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Architektonická koncepce v 
rámci územního plánu

Návrhu územního plánu musí předcházet představa o tom, jakým směrem by se 
město mělo ubírat, jaké jsou jeho priority, jak by mělo vypadat. Běžně se touto 
vizí zabývá strategický plán města, popisuje silné a slabé stránky, pokouší se 
definovat směr tak, aby spravované území fungovalo dobře jako celek. Zabývá 
se územím z hlediska demografie, ekonomie, sociologie, kultury a ekologie. 
Strategický plán se ale nezabývá městem z hlediska architektury. Proto jsme 
mezi běžné fáze zpracování územního plánu vložili novou fázi, která se pokouší 
definovat a popsat architektonické možnosti a problémy města bez ohledu na 
měřítka určená územnímu plánu. 

Architektonická koncepce popisuje architektonické hodnoty a problémy bez 
ohledu na jejich měřítka. Zabývá se malými plácky, dlážděním ulic a dává je 
do souvislosti s celkem města, vesnice i katastru. Pojímá problém – tedy celé 
území Hostomic – celistvě. Obdobně jako doktor nemůže příčiny bolesti hlavy 
hledat pouze v hlavě, ale musí uvažovat o těle celém. 

V předkládané architektonické koncepci se samozřejmě zabýváme tématy, která 
jsou obsažena i v územním plánu, ale domýšlíme je do důsledků a pokoušíme 
se ukázat a vysvětlit jejich možné dopady. Obráceně ale také ukazujeme, čeho 
je možné dosáhnout, aniž by se to dotklo návrhu územního plánu například tím, 
že upravíme vstup na hřbitov. 

Architektonická koncepce není závazný dokument. Je především popisem 
kvalit a problémů, které jako architekti považujeme za důležité. Naznačujeme 
jejich možná řešení a pokoušíme se vysvětlit důvody našich rozhodnutí. 
Architektonická koncepce může být zdrojem inspirace pro další nakládání s 
vaším městem. Ač není závazným dokumentem, je podkladem k zpracování 
návrhu územního plánu a celá řada tezí zde obsažených mohou být v územním 
plánu zakotveny.

toto je 
moje mesto
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Mapa širších vztahů s vyznačením řešeného katastrálního území.

Usazení Hostomic v krajině

Hostomice jsou malé město. Jejich krása a dobrý rozvoj nestojí na 
velkých gestech a rozsáhlých rozvojových plochách, stojí, přiměřeně 
jejich velikosti, na zachování a podpoře stávajícího a obezřetném rozvoji 
nového. Na to ovšem uzemní plán sám o sobě nestačí. Jeho úkolem je v 
případě Hostomic především vymezit hranice sídla a přiměřené plochy 
k rozvoji, vypořádat se s problematickou otázkou obchvatu města a 
určit charakteristické části, které si žádají samostatnou pozornost. 
To jaké domy se budou v Hostomicích stavět a hlavně jak bude 
pečováno o veřejné prostory, které nejsilněji ovlivňují naše vnímání 
města, už ovšem v rozlišovacích schopnostech územního plánu není.
(Můžeme chytře vymezit rozvojové plochy, ale hrozí, že budou zasaženy 
kobercovým náletem banality a chytré bude překryto ošklivým. Je 
třeba zabývat se i drobnějším měřítkem). Proto nezůstáváme pouze v 
obvyklých souvislostech územních plánů, ale promítáme do urbanismu 
i souvislosti nejkonkrétnější –  blízké lidskému měřítku a každodenní 
lidské zkušenosti. Město je převážně vnímáno svými obyvateli z 
horizontu chodce, nikoli v souvislostech nadregionálních. Ty vnímáme 
zprostředkovaně skrze konkrétní místa či situace, které jsou jejich 
dopadem, například skrze železniční násep či automobilovou zácpu, ve 
výsledku tedy působí stejně jako vyústění kanalizace do strouhy nebo 
zahrádka před hospodou, jen jejich změna je složitější. Je potřeba dbát 
o obé.
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Charaktery míst

Pochopení charakteru místa je klíčové pro jakékoliv navrhování prostoru. 
Určování a navrhování charakteru míst je niť, která prostupuje celým 
dokumentem, ať už se jedná o střed města, krajinu, rozhraní města a krajiny, 
cesty ve městě i v krajině a místa, řekněme malé zapamatovatelné body, podle 
kterých se člověk orientuje, aniž by si to uvědomoval. 

Termín „aniž by si to člověk uvědomoval“ je důležitý. Charakterem míst 
se nezabýváme pro nic za nic. Charakter místa totiž predikuje, vyvolává 
konkrétní jednání lidí. Přichází-li k vám, dejme tomu, někdo na návštěvu, a u 
vás doma to vypadá (má charakter) jako nádražní hala, můžete od svého hosta 
automaticky očekávat chování člověka toulajícího se nádražní halou. Pokud 
v obýváku nonšalantně odhodí na zem nedopalek cigarety, není to jeho omyl. 
Jeho omyl něco vyvolalo. Za obývák si dosaďte, co potřebujete  – Tyršovo 
náměstí, Pivovarská a Nádražní ulice, potok Chumava ..., charakter je možné 
nejen pochopit, ale i navrhovat. 

Pokud tedy chceme ve výsledku dosáhnout určitého typu chování lidí, bez 
nátlaku, zcela samozřejmě a podvědomě, musíme vystihnout charakter místa, 
které takové jednání vyvolává. Vystihneme-li správný charakter místa, nebo 
pokud řekněme napravíme či navrhneme existující charakter směrem k 
požadovanému, zabráníme umělému tlaku a verbálním omezením (výstražné 
cedule aj.) a vyvoláme přirozené chování lidí v odpovídajícím prostředí. 
Když například projíždíte centrem malých francouzských nebo italských měst, 
charakter místa vám napoví zpomalit na třicítku; to je jeden z mnoha příkladů, 
co lze charakterem místa dosáhnout. 

Co jsou Hostomice

1 První zvláštností, která člověka napadne 
při pohledu na katastr Hostomic a hlavně 

mapy města Hostomic, je kvalita krajiny v 
katastru, (i krása krajiny navazující na katastr), 
a velikost náměstí Hostomic. O krajině bude řeč 
v následujících kapitolách tohoto dokumentu, 
pojďme se tedy věnovat charakteru klíčových míst 
města.

4 S podobným problémem se potýká Nádražní 
ulice. Změna jejího charakteru zde cílí opět 

na její městskost a připojení charakteru náměstí. 
Důvody však více souvisí s její dosavadní 
přehledností a trivialitou, ze které vyplývá 
bezohledné chování automobilistů. Při příjezdu 
do města je ulice svým charakterem nenutí vůbec 
k ničemu. Odhadujeme, že řidiči instinktivně 
zpomalují rychlost až na náměstí. Chodců se 
ulice týká také, ale tentokrát spíše obráceně. Od 
kraje města do centra. Ulice Nádražní by mohla 
být přirozenou a příjemnou pěší trasou od nové 
zástavby v severozápadním cípu Hostomic směrem 
na náměstí.

7Nové schéma zobrazuje stav, kterého by bylo 
třeba dosáhnout. Charakter centra je třeba 

chápat jako kříž Tyršova náměstí a ulic Pivovarská 
a Nádražní. Není to samoúčelné. Tento kříž svým 
dosahem pokrývá prakticky celý půdorys města a 
vyjma lepší prostorové orientace s sebou přináší 
i dříve zmiňovanou změnu charakteru – tedy 
předpoklady určitého chování a rozvíjení určitých 
aktivit ve vyznačené oblasti. Hierarchie veřejného 
prostoru v Hostomicích chybí.

2 Náměstí je skutečně velké. Ačkoliv je jeho 
ústředním motivem park a domy na náměstí 

mají většinou jedno až dvě patra, má náměstí 
kupodivu kompaktní městský charakter. Náměstí 
vykazuje několik základních chyb. Chyby se 
netýkají náměstí jako takového, ale vzhledem ke 
své velikosti představuje nevyužitý potenciál stát 
se pojítkem města. Jsem-li na náměstí, přijedu 
na náměstí náhle a stejně tak náhle ho opouštím. 
Obě ulice kolmo křižující náměstí (Pivovarská 
a Nádražní) nedávají svým charakterem předem 
tušit, že se blížíme do samotného centra obce. 
Ještě horší vlastností náměstí je fakt, že pokud zde 
stojím, netuším, kam a kudy se vydat dál, kde se 
nachází něco důležitého. 

