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ZADÁNÍ
Předmětem řešení koncepční studie je jádrová oblast obce Neuměř na
západě Čech, území je řešeno v souvislosti s novým umístěním obecního
úřadu do historického objektu č.p. 2.
Součástí zadání je přesun obecního úřadu a obecní knihovny, nové zázemí
pro technické služby a dva obecní byty.
Obec Neuměř se 135 obyvateli se nachází v okrese Domažlice v Plzeňském
kraji.
Jedná se o koncovou vesnici, jediná hlavní příjezdová komunikace od
sousední obce Kvíčovice se uvnitř obce rozptyluje do sítě místních cest,
které volně přechází do krajiny.
Morfologie obce je ovlivněna Neuměřským potokem, který vytváří údolí,
v němž se centrální část obce nachází, stále patrná je také hráz bývalého
velkého rybníka na západním okraji obce, která dodnes vymezuje
zastavěné území.

ANALYTICKÁ ČÁST

I. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ
1760-1780
V nejstarších dostupných mapových záznamech je zachycena původní pozice
velkého rybníka po jehož hrázi vedla hlavní cesta směrem na Hradišťany.

HISTORIE OBCE
Přesné datum založení obce není známo, nejspíše byla založena v období husitských válek nebo později.
Dle historických pramenů stávala původní osada pravděpodobně severozápadně od současné obce, v sousedství osady Trubce.
Původní osada byla ale během husitských konfliktů zničena a následně přesunuta do současné lokace.
Historické jádro obce tvořily statky typicky orientované štíty do společného prostranství. Tato původní struktura byla ale v průběhu
času poněkud rozmělněna, některá stavení již dnes nestojí,nebo mají jiný charakter i měřítko.
Nejpodrobnějším historickým mapovým záznamem území jsou Císařské otisky stabilního katastru z první poloviny devatenáctého
století. Je na nich zachycena charakteristická struktura zástavby, nová pozice vodní nádrže i stopa cesty vedoucí po bývalé hrázi
velkého rybníka.

CÍSAŘSKÉ OTISKY STABILNÍHO KATASTRU
II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ
1836-1852
V polovině devatenáctého století velký rybník mizí, byl pravděpodobně vypuštěn.
Stopa bývalé hráze s cestou ale zůstává a nadále vymezuje zastavěné území obce.

III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ
1877-1880
Na mapových podkladech III. vojenského mapování je patrná struktura jádra obce.

1824-43

ORTOFOTO

SOUČASNÁ STRUKTURA OBCE

1960

SCHWARZPLAN 2018

V první polovině dvacátého století dochází k rozšiřování obce. Na severním okraji
historického jádra se obec rozrůstá o několik nových domů, struktura zástavby zde
má pravidelnější charakter. Původní statek při jižním okraji návsi s kapličkou je
přetvořen na místní JZD.

ORTOFOTO
1998
Do devadesátých let se výrazněji proměňuje část historického jádra na severním
břehu potoka. Několik původních stavení je strženo a nově vzniká prostranství
s památníkem obětem války. Původní statek a pozdější JZD přichází o většinu
hospodářských budov. Koncem osmdesátých let přibývá na návsi za kapličkou
objekt Jednoty.

ORTOFOTO
2017
Posledním velkým zásahem v centru Neuměře bylo zboření několika chátrajících
stodol v areálu bývalého hospodářství č.p.2, které obec vykoupila. Tento krok zásadním způsobem mění charakter centrální části obce, nebotˇ doposud byla tvořena
uzavřenými celky soukromých statků a hospodářství.

HISTORICKÁ STRUKTURA

VÝZNAMNÉ OBJEKTY V OBCI

Jádro obce bylo historicky tvořeno uzavřenými celky statků. Stavení byla typicky
orientována štíty směrem do společného prostranství.

V centrální části obce je soustředěno několik důležitých obecních objektů.
Jedná se o sál s hospodou a obchodem u vodní nádrže, hasičskou zbrojnici,
budovu plánovaného obecního úřadu, historickou sýpku, kapličku a pomník
padlým.

SOUČASNÁ STRUKTURA

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Současná struktura je v centru obce prořídlá. Původní hutná zástavba uzavřených
dvorů byla narušena, v jádru obce se objevuje nedefinovaná volná plocha.

Každý z objektů na sebe přirozeně váže nějaké veřejné prostranství určitého
charakteru a velikosti. S proporcí a charakterem těchto prostranství dále
pracujeme v návrhu.

CESTNÍ SÍŤ

PROPOJENÍ

Historicky vedla hlavní trasa obcí do Hradišťan po hrázi velkého rybníka.
V průbehu vývoje vesnice se hlavní komunikací stala cesta od hlavní silnice
z Kvíčovic vedoucí přes náves směrem na osadu Trubce ležící severovýchodně od
Neuměře. Osada však již zanikla a v dnešní době je tedy Neuměř obcí koncovou
a všechny cesty se postupně zmenšují a volně přecházejí do krajiny.
Nové důležité a často využívané pěší propojení v rámci obce se vytvořilo otevřením
bývalého areálu staku č.p. 2. Původní hospodářské objekty, které tvořily rozhraní
areálu byly z důvodu havarijního stavu zbořeny a původně neprostupné místo se
stalo průchozím.

Jednotlivá místa na sebe v rámci struktury jádra obce navazují jako pomyslné
korálky na niti. V jádru obce tak přirozeně vzniká pás veřejných objektů
a prostranství různých charakterů a velikostí. Těmto místům, která mají dobrý
potenciál pro využití ke konání nejrůznějších akcí, by měla obec do budoucna
věnovat svou pozornost.

NÁVRH ÚZEMÍ

I. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ
1760-1780

II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ
1836-1852

NAVRŽENÉ DOPLNĚNÍ STRUKTURY ZÁSTAVBY
V návrhu doplňujeme strukturu v jádru obce dvěma novými hmotami. Větším objektem technických služeb s obecními byty a menším objektem přístřešku.
Hmota objektu technických služeb přirozeně uzavírá dvůr nového obecního úřadu, jasně vymezuje a definuje plochu, která k úřadu přísluší, vytváří záda volnému
prostranství a dodává mu měřítko.
Menší hmota přístřešku v bezprostřední blízkosti obecního úřadu rozčleňuje volné prostranství na menší celky měřítkově odpovídající potřebám a charakteru
místa. Poskytuje potřebné zázemí pro konání venkovních akcí v obci.

NAVRŽENÁ MÍSTA A JEJICH PROPOJENÍ
Pracujeme s proporcemi volných prostranství . Každé místo má svůj specifický účel a podobu. Našimi nástroji jsou nové hmoty objektů, linie nebo body stromů,
práce s terénem a materiály povrchů. Dbáme na kvalitu veřejného prostoru, omezujeme vizuální smog, minimalizujeme počet prvků umístěných na veřejných
prostranstvích.
Prvním místem, které vidíme po příjezdu do Neuměře a které jasně označuje centrum obce je náves s kapličkou. Jedná se o reprezentativní prostor, kterému
dodáváme na důstojnosti. Současnou nečitelnou plochu křižovatky zpřehledňujeme, okolí samotné kapličky přidáváme potřebné prázdno a zklidňujeme jej zelení.
Věnujeme se detailu Na náves přímo navzuje prostranství před novým obecním úřadem, jasně jej vymezujeme novými hmotami a doplňujeme potřebné zázemí.
Upravujeme předprostor hasičské zbrojnice, přidáváme potřebné zpevněné plochy, vytváříme nové místo pro odpadové hospodářství, jasně definujeme rozhraní
komunikací.
Dalšími místy na pomyslné stužce veřejných prostranství jsou plácek u vodní nádrže před hospodou a prostranství s pomníkem padlým. Tato dvě místa nejsou
součástí našeho zadání, ale doporučujeme jim a jejich propojení v rámci jádra obce do budoucna věnovat pozornost a péči v podobném duchu a míře detailu jako
místům podrobněji řešením v našem návrhu.

ŠIRŠÍ VZTAHY

09/ MOST
nutná úprava pro oblužnost území

08/ hasičská zbrojnice s předprostorem
07/ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
adaptace stávajícího objektu pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad

06/ technické služby
zázemí, skladování

o5/ OBYtná část
nové obecní byty, možnost rozrůstání

04/ nový obecní úřad
obecní úřad, obecní knihovna

03/ historický špejchar
památkově chráněný objekt

02/ úprava svahu
terénní rozhraní, posezení ve svahu

01/ náves s kapličkou
úpravy veřejného prostranství, nové povrchy, posezení
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náves s obecním úřadem a kapličkou

01/ NÁVES s kapličkou
Navrhujeme úpravu prostranství původní návsi. Současná podoba rozvleklých asfaltových ploch je značně neutěšená a špatně udržovatelná. Charakter místa je nečitený a neodpovídá centru obce s významnými budovami, kapličkou a obecním úřadem. Do budoucna
obec počítá s novou zástavbou několika rodinných domů, které si vyžádají novou přístupovou komunikaci přes náves.
Navrhujeme nové rozčlenění ploch návsi. Kapličce přidáváme prostor ve formě travnaté plochy doplněné o výsadbu dvou nových
stromů. Do budoucna počítáme také s nahrazením stávajícího vzrostlého jírovce, který je umístěn příliš blízko stavby, novým stromem
ve vhodnější pozici. Šířky a poloměry automobilových komunikací minimalizujeme adekvátně jejich využití. Zachováváme hlavní asfaltovou silnici procházející celou obcí, ale v samotném centru, v blízkosti veřejných budov, jí přidáváme detail - kamenou obrubu, která
na návsi přechází v dlážděné plochy vedlejších příjezdových komunikací do obytné zóny a pěších cest.
Omezujeme vizuální smog a množství prvků umístěných ve veřejném prostoru. Necháváme vyniknout místo samostné.

NEUMĚŘ

NEUMĚŘ

04

infopanel
centrum Neuměře označujeme jednoduchým objektem informačního panelu
z corten plechu, v plechu bude vyřezána mapa a důležité informace o obci,
celý panel bude podsvětlen
02

01

03

posezení u kapličky
navrhujeme úpravu parteru kapličky, kultivujeme nástup k objektu,
doplňujeme možnost posezení na kamenném bloku, který zároveň tvoří terénní rozhraní

doplnění zeleně
přidáváme prostor kapličce a doplňujeme ji novými stromy,
do budoucna počítáme s nahrazením jírovce maďalu vysazeného v přílišné blízkosti
kapličky lípou v nové pozici
tilia cordata, 4ks
nové příjezdové komunikace
úprava povrchů a dimenzí komunikací na návsi, obytná zóna, žulová dlažba

01/

OBRUBA silnice

-OBRUBA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17 A 8X10
-ROZHRANÍ MEZI ASFALTOVOU KOMUNIKACÍ A TRAVOU

02/

rozhraní hlavní silnice - náves

-rozhraní ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17 A 8X10
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8x10

03/

rozhraní dlážděná plocha návsi - trávník

-rozhraní ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8x10
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04/

PĚŠÍ CESTY

-OBRUBA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8X11
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÝ ODSEK 10-20

NEUMĚŘ

pohled na prostranství s přístřeškem

02 + 03/ úprava svahu, historický špejchar v novém kontextu
Součástí řešeného území je kromě bývalého statku, nyní nového obecního úřadu, taktéž památkově chráněný historický objekt špejcharu. Návrh počítá s rekonstrukcí špejcharu a jeho plným začleněním do veřejného prostranství přilehajícího k obecnímu úřadu.
Upravujeme svah od hlavní silnice na jehož hraně dříve stávaly hospodářské budovy statku. Svah tvoří přirozené rozhraní, které využíváme a osazujeme do něj dřevěné bloky k posezení
Budově obecního úřadu vytváříme novou zpevněnou plochu pro pořádání nejrůznějších venkovních událostí a doplňujeme ji drobným
přístřeškem, který poskytuje potřebné zázemí.

pohled na obecní úřad z návsi

04/ Nový obecní úřad
Obytné stavení č.p. 2, původně součást velkého uzavřeného celku statku, využíváme pro nový obecní úřad.
Navrhujeme celkovou rekonstrukci objektu (blíže popsáno v samostatné části), upravujeme předprostor budovy v návaznosti na další
veřejná prostranství. V parteru pracujeme s dlažbou a drobnou architekturou. Budovy doplňujeme prvky navigačního systému a informačních tabulí.

přístřešek
rozvleklé volné prostranství rozčleňujeme jednoduchým dřevěným
objektem, který slouží jako kryté zázemí pro konání venkovních
akcí

obecní úřad
nově rekonstruovaná budova obecního úřadu

cesta se schody
zachováváme průstupnost území, v nejfrekventovanější části
vytváříme zpevněnou pěšinu
04

historický objekt špejcharu
památkově chráněná budova začleněná do nového kontextu
04

posezení ve svahu
přirozené terénní rozhraní využíváme k posezení, navrhujeme
osazení dřevěných trámů jako laviček
01

doplnění stromořadí
posilujeme linii stromořadí doplněním dalších lip ve shodném
rozestupu

