá ze tFí hlavních částí, které spolu 
intenzivně komunikují a vytváFí tak svZj vlastní osobitý prostor. 
Zároveň vLak navazují na principy bývalého panského dvora.  
 

Návrh zahrnuje StFední Lkolu, Potravinové centrum a Výzkumný 
institut ochrany pZdy. Kkola a potravinové centrum jsou umístěny 
směrem do ulice a navzájem si respektují výLku parteru, která je 
3.5 m avLak výLky jednotlivých budou jsou díky jejich funkcím 
rZzné. Tato rZznorodost dodává prostoru hravost a orientaci. Mezi 
těmito budovami je vstup do celého areálu.  
 



Díky tFem budovám vznikají i tFi pomyslné menLí dvory. UprostFed 
parcely dochází k terénímu zlomu 3 metry, který prostor odděluje. 
 

  

Kkola má pZdorysný tvar písmene U a je částečně dvoupatrová, 
zakončena velkým skleníkem. Ve východním kFídle naráií na terénní 
zlom a pFechází o patro níi. Potravinové centrum je navrhuto do 
tvaru L a jeho dvZr opět zakončuje skleník.V zadní části zakončuje 
komplex insitut ve tvaru kvádru, který se dotýká teréního zlomu a 
vede do vlastního dolního dvora. Tento dvZr je pak zakončen 
stávající zdí a nově navrienou stodolou, která spojuje sad s 
komplexem. VLechny tFi funkce spolu spolupracují a doplňují se. 

 

 A  

 

Stavba Lkoly se dělí na tFi celky – tFi kFídla domu.  
 

Západní kFídlo se rozděluje na dvě výLkově odliLné hmoty. StFecha 
je v obou pFípadech sedlová s dFevěným uvnitF částečně odhaleným 
krovem, podélně orientovaná k ulici, coi vychází z principu 
jaroslavické typologie panství. Severní kFídlo je vstupní a má 
zelenou rovnou stFechu. Je pFístupné z vlastního dvora. Východní 
kFídlo je dvoupatrové  se sedlovou stFechou a dvěma druhy dFevěného 
krovu.Toto kFídlo je na terénním zlomu a jeho dalLí patro vede 
dolZ. V dolní části se nachází zadní vstup s parkoviLtěm. 
 

Budova je doplněna o hlinikové rámy, které se nachází jako 
dominantví prvek u vLech zvývajících objektZ dvora (Potr. centrum a 
výzkumný institut). Rámy tvoFí vstupy severního kFídla a zejména 
tvoFí exoskelet skleníku. 
 

Skleník je nedílnou součástí celého areálu. Je pFístupný jak 
veFejnosti tak studentZm dvěma oddělenými vstupy. Obsahuje dvě 
hlavní učebny. V první se pěstuje zelenina s pomocí technologie sky 
greens. Tato technologie je velice pokroková a vhodná do oblasti 
trpící suchem. Druhá učebna je experimentální a zkoumá místní 
květenu. Je částečně dvoupatrová. Stěiejní je zde malá laboratoF s 
potFebnými vědeckými pomZckami. 
 

Budova je postavena jako sendvičová betonová konstrukce. Z vnějLí i 
vnitFní strany je viditelný Ledý beton. Jako kontrast jsou učebny 
navrieny z barevně odliLného betonu. Sedlové stFechy obsahují tFi 
druhy dFevěného krovu. Ve východním kFídle jsou pouiity dva druhy 
krovu. V části, kde je krov otevFen je pouiit členěný prZFez. Krov 
je kloubově uloien. 
 



Kaidé kFídlo má svZj charakter a svoji funkci. Západní kFídlo je 
tiché, obsahuje učebny 《SPOLEČNOST》 a knihovnu, v patFe pak velín. 
Knihovna je součástí chodby a vytváFí tak pFíjemné volné 
prostranství. Zároveň LetFí drahoceným místem. Velín je orientován 
okny do dvora pro pozorování denního reiimu. Severní kFídlo je 
vstupní s učebnami 《SPOLEČNOST》 a 《PEÍRODA》, které mají moinost 
venkovní výuky. Západní kFídlo je ruLné s moinosti sportovního 
vyiití a učebnami 《IT》. 
 

Dispozice domu se pak skládá opět na tFi celky: 
UČEBNY - VOLNÝ PROSTOR – VELÍN 

Navrieny jsou tFi druhy učeben – technická (IT). Ta obsahuje volně 
pojízdné kontejnery s počítači a umoiňuje tak variabilitu prostoru. 
DalLí je společenská (SPOLEČNOST). Typologicky se jedná o tzv 
『pokojíky《, které svým měFítkem podněcují domácí atmosféru. Výuka 
je v těchto prostorech vedena jako čistě konverzační a má návaznost 
na dvZr. Posledním druhem jsou učebny pFírodních věd (PEÍRODA), 
které jsou navrieny ve skleníku a v severním kFídle domu.  

V učebnách dochází ke společné výuce bez závislosti na oboru. 

Volný prostor ve Lkole tvoFí zálivy, které poskytují rZzné 
aktivity. Stěiejní je srdce domu, kde dochází ke hromadným akcím.  

Velín je administrativní patro západního kFídla, které je 
orientováno do ulice. Stejně jako volný prostor iákZ jsou i zde 
zálivy pro volný čas. 

Samotná Lkola zahrnuje 580 iákZ. Budova je naviena pro  polovinu. 
Druhá polovina je vidy na praxi v jednotlivých existujících 
firmách. Toto FeLení umoiní vyLLí kapacitu. háci se neučí odděleně 
v závislosti na oboru nýbri společně. 
 

 

 


