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pohled na objekt bývalé hospody

pohled do dvora tech. služeb

pohled z horní úrovně svahu na zadní trakt

Fotografie současného stavu
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Studie veřejného prostranství centra obce Hýsly

V návrhu jsme ověřovali budoucí
funkční náplň objektů a jejich přínos
s ohledem na jejich minulost a potenciál
pro budoucnost. Obec je bohatá na
kulturní a sportovní akce, pozoruhodná
je však i svou historií nebo zapálením
pro ekologii, či krajinu. Nalezneme zde
dokonce “bio” vinice a spoustu další
“šetrných” aktivit v zemědělství. Podpora
cestovního ruchu prostřednictvím stezek
apod. je také nemalá.

K řešení:
obec Hýsly, č. p. 106; objekt k bydlení;
obec Hýsly, č. p. 17; objekt občanské vybavenosti;
veřejné prostranství mezi objektem obecního úřadu.
Požadavkem obce bylo v návrhu propojit knihovnu
s prostorem pro setkávání různých spolků a zázemí pro
technické služby. Dále šlo o vizuální a funkční řešení
celého areálu v kontextu obce a blízkého okolí. Tento
objekt uzavírá hlavní prostor obce na její východní straně
a vytváří nové centrum obce, které navazuje na blízký
park se sportovními a herními prvky.

I přes velmi aktivní obec zde chybí:
- reprezentativní prostor obce v blízkosti
autobusových zastávek;
- bezpečná a přehledná křižovatka;
- krásné a funkční centrum obce
pro setkávání místních obyvatel;
- podpora, rozvoj a zvýšení turistické
atraktivity;
- prezentace tradice vinařství a zapálení
pro životní prostředí, krajinu a zeleň;
- prostor pro setkávání lidí mimo OÚ,
zázemí spolků;
- zázemí knihovny;
- zázemí technických služeb;
- centrum pro zájmové kroužky.

Rozbor současného stavu:
V současné době můžeme v obci Hýsly nalézt tři hlavní
veřejné prostory. První představuje prostor před objektem
bývalé školy (dnes obecní úřad) s úředním a kulturním
charakterem. Druhým je z historického pohledu prostor
okolo kaple a poslední vznikl v okolí víceúčelového
sportovního hřiště. Původní veřejný prostor v okolí
řešeného území (bývalá hospoda) dnes nefunguje
z důvodů kolize aut s chodci v důsledku naddimenzované
komunikace a absence chodníku. Uzavření a nevyužívání
objektu a jeho nenapojení na přilehlý park s herními
a sportovními prvky, neodpovídá potenciálu místa.
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Návrh
Veřejné prostranství:
Náš návrh reaguje na výčet aktivit a funkcí, které popisují výše zmíněné body, a snaží se je do objektu logicky uspořádat tak, aby tvořily jeden celek. Řešili
jsme, zda by bylo možné ponechat alespoň část objektu bývalé hospody, který definuje prostor ulice a historicky byl důležitou součástí života obce. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti a z nutnosti průjezdu velkých zemědělských strojů a autobusů křižovatkou, bylo nutné vycházet z dopravního řešení zpracovaného
v minulém roce, které počítá s napřímením komunikace a demolicí stávajícího objektu č.p.17. Řešení dopravní situace je významné pro budoucí provoz a
přehlednost veřejného prostoru, jehož je tato křižovatka součástí.
Nezbytným krokem pro zvýšení atraktivity a funkčnosti řešených objektů je demolice přístavků a dostaveb v jejich blízkosti. Hlavní myšlenkou návrhu je tedy
ponechat jen objekt č.p. 106 a otevřít jeho předprostor veřejnosti. Dům se stane díky svému umístění v křižovatce novou dominantou. Před ním vznikne
bezpečný průchod křižovatkou a odpočinková zóna s lavičkami lemována stromy. Navrhujeme také dvě podélná parkovací stání pro veřejnost.
Dále bylo nutno vyřešit parkování traktorku včetně příslušenství - vlečka, mulčovač, posypový přívěs apod. Pro tento účel navrhujeme dostavět objekt, který
bude napojen na schodiště domu č.p. 106 a bude jej hmotově doplňovat. Pro větší pohodlí pracovníků bude pod přístupovým schodištěm propojen s dílnou
technických služeb. Taktéž bylo třeba vyřešit parkování hasičského auta. Nyní se jedná o Avii, aleprostor musí být připraven pro velké cisternové auto. Pro
tento účel navrhujeme objekt na jižní straně pozemku. Mezi dvěma nově navrženými garážemi vznikne prostor pro technický dvůr - sklad pro obec, kde
bude uskladněn písek, štěrk, kameny, obrubníky, obklady, zámková dlažba, palety, dřevo, sudy apod. Tento dvůr bude ohraničen v horní i spodní části zdí
(s vjezdem z ulice), aby vizuálně nerušil nově vzniklé prostranství před dvorem a relaxační zahradu nad dvorem. Využívají se objekty nejblíže svahu, proto
může vepředu vzniknout jakási promenáda s průhledy do celé obce.
Po úpravě křižovatky vznikne vizuální napojení na protilehlý veřejný prostor v okolí autobusových zastávek a následující sportovní stezku, dle návrhu
doplněnou paralelní klidovou pěšinou s průhledy skrze remízky do krajiny. Doporučujeme vyřešit současné umístění telefonní budky a plakátovací plochy,
které působí nesourodým dojmem.
Řešení objektů:
Objekty jsou dle návrhu řešeny jako soustava staveb ve veřejném a volně přístupném prostoru, který vizuálně komunikuje s okolím, obohacuje ho a tvoří
další významné centrum obce. V objektu č.p. 106 je v přízemí (1.NP) situováno zázemí technických služeb, dílna a sklep, v patře (2.NP) je vytvořeno zázemí
pro spolkovou činnost a knihovnu. Přístup do 2.NP je samostatný přes nově navržené schodiště. Na toto podlaží také navazuje pergola s terasou přístupnou
přes interiér 2.NP objektu nebo bezbariérově přes zahradu, která může sloužit jak pro spolkovou činnost, tak i pro relaxaci. K objektu, který dle návrhu
můžeme vnímat jako polyfunkční (knihovna, centrum spolkové činnosti, zázemí tech. služeb) je navržena přístavba garáže pro traktorek v přízemí (1.NP) s
dalším skladovacím prostorem přístupným ze zahrady v patře (2.NP). Nově také navrhujeme objekt sloužící jako kryté stání pro hasičské auto.
Objekt č.p.17 navrhujeme k demolici..
Parter řešených objektů je ponechán v kamenné dlažbě obdobné stávající, nacházející se v předprostoru objektů a z mlatu (se štěrkovým hutněným
podložím). Takto vzniklý střídmý a přehledný prostor vyhovuje jak provozu technických služeb, tak i možnosti střetávání nebo volného pohybu bez bariér.
V terénu za objekty směrem na východ se rozléhá zahrada. Celkový koncept východní zahrady za objekty je myšlen relaxačně - vzdělávací s lokální flórou
a průhledy do krajiny. Navrhujeme tak nové centrum lokální krajiny, vína a ekologie se spolkovou činností.
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hlavní vizualizace - pohled z křižovatky

vizualizace předprostoru dílen technických služeb

Vizualizace
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vizualizace nové pergoly a realaxační zahrady

vizualizacere nového objektu určeného k parkování hasičského auta

vizualizace dostavby skladu vedoucího do zahrady s možností dalšího budoucího využití

vizualizacere dostavby garáže pro traktor/skladu - pohled ze zahrady

Vizualizace
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Řešení parku mezi návsí a obecním úřadem
Park je obcí založen - jde o cestu v zeleni, lemovanou dětskými prvky a lavičkami,
umožňující bezpečný pohyb mezi dvěma nejvíce frekventovanými místy v obci.
Jako problematické stávajícího stavu se jeví hlavně část návsi, kde zůstaly
pozůstatky jinak nefunkčních či nepotřebných objektů - telefonní budka, studna
apod. Vstupní hrana parku je přitom důležitou pohledovou částí při příjezdu
do obce. Navrhujeme daný prostor vyčistit, komunikační hranu pojmout jako
zpevněnou plochu, který bude pomylsně navazovat na veřejné prostranství před
nově zřízeným “spolkovým domem”. Zpevněná část může být doplněna např.
plakátovacím oválem (stávající doporučujeme vizuálně zjednodušit). V zadní
části pak vysazujeme ovocné stromy ve formě aleje. Štít domu a zahradní zdi pak
navrhujeme obložit dřevěnou rohoží (laťováním), s možností porostu popínavými
rostlinami. Doporučujeme ponechat jen jeden ze stávajících jehličnanů - stříbrný
smrk, který se používá jako vánoční strom.
Nově navrhujeme pěší cestu vedoucí v nižší západní části parku. Ta by měla
doplňovat hlavní dlážděnou horní cestu. Tato spodní úzká cesta je pojatá jako
vycházková trasa (pomalá) vedoucí mezi stromy. Navrhujeme zde do budoucna
navrhnout několik objektů - důležité je zmínit, že by objekty měly respektovat
strukturu sousední zástavby, tedy jakési tři části - hlavní objekt, hospodářský
objket a zahradu (sad/pole). V tomto duchu zde umisťujeme 3 body, kde si
myslíme, že by v budoucnu mohla vzniknout pergola (zastřešení) s ohništěm
a nějakým pozením, na dalším by mohl vzniknout menší “hmyzí domek” (viz.
inspirace. Další objekty by mohly sloužit spíše pro posezení a trávení času
mezi stromy. Nabízí se udělat zde nějaké menší naučné značky nebo panýlky s
popisem jednotlivých stromů a hmyzu, který je opyluje.
Okolo cesty navrhujeme několik laviček. Vlastní cesta by měla být spíše
přírodní - mlatová nebo štěrková, aby zbytečně nenarušovala celistvou travnatou
plochu.

inspirace - sezení s lavicí

inspirace - hmyzí domek

inspirace - ozdobný prvek na sezení a houpání

inspirace - ohniště v blízkosti pergoly

inspirace - ztvárnění posezení u ohně
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Nadhledová vizualizace - park s kom. centrem

Park - vizualizace na cestě poblíž památníku a OÚ
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Park - vizualizace z prostoru u vánočního stromu

Nadhledová celková vizualizace
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