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Řešené území se nachází v blízkosti Cisterciáckého kláštera Osek, severním směrem od klášterní zdi oddělující hos-

podářkou část kláštera. Jedná se o velmi klidnou oblast v historickém jádru obce na pomezí dvou městských částí 

(Starého a Nového Oseka). Projekt pracuje s myšlenkou  založení nové osady  na místě  nevyužívané  prázdné plochy, 

která na řešeném území vznikla zbořením starého klášterního statku. Toto území vždy tvořilo společně s areálem 

bývalé textilní manufaktury jeden fungující celek a ačkoli se tato vazba v posledních letech začala ztrácet, lze jí stále 

číst a obnovit. Vzhledem k poloze areálu uprostřed zastavěného území je myšlenka nové výstavby zde zcela na místě 

a žádá si vhodného urbanistického doplnění. Osek je město jako stvořené ke klidnému rodinnému životu. Ačkoli je 

město malé, skýtá množství zajímavých míst ke každodenním procházkám. V současnosti je poptávka po bydlení 

rodin s dětmi v Oseku vysoká, ale volné kapacity především prostornějších bytů chybí. Z toho důvodu jsou za cílovou 

skupinu nově navržených bytů zvoleny právě rodiny s dětmi. Inspirací zde byly kolonie domů, které byly stavěny za-

městnancům pracujících v prvních manufakturách. Ačkoli v Oseku taková kolonie ve vazbě na manufakturu nevznikla, 

architektura takových domů přináší místu kýženou harmonii i potřebné prostory k bydlení. 

V případě historické budovy manufaktury bylo k obnově přistoupe-

no s citlivostí. Stavba byla očištěna o nevhodné zásahy z minulých 

let a naplněna odpovídajícím programem. Vzhledem k nedostatečné 

možnosti prozkoumání stavby jde spíše o akademickou úlohu, která 

má navodit atmosféru, kterou by místo po obnově mohlo získat.  

Vstupní podlaží by mohlo být tvořeno sály přizpůsobených různým 

expozicím. Majitel budovy je vášniví sochař a mohl by zde taktéž vy-

stavovat. Místnost naproti hlavního vchodu může fungovat jako kan-

celář, kterou lze projít do zahrad. Ty jsou komponovány organickou 

sítí cest a  ostrůvky, na nichž lze taktéž vystavovat umělecká díla. 

V přízemí manufaktury by měly být taktéž dochované klenuté stropy. 

Druhé podlaží už je navrženo jako zázemí pro správce manufaktu-

ry. Je zde byt správce tvořený prostornou halou, ložnicí a  kuchy-

ní s  jídelnou. Tento prostor je propojen s  obývacím pokojem. Nad 

kanceláří může být zděnými tenkými konstrukcemi vytvořena spíž, 

koupelna a prádelna. Zbytek patra je pojímán jako sochařský ateliér. 

Při obnově fasád půjde hlavně o  zachování pětiosého průčelí, vý-

měnu okenních otvorů za šestidílná, restaurování dveří s kruhovou 

plaketou, říms a plastických nároží.  V případě rekonstrukce bude 

jistě nezbytná oprava tesařského krovu s valbou a námětky.

Fasáda směřující do zahrady je v současnosti velmi silně poškozená 

a nachází se v havarijním stavu. Přes celou středovou část od stře-

chy až dolů vede hluboká prasklina. Otvory jsou různě vybourané, 

dveře provizorní. Jinak je fasáda členěná obdobně jako předcho-

zí, rozdíl je v  přidaných oken, které vedou do místností bytového 

příslušenství. Dveře do zahrady by mohly být prosklené, aby více 

lákaly hosty k návštěvě. 
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