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REVITALIZACE OBCE SKOKY

Skoky v současné době slouží především jako poutní místo a jsou navštěvovány turisty 
mířícími za kostelem Navštívení Panny Marie nebo návštěvníky obdivujícími ruiny bývalé 
vsi.  
 
Dnešní uspořádání cest vyplývá z bývalé organizace stavení kolem kostela, avšak s hůře 
přístupnou západní stranou. Okolí zbouraných staveb je zarostlé náletovými dřevinami  
a pohledové osy na kostel jsou tak narušeny.  
 
KONCEPT 
Mým cílem v návrhu území bylo přidělit hlavní památce obce nejvyšší prioritu a zasadit 
jí do středu navrhované zástavby. Toho je dosaženo změnou cest a jejich přízpůsobení 
kolem kostela. Dalším zdůrazněním důležitosti kostela je získáno vystavěním nového 
schodiště podle nerealizovaného plánu z roku 1902, který akcentuje vstup. 
 
Nová zástavba je organizována v okolí kostela tak, aby byla ještě více podpořena 
středová osa kostela a od všech staveb byl nerušený pohled k památce. 
 
DŘEVINY 
Součástí návrhu je výsadba ovocných sadů a stromořadí. Je tak navázáno na již 
započatou výsadbu jabloňové aleje kolem příjezdové cesty spolkem Pod Střechou. 
Navrhované je jednostranné javorové stromořadí od parkoviště k okraji lesa. Provází tak 
návštěvníka a dodává cestě intimní charakter až k místu, kde se pohled otevře na kostel. 
Další je jabloňová alej v jižní části obce doplňující cestu od rozcestí ke kapličce.  
Ovocné sady se nachází na svazích, které nabízejí rekreaci návštěvníkům a stíněné místo 
pro rozjímání a výhled na kostel a okolí.  
 
NOVÁ ZÁSTAVBA
V souvislosti s územním plánem je plánované protažení hlavní cesty a zřízení cyklostezek 
v okolí, které mohou ve Skocích zvýšit turistický ruch.  
 
Skoky mají jedinečnou atmosféru i díky opuštěnosti místa, avšak já vidím potenciál  
v citlivém rozvoji obce. Není nutné vystavit desítky venkovských stavení a navrátit obci 
původní obytnou funkci, ale stavby podporující turistickou a rekreační funkci lokality by 
mohly Skokům dodat nový půvab. 

 

Pro obohacení návštěvníků je v blízkosti kostela navrženo informační centrum nabízející 
informace o Skocích a zázemí pro spolek Pod Střechou.  
Bývala zchátralá stodola v jižní části je renovována a rozšířena. Nyní nabízí ubytování  
a kreativní prostor pro všechny věkové kategorie.   

CESTY 
Nové či renovované cesty jsou řešeny podle své důležitosti. Hlavní západní cesta, která 
probíhá celou obcí je štětovaná, další přístupové cesty k objektům jsou rozvolněně 
vydlážděny z žulových kostek. Žulový lom se nachází nedaleko v 30km vzdáleném Tisu  
u Blatna. Okružní cesty, které jsou vedeny k drobným stavbám či vyhlídkám mají povrch  
z mlatu Parkdecor.  
 
MATERIÁLY 
Na novou zástavbu jsou použity především přírodní materiály odkazující na své okolí. 
Kombinováno je tak smrkové dřevo na fasádě a štuková omítka. 

INFORMAČNÍ CENTRUM  
Informační centrum je umístěno v těsné blízkosti kostela tak, aby bylo viditelné 
návštěvníkům hned po příchodu od parkoviště.  
Velkorysý předprostor budovy nabízí dostatečné místo pro shromažďování skupin  
i odpočinek na lavičce. 
 
Konceptem návrhu je rozdělení jednotlivých funkcí a umožnení průchodu do ovocného 
sadu. Informační centrum je tak přístupné ze všech stran a propojené se zázemím 
pro spolek Pod Střechou a průvodce. Vstupy na toaletu jsou skryté v průchodu, díky 
čemuž zůstává fasáda minimalistická.   
 
CENTRUM UMĚNÍ 
Centrum umění vzniká rozšířením původní stodoly o další budovu. Toto místo bylo 
zvoleno pro jeho vzdálenost od centra a přímou návaznost na rozlehlou krajinu.  
Funkce centra umění byla zvolena pro již několik let fungující grafický plenér Listy  
z Gasthausu. Ten se dnes odehrává v prostorách bývalého Schopfova hostince a je 
zakončen prodejní výstavou. 

Konceptem je vložení fukce uměleckého ateliéru do prostoru původní stodoly, který 
nabízí dostatečnou vzdušnost a volnost pro různorodé umělecké techniky. Pro potřeby 
ubytování mladých umělců je připojena nová budova. Propojení je dosaženo vložením 
komunikačního jádra, který díky prosklení propojuje exteriér ulice s vnitřním dvorem.
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