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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 Viničky, oblast, která byla vybudována za éry pozdního socialismu jako již několikátá a sofistikovanější verze 

zahradního města malého měřítka | rodinné domy, bytové, nebo spíše panelové domy, vše na podkladě 

ortogonálních struktur parcelace | do té doby pro vesnické zástavby cizorodým prvkem. Součástí tohoto nového, 

lepšího bydlení byli vytvořeny i veřejné prostory, na jejichž stavu se odráží sociologicko-ekonomická atmosféra 

společnosti. Řešený prostor bývalého hřiště na Viničkách je toho elementárním důkazem | prostor do jisté míry 

zanedbaný, neudržovaný avšak s přirozeným potenciálem pro menší i větší obyvatele z východní spádové oblasti 

městyse. Původně se tu konaly volejbalové zápasy, fotbal, nohejbal a další aktivity, které již nyní | alespoň v tomto 

prostoru odešli v zapomnění. Snaha městyse pro obnovu a vůbec otevření otázky co si s touto konfigurovanou 

plochou počít je velmi důležitý impulz, který dává naději na „lepší zítřky“ pro obyvatele a jejich volnočasové aktivity.  

Avšak, je třeba projít procesem návrhu od úplného začátku, a společně. 

 Prvotní vize v podobě vytvoření dětského hřiště, prolézaček a různých atrakcí pro děti jsme však brali jen 

jako jistou část programového naplnění celé oblasti. Podstatná otázka je co vůbec s řešeným územím. Obnovit tradici 

her a sportovních aktivit, či připravit klidnou parkovou atmosféru pro relaxaci, plochu ponechat, zastavět, či jít úplně 

jiným směrem? Po prvotních úvahách jsme měli jisté indicie jak s prostorem naložit, avšak stále na tenkém, 

subjektivním podkladě, mají-li tyto úpravy cenu, zvláště v nynější době nižší a nižší pospolitosti obyvatel ve veřejném 

prostoru. Jediná možnost reálně vědět co by lidé chtěli a jak by prostor používali, byla jejich participace s architekty a 

vedením městyse. Proběhli prezentace a různorodá témata veřejných prostor a jejich činností, dotazníky, diskuse 

atd. Z těchto informací šlo již celkem objektivněji a reálněji navrhnout řešené území… 

 Došli jsme tedy ke společnému koncensu | území bude obnoveno v jeho původní formě | hlavní naplnění 

jako plocha pro sport rekreaci a odpočinek. Hřiště, dětské prolézačky, možnosti různorodého sezení spolu se 

zázemím a snahou toto území neformálními úpravami co nejvíce zpříjemnit skrze jednotlivé architektonické články. 

Velmi jednoduché úpravy, ekonomicky udržitelné jak z pohledu realizace, tak i pozdější správy. Hlavním motivem při 

koncepčním uvážení byla čitelnost prostorů ruku v ruce s činnostmi, které budou v území probíhat. Prostor hrací 

plochy | multifunkční využití travnaté plochy | fotbal, volejbal, frisbee, badminton, atd., sezení či pozorovatelna 

přirozeně z vyvýšeného místa v terénním zlomu pod vzrostlými stromy, které zároveň oddělí hrací plochu od 

stávajícího bytového domu. Stromy s řidší korunou, propouštějící světlo | bříza |, středního vzrůstu, tvořící atmosféru 

a polostín právě pro delší sezení ve svahu při pozorování krajiny | sportovních aktivit. Lavičky jen jako nařezané 

kmeny stromů, ve dvou úrovních nad sebou. Severní a jižní část území doplní dětská hřiště využívající přírodní 

materiály a ověřené principy herních prvků. Pro celkovou komfortnost a použitelnost prostor bylo do západní části 

území navrženo jednoduché zázemí s posezením, v nejlepším případě s přípojkou elektro a vodovodu. Zázemí pro 

převlékání, uskladnění jednotlivých nástrojů pro sportovní aktivity, uvaření kávy, zapojení chladícího zařízení při 

turnajovém klání, atd. Terasa před tímto zázemím nechť hlavní potkávají místo pro sportovce, maminky s dětmi, 

prarodiče. Pěkné sezení na židlích, u stolu.  

 Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro realizaci lokality doporučujeme využít v co největší míře 

vlastních možností, sil a schopností dát věci do pohybu. Využít lokální surovinovou základnu a řemeslníky, uspořádat 

workshop, či dobrovolné práce. Jednoduše a účelně… 

 

 

DAVID PTÁČEK 

ATELIER 02 

WWW.ATELIER02.CZ  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 Veřejný prostor Větrná je odlišný svým charakterem a dispozicemi od první řešené úlohy, avšak systém 

práce a způsob plánování obě tyto věci spojuje. Novodobá zástavba samostatně stojících rodinných domů okolo 

jedné komunikace, která právě vymezuje řešený veřejný prostor. Lokalita jak již jméno samotné ulice naznačuje, je 

velmi exponovaná vzhledem k povětrnostním podmínkám, má však příjemnou polohu na svažitém území, v blízkosti 

Gočárovy Bílé vily a přilehlého parku.  Území je v přímé pohledové linii se středem městyse, římskokatolickým 

kostelem, na druhou stranu trpí nízkou kulturností stavební činnosti dnešní doby. 

 Taktéž jsme brali prvotní vizi v podobě zadání dětského hřiště vzhledem k velikosti území jako jednu 

z možností, jak do území přivézt život, jak ho uchopit. Začali jsme tedy od nuly, plánovat a prodírat se myšlenkovými 

pochody co by toto území mělo znamenat pro obyvatele, jak by se mělo charakterizovat, jak by mělo reflektovat 

kontext menších sídel či obcí roztroušených po krajině Českomoravské vrchoviny, čerpat z jejich zvyklostí a najít 

následně průnik mezi soudobou architekturou, či krajinářským plánováním, možnostech městysu | realizace díla a 

vizemi obyvatel přilehlých domů. Proběhli tedy prezentace, diskuse, dotazníky. Ty blíže specifikovali činnosti pro 

území vhodné a naopak vyloučili aktivity nežádoucí. 

 Prostor neuchopený objekty, vlévající se do krajiny a následně z ní, měřítkově poměrně veliký, jsme 

formovali s použitím terénních úprav a výsadbou vzrostlé zeleně. Další objekty na tuto myšlenkovou mapu navazují, 

rozvíjí ji. Reakce na prostředí, velikost, měřítko, klimatické podmínky. Změna terénu, jeho dělení na menší části spolu 

s potlačením jednolité spádovosti znamená zpříjemnění a uklidnění prostor v návaznosti na připravené aktivity, jako 

třeba freeride na bobech z kopce, cyklo trail přes kopečky, atd. Na novou morfologii terénu navazují dvě hmoty 

zeleně, které svým tvarem U svírají celý prostor, který se stává konkrétnější, čitelnější, privátnější. Avšak v míře 

snesitelné | stále je třeba mít na paměti bezpečnost a udržitelnost místa. Prostření části vévodí rovná travnatá plocha 

pro sportování a relaxaci | možnost volejbalového kurtu. Další a doplňující téma v pomyslné nejhodnotnější části 

pozemku bude terasa se společným sezením | výhled na městys. Okolo této možnosti společného trávení času 

budou rozprostřeny dětské prolézačky, případně jednoduché posilovací objekty. Představa o vzrostlé zeleni je 

přirozenost listnatého parku, či lesíku, doplněného o jednoduché lavičky, či prvky sezení. Levá část březový háj, 

pravá část tvaru U například mix typických listnatých stromů kraje Vysočina. Místo pro faunu i floru, pro děti, kterým 

rozvine schopnosti vnímání a chápání důležitosti člověka s přírodou. Mikroklima, stín, barvitost v různých ročních 

obdobích. Prostor může být dále doplněn o další prvky krajinářské architektury, traviny, podrosty, atd. 

 Všechny prvky a objekty budou vyrobeny velmi jednoduše, ekonomicky, řemeslně. Šance spojit se 

s obyvateli, dát jim možnost dílo spolu realizovat pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti a příjemnosti místa. Prostor, 

který si vezmou za svůj… 
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