




   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlčí Pole | živá vesnice 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 



Vlčí Pole | živá vesnice 
Vesnice v dnešní době čelí dvěma hlavním výzvám. Jedny se stávají noclehárnou pro lidi pracující ve 
městech a ty druhé, protože leží na periferiích republiky, postupně ztrácejí mladé obyvatele. Cílem 
této práce je nalezení způsobů, jak vyrovnat současný pokřivený vztah mezi vesnicí a městem.  

Přirozenému rozvoji obce by mohlo pomoci navrácení tradičních ale zároveň soudobých dějů a 
funkcí, které z vesnic ve jménu globalizace vymizely. To vše proto, aby zde lidé bydleli, pracovali, 
realizovali se. Aby na vesnicích žili. 

Má-li vesnice přirozeně fungovat, přežít bez ztráty autenticity a umožnit svým obyvatelům 
plnohodnotný život (bez nutnosti dojíždět zbytečně do měst), musí být schopna vlastními silami 
zajistit v místě základní společenské (a ekonomické) funkce.     

 

KONCEPT 

POKŘIVENÝ VZTAH MĚSTA A VESNICE 

Vztah města a vesnice je v dnešní době nevyrovnaný. Vesnice se častěji stávají pouze místem na 
přespání a veškeré aktivity se přesouvají do měst.  

Jak se lidem žije na vesnici? Kdo zde bydlí? Proč lidé odcházejí? Kdo se sem stěhuje? Hledám princip, 
co dělá vesnici vesnicí a jaká může být v budoucnosti. 

Mým cílem je ukázat obyvatelům Vlčího Pole příležitosti a možnosti, které mají, objevit mezi nimi 
nové souvislosti a podněty, jak je mohou rozvíjet a používat dál, aby se jim v jejich domově dobře 
žilo. 

ČINNOSTI 

vztahy _ vzdělání _ práce _ duchovno _ rekreace 

Potřebujeme určité činnosti, abychom byli ve svém domově spokojení. Rádi se setkáváme s lidmi, 
chodíme do práce, vzděláváme se, relaxujeme.  A to vše ideálně v místě našeho bydliště. 

MÍSTA 

hospoda _ škola _kostel _ krajina 

Tradiční vesnice vždy nabízela místa, kde se tyto činnosti odehrávaly. V dnešní době tyto principy 
aplikujeme do měst - tvoříme malé celky, kde máme vše nadosah. A těžiště dění se tak přesouvá do 
měst. 

PRINCIP DOPLNĚNÍ MÍST 

Tyto místa a s nimi spojené činnosti tvoří fungující prostředí, ve kterém rádi žijeme. Mým cílem je 
doplnit nebo upravit stávající místa vybraná v závislosti na možnostech a příležitostech konkrétní 
vesnice. 

Tento princip přirozeně navazuje na téma maximálně soběstačné obce - jak jen to velikost a poloha 
obce dovolí. 



 

Vlčí Pole _ aplikace obecného principu na konkrétní vesnici 

_ vesnice, část města Dolní Bousov 

_ Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav 

_ 123 obyvatel 

 _ 11 obv 0-14 let 

 _ 29 obv 65+ 

 _ 95 ekonomicky aktivních 

_ 86 domů 

_ rozloha 5,63 km2 

 

SILNÉ STRÁNKY VLČÍHO POLE 

Je důležité, aby obyvatelé věděli, jak rozvíjet potenciál a možnosti své vesnice. Především směrem 
maximální možné soběstačnosti - co velikost vesnice a její poloha dovolí. 

společenství _ ovocnářství _ spolek dobrovolných hasičů _ lesy _rybníky 

 

Co navrhuji? Úpravu hospody a společenského sálu. Přestavbu hasičské zbrojnice. Pstruží farmu - 
sádky, líheň, gril. Zázemí pro lesní školku. Kultivaci vstupního prostranství kaple. 

 

DÍLČÍ ŘEŠENÍ 

HOSPODA A SPOLEČENSKÝ SÁL 

Hospoda a společenský sál jsou v takto malé vesnici středobodem společenského dění. Základní 
požadavky sálu a malé hospůdky - výčepu - bývalá škola splňovala, ale je třeba ji uzpůsobit soudobým 
a budoucím požadavkům obyvatel. Pro rozšíření a otevření těchto společenských funkcí jsem využila 
vedlejší, již nepoužívanou budovu obchodu, do které jsem umístila hospodu i se zázemím, která může 
fungovat samostatně, slouží i pro ne-obyvatele Vlčího Pole. Do zadní části _ přístavby jsem navrhla 
klubovnu, která funguje jako multifunkční prostor pro různé aktivity obyvatel. Od malých schůzek 
hasičského sboru po soukromé aktivity.  

Okna společenského sálu, prodloužená až na podlahu, a násyp _ terasa zvětšují kapacity sálu v letních 
měsících a otevírají jej tak do veřejného prostranství. Stejně tak lehké zastřešení, které propojuje obě 
budovy. Prostor mezi budovami je krytý před nepřízní počasí,  obyvatelé jej tak mohou využívat k 
různým aktivitám _ třeba k obecní zabíjačce. 

 



Druhá patra obou budov slouží jako byty - například majiteli _ pronajímateli hospody, lidem, kteří 
rádi žijí na vesnici, ale nepotřebují svůj dům nebo mladé rodiny, které si byt pronajmou a později si ve 
vesnici postaví svůj dům. 

HASIČSKÁ ZBROJNICE 

Sbor dobrovolných hasičů je jediný oficiální spolek ve Vlčím Poli. Zastává ale významnou funkci ve 
společenském a kulturním životě obyvatel. Ve spolku je kolem 70 členů a často i z okolních vesnic. 
Sbor organizuje různé akce, ať už ty, které se týkají přímo požárního sportu, jako je každoročně 
pořádaná Vlčopolská kapka, nebo události pro širokou veřejnost (plesy, zabijačky, traktoriáda...) a to 
skoro každý měsíc jednu. 

Proto si zasluhuje důstojný odznak svého společenského postavení, který samozřejmě slouží 
maximálně funkčně. Hasičská zbrojnice je složena ze tří objemů. Hlavní část je garáž pro dvě hasičská 
auta s nutnými sklady. Další část je dominantní _strážní_ věž. Navrhla jsem ji jednak jako věž pro 
sušení hadic, ale zejména pro nácvik požárního sportu, kde jako jedna disciplína je výstup do 4. 
podlaží cvičné věže. Věž je také orientačním bodem, pohledovou spojnicí s Dolním Bousovem, 
rozhlednou. Součástí objektu je i autobusová zastávka, která zároveň slouží jako vstup na věž. 

Bývalou hasičskou zbrojnici bourám, ale nová stojí na většině původních základů. 

 

SÁDKY, LÍHEŇ, GRIL 

Vlčí Pole leží v kraji, který vždy býval rybníkářskou oblastí. Dolnímu Bousovu (městečku 3km 
vzdáleném) se říkalo plovoucí. Dnes už je v okolí rybníků daleko méně, využívají se nejen na chov ryb, 
ale rybářství a rybníkářství je zde stále aktuální. Proto zde navrhuji pstruží farmu, která jednak vytváří 
pracovní místa, ale zároveň naplňuje potenciál obce a oživuje a přitahuje nové obyvatele. Zároveň 
doplňuje v České republice nedostatečnou základnu prodeje čerstvých ryb. 

V areálu je soustava betonových nádrží zapuštěných v zemi, kde se chovají různá stádia ryb a budova 
líhně ( mladé ryby potřebují chráněné prostředí před nepřízní počasí). Do této techničtější části 
areálu se veřejnost může podívat  

_ nádrže přemosťují mola, ze kterých návštěvníci mohou sledovat celý proces chovu ryb. 

Součástí jsou i přírodní rybníčky, ze kterých si lidé mohou vylovit sami svého pstruha a buď si ho 
odnést domů nebo si ho nechají připravit v sezónním grilu _ bufetu, odkud je výhled na celý areál. 