P
P

02

nové povrchy
01/

03

OBRUBA silnice

-OBRUBA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17 A 8X10
-ROZHRANÍ MEZI ASFALTOVOU KOMUNIKACÍ A TRAVOU

02/

rozhraní hlavní silnice - náves

-rozhraní ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17 A 8X10
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8x10

03/

rozhraní dlážděná plocha návsi - trávník

-rozhraní ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8x10
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04/

PĚŠÍ CESTY

-OBRUBA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8X11
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÝ ODSEK 10-20

pohled na obecní úřad, prostranství s přsítřeškem

přístřešek
Do bezprostřední blízkosti budovy nového obecního úřadu umisťujeme jednoduchý objekt přístřešku, který rozděluje prostranství za
úřadem a slouží jako zázemí pro konání nejrůznějších akcí.
Jedná se o jednoduchou dřevostavbu z prken s peřením umožňující v maximální míře využití lokálních materiálů. Objekt obsahuje
zázemí s možností připojení na vodu a elektřinu a skladovacím prostorem. V otevřeném stavu přístřešek poskytuje částečné krytý
prostor - místo pro kapelu či řečníky při společenských událostech.
Pracujeme s členěním zpevněné plochy. Dlažba je kladena mezi tenké ocelové plátky, které vytváří jemnou grafiku. V jejich průsečících
navrhujeme přípravu pro umístění demontovatelných tyčí, které lze využít k zavěšení osvětlení, nebo natažení plachty pro vytvoření
větší kryté plochy, například při konání svatby nebo oslav.

pohled od mostu

06 + 08 / objekt technických služeb, předprostor hasišcské zbrojnice
Posledním řešeným prostranstvím je předprostor hasičské zbrojnice na který navazuje také nový objekt technických služeb a obecních
bytů.
Navrhujeme úpravy parteru hasičské zbrojnice v návaznosti na celkové řešení veřejných prostranství v jádru Neuměře.

MOST
nutné rozšíření mostu a zvýšení tonáže mostu pro obslužnost území a nového objektu technických
služeb obce

PŘEDPROSTOR HASIČSKÉ ZBROJNICE
úprava povrchů, vymezení žulovou dlažbou

odpadové hospodářství
transformace stávajícího objektu na prostor pro kontejnery na tříděný odpad

stožár na hadice
přesun stožáru na sušení hadic před hasičskou zbrojnici
02

nové povrchy
úprava povrchů a dimenzí komunikací, 4-6 parkovacích stání pro potřeby obecního úřadu

P
01

01/

silnice - příjezdové plochy

-rozhraní ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 15X17 A 8X10
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8x10

02/

pěší cesty

-OBRUBA ŽULOVÁ KOSTKA ŘEZANÁ 8X11
-DLÁŽDĚNÁ PLOCHA ŽULOVÝ ODSEK 10-20

objekt technických služeb
Hmota uzavírající areál obecního úřadu na západní straně pozemku je funkčně rozdělěna na dva samostatné segmenty. Prvním je část sloužící jako zázemí
technických služeb s kanceláří a šatnou, krytými prostory pro skladování materiálu i techniky a uzavřeným dvorem. Druhý oddíl tvoří dvě samostatné bytové
jednotky obecních bytů.
Vycházíme z klasického tvaru stodoly se sedlovou střechou, volíme tradiční materiály- omítané zdivo, dřevěný krov, keramická střešní krytina. Konstrukce
je navržena jako kombinace stěnového a sloupového systému, modulové členění umožňuje variabilní uspořádání, postupnou výstavbu a jednoduché úpravy
dispozic dle potřeby v průběhu času.

