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První větou bych ráda poděkovala. Za to, že již znám příběh hrdinství a odvahy, 
který přepsal naše dějiny. Nikdy jsem nebyla velkým fanouškem dějepisu a brala 
jsem ho jen jako holá fakta, která se naší současnosti netýkají. Teď vidím, že jsem    
se mýlila. Je vůbec Tento příběh historií, není spíš minulostí, která se ještě těsně 
dotýká mých prarodičů, rodičů i naší generace? Teď vidím, že pro formování naší 
budoucnosti bychom měli znát kontext naší doby.

Přijde mi, že dnes v hodinách dějepisu není příliš místa na naše současné dějiny. 
Předešlá generace studovala v době totality a podávané informace byly cenzurovány.  
A generace prarodičů? Ty možná ani nechtějí vzpomínat.

Příběh celé rodiny Mašínů v sobě odráží naše současné dějiny. Lidé rychle 
zapomínají. Měli bychom jejich příběh připomenout, abychom věděli, proč tu dnes 
můžeme být a svobodně vytvářet svoji budoucnost. Měli bychom si připomenout,       
že existovali neobyčejní lidé, kteří se nebáli a byli odhodláni za svobodu bojovat.         
Měli bychom si připomenout, že svoboda není samozřejmostí ani v dnešní době.

Chtěla bych z Lošanského statku vytvořit paměť našich dějin. Místo, které bude 
obsahovat důkazy o hrdinských činech odbojové skupiny, která se nebála bojovat proti 
celému systému, proti strachu, který tu vládl. Kteří věřili, že bojují za správnou věc, 
za svobodu a byli odhodlaní v tomto boji položit vlastní život.

Ráda bych v Lošanech vytvořila pietní místo/ památník, který bude připomínat. 
Připomínat důležitost jejich snahy a jejich činů. Připomínat odvahu a lásku ke svobo-
dě. Památník bude určen lidem, kteří historii znají, je jejich koníčkem nebo zaměst-
náním nebo ji sami prožili.. vytvářeli. Bude určen pro ty, pro něž by opakování fakt bylo 
jen neprocítěným klišé. Pro ty, kterým stačí náznak, aby si vše připomněli.

Chtěla bych zde vytvořit muzeum, informační místo, kde se člověk do tématu 
položí a bude jej moci prožít současně s hrdiny, o kterých nám minulost vypráví. 
Muzeum bude určeno pro ty, kteří svou historii ještě studují, kterým byla podána 
zkreslená a oni teď chtějí vědět skutečnost.

Oba mé cíle se budou na Lošanském statku prolínat, jejich cesty se budou 
spojovat a zase rozcházet, aby vyústily v sebereflexi návštěvníka. Chtěla bych, aby            
na konci prohlídky si každý mohl uvědomit sebe sama a jeho vlastní podíl na tvorbě 
naší budoucnosti.

Tak jako oáza uprostřed pouště nebude přeplněná cestovateli, tak jeden osamělý 
projekt nemůže fungovat bez podpory svého okolí. A pro podporu okolí musí záměr 
také přinést na oplátku nějakou přidanou hodnotu a přispět k řešení zásadních nedo-
staků v řešené lokalitě.

Proto bych chtěla začlenit Lošanský památník do systému stezek a připojit jej    
k dalším zajímavostem, které se navzájem podpoří ve svém významu. Do vesnice při-
lákat více turistického ruchu a zároveň z muzea vytvořit kulturní středisko pro obec. 
Chtěla bych citlivým zásahem rozšířit odkaz památníku do nelbližšího okolí a otevřít 
diskuzi o podpoře ekologické stability přírody.

ÚVODNÍ SLOVO

CÍLE NÁVRHU

PŘÍNOS OKOLÍ A PŘÍNOS PRO OKOLÍ

/ ÚVODNÍ ČÁST / CÍLE PROJEKTU
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KOŘENY RODU

     Kořeny rodu můžeme v kronikách dohledat až 
do 17. století k Havlu Mašínovi, který je sedlákem 
v nedalekých Mančicích. Sedlák obhospodařoval 
pozemky a grunt, který měl od šlechty pronajaté, 
navíc byl povinen splnit určitý počet hodin roboty 
na panské půdě. Vždy jeden ze synů zdědil grunt 
a musel vyplatit své sourozence. Ženy se díky 
věnu mohly provdat do jiného statku, muži byli 
dosazeni šlechtou na prázdný statek či domek. 
V období chudoby byli pak nuceni stát 
se děvečkami či nádeníky na cizím statku.

      Po 30-ti leté válce je velká chudoba a plno 
statků zeje prázdnotou, šlechta přistoupí k nu-
cenému převzetí opuštěných statků. Tak je Matěj 
Mašín (syn Havla Mašína) dosazen na chalupu 
v Lošánkách po Pavlu Zlatohlávkovi, který nedbale 
platil vrchnosti. Jeden z Matějových synů Matěj 
Mašín ml. se ujímá selského gruntu v Lošanech, 
který přebírá od Mikuláše Lhotáka, ten se o grunt 
špatně staral. Tak se rodina Mašínů dostává roku 
1699 do domu čp.1 v Lošanech, jež je součástí 
života dalších generací až do dnešních dnů.

_Josef Mašín, čtyřletý [1]

_Jednoroční dobrovolník Josef Mašín [2]

JOSEF MAŠÍN

     Narodil se jako jediný syn Aloisi 
Mašínovi a jeho ženě Marii. Dětství 
strávil na Lošanském statku, kde 
ho otec přísně vychovával. Tři roky 
navštěvuje školu v Lošanech, poté 
chodí do Obecné školy v Kolíně. 
Následně nastoupí do Kutnohorské 
reálky, kterou dokončí roku 1912. 
Jeho otec umírá 1909, matka se zno- 
vu neprovdá a žije hlavně pro svého 
syna. Jako jediný syn má převzít 
rodinný grunt a tak studuje Zemskou 
vyšší rolnickou školu v Roudnici. 
Roku 1915 je povolán na vojnu 
a po výcviku nastupuje k pěšímu 
pluku. Pluk je však rozpuštěn 
a Mašín nastupuje na důstojnickou 
školu v Litoměřicích. Kvůli konfliktu s 
jedním učitelem je roku 1915 poslán 
na východní frontu.

/ ANALÝZA / PŘÍBĚH RODINY MAŠÍNŮ

_Josef Mašín (vpravo) se sochařem Vršeckým [3]

_Josef a Zdena Mašínovi [4]

_Ctirad, Josef a Zdena Mašínovi ml. [5]

1. ODBOJ

     Kvůli nevelké loajalitě k Rakouskému císařství 
po prvním konfliktu Mašín utíká a přidává se 
k ruskému vojsku. 15. května 1916 je přijat 
do československé armády, jejíž cílem je obnova 
české státní samostatnosti s ruskou pomocí. 
Česká družina má za úkol vyzvědačskou činnost 
a dodává důležité informace o množství vojáků, 
pozicích a výzbroji nepřítele ruským jednot-
kám. Jejich činnost vede k nebezpečným akcím, 
kdy se plíží do blízkosti nepřátelských táborů, 
přestříhávají ostnaté dráty před zákopy nebo 
v přestrojení obhlíží nádraží, kde probíhá výsadka 
německých vojsk. Velkou šanci být důležitou 
součástí vítězné armády dostává česká armáda 
roku 1917 v Bitvě u Zborova, kde ukazují své 
dovednosti. Brestlitevským mírem končí válka 
na východní frontě a vojáci se přes Vladivostok 
navracejí zpět domů. Josef Mašín si odváží 
několik vyznamenání jak za hrdinské činy tak 
za výborné vojenské velení. Z těch negativních 
zážitků můžeme zmínit nebezpečný průstřel 
břicha, z kterého se jako zázrakem rychle vyléčí.

OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY

     Po válce se Mašín na chvilku stává 
sedlákem na matčině statku, avšak 
cítí, že jeho smyslem a cílem života je 
obrana jeho milovaného státu. Vrací 
se zpět do vojenské profese a dva 
roky studuje na dělostřelce v Českých 
Budějovicích, potom je převelen 
do kasáren v Olomouci.