Pstruží líheň navrhuji v základu pro 10000 ryb ročně, které vyrostou do rozměrů konzumní ryby. Plus 
dalších 10000 ryb jako násadu nebo vajíčka na prodej. 

K budově grilu přiléhá dům_byt pro správce_majitele. 

 

LESNÍ ŠKOLKA 

Vlčí Pole je obklopeno lesy ze všech stran. Les je i součástí vesnice _ prostřednictvím zámeckého 
lesoparku. Děti na vesnicích bývaly pořád venku, dnes už to ne vždy platí, stírají se rozdíly mezi 
venkovským a městským životem. Přesto kontakt s přírodou a pohyb venku je pro děti zásadní, učí se 
z přírody, jejích rytmů, překonávají přirozené překážky, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství 
ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob. Organizace lesních školek (právně nespadají 
pod mateřské školy) tak naplňují poptávku po přirozeném a zdravém rozvoji dětí.  



V Dolním Bousově je nedostatek školek a ve Vlčím Poli, v prostředí lesoparku a hlubokých lesů kolem 
je ideální vybudovat jednoduché zázemí, které slouží hlavně jako přístřešek, místo odpočinku, sklad 
potřeb pro zkoumání lesa kolem. Mottem lesních školek je “neexistuje špatné počasí, jen špatné 
oblečení”.  

Zázemí je umístěno na hranici lesoparku, co nejvíce hluboko v lese. Hmota objektu co nejméně 
narušuje les, je blízko potoka, který je vhodným akčním prvkem. 

 

Pro budoucí rozvoj je významný zámek, který se může stát filtrem pro veřejnost, vstupem do 
lesoparku, prvkem pro další rozvoj vzdělávání a kulturu. Vybudovalo by se zde postupně bohatší 
zázemí, které by umožnilo umístění alternativní základní školy, která pokračuje v myšlenkách výchovy 
dětí, stejně jako v lesních školkách. Navrhuji zbourat zeď kolem zámku a zpřístupnit ho tak veřejnosti. 
Do vzniklého volného prostranství umisťuji extenzivní sad a ovoce se z něj bude zpracovávat ve 
výrobní části zámku - ať už sušením, moštováním, kompotováním. Tato zpracovatelská část zámku se 
stává zároveň i vzdělávací a poznávací. Může sloužit jak lesní školce, škole i veřejnosti. 

Přirozeným vyústěním je prodej vyrobených produktů s možnosti rozšíření na sortiment běžného 
obchodu, který ve vesnici chybí. 

 

KAPLE 

Kaple či kostel je místo nenahraditelné. Máme k němu zvláštní vztah, i když nejsme věřící.  

Kaple svatého Šimona a Judy byla postavena na začátku 13. století a poté několikrát přestavovaná. 
Bývala součástí areálu zámku, dnes je ve vlastnictví obce, která ji začala využívat k drobným kulturním 
akcím či svatbám. Kaple je odsvěcená, v relativně dobrém stavu, stačí jen drobné úpravy, které jí 
navrátí důstojnost. 

Důležitá je úprava prostranství před kaplí. Dnes je rozdělené na několik částí kamennými zídkami, 
které ohraničují vlastnictví pozemků. Současně s proměnou zámku (otevření veřejnosti, zbourání 
ohradní zdi a nevhodných přílepků) navrhuji propojení nádvoří zámku s kaplí prostřednictvím 
schodiště vyrovnávající terénní nerovnosti. A dále prostor vstupu ze silnice _ vytvářím důstojnější 
otevřené prostranství s posezením, vyvýšené nad cestu, oddělené od ní kamennou zdí ale propojené 
s ní vstupní rampou, která přímo láká k návštěvě. 

 

 

Vlčí Pole se může rozvíjet i po stránce populační, protože už od roku 1980 kontinuálně klesá počet 
obyvatel a to zejména pro to, že obec neměla vlastní volné pozemky na prodej, tudíž mladí lidé, kteří 
si zde chtěli postavit dům, neměli tu možnost. Navrhuji proto další rozvojové plochy pro bydlení. 
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