dvorky obecních bytů

dvůr technických služeb
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byt

písek

kancelář

sklad techniky, parkování strojů
wc

štěrk

NOVÝ OBECNÍ ÚŘAD

rekonstrukce stavení č.p. 2
Stavení, v němž má vzniknout sídlo obecního úřadu, bylo původně součástí uzavřeného komplexu převážně hospodářských budov,
které byly kvůli špatnému technickému stavu zbořeny. Tento zásah výrazně pozměnil centrum obce, neboť se v něm náhle objevila
rozlehlá otevřená plocha. Na objekt č.p. 2 štítovou stěnou přímo navazovala další budova. Po jejím odstranění zůstal jeden štít holý.
Celkový technický stav objektu je v současné době nevyhovující a vyžaduje výrazný ale citlivý zásah.
K objektu přistupujeme s pokorou. Zachováváme maximum autentických prvků, odstraňujeme pozdější necitlivé zásahy.
Schodiště na nevyužívanou půdu přesouváme z vnitřní dispozice do exteriéru, to do budoucna umožní případné samostatné využití
podkroví nezávisle na úřadu. Do původně slepé fasády prorážíme dva nové otvory - samostatný bezbariérový vstup do knihovny a
dveře do podkroví.
K novému obecnímu úřadu navrhujeme novou zpevněnou plochu adekvátní významu budovy. Záda tomuto prostranství vytváříme
objektem dřevěného přístřešku. Ten poskytuje veškeré potřebné zázemí pro konání rozličných venkovních událostí. Upravujeme také
hlavní vstup do úřadu, zachováváme tradiční výškové vymezení interiéru a exterieru, které odpovídá důstojnosti instituce. Do objektu
vstupujeme přes jeden kamenný stupeň.

Fasádu objektu navrhujeme omítanou tradičním způsobem (špric-jádro-štuk) v bílé barvě s odlišeným tmavším (světle šedým) soklem.
Střešní krytina je z pálených tašek.
Stávající vnitřní členění využíváme, dle velikosti a orientace místností umisťujeme jednotlivé funkce. Na vstupní halu přímo navazuje
obecní knihovna s bezbariérovým vstupem z veřejného prostranství, v největší místnosti vzniká jednací sál, na něj navazuje kancelář
starosty. Do objektu vkládáme dvě příčky, které vymezují nově navržené zázemí (ve vstupní hale) a kuchyňku (přístupnou z jednacího
sálu a knihovny), upravujeme pozice dveří.
U původních konstrukcí navrhujeme v maximální míře využití tradičních materiálů a postupů respektujících historii stavby, okna budou
repasována, jediné původní dveře zachováváme a budou použity jako vzor pro podobu ostatních nově vyráběných dveří. Stěny i stropy
budou tradičně omítané, bílé, podlahy kromě cihelné dlažby ve vstupní hale a zázemí dřevěné.
Námi vložené konstrukce, příčky zázemí s toaletami a kuchyňky, materiálově odlišujeme.
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PŘÍSTŘEŠEK

zbytek fasády

(špric-jádro-štuk),sokl v tmavším odstínu nežli

tradiční provedení omítky

omítaná fasáda

označení úřadu

státní znak

hlavní vstup

KAMENNÝ STUPEŇ

nad hlavním vstupem

držáky vlajek

na fasádě

jednoduchá uzamykatelná nástěnka

úřední deska

ocelovým zábradlím

schodiště s ocelovovými schodnicemi, dřevěnými stupni a

exterierové schodiště

materiálů, fasáda je navržena z prken (150x25) s peřením (50x15)

jednoduchá dřevostavba umožňuje využití dostupných lokálních

vstupní hala

jednací sál

Změnou původní dispozice a vysunutím schodiště na půdu do extreiéru vytváříme důstojný symetrický vstupní prostor. Do nové vstupní
haly obecního úřadu umisťujeme potřebné zázemí (toalety a technická místnost), nově vložená konstrukce je materiálove odllišena
obkladem z dřevěných prken, podlaha je z cihelné dlažby.
Ve vstupní hale jsou umístěny nástěnky s informacemi pro občany. Interiér doplňuje infografika.
Z haly se dále vstupuje do místnosti knihovny a do hlavního jednacího sálu.

Největší místností je jednací stál, z něhož je přístupná kuchyňka a kancelář starosty.
Původní okna a dveře zachováváme, nové dveře navrhujeme připodobnit původním. Současná okna pochází pravděpodobně z počátku dvacátého století, jak napovídají výklenky pod okny, původní otvory byly nejspíše menší a zaklenuté, obdobně jako okna na
severozápadní fasádě. Výklenky pod okny rozšiřujeme a využíváme je pro umístění topných těles. Jednací sál doplňujeme také kamny
na dřevo pro příležitostné dotápění.
Zachováváme členění stropu dřevěnými trámy, podlahu volíme dřevěnou, z modřínových prken nestejných šířek a v délce na celou
šířku místnosti.

materiály

materiály

dřevěná prkna, bíle mořená

cihlová dlažba

bílý štuk

dřevěná prkna, modřín

sekané trámy, bílý nátěr

bílý štuk
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