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STAV 
 
KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO 
Dominanta při vjezdu do Milešova. Pamětník sídla, které bylo centrem panství. Kostel se po řadě 
let probouzí. Skýtá důstojný prostor a představuje výzvu - možnost pro koncerty a další kulturní 
akce. 
 
ŠKOLA 
se nachází na výsadním místě - na křižovatce hlavní cesty a odbočky vedoucí přímo ke kostelu. 
Fungovala bez problémů do konce II. světové války. Po odsunu Němců škola postupně zaniká... 
Dnes ji vlastní dva lidé. Polovina je v exekuci. Druhá část patří majiteli, který ji chce  
zrekonstruovat a provozovat zde penzion.  
 
ZÁMEK 
od 1951 domov důchodců. Žije zde 1/4 obyvatel Milešova (cca 100). Možnost začlenit se do 
milešovského veřejného života je mizivá. Podmínky ztěžuje poloha na kopci a zpustlost velkoryse 
pojatého areálu s evidentním potenciálem. 
 
ALTÁN 
Gloriet je v havarijním stavu, chybí výplně otvorů, střechou zatéká. Oficiálně neexistuje. V 90. 
letech zde měla být zřízena vinárna. Byla vyrobena okna a dveře, leč ta - skrz nevyjasněné 
diskuze o tom, zda gloriet existuje či nikoli a komu patří - zůstávají ležet ladem v zámeckých 
skladech... 
 
PARK 
Na původní barokní pravidelné dispozici byl vytvořen krajinářský park, který je tvořen dvěma 
palouky - s akcenty soliterních stromů - lemovanými lesem. V důsledku zanedbání péče tato 
koncepce přestává být čitelná. Palouky zarůstají náletem, alej lip za altánem řídne.  
 
NÁVES 
Náves přetíná “průtah”vesnicí a dělí ji tak na horní a dolní část. Dolní část slouží jako obratiště 
traktorů a autobusů, horní polovinu zarůstají nejrozmanitější keře a ´zdobí´ JI přístřešek proti 
nepřízni počasí. Celou jednu stranu návsi lemuje nejrozpadlejší část hospodářského dvora. Dále 
zde chybí několik domů, což narušuje původní koncepci uzavřenosti.  
 
HOSPODÁŘSKÝ DVŮR  
V 90. letech přichází podnikatel s kozí farmou. Ve dvoře se vyrábějí sýry a mléko, o kteréžto 
komodity je velký zájem. Zaměstnává místní lidi. Po 10 letech prosperity podnik zaniká. Areál 
chátrá. Chátrající objekt je všem na očích. Rozlehlá rána přímo v srdci vesnice, zároveň však velká 
příležitost pro rozvoj Milešova. 
 
 
 
KONCEPT 
 
ČLOVĚK -- BŮH  01_KOSTEL_ŠKOLA  
Kostel - místo, které člověka přesahuje, místo pro setkávání s Bohem. Adekvátní slavnostní 
prostor pro konání slavností, konzertů, festivalů, procesí. Symbiotické propojení se školou. 
 
 
ČLOVĚK -- KRAJINA  02_ZÁMEK_ALTÁN_PARK  
Navrátit zámeckému parku důstojnost. Znovu jej nabídnout veřejnosti. Především místním 



občanům a současným obyvatelům zámku - seniorům. Prostor pro rekreaci, setkávání. Altán pak 
se staronovým využitím coby bar, prostor pro pořádání drobných výstav, zázemí pro koncerty. 
 
 
ČLOVĚK -- ČLOVĚK  03_HOSPODÁŘSKÝ DVŮR_NÁVES  
Místo pro utužování mezilidských vztahů. Centrum dění. Přítomnost hlavního průtahu vsí skýtá 
možnost vynést obraz momentálního dění dál, referovat o něm. 
 
 
 
NÁVRH 
 
Na návsi navrhuji odstranit přerostlé keře a obě budky (autobusovou a závětrnnou). Navrátit horní 
části důstojnost. Dolní část pojímám jako odpočinkovou. Akcentuji motiv pumpy/kašny a obklopuji ji 
čtveřicí stromů (Javor babyka - Acer campestrae).  Jasně vymezuji zklidněný jízdní pruh, který má 
sloužit především hromadné dopravě - možnost obrácení autobusů, nástupu a výstupu cestujících. 
 
Hospodářský dvůr dostává novou náplň a stává se tak hlavním nositelem obnovených tradic a 
generátorem sebevědomí obyvatel Milešova. 
 
Park.Upravuji pás příjezdu k zámku - parkoviště odsouvám z prostranství bezprostředně před 
zámkem k bráně a milosrdně je obklopuji kvádry nízko střižených tisů akcentujícími směrovost 
cesty, zároveň ponechávajícími rozhled. Stávající strnulou a pesimistickou cypřišovou alej 
nahrazuji alejí hrušní: hrušně coby stromy pro Milešov dokonale charakteristické. Zřizuji záhon na 
vyvýšeném plató, o nějž se takto mohou postarat schopnější obyvatelé DD. Navrhuji vyčistit park 
od náletu a nechat tak znovu vyznít krásu solitérních jedinců. Horní palouk opticky odděluji 
zahuštěním keřovým patrem. Dosazuji prořídlou řadu lip na terase za altánem. 
 
Omšelost jako kvalita 
Bráním se popularizaci tohoto kraje. Nezajímá mě široké publikum. Jde mi především o místní a 
blízké v okruhu cca 20-30 km. Tuto míru považuji za hraniční pro bytostný zájem a aktivní 
zapojení. 