     Tam poznává svou snoubenku 
Zdenu Novákovou. Spolu mají tři děti 
Ctirada (*1930), Josefa (*1932), Zdeňku 
(*1933). Roku 1938 byl schválen návrh 
povýšení Mašína na plukovníka, avšak 
kvůli mobilizaci bylo udělení hodnosti 
přesunuto a Mašín jej získává 
až po válce in memoriam.
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2. ODBOJ

     Mašín posílá svou rodinu do bezpečnějších Lošan a sám se se svým plukem přesouvá k hranicím             
u Dačic. Avšak kvůli Mnichovské dohodě je podstoupeno pohraničí Německu a české vojsko se stahuje zpět 
do Prahy. Mašínovi je jasné, že Německu pohraničí stačit nebude a brzy obsadí celou republiku, tak začíná 
plánovat opatření pro zpětné získání svobody. První Mašínovou činností je získání zbraní a jejich ukrytí      
pro přípravu ozbrojené války. Tisknou informační letáky a časopisy. Množství odvážných odbojářů se zvyšuje 
a vzniká spousta odbojových skupin. Mašín vytváří skupinu ON spolu s Balabánem, Morávkem či Jarošem. 
Odesílají zakódované zprávy do Londýna a organizují větší i menší atentátní útoky. Pomocí Ctibora Nováka 
(bratra Zdeny Novákové-Mašínové) vyhodili do povětří Berlínskou tlumočnickou centrálu. Dále vyhodili 
do povětří Berlínské Anthalské nádraží. Gestapo po skupině aktivně pátralo všemi možnými prostředky 
a i přes častou výměnu bytů a používání několika identit, bylo gestapo blíž a blíž. Až 19. března 1941 je 
Mašínův byt odhalen a po přestřelce je Josef Mašín zatčen. I přes kruté výslechy nic neprozradí a zoufalým 
gestapem je 30.6. 1942 spolu s dalšími odbojáři popraven na střelnici v Kobylisích.

V ODKAZU OTCE

     Odbojová povaha se v dětech Josefa Mašína rodí 
už od mladého věku. Již během války, kdy je Ctiradovi     
14 let a Josefovi 12 let, se pouštějí do nebezpečných akcí 
proti nacistům. Ukradnou například zbraně, ty poté ukryjí 
ve sklepě a po nocích trénují střelbu v blízkém lese. Jed-
nou zase narazí na nákladní vlak, který převáží stíhačky. 
Na nádraží se na ně vrhnou a tajně rozbíjejí kontrolky 
a přesekávají hadičky. Poté osvobodí ruského vojáka 
z německého zajetí a ukrývají ho doma do konce války.
Za odbojové akce získávají 17. září 1946 medaile 
za chrabrost z rukou prezidenta Edvarda Beneše. Oba 
mají cíl stát se vojáky Československé armády. Ctirad 
(Radek) odmaturuje a dostává se na Pražskou techniku. 
Pepa již své maturitní vysvědčení nedostane z politických 
důvodů, jejich matka Zdena Mašínová vystupuje 
z komunistické strany po veřejné urážce svého manžela 
a celá rodina je zaškatulkována jako buržoázní nepřítel 
strany. Oba chlapci již začínají režim chápat a nenávidět, 
na vojenskou kariéru můžou oba zapomenout. Radek 
se přihlásí do kurzu partyzánství, který pořádá komunis-
tická strana pro případ svržení. Tímto výcvikem protiko-
munistický boj začíná.

/ ANALÝZA / PŘÍBĚH RODINY MAŠÍNŮ

_vysílací místa radiostanice Sparta [6]

_Josef Mašín v době protinacistického odboje [7]

3. ODBOJ

     První, co skupina potřebuje jsou zbraně. Společně se spolužákem Zbyňkem Janatou vykradou 
Vojenské muzeum, ale vystavené samopaly nejsou funkční. Rozhodnou se ukrást skutečné policejní 
zbraně na malé strážnici v Chlumci nad Cidlinou. Zde se snaží strážníka obelstít a zneškodnit. Ten je 
však nedůvěřivý a celá akce se zvrtne. Když strážník lest prohlédne, Pepa vytáhne pistoli a strážníka 
smrtelně postřelí. V tu chvíli se dají na útěk a zbraně nezískají.

     Druhou akcí je stejný čin na stanici v Čelákovicích, tady se povede zbraně získat, avšak ze strachu 
z odhalení, nenechají žádného svědka. Začínají chápat, že boj v komunistickém režimu je stále težší 
a nic velkého nezmůžou. Rozhodnou se překročit hranice na západ a vrátit se zpět s podporou amer-
ické armády. Tato akce je však prozrazena kvůli záměru vzít s sebou amerického agenta. Oba bratři 
i jejich strýc Borek jsou zatčeni. Záměr dokážou Radkovi, který je poslán na 2 roky do Jáchymovských 
dolů. V cele v Bartolomějské a později v dolech poznává nemilosrdný systém, který tvrdě odpovídá 
na jakýkoliv druh odporu. Za účelem osvobození Radka se Pepa rozhodne získat peníze pro podpla-
cení hlídačů v dole. S pomocí Václava Švédy přepadne auto vezoucí výplaty do podniku Kovolis. Pokla-
dník má však zbraň, strhne se bitka mezi ním a Pepou. Výsledkem je jeden výstřel a pokladník zabitý 
vlastní zbraní. Z peněz pořídí dvě motorky určené pro záškodnickou činnost. 

      V plánu mají bratři Mašínové spoustu útoků na režim od přepadení autobusu Stb, výbuch ura-
nových dolů či vyhození do povětří vlaku vezoucího smolinec z Jáchymova do Čierné nad Tisou. 
Avšak strach ve straně vytváří nová a nová opatření a akce je stále nemožnější uskutečnit. Pepa 
je opět zatčen za pomoc při útěku za hranice, soud se odehraje v Nymburku, kde i Stb respektuje 
činy pplk. Josefa Mašína, a tak se Pepa velice rychle dostává z vězení ven. Posledním počinem je 
sabotáž zemědělské výroby zapálením jednadvaceti stohů slámy, akce se nevydaří přesně podle plánu             
a skupina je odhalena hasičskou hlídkou. Po této události se smyčka kolem odbojové skupiny stahuje, 
navíc oběma bratrům hrozí nucené narukování do armády.

ÚTĚK ZA HRANICE

     Je potřeba zmizet. S sebou vezmou 
členy odbojové skupiny, kterým hrozí
v republice smrt, tak se na útěk spolu 
s nimi dostává Milan Paumer, Zbyněk 
Janata a Václav Švéda. Přestup 
československé hranice do východ-
ního Německa proběhne hladce. 
Avšak dlouhá cesta Německem 
a nedostatečné vybavení je donutí 
ukrást auto, tato akce se jim stává 
osudnou a jsou prozrazeni. Od této 
chvíle začíná nelítostný boj, jehož 
následkem je několik mrtvých, 
zraněných a popravených. Zbyněk 
Janata a Václav Švéda jsou zatčeni 
a zbytek skupiny je nucen se skrývat 
a k hranicím postupují velmi pomalu. 
Průběh cesty je obrovskou souhrou 
náhod a obezřetnosti skupiny, díky níž 
se dostanou až do západního Berlína.

_trasa útěku skupiny bratří Mašínů [8]
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ODBOJOVÁ SKUPINA TŘI KRÁLOVÉ

generálmajor Josef Mašín
* 26. 8. 1896 Lošany
   30. 6. 1942 Praha - Kobylisy

Vojákem v Československých 
legiích na východní frontě.
Důstojník prvorepublikové 
Československé armády.
Člen odbojové protinacistické 
skupiny Tři králové.

generálmajor Josef Balabán
* 5.6. 1894 Obory
   3.10. 1941 Praha - Ruzyňská 
jízdárna

Vojákem v Československých 
legiích na východní frontě.
Důstojník prvorepublikové 
Československé armády.
Člen odbojové protinacistické 
skupiny Tři králové.

podplukovník Václav Morávek
* 8.8. 1904 Kolín
   21.3. 1942 Praha - 
u Prašného mostu

Důstojník prvorepublikové 
Československé armády.
Člen odbojové protinacistické 
skupiny Tři králové.

ŽENY RODINY MAŠÍNŮ

Marie Mašínová  
* 2.9. 1866 Křečhoř
   18.2. 1941 Lošany

Matka Josefa Mašína, 
jediného dítěte. Jako vdova 
přebírá starost o Lošanský 
statek. Po okupaci bydlí 
s rodinou J. M. v Poděbra-
dech a není ušetřena 
výslechů gestapa.

Zdena Mašínová
* 20.5. 1907 Olomouc
   12.6. 1956 Pardubice

Manželka generála Josefa 
Mašína. Organizovala pod-
pisovou petici za osvobození 
Milady Horákové. Sama 
se stane obětí vykonstruova-
ného soudního procesu 
a umírá v pracovním táboře 
při výkonu trestu.

Zdena Mašínová ml.
* 7.11. 1933 Praha
 

Dcera generála Josefa Ma-
šína.
Vedla soudní boj za získání 
Lošanského statku do sou-
kromého vlastnictví rodiny 
Mašínů. Organizátorka pře-
stavby statku na památník. 

/ ANALÝZA / PŘÍBĚH RODINY MAŠÍNŮ

[9]

[12]

[10]

[13]

[11]

[14]

Milan Paumer
* 7.4. 1931 Kolín
   22.7. 2010 Praha

Člen protikomunistického 
odboje.
Vojákem ve Special Forces 
Group v americké armádě.

Ctirad Mašín  
* 11.8. 1930 Olomouc
   13.8. 2011 Cleveland, USA

Člen protikomunistického 
odboje.
Vojákem ve Special Forces 
Group v americké armádě.

Josef Mašín ml.
* 8.3. 1932 Praha

Člen protikomunistického 
odboje.
Vojákem ve Special Forces 
Group v americké armádě.

SKUPINA PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJE

Václav Švéda  
* 26.4. 1921 Lošany
   2.5. 1955 Praha - Pankrác

Člen protikomunistického 
odboje.

Zbyněk Janata  
* 1.2. 1932 Poděbrady
   2.5. 1955 Praha - Pankrác

Člen protikomunistického 
odboje.

plukovník Ctibor Novák
* 25.10. 1902 Praha
   2.5. 1955 Praha - Pankrác

Vojákem československé 
armády za první republiky.
Spolupráce s odbojovou sku-
pinou Tři králové.
Pomoc při útěku bratří Ma-
šínů.

[15]

[19][18] [20]

[16] [17]
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ARTEFAKTY PŘÍBĚHU

_motáky psané Josefem Mašínem své rodině před popravou [21]

_ brýle Josefa Mašína rozbité při výslechu gestapem [23]_ skica vězešké cely - Zdena Mašínová st. 1942 [22]

/ ANALÝZA / PŘÍBĚH RODINY MAŠÍNŮ

_předměty vyráběné Zdenou Mašínovou ve vězení [24]

_básně psané ve vězení - Zdena Mašínová [25]
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_ prostřelená peněženka a kulka, která zranila Milana Paumera [27]

_ vyznamenání za protinacistický odboj [26]

ARTEFAKTY PŘÍBĚHU

/ ANALÝZA / PŘÍBĚH RODINY MAŠÍNŮ

_ nášivky z americké uniformy Josefa Mašína ml. [28]

_ barety bratří Mašínů z americké armády [29]
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LOŠANY
Dnes jsou Lošany malou obcí se 336 obyvateli. Patří do okresu Kolín, od něhož jsou vzdáleny 7 km. A těsně sousedí 

s obcí Lošánky.

PAMÁTKY
     V obci se nachází neogotický kostel z let 1895-1896, který byl vystavěn Ing. Ludvíkem Láblerou na místě 
původního gotického kostela sv. Jiří. Na kostel navazuje menší hřbitov. Další dochovanou obecní památkou je věž 
středověké tvrze ze 14. století. Původně se jednalo o vodní tvrz, která měla kolem sebe vodní příkopy. Obecní úřad 
se nachází v budově původní obecné školy, která se v letech 1947-1956 jmenovala “Obecná škola generála Josefa 
Mašína”. V roce 1956 byl název zakázán. 

DOPRAVA
     Do obce vede komunikace III. třídy, která se po 2,5 km napojuje na silnici směrem do Kolína. Spojení s Kolínem 
zajišťuje autobusová doprava.

VÝSTAVBA
     V obci se nachází nejčastěji nízkopodlažní zástavba rodinných domů a obytná stavení z původních statků. Dále 
se zde nachází 5 bytových domů s nájemními byty, které mají 2-3 nadzemní podlaží.

/ ANALÝZA / LOŠANY A OKOLÍ

Kutná Hora

Praha
Kolín

11,5 km

51 km
6,5 km

HISTORICKÝ VÝVOJ 
KRAJINA / SÍDLO

     Podle archeologických nálezů jsou starší Lošánky, které se nacházejí na území starého osídlení z mladší doby 
kamenné. První zmínka o obci Lošany pochází z roku 1259. Ve 14. století jsou zde doloženy dva poplužní dvory. 
V druhé polovině 14. století získává území rod Alderů, který zde nechává vystavit středověkou obytnou vodní tvrz. 
Po nich Lošany převezme Jan Čabelický ze Soutnic, po něm jeho syn Prokop, který rozdělí statek mezi poddané 
a roku 1513 je nucen kvůli dluhům Lošany prodat městu Kutná Hora. V roce 1757 proběhla bitva u Křečhoře 
(známá jako bitva u Kolína), následkem této bitvy byl v Lošanech zřízen lazaret pro zraněné vojáky.

URBÁNNÍ STRUKTURA VESNICE

     Z map stabilního katastru z let 1824-1843 můžeme poznat, že se jedná o plužinu traťovou s obdélnou návsí. 
Kolem prostoru návsi je v období po třicetileté válce rozmístěno 6 gruntů - statků, které obsahují většinou tři 
budovy situované kolem vnitřního dvora. Sedláci potom vlastnili více menších polí, která se nacházela nezávisle 
na sobě přístupná polními cestami. Tento systém byl ideální pro trojpolní hospodaření, kdy se část osévala 
obilím, část luštěninami a část se nechávala ladem. Kromě statků jsou součástí vesnice obydlí domkářů, ti 
získávali také půdu. Po třicetileté válce byla taková bída, že nikdo neměl peníze půdu obdělávat, proto vrch-
nost poddané nutila, aby se ujali půdy i zchudlých statků. Na vyvýšenině východně od návsi se nachází původně 
gotický kostel sv. Jiří a u něj malý hřbitov. Vodní rezervoár je umístěn jižně od centra mezi vesnicemi Lošany 
a Lošánky, je napouštěn vodou z Pekelského potoka.

STATEK

     Statek rodiny Mašínů je umístěn v severozápadním rohu návsi. Z původních plánů můžeme vyčíst, že 
se jednalo o dvůr trojstranný se vstupní bránou. Nejblíže návsi se nachází jednopodlažní obytné stavení s jednou 
světnicí, která mohla být v pozdější době rozšířena do dnešní podoby. Z obou stran dvora jsou umístěny chlévy 
a celý soubor ze severu uzavírá průjezdná stodola. Dnes již východní objekt chléva a stodola nestojí. Dnešní 
podoba objektů i brány pochází zhruba z poloviny 19. století.

_ Lošany  1824 – 1843 mapy stabilního katastru 
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_ zdroj: UAP města Kolín [30]

PŘÍRODA
     Obec se nachází uprosřed rozsáhlých polí. Terén se mírně svažuje směrem na jih do údolí potoka, který protéká 
mezi obcí Lošany a Lošánky, pramení na hranici obce u zemědělského areálu a napouští zdejší rybník. Na výrazné 
vyvýšenině na severovýchodě obce je umístěn kostel.

ŽIVOT
     V obci se nachází hospoda Maštal, která funguje jen ve večerních hodinách avšak každý den. Sportovně je možné 
se vyžít na blízkém fotbalovém a multifunkčním hřišti, které se nachází u Pekelského rybníka. V blízkosti spor-
tovních ploch se nachází také dětské hřiště. Dále zde funguje rybářský spolek, který obhospodařuje místní rybník 
a koná na něm každoročně rybářské závody. Dalším spolkem v Lošanech je sbor dobrovolných hasičů. V obci se také 
nachází malá obecní knihovna.

OBYVATELSTVO
     Počet obyvatel je v obci poměrně stabilní. Můžeme vidět každoročný mírný pokles až na rok 2015, kde byl kladný 
přírůstek. Je zde poměrně nízký počet mladých lidí pouze 12%, avšak 80% obyvatel je v produktivním věku 
a průměrný věk je 40,7 let.

KOMPLEXNÍ ROZBOR VYVÁŽENOSTI VZTAHŮ 
ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZ-
VOJ ÚZEMÍ

     Pro analýzu byli zvoleny tři kategorie 
zkoumání: hospodářský rozvoj, sociální 
soudržnost a životní prostředí. Lošany se dvěma 
zápornými a jedním nulovým výsledkem řadí 
do červené oblasti. Myslím si, že pomocí rozvoje 
turistiky a kultury v dané oblasti by mohlo dojít 
ke zlepšení prvních dvou sledovaných jevů 
a mohl by se zvýšit zájem a finanční dotace 
i pro zlepšení životního prostředí.

_ dopravní síť v okolí Lošan

_ síť cyklostezek v okolí Lošan

dálnice

silnice I. třídy

silnice II. třídy

silnice III. třídy
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_ mapa katastrálního území Lošany
s vyznačenými pozemky, které jsou ve vlastnictví rodiny Mašínů

LOŠANY A RODINA JOSEFA MAŠÍNA

01 AREÁL

     Plocha areálu o velikosti 12 434 m2 v minulosti obsahovala čtyři stavení, sad a výběhy pro dobytek. Dnes již dva 
objekty nestojí. Jedná se o rozlehlou hospodářskou budovu, která byla zbourána za doby komunistického režimu, 
kdy areál obhospodařovalo místní JZD. Druhý objekt v blízkosti vstupní brány zmizel nejspíše již při přestavbách 
na začátku 20. století a proto ani neznáme jeho podobu. Pozemek mírně stoupá směrem k záhumení cestě, která 
tvoří linii horizontu. Na pozemku se nachází několik vzostlých stromů a ve spodní části u rodného domu dnes těžko 
prostupná změť náletových dřevin.
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02 RODNÝ DŮM

     V historii domu jsou zásadní momenty, které určují uvažování o přístupu k jeho formě. Dům pochází ze 17. století 
a fungoval jako tradiční selské stavení s tradiční dispozicí, která je v současném stavu snadno čitelná. V průběhu 
historie zažil několik přeměn, změna velikosti světnice, přesun vytápění do černé kuchyně.. Dalším mezním ob-
dobím je rok 1896, kdy se narodil Josef Mašín a strávil zde svá dětská léta. Do dnešních dob prodělal dům mnoho 
přeměn jako navýšení krovu a změna střešní krytiny, změna okenních otvorů a plastické zdobení fasády z období 
kolem roku 1930. V 70. letech, kdy statek spadal do majetku státu a do správy místního JZD, přibyly dva nové 
přístavky pro koupelnu a předsíň, nové povrchové úpravy (teracco, omítky, keramická dlažba.)

101
102

103

104

105106

107

108

109
110

111

112

0,000

0,000

-0,100

A

A

0,000

+3,100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

101

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
    (m2)

SVĚTLÁ
 VÝŠKA
    (mm)

PODLAHA

102

103

104
105

106

107

108
109

110

111
112 BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA
BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ DLAŽBA

LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

2800 - 2900
2720

2750
2720
2450

2450
3100

2450
3400

3050

2900
2900

8,50
10,00

27,50
9,50

6,90

1,70

8,60
4,20

29,10
20,70
2,00

2,40

PŘEDSÍŇ

KUCHYŇ
OBÝVACÍ POKOJ
POKOJ I

KOUPELNA

WC
POKOJ II

ZÁDVEŘÍ
SKLAD I

SKLAD II

SKLAD III

SKLAD IV

0 1m 5m 10m 20m

201

A

A

101
102

103

104

105106

107

108

109
110

111

112

0,000

0,000

-0,100

A

A

0,000

+3,100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

101

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
    (m2)

SVĚTLÁ
 VÝŠKA
    (mm)

PODLAHA

102

103

104
105

106

107

108
109

110

111
112 BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA
BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ DLAŽBA

LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

2800 - 2900
2720

2750
2720
2450

2450
3100

2450
3400

3050

2900
2900

8,50
10,00

27,50
9,50

6,90

1,70

8,60
4,20

29,10
20,70
2,00

2,40

PŘEDSÍŇ

KUCHYŇ
OBÝVACÍ POKOJ
POKOJ I

KOUPELNA

WC
POKOJ II

ZÁDVEŘÍ
SKLAD I

SKLAD II

SKLAD III

SKLAD IV

0 1m 5m 10m 20m

201

A

A

101
102

103

104

105106

107

108

109
110

111

112

0,000

0,000

-0,100

A

A

0,000

+3,100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

101

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
    (m2)

SVĚTLÁ
 VÝŠKA
    (mm)

PODLAHA

102

103

104
105

106

107

108
109

110

111
112 BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA
BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ DLAŽBA

LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

2800 - 2900
2720

2750
2720
2450

2450
3100

2450
3400

3050

2900
2900

8,50
10,00

27,50
9,50

6,90

1,70

8,60
4,20

29,10
20,70
2,00

2,40

PŘEDSÍŇ

KUCHYŇ
OBÝVACÍ POKOJ
POKOJ I

KOUPELNA

WC
POKOJ II

ZÁDVEŘÍ
SKLAD I

SKLAD II

SKLAD III

SKLAD IV

0 1m 5m 10m 20m

201

A

A

101
102

103

104

105106

107

108

109
110

111

112

0,000

0,000

-0,100

A

A

0,000

+3,100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

101

OZN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA
    (m2)

SVĚTLÁ
 VÝŠKA
    (mm)

PODLAHA

102

103

104
105

106

107

108
109

110

111
112 BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA
BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ MAZANINA

BETONOVÁ DLAŽBA

LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM
LINOLEUM

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

2800 - 2900
2720

2750
2720
2450

2450
3100

2450
3400

3050

2900
2900

8,50
10,00

27,50
9,50

6,90

1,70

8,60
4,20

29,10
20,70
2,00

2,40

PŘEDSÍŇ

KUCHYŇ
OBÝVACÍ POKOJ
POKOJ I

KOUPELNA

WC
POKOJ II

ZÁDVEŘÍ
SKLAD I

SKLAD II

SKLAD III

SKLAD IV

0 1m 5m 10m 20m

201

A

A

půdorys 1np řez A-A’ 

půdorys 2np

východní pohledjižní pohled

západní pohledseverní pohled



28 29/ ANALÝZA / STATEK RODINY MAŠÍNŮ
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03 STODOLA

     Budova se skládá ze dvou částí. První starší část se nachází blíže k rodnému domu. Pravděpodobně v průběhu 
19. století došlo k prodloužení  budovy o 32 m, tento počit je čitelný jak z rozdílných výšek podlah tak z rozdílné kon-
strukce krovu. V průběhu socialismu stodola sloužila pro činnost JZD a došlo k přidání sociálního zázemí a dalších 
dělících příček.
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POMNÍK
V současné společnosti se pomníkem rozumí sochařsky či architektonicky formovaný objekt či prostor nadaný 
určitým posláním - někomu je věnován a někomu (zpravidla současníkům) má za úkol něco připomínat.
Jeho archetypální funkcí je tak připomínat. Není náhodou že etimologický původ slova pomník vychází ze slova 
pomni (upomenout, připomenout či varovat)

PAMÁTNÍK
Památník se zdá být specifickým typem pomníku, jež je umístěn na autentické místo, kde se konkrétní událost 
odehrála nebo je s ní spjata.
Památník, narozdíl od pomníku, se vztahuje k osobě či události, které si chceme pamatovat. Je vnímán 
především pozitivně jako uctění hrdinů či vítězné strany. Jeho význam můžeme snáze pochopit z překladu 
německého slovesa denken (myslet, vzpomínat, přemýšlet)
Dalším souvaisejícím pojmem je institucionální památník. Jež je specifický právě tím, že se o jeho správu věnuje 
instituce k tomu určená, jež zároveň pomáhá uchovávat paměť národa.

MONUMENT
Za monument pak můžeme označit jak pomník tak památník, který svým rozsahem, velikostí, detailem zpra-
cování či významem převyšuje ostatní objekty se stejnou funkcí.

MUZEUM
Dle definice Mezinárodní muzejní rady je za muzeum považována: Stálá nevýdělečná instituce ve službách 
společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje 
hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.
Ve výkladovém slovníku českého jazyka pak můžeme nalézt následující popis:
Muzeum: Ústav na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky hmotného dokladového 
materiálu.

/ ANALÝZA / ZPŮSOB UCHOVÁNÍ PAMĚTI

TEORIE OBJEKTU UCHOVÁNÍ PAMĚTI

/ ANALÝZA / PŘÍKLADY STAVEB

PAMÁTNÍK OBĚTEM KOMUNISMU
místo: Česká republika, Liberec, park u ulice Jablonecká
identifikace: SPORADICAL, Petr Janda, Aleš Kubalík, Josef 
Kocián a Jakub Našinec 
typologie objektu: památník ve věřejném prostoru
rok vzniku: 2006

Idea památníku reflektuje rakovinný charakter komunismu, 
jenž během 40 let trvání prorostl celou společností. Hlavním 
motivem je zrcadlení. Tíha rozhodování, kdo je obětí a kdo 
tyranem, je přenesena na každého, kdo k památníku přijde.

PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU 
místo: Velká Británie, Londýn
identifikace: Anish Kapoor, Zaha Hadid architects 
typologie objektu: památník ve veřejném prostoru
rok vzniku: architektonická soutěž

Koncept návrhu je založen na pochopení toho, že relativně 
jednoduché gesto má silný vizuální a kognitivní dopad. Mete-
ority, hory a kameny jsou často v centru reflexe, zejména 
v židovské tradici. Odvolávají na bezrozměrnost přírody, která 
je svědkem naší lidskosti. Památník holokaustu musí být 
kontemplativní a tichý, tak aby vyvolával naši empatii. Musí 
být příslibem pro budoucí generace, že tato strašná kapitola 
v lidských dějinách se nikdy znovu opakovat nebude.

PAMÁTNÍK LIDICE 
místo: Česká republika, Lidice
identifikace: architekt František Marek
typologie objektu: muzeum, krajinářská úprava
rok vzniku: 1962

Památník je tvořen muzeem a dalšími objekty a volně nava-
zuje na pietní území Lidice, původní vesnici zničenou během 
2. světové války. V současnosti se zde nachází několik zasta-
vení připomínajících neblahý osud domů a jejich obyvatel. 
Celý areál je udržován a tráva je sekána v rámci původního 
katastru obce. Od muzea a Růžového sadu, tak vedou cesty 
dolů do údolí Lidického potoka, překračuje ho a pokračuje 
do svahu k původnímu a současnému hřbitovu.

PAMÁTNÍK JANA PALACHA 
místo: Česká republika, Všetaty
identifikace: MCA atelier s.r.o.
typologie objektu: objekt památníku
rok vzniku: architektonická soutěž

Památník je symbolem situace, kdy do života země, rodiny 
a člověka zasáhla zvenčí Hrana a s ní Výzva. Připomíná Pala-
chovu oběť skrze rozměr individuálního života a jeho konfron-
tace s vnějším zlem. Záměrně není explicitní připomínkou 
samotného aktu upálení, ale širšího kontextu, viděného skrze 
rovinu domova, v reakci na místo rodného domu. Odkazuje 
k naslouchání výzvám současnosti a osobní odpovědi. Ostří 
Hrany zla zasáhlo dům zvenčí, rozvrátilo domov, rodinu, 
vnitřní svět člověka.

 [31]  [32]

 [34] [33]
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ŽIDOVSKÝ PAMÁTNÍK 
místo: Německo, Berlín
identifikace: Peter Eisenman
typologie objektu: památník holocaustu
rok vzniku: 2003-2005

Památník je věnován židovským obětem národně-socia-
listického teroru. Nepřehlédnutelně stojí v centru Berlína; 
jeho napojení na nově vzniklou parlamentní a vládní čtvrť 
znamená přiznání se k historické odpovědnosti. Připomenutí 
si zločinů nacismu patří k základní samozřejmosti Německé 
spolkové republiky. Ve své otevřenosti ponechává prostor       
k osobním vzpomínkám a žalu.

BRÁNA čASU 
místo: Česká republika, Moravská Třebová
identifikace: Markéta Veselá
typologie objektu: umělecký objekt ve veřejném prostoru
rok vzniku: 2013

Jedná se o moderní architektonické dílo tvořené jedenácti 
vrstvami zdí s oblouky. V tomto průchozím tunelu jsou na 
vnitřních obloucích umístěny tabulky s významnými daty 
z historie Moravské Třebové.
Brána času je symbolickým startem turistické stezky nesoucí 
název Cesta od renesance k baroku, která provádí návštěvní-
ky po významných historických památkách města a okolí.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ŽELEZNÉ OPONY 
místo: Česká republika, Mikulov
identifikace: Kuba & Pilař architekti
typologie objektu: památník v krajině
rok vzniku: 2014

Místo památníku je 1km jihovýchodně od bývalého hraničního 
přechodu a celnice Mikulov. Památník je navržený jako volně 
stojící objekt složený z 53 vertikál - stél, které symbolizují po-
čet obětí Železné opony v období 1948 – 1989 v tomto úseku 
hranice. Vertikální kompozice památníku se výrazně uplat-
ňuje v ploché jen mírně zvlněné krajině, památník stojí v ose 
signální silnice a je viditelný i v dálkových pohledech.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM 
místo: Německo, Berlín 
identifikace: Daniel Libeskind (Stefan Blach, David Hunter, 
Tarla MacGabhann, Noel McCauley)
typologie objektu: státní muzeum
rok vzniku: 1993 – 1999

Interiér stavby má navozovat pocit nicotnosti a rozpolcenosti, 
beznaděj víry trýzněných židů. V parteru je několik symbolic-
ky abstraktních prvků, jako např. kolejnice, které naznačují 
deportaci. Vizuálně interiér působí velmi silně a blíží se svým 
charakterem sakrálnímu typu stavby. Světlo z exteriéru 
proudí úzkými okny – trhlinami v plášti budovy, protínající 
celá podlaží. Na nepravidelných stěnách se láme a vytváří 
zajímavé světelné efekty. 

 [35]  [36]

 [38] [37]

DŮM MATKY A DŮM SYNA
místo: Česká republika, Praha, Alšovo nábřeží 
identifikace: John Hejduk
typologie objektu: umělecká plastika/stavba
rok vzniku: 1980-1982 (současná podoba 2016)

První realizace byla zhotovena ze dřeva (hranol) a plechu 
(hroty). Druhá realizace byla zhotovena ze dřevěných hranolů 
pokrytých dřevotřískovými deskami, hroty byly zhotoveny 
z prken. Povrchová úprava byla nátěr černou (matka) a šedou 
(syn) barvou.Při třetí, současné, realizaci je nosná konstrukce 
z oceli. Dům matky má plášť a hroty z cortenu; Dům syna je 
zhotoven z nerezové oceli upravené tryskáním skleněnými 
broky.

PAMÁTNÍK VIETNAMSKÝCH VETERÁNŮ 
místo: Spojené státy americké, Washington, D.C.
identifikace: Maya Lin 
typologie objektu: národní památník
rok vzniku: 1982

Pamětní zeď je tvořena dvěma dlouhými stěnami tvořených 
tmavými panely z leštěné žuly do kterých jsou vyryta jména 
vojáků, padlých během válečného konfliktu ve Vietnamu. 
Stěny jsou spodní hranou zapuštěné do země a horní částí 
zarovnány s terénem za nimi. U nejvyššího vrcholu (kde 
se stěny setkávají) jsou zdi vysoké 3,1 metru a ve krajních 
částech se zužují do výšky 20 centimetrů. Kámen pro všech 
144 panelů byl vytěžen v indickém Bangalore.

MUZEUM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
místo: Polsko, Gdaňsk 
identifikace: KWADRAT studio Jacek Droszcz, Bazyli Domsta, 
Andrzej Kwieciński, Zbigniew Kowalewsk
typologie objektu: státní muzeum
rok vzniku: 2004 - 2008

Podzemní část muzea je cestou válečného pekla, zážitek 
z cesty. „Návrat k realitě“ začíná na úrovni země a pokraču-
je ve veřejném prostoru kolem muzea. Zde máte možnost 
zamyslet se nad zkušeností získanou v podzemí. Ale to není 
konec, minulost je tvůrcem budoucnosti, takže divák stoupá 
na věž až na samý vrchol, vidí naději a svobodu, vidí staré 
a nové město Gdaňsk. Cítí, že má vztah k minulosti, kterou 
právě prožil a zároveň odpovědnost vůči budoucnosti.

DÁNSKÉ ŽIDOVSKÉ MUZEUM 
místo: Dánsko, Kodaň
identifikace: Daniel Libeskind
typologie objektu: komunitní muzeum
rok vzniku: 2001

Prostory se nachází v královské knihovně, jejíž klenby           
ze 17. století jsou památkově chráněny. Dánské židovské 
muzeum je opakem Muzea židovství v Berlíně od stejného 
autora: je prosvětlené, byly použity přívětivé materiály i barvy 
a mírně nakloněná podlaha má znázorňovat příběh záchra-
ny dánských Židů (během 2. světové války jich zahynulo 60). 
Jako půdorysný základ expozice Libeskind použil hebrejské 
slovo Mitzvah.

 [39]  [40]

 [42] [41]
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01 RODNÝ DŮM
- zachovat jako symbol, jako nositele paměti histroických událostí
- obnovit současnou podobu z roku 1930 s potřebnými opravami a náhradou 
prvků a zároveň sundat nánosy z doby komunitického režimu, kdy objekt spra-
vovalo JZD
- do interiéru vložit expozici o rodu Mašínů až k počátkům odboje

PŘÍSTUP K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM

02 STODOLA
– využít pro potřeby expozice a vzdělávání. Výrazným zásahem demonstrovat 
zásahy do života jedné selské rodiny v průběhu dějin 20.století
- využít jako objekt pro transformaci - k vyjádření příběhu

03 PROVOZNÍ OBJEKT
- umístit zázemí pro návštěvníky a provoz areálu
- jeho formou i velikostí nekonkurovat stávajícím objektům
- jasně odlišit formou i materiálem, že se jedná o nový vstup

/ KONCEPT NÁVRHU

KONCEPT
Během studia tohoto příběhu jsem objevila několik 
jednoduchých hesel, která příběh odboje po celou 
dobu provází. Jedná se o pojmy svoboda, odvaha, 
vlastenectví nebo národní hrdost.

Rozhodla jsem se pracovat s pocitem svobody, 
pro kterou odbojáři položili i vlastní životy, aby ji 
pomohli pro náš stát opět získat. Nechtěla jsem 
však návštěvníky na svobodě omezit, ale naopak 
nabídnout jim ji v maximální míře, aby si ji mohli 
uvědomit a zároveň, aby pocítili, že se svobodou 
přichází i potřeba rozhodování. 

Hlavní myšlenkou je nesvazovat návštěvníky určenou 
trasou prohlídky, ale umožnit jim volný pohyb 
v rámci jednotlivých expozic. Chci jim tak dát svobo-
du, aby si sami mohli určit cestu poznávání historie. 
Bude jen na nich zda půjdou po časové linii, proti ní 
nebo na přeskáčku.

Celý areál bude výstavním prostorem, kde budou 
jednotlivé body expozice přístupné vždy z centrál-
ního dvora.

SVOBODA

VLASTENECTVÍ

ODVAHA

ROZHODNOST

NÁRODNÍ HRDOST

AKTIVITA
VÍRA

HRDOST

DŮVĚRA

IDENTITA

OBĚTOVÁNÍ SE

KONCEPT VÝSTAVY
Na základě cíle mého projektu vytvořit z jednoho 
prostoru jak místo paměti, tak místo, kde můžeme 
poznávat naši historii, jsem se rozhodla vytvořit 
expozici skrytou, na první pohled neviditelnou. 

Do výstavních prostor umisťuji jen náznaky 
příběhu, jako jsou například jen siluety vystavo-
vaných předmětů nebo umístěný artefakt. Díky Vo-
jenskému historickému ústavu jsme se dopátrali 
k nepřeberné sbírce dobových předmětů, jejichž 
kopie bych jako artefakty umístila do prázdného 
výstavního sálu, tak aby volný protor kolem nich 
mohl nechat vyznít jejich význam.

Při vstupu by návštěvník v informačním centru 
mohl získat tablet, kde by byly nahrané veškeré in-
formace i samotná vizualizace dejinných mometů. 
V tomto konceptu je možné vytvořit několik verzí 
nahraného obsahu a přizpůsobit se tak věku 
návštěvníků či zaměření organizovaných skupin.
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koutek k zamyšlení se

stodola

pozice zbouraného objektu

optické uzavření dvora

horizont

sad

betonový plot

funkční oddělení

naučná stezka

vstupní předprostor

prostor kladení věnců

dvůr

volná plocha památníku

RODNÝ DŮM

křoví / náletové dřeviny

brána

pomník

pozice zbouraného objektu

odpočinková zahrada

provozní objekt

volný pohyb návštěvníků

zásobování areálu

výrazné vstupy do expozic

oddělení zahrady

uzavření dvora / vodní prvek

funkční oddělení

SOUČASNÝ STAV

PLOCHY

CESTY

NOVÉ OBJEKTY

RODNÝ DŮM
expozice o vzniku odboje
110 m2

technické zázemí
23,4 m2

občerstvení
60 m2

zázemí pro návštěvníky
70 m2

byt správce
72 m2

tech. zázemí, sklad
20 m2, 43 m2

workshop
132 m2

krátkodobé výstavy
90 m2

zázemí
60 m2

přednáškový sál
123 m2

EXPOZICE 3. ODBOJE
plocha 128 m2

EXPOZICE 2. ODBOJE
plocha 128 m2

technické zázemí
plocha 25,5 m2

EXPOZICE 1. ODBOJE
plocha 125 m2

STAVEBNÍ PROGRAM

areál statku
12 430 m2
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_ areál památníku

_ rodný dům

_ hospodářské stavení

_ nová provozní budova
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09 - Stezka Markomanů v Dobřichově  08 - Památník bitvy u Lipan 07 - Památník obětem nacismu
 [45]  [44]

05 - 06 - Pomníky obětem 1. a 2. světové 
války

01 - Regionální muzeum Kolín

03 - 04 - Památník bitvy u Křečhoře

02 - Památník tří odbojů v Lošanech

PO STOPÁCH PAMĚTNÍCH MÍST
 - NOVÉ CYKLISTICKÉ OKRUHY 

okruh A - 22 km
okruh B - 60 km
okruh C - 82 km
spojovačka

stávající síť cyklostezek
současné naučné stezky

ZASTÁVKY

 [44]  [44]  [44]

 [43]
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okruh - délka 3,4 km
celkem 7 zastávek

začátek/ konec trasy
v areálu

informační
panel v krajině

menší panel umístěný
u autobusové zastávky

vyhlídka na památník

NAUČNÁ STEZKA 
01 03

02 04

současné 
biocentrum

současné 
biocentrum

současné 
biocentrum

nová cesta pro pěší 
doplnění aleje

rozšíření a propojení
ploch biocenter

nová stromová alej

PAMÁTNÍK TŘÍ OBOJŮ V LOŠANECH
 - NAUČNÁ STEZKA OKOLÍM

     Naučnou stezku okolím Lošan navrhuji za několika účely. Nejdříve bych chtěla 
rozšířit expozici i do okolní krajiny a nabídnout tak návštěvníkům památníku další 
aktivitu pro společný výlet. Jelikož by Lošanům pomohl jakýkoliv cestovní ruch, 
nechci návštěvníky uzavřít pouze v areálu, ale ukázat jim i okolí a samotnou vesnici.  
Dále bych chtěla obyvatele Lošan a místních vesnic nalákat na tajemné vzkazy histo-
rie a vtáhnout je tak až do hlavní expozice. 

     Pro vytyčení trasy jsem použila stávající i pomalu mizející polní cesty, které jsou 
ve vlastnictví obce Lošany nebo Zemědělského půdního fondu ČR. Zastávky jsem 
umístila převážně na pozemky patřící rodině Mašínů, aby zde byla v budoucnu 
možnost rozšíření zastávky například o krajinářský prvek či umělecký objekt. 
Ke každé zastávce umisťuji informační panel.

     Na základě realizace naučné stezky bych chtěla rozšířit a propojit místní bio-
centra, tak aby systém ekologické stability v okolí obce mohl lépe fungovat. Podle 
analýzy města Kolín, je v této lokalitě stav velmi nevyhovující a myslím, že díky 
návrhu by se mohla otevřít i diskuze o rozšíření biocenter do plochy pozemků 
soukromníků.

     Chtěla bych, aby informace na naučné stezce byly na sobě nezávislé, doplňovaly 
výstavu stálé expozice uvnitř areálu a zároveň zaujaly zabloudilého kolemjdoucího 
a navedly jej až do samotnému památníku. Pro tento účel jsem se na betonové pane-
ly o rozměru 3 x 0,7 x 0,25 m rozhodla umístit úryvky textů z knih Jenom ne strach 
(Ota Rambousek) a Zatím dobrý (Jan Novák), které vypráví příběh tří odbojů. Rozměr 
a formu panelů jsem zvolila tak, aby tvořili v krajině orientační body.

Cíle návrhu naučné stezky

Tvarové řešení

Přidaná hodnota

Obsah informačního panelu

 [46]

ukázka textu  na panel_ z knihy 
Jenom ne strach ( Ota Rambousek )

/ NÁVRH / PAMÁTNÍK - KRAJINA A OBEC
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SITUACE  AREÁLU M 1:500

/ NÁVRH / AREÁL
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PROVOZNÍ ŘEŠENÍ PAMÁTNÍKU

    Správu památníku bych svěřila neziskové 
organizaci, která by měla zájem památník 
obhospodařovávat.

    Uvnitř areálu je navržen byt pro správce 
s veškerým zázemím. Zázemí je konci-
pované pro pár, kdy jeden spravuje památník 
a přilehlé zahrady a druhý řídí recepci. Areál 
je volně průchozí, na noc se budou zamykat 
pouze jednotlivé objekty. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

    Areál jsem rozdělila do čtyř základních 
ploch. Budovy obklopují prostor dvoru, kde 
se bude odehrávat hlavní děj. Po prohlídce 
expozice může návštěvník zajít za rodný 
dům do odpočinkové zahrady a v klidu si zde 
popřemýšlet. Na zahradu navazuje sad. Ten 
jsem zde umístila, aby samotný areál měl 
i základní produkční funkci, abych odkázala 
na jeho původní zemědělskou funkci. Zbytek 
pozemku je volný, protože samotný horizont 
a budova na něm utváří nevšední harmon-
ickou kompozici. 

    Tuto kompozici doplňuji řadou betonových 
sloupů. K této instalaci jsem našla inspiraci 
v článku z cestovatelského on-line průvodce 
Cesty a památky:

,, .... Památník by tak měl připomínat osudy 
rodiny, která se nikdy nesehnula před 
žádným despotickým režimem. ... ”

[47]

    Tato věta mě inspirovala k vytvoření 
dominantního prvku, vysokého, vzpřímeného 
a z kamene, který bude majestátně demon-
strovat odvahu, která se nikdy nesehne před 
nepřítelem i když hledí do tváře smrti. 

Ze zadní strany, protože se jedná o začátek 
naučné stezky, jsem umístila první úryvky 
textů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

    V obci se nenachází v současné době 
vodovod, kanalizace ani plyn. Je zde zá-
sobování pouze el. energií. Nicméně již je 
hotový projekt obecní kanalizace a obec 
plánuje během následujících let ji vystavit.

    Zásobu vody řeším vlastním vrtem 
na pozemku. Splašky budou odděleny 
a šedá voda opět využívána pro splachování 
nebo zahradu. Pro druhé dva typy spalškové 
vody zde umisťuji žumpu, která bude sloužit 
provizorně do výstavby obecní kanalizace. 
Vytápění bude zajištěno tepelnými čerpadly 
doplněnými elektrokotlem. Dešťová voda 
bude pomocí trativodů rozvedena na pozem-
ku.

PARKOVÁNÍ

    Parkovací plochy umisťuji na pozemek 
obce do prostoru návsi. Počítám tak 
s ochotou obce obětovat kousek plochy 
za cenu nové úpravy návsi. Dnes je návsí 
pouze travnatá plocha s množstvím bříz. 
Já zde navrhuji kromě parkovacích ploch 
také obnovu vodoteče, částečně zpevněné 
povrchy a množství laviček, vše obemknuté 
současnými vzrostými stromy. 

[47] Mašínův statek, Cesty a památky [online], úryvek z textu, [cit. 20.2.2018]. 
Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/losany/masinuv-statek
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PŘÍSTUP K OBJEKTU

     Jelikož neexistuje dostatečná doku-
mentace stavu z Mašínova mládí, není 
možné jej jednoznačně obnovit. Navíc 
by tento přístup znamenal výrazné 
zásahy do dnes existující konstrukce, 
která je v zásadě v dobrém technickém 
stavu.

     Rozhodla jsem se tedy obnovit 
současnou podobu, která pochází 
z roku 1930. Samozřejmě bourám 
nejnovější vrstvu, která zde vznikla 
v době, kdy majetek rodině Mašínů 
nepatřil. Když přihlédneme, jakým 
způsobem zde komunistický režim 
vládl, myslím, že je adekvátní tuto 
vrstvu z památníku odstranit.

     Uvnitř objektu se bude nacházet 
expozice rodiny Mašínů až do vzniku 
odboje.

01 RODNÝ DŮM
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půdorys M 1:200 _ odstranění

řez A-A’ M 1:200

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

     Bourám nánosy z posledních let jako jsou dva 
přístavky, které sloužily jako zádveří a kouplena, 
lino, keramický obklad, staré omítky, stará elektřina, 
nové otvory.

     Do interiéru přidávám novou podlahu - litou 
stěrku. A navrhuji nové povrchové úpravy - v jednoli-
té bílé omítce. Vnitřní protory tvořím v jednoduchém 
designu, protože z dispozičního hlediska je možný 
návrat pouze do roku 1930, tento moment však již 
není spjat s narozením či životem Josefa Mašína. 
Tuto budovu vnímám jako symbol, který svou formou 
se již proměnil, ale jako memento stále stojí.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

     Do nosné konstrukce svým návrhem nijak ne-
zasahuji. V případě potřeby dojde k dodatečnému 
podřezání nosné konstrukce a vložení hydroizolace. 
Dojde k obnovení plastické výzdoby fasády a novým 
povrchovým úpravám. Po statickém posouzení krovu 
bude potřeba vyměnit jednotlivé prvky či jejich části. 
Nejspíše dojde k přelaťování.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

     Objekt bude nevytápěný. Bude se zde pouze tem-
perovat, aby se zamezilo vzniku plísní. Temperace 
bude zajištěna pomocí tepelného čerpadla země - 
voda a elektrokotle, které budou umístěny v tech-
nické místnosti ve stodole. Větrání bude zajištěno 
přirozeně okenními otvory. Objekt bude na noc 
uzamykatelný.
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

     Obnovuji a opravuji plastickou výzdobu fasády, 
která je dnes stále dobře viditelná. Ruším dodatečně 
přidané dveře v severní fasádě. Na východní fasádě 
obnovuji členění oken z období kolem roku 1930.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

     Jako povrchovou úpravu fasády navrhuji omítku 
ve světle okrové barvě. Rámy oken ponechávám 
ve dřevě. Měním vstupní dveře za ocelové, z toho 
důvodu, aby dostatečně zdůrazňovaly vchod a byly 
adekvátně výrazným partnerem k přístavbám 
na stodole. Krytinu ponechávám stávající, která je 
v dobrém stavu. Dojde pouze ke kontroke 
a k výměně jednotlivých tašek.
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VÝSTAVA RODNÝ DŮM

    Expozici v rodném domě jsem rozdělila do dvou částí. 
Do obytné části jsem umístila výstavu o osobě Josefa 
Mašína, jeho mládí až po chvíle začátku prvního odboje. 
Do hospodářské části jsem tématicky navrhla výstavu 
příběhu samotného Lošanského statku a o životě a fun-
gování v něm.

     Na základě mého konceptu, je rodný dům jako arte-
fakt prázdný. Jeho stěny tiše stojí a celý příběh skrývají 
někde uvnitř sebe pod nánosy pozdějších stavebních 
úprav.

     Poté, co si však návštěvník v informačním centru vyz-
vedne výukový materiál, samotné stěny objektu začnou 
vyprávět a odhalovat, co je v nich ukryto.

výstava_ rod Mašínů - k počátku odboje
výstava_ příběh statku
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PŘÍSTUP K OBJEKTU

     Tento objekt bych chtěla využít pro 
potřeby expozice a vzdělávání. Výrazným 
zásahem demonstrovat zásahy do života 
jedné selské rodiny v průběhu dějin 
20. století k tomu volím formu mohut-
ných bloků, které jsou zasazené v jedno-
lité hmotě fasády. Navíc každý blok vede 
do jedné z expozic odboje. Ukazuji tím 
brutální zásah do stávající formy 
a zároveň tvořím jednoduchou orientaci 
pro návštěvníky. 

     Po vstupu se návštěvník ocitne 
v úzkém temném prostoru s horním 
osvětlením a poté vstoupí do samotné 
expozice. Bloky tvoří bránu ze 
současnosti do historie.
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

     V přízemí navrhuji tři oddělené části expozice, 
kdy každá vytváří příběh jednoho odbje. Do přízemí 
je umisťuji, aby byl umožněn volný bezbariérový 
pohyb z exteriéru do interiéru a zpět. Pravá část 
je zaměřena na výstavu o protikomunistickému 
odboji. Tento výstavní prostor vede navíc k vertikální 
komunikaci vedoucí do prvního patra, kde se v části 
nachází prostor pro výstavy krátkodobého charak-
teru. Ty by byly tématicky navazující k historii třetího 
odboje a zároveň s odkazem k současnosti.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

     Mým konceptem je maximální zachování a využití 
stávajících nosných konstrukcích. Bourám pouze  
minimum stěn, příčky a dodatečně vybudované 
sociální zázemí a vyčisťuji tak dispozici pro potřeby 
výstavy. V případě potvrzení zemní vlhkosti stoupající 
obvodovými stěnami navrhuji podřezání konstrukce 
a dodatečné umístění hydroizolace. V přízemí 
navrhuji novou skladbu podlahy. V prvním patře 
navrhuji zateplení prostor z vnitřní strany vložením 
tepelně izolační předstěny. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

 Zatepluji pouze první patro, kde se nacháze-
jí místnosti s delším pobytem lidí jako je sál či 
workshopová místnost. Přízemí nezatepluji, protože 
se zde nacházejí expozice, které volně pokračují do 
areálu a krajiny. Proto je předpokládán letní provoz. 
Místnosti se budou pouze temperovat pomocí te-
pelného čerpadla a opravených stávajících otopných 
těles. Přízemí bude větráno přirozeně příčně 
a v prvním patře bude vzduchotechnika umístěna 
v podhledu nebo v mezeře předstěny.

     Konstrukce přístaveb jsou vytvořeny z tesařsky 
vázaných dřevěných prvků. Tvoří pevný rám, který je 
kotvený do nosné zdi a v místech přerušení nahrazuje 
funkci pozednice. Do rámu je přeneseno zatížení z nově 
navržených krokví, které na opačné straně jsou opřené 
do středové vaznice stávajícího krovu. Předpokládám 
dobrý stav i únosnost současného krovu. Po statickém 
posouzení, v případě nálezu nedostatečné únosnosti by 
došlo k dodatečnému ztužení či jeho výměně. Dřevěné 
kostrukce přístaveb budou usazeny na vlastní betonový 
základ provázaný se současnými  základy kapsou.
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KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

    Na fasádu jsem navrhla tři výrazné vstupy, které navozují každou výstavu. Stávající 
velikost oken již nevyhovovaly nové funkci. Rozhodla jsem se však využít stávající otvory, 
aby se nemusely do mohutné zdi vytvářet nové. Navrhla jsem jednotná okna, která 
mají uzavíratelnou klapku, tak aby při zavřené pozici naprosto splynula s povrchem zdi. 
Chtěla jsem totiž, aby samotné bloky vstupů symbolizovaly výrazný zásah do poklidného 
a čistého života na statku, který zase symbolizuje hladký povrch zdi.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

     Na fasádu jsem navrhla světle okrovou omítku. Pro vstupy jsem zvolila velkoformá-
tové cembritové desky v tmavě šedé barvě tak, že tvoří kontrast. Desky jsou umístěny 
i na krovu samotného vikýře, tak aby vznikl dojem jednolité kostky. Na střeše jsem 
ponechala současnou krytinu, která projde důkladnou kontrolou a výměnou prvků.

východní fasáda M 1:200

západní fasáda M 1:200

severní fasáda M 1:200 jižní fasáda M 1:200
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VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ

    V přízemí stodoly jsem vytvořila tři shodné výstaní prostory pro jed-
notlivé odboje, každý přístupný přímo ze dvora. Uvnitř jednotlivých částí 
se nachází jednotná dispozice. Po průchodu vchodem návštěvník narazí 
na zeď na které se nachází úvod do tématu. Poté vstoupí do promítacího 
sálu, kde je promítána obrazová dokumentace, informace k obrazům 
najde návštěvník na vypůjčeném tabletu. Zde se návštěvník dozví veškeré 
informace. 

    Následně vstoupí do příběhového prostoru, kde jsou umístěny kopie 
dobových artefaktů. Díky virtuální realitě začnou nehybné artefakty ožívat 
v příbězích odbojářů.

    Vizualizace si představuji vytvořené v kresbách. Jako inspiraci k vizuál-
nímu stylu považuji komiksové zpracování tématu druhého odboje Tři 
králové od Zdeňka Ležáka. 

_ půdorysné schéma výstavního prostoru 2. odboje

promítací sál
prostor pro artefakty

_ promítací sál

_ prostor artefaktů
[48]  LEŽÁK, Zdeněk, Tři králové , 1. vydání nakladatelství Argo, 2017

[48]
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PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

     jsem se rozhodla umístit do starší části stodoly, 
která má úroveň podlahy téměř o jeden metr níže než 
novější část. Tento rozdíl jsem překonala pomocí bez-
bariérové rampy a zároveň jsem stoupání využila pro 
elevaci sálu. Jednotlivé stupně i rampa jsou tvořené 
dřevěnou konstrukcí a váha roznesena do nosných zdí.

WORKSHOPOVÁ MÍSTNOST

    je určená převážně pro malé školní skupiny. Kromě 
tradičních pracovních míst je zde navržen čtecí kout 
s knihovnou a sedacími vaky. Samozřejmě nechybí 
zázemí a kuchyňka pro občerstvení. Ta bude fungovat 
také pro akce v přednáškovém sále.
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PŘÍSTUP K OBJEKTU

     Rozhodla jsem se umístit veškěré provozní 
funkce do nového objektu, který je možné 
volně navrhnout, tak aby vyhovoval dnešním 
potřebám. Umísění domu jsem zvolila 
na místě bývalého objektu, tak aby byl první 
v cestě návštěvníka. Informační centrum má 
totiž důležitou funkci pro pochopení konceptu 
výstavy a proto by měl tento objekt přilákat lidi 
jako první. Z toho důvodu jsem zvolila 
i tvar trychtýře pro vstup, abe lépe návštěvníky 
přitáhl.

03 NOVÝ OBJEKT
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

    Tvar je inspirován tvarem vikýřů. Prověřovala jsem 
pultovou, šikmou i plochou střechu. Z této analýzy 
se nejvíce do areálu hodila střecha pultová, která 
navazuje i na typologii původních objektů kolen. 
Za objektem se nachází polosoukromý prostor, aby 
i správce mohl klidně žít a nenarušovat tak atmos-
féru pietního místa. Objekt se svým vstupem otevírá 
směrem k bráně odkud budou přicházet návštěvníci. 
Důvodem je přilákání návštěvníka rovnou
do návštěvnického centra, kde se dozví fungování 
areálu.  Formu i materiál jsem zvolila kontrastní 
ke stávajícím objektům. Zároveň bylo pro mě 
důležité, aby byl tento dům nižší než ostatní, aby 
jejich významu nekonkuroval. Tomu vyhovuje právě 
pultová střecha, která jej směrem do areálu opticky 
zmenšuje.  

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

     Jedná se o dřevostavbu s tesařsky vázanou kos-
trou. Osová vzálenost mezi nosnými sloupy skeletu je 
1 m a ve vertikálním směru na sloupy navazují lepené 
nosníky krovu pultové střechy. Objekt  je ztužen 
plnými nosnými stěnami v příčné směru. Konstrukce 
dřevostavby je umístěna na betonovou podezdívku.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

     Vytápění jako ve zbytku areálu zajišťují tepelná 
čerpadla. Větrání je přirozené až na sociální zázemí, 
kde je navržena vzduchotechnika.

/ NÁVRH / NOVÝ OBJEKT

půdorys přízemí M 1:200 _ nové zásahy

půdorys prvního patra M 1:200 _ nové zásahy

řez A-A’  M 1:200 _ nové zásahy
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KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

    V návrhu fasády je zřejmá vertikalita, kterou 
používám na vikýřích či u sloupů. Snažila jsem 
se designem sjednotit veškeré nové vstupy, tak 
aby bylo jasné, co do areálu vnáším jako novou 
vrstvu.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

     Na fasádu jsem zvolila stejný materiál cem-
britových desek, který je dostatečně kontrastní 
ke stávajícím objektům a zároveň je jednotný 
s novými vstupy. Dodává stavbě moderní 
charakter a odráží tak její soudobou funkci 
návštěvnického centra.

/ NÁVRH / NOVÝ OBJEKT

západní fasáda M 1:200

východní fasáda M 1:200

severní fasáda M 1:200 jižní fasáda M 1:200



E. ZÁVĚR

_ sebereflexe

_ poděkování

_ použité zdroje



80 81

PODĚKOVÁNÍ

      Ráda bych tímto poděkovala vedoucím ateliéru Tomáši Hradečnému a Kláře Hradečné 
za výběr zajímavého tématu a za zprostředkování kontaktu s důležitými osobami tématu 
mezi nimiž byla Zdena Mašínová, Jiří Padevět či Petr Blažek. Děkuji za odborné vedení 
diplomové práce a konstruktivní kritiku, která jej posunula dál. 

      Dále bych ráda poděkovala i dalším konzultantům za pomoc při řešení jednotlivých 
částí projektu.

     Ráda bych poděkovala všem studentům, kteří zpracovávali téma památníku v tomto 
i minulém semetru, za skvělou atmosféru, kterou při práci vytvořili.
 
      Poslední poděkování patří mé rodině, za neskutečnou podporu během studií a ve všem, 
co se rozhodnu udělat. 

Děkuji

SEBEREFLEXE

     Téma výstavby památníku mě zaujalo svou nevšedností, rozsahem i odkazem - do histo-
rie i do současnoti. Poprvé jsem se v ateliérovém zadání setkala v rámci návrhu hmotové 
kompozice, dispozic a funkčního provozu také s řešením témat historických, společenských 
i morálních. Tento projekt mě proto výrazně posunul jak v řešení problémů projekčních tak 
i v nahlížení na aktuální společenské otázky.

     V rámci svého řešení jsem si stanovila cíle, co by měl památník sdělovat a postupně 
odhalovat. Jak by se měl stavit ke svému okolí a co by měl přinášet vedle své hlavní funkce. 
Chápu, že není tak jednoduché jedním záměrem soukromníka změnit situaci okolí, kde 
jednotlivé pozemky patří různým majitelům a mají na nich vlastní cíle. Možná by nebylo re-
álné díky naučné stezce zlepšit územní systém ekologické stability. Ale věřím, že i s prvním 
zásahem je možné upozornit a rozpoutat diskuzi nad danými tématy a postupně je rozvýjet. 
Protože někde se začít musí a jen sledovat situaci bez nečinnosti, nevede k posunu.  

     Pro návštěvníky jsem, myslím, vytvořila zajímavý a silný prostor, kde pomocí zábavné, 
moderní a zároveň důstojné formy mohou poznávat historii. Nesvázaně a volně jim ukazuji 
jejich svobodu, kterou mohou volně využívat. Koncept nabízí široké možnosti variant, jak 
se přizpůsobit věku i zájmu návštěvníka a přilákat jich tak co nejvíce.

     Doufám, že by i obyvatelé přijali pamáník jako přidanou hodnotu vesnice a podpořila 
by se díky němu soudržnost obyvatel i propojenost s dalšími vesnicemi. Svým řešením 
se snažím vyřešit problém umístění takového objektu mimo velká centra jako je Praha nebo 
krajská města. Tato lokalizace přináší samozřejmě spostu výhod jako je nesvázanost 
se stavebními předpisy ve městech, ale zároveň přináší otázku, jak nalákat návštěvníka 
do vzdálené lokality.

     Snažila jsem se problém vyřešit atraktivitou zpracování a jeho provázaností s okolními 
zajimavostmi. Doufám, že se tak stane celá lokalita místem pro celodenní i víkendové výlety 
za poznáním a sportem.

     Možností jak formovat výsledný produkt je spousta a můj přístup je jedním z mnoha, 
avšak myslím, že jsem se v řešení vyjádřila ke všem tématům, které jsem si v zadání 
stanovila.

/ ZÁVĚR / SEBEREFLEXE
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