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„Rozhodnutí o povrchu země je rozhodnutím o charakteru a kvalitě místa.“

...

„Nejdůležitější místo podlahy se nachází na jejím okraji - v místech styku dvou různých 
povrchů. V obou případech je často nejlepším řešením to, které je nejméně nápadné.“

1 Citace převzata z publikace- str. 64 - Rýpar, Vít. DOMY V KRAJINĚ. tvorba vesnického prostředí.

-   V. Rýpar - DOMY V KRAJINĚ   - 



detail povrchů a jejich prolínání

světlý asfalt

béžový vegecol

šedohnědý vegecol

žulové kostky

Vegecol je průhledný, a proto se přirozené barvy kamenů jeví jasnější.

Díky dostupným barevným tónům a odstínům se vrstva stává přirozenou součástí prostředí.
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dlouhá souvislá dvoupodlažní hmota    vytvoření prostupu mezi budovami
je třeba ctít měřítko lokality a její prostupnost  
propojení vnitřního a vnějšího    otevřenost a vstřícnost
doplnění podélných hmot a uzavření dvora  hmotou s kontejnery

předprostor

hospodářský dvůr

technický dvůr

parcela rozdělená na tři prostory
na ní dvě hmoty respektující a navazující na uliční čáry

I

dvě nadzemní podlaží - významné budovy obce
orientace podélné zdi do veřejného prostoru

ukotvení a stanovení  významu

II

rozdělení budov a jejich náplní

prostupnost a otevřenost

A   obecní úřad
B    pošta a policie
C   technické služby
D  přístřešek s kontejnery

III
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- vertikála -
vertikála jako orientační bod

bod na cestě
 

- budova -
budova jako symbol hrdosti, rozhledů

a vize

ctít měřítko lokality a přizpůsobit se 
velikosti daných prostorů

vsunutí vstupní  hmoty, vytvoření závětří 
a jasné definování toho, kudy mám do 

budovy vstoupit

subtilní hmota v rohu

vize | úcta | hrdost

hmotové 
řešení

IV

V
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starosta jako nejvyšší představitel obecní správy...

vážená osoba
...člověk s vizí, s cílem...

vede obec a je pro ni vzorem,  stává se symbolem

symbolem poctivosti a hrdosti

starosta jako vizionář
člověk s rozhledem

vize | úcta | hrdost
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schémata
domu

sál
otevřený na obě strany,

dovoluje nahlížet ze všech stran

pracovna pro všechny
být ve spojení a nápomocen 

v každé situaci

malá jednací místnost
a naproti místostarostka, 

je v centru dění

asistentka, která přivítá, 
pomůže a uvede všechny, 

kteří na úřad dorazí

2. NP - starosta  |  převýšený prostor pracovny

1. NP - galerie

2. NP - obecní policie

1. NP - pošta

vstupní prostor 
propojuje dvě strany domu

surové schodiště s dřevěným zábradlím 
a paprsky slunce

parkování  a schéma dopravy - sběrný dvůr

místo pro popelnice na tříděný odpad

parkování - hospodářský dvůr mezi budovami

krytý odpad

garáže

dílna

kancelář

vstupní prostor propojující obě 
strany budovy
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 -  vstupní prostor, který nás vítá...vítá nás sluncem...sluneční paprsky sem pronikají  -
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- vize, rozhledy a otevřenost se propisují na fasádách a reagují na dané skutečnosti - 



schema rezy, principy





prostor správní

...vize, energie a hrdost...

3 budovy správy
obecní úřad  |  pošta + obecní policie  |  technické služby

obecní úřad
Místo otevřené, poctivé, slušné, svědomité a svébytné.

Symbol jednoty, síly a hrdosti. 

starosta , místostarostka, asistentka, účetní, referentka, matrika, podatelna, 
investice, vedoucí stavebního úřadu, asistent 

pošta + obecní policie
Místo spravedlivé, přímé, veřejné a bezpečné.

Symbol stability, střídmosti a řádu.

vedoucí pošty, asistent na přepážce, vedoucí obecní policie, dva zaměstnanci

technické služby
Místo přehledné, uspořádané a nápomocné.
Symbol čistoty, pomoci a sobotních setkání.

vedoucí technických služeb, pracovníci údržby a správy obce
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