




Průvodní zpráva

Téma Fara v Přítlukách jsem si zvolila v rámci obecného zadání Revitalizace církevních staveb, které vidím jako velmi aktuální, 
protože téma revitalizace resp. rekonverze bude jedním z hlavních úkolů naší generace architektů. Naší zodpovědností bude jejich 
opětovné začlenění do struktury sídel a vnesení života.

Fara a k ní přiléhající farní zahrada již není v majetku církve. To však nic nemění na samotném charakteru objektu.

Širší okolí obce Přítluky se rozprostírá na pomezí okresů Břeclav a Hodonín. Přítluky leží na výhodné turistické trase, která 
přivádí návštěvníky k Novým Mlýnům, jejich nejbližší okolí tvoří známé vinařské obce jako Rakvice a Zaječí.

Návrh revitalizace území spočívá v novém funkčním využití a dispozičním uspořádání bývalé fary a je řešen v návaznosti na nové 
prostorové uspořádání přilehlé farní zahrady s přístavbou ubytování. Nově je také uspořádán veřejný prostor v nejbližším okolí 
daného objektu. Cílem je vytvořit komplexní architektonickou studii pro revitalizaci bývalé farní budovy s přesahem do okolního 
veřejného prostoru v centru obce.

Všechny východiska a aspekty mé práce jsou podrobně popsány v analytické části tohoto projektu. Zde připomenu pouze 
nejdůležitější body, které ovlivnily koncepční a návrhovou část.

 Území
Silné stránky

• Poloha v rámci ČR, Jihomoravského kraje i jižní Moravy (Mikulov, Lednice, Pálava, Nové Mlýny)
• Tradice vinařství
• Napojení na síť vinařských stezek
• Aktivita obyvatel, komunita
Slabé stránky

• Nedostatek využitelného veřejného prostoru
• Pozemky teoreticky vhodné pro vytvoření veřejného prostoru vlastní soukromí majitelé 
Příležitosti

• Prostor pro vytvoření adekvátního veřejného prostranství pro stálé obyvatele
• Průjezdní i cílový bod turistů 
Hrozby

• Nechuť obyvatel přijímat více turistů
• Neochota soukromých vlastníků k prodeji či výměně pozemků

Objekt

Silné stránky

• Poloha u ulice Hlavní (projíždějící turisté)
• Poloha v centru obce (v blízkosti obchod, hospoda, kostel)
• Dobrý technický stav nosných konstrukcí
• Dispozice umožňující různá využití
Slabé stránky

• Nutnost rekonstrukce pro další využití
• Morální zastaralost vybavení
• Riziko neočekávaných nákladů při rekonstrukci (nutné kvalitní průzkumy)
Příležitosti

• Vnesení nové funkce
Hrozby

• Nízká návratnost vložené investice
• Požadavky dotčených orgánů (památkáři)