5 Na obrázku je vidět malá změna vymezená 
zelenou barvou. Místem s charakterem centra 

už není jen náměstí, ale dvě hlavní ulice které jej 
křižují. Zelená barva neznamená, že se změny 
charakteru dá dosáhnout prostým vysázením 
stromořadí. Prostředků je více, jsou relativně 
drobné a hodně záleží na jejich součinnosti. 
Zúžení vozovky, rozšíření chodníků, důraz na 
kvalitu povrchu chodníků, přesné vymezení 
parkovacích míst, osazení městským mobiliářem. 
Princip je jednoduchý: město neuhýbá silnici, ale 
naopak jí stiskne, a vytvoří ze silnice ulici.

8   Podívejme se na mapu hostomického kříže 
ještě jednou bez nápovědného červeného 

ohraničení. Kam sahá kříž na jihozápadě? Do 
místa o kterém návštěvník náměstí dříve nevěděl, 
že leží tak blízko. Na severu? K nově postavenému 
developmentu. Z náměstí na západ? Úpravou 
území kolem hřbitova se dosáhne principiálně 
stejného efektu jako u ulic Pivovarská a Nádražní. 
Společným jmenovatelem všech změn páteřních 
komunikací by tedy měla být nejen orientace, 
ale i dostupnost nově vybudovaných obytných 
čtvrtí a rozvojových ploch tak, aby nedocházelo 
k jejich vyčlenění ze struktury města. V oblastech 
vyčleněných ze struktury města automaticky 
nastávají degenerativní změny nebo stagnace. 
Ulice může být bez problému hliněná, veřejné 
prostranství neexistuje, stejně tak jako není důvod 
navazovat sousedské vztahy. Mluvit o neduzích 
satelitního bydlení ve městě velikosti Hostomic 
je opravdu luxusem. Satelit této velikosti je omyl 
z nedbalosti. Struktura kompaktního města je jen 
jedna. Můžeme mluvit pouze o různé kvalitě a tu 
upravovat.

3 Problém „nedůležitosti“ se nejvíce týká ulice 
Pivovarská. Na náměstí nevím, že ujdu-li pět 

minut chůzí, najdu jakési „druhé Hostomice“ 
– poetické, jejichž charakter poměrně zásadně 
určuje říčka Chumava a jejichž subcenterem 
se pravděpodobně stane neformální náměstí 
kolem pivovaru a rybníku „Greifák“. Úkol je 
tedy zdánlivě jednoduchý. Vtisknout Pivovarské 
ulici podobný charakter, jako má (a po úpravách 
bude mít) hostomické náměstí. Charakter ulice 
určí chování automobilistů při vjezdu do města 
i orientaci a chování chodců směrem z náměstí 
do spodní části Hostomic. Navrhovaný charakter 
ulice je lépe vidět na následujících fotografiích. 

6 Schéma ukazuje nynější chápání rozsahu 
centra města. Lépe řečeno části města, kde byl 

doposud kladen důraz na „městský“ charakter. 
Jeho hlavním problémem není samotný rozsah, 
ale fakt, že nedosahuje na části města, na které je 
nezbytné z mnoha důvodů dosáhnout.

9 Na jihozápadě se nachází velmi důležitá část 
Hostomic. Pracovně ji nazýváme Benátky. Je 

to sice poetické a možná přehnané označení, ale 
označujeme jím skutečně poetickou a kvalitní část 
Hostomic. Pokud ji chci zahrnout do „rozvrhu 
města“, musím se k ní nejprve nějak přirozeně 
dostat. Není se třeba bát. Oblast kolem říčky 
Chumavy se nestane rušnou turistickou oblastí 
a stejně tak není potřeba budovat přístav pro 
gondoly. Cíl je prozaičtější. Evropská města bojují 
o svůj přirozený růst a tedy ukazují: „U nás je 
dobré žít“. V tomto ohledu je oblast hostomických 
Benátek příkladem spokojeného života. To, že 
jsou rozvojové plochy Hostomic navrženy jinde, je 
vedlejší. Existuje totiž faktor jistého očekávání, že 
pokud je město příjemné pro život, spirála všech 
jeho částí se bude otáčet směrem ke kvalitě a ne 
naopak.
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Navrhovaný charakter Pivovarské ulice – zúžení vozovky, rozšíření chodníků, nový povrch chodníků, stromy na jedné straně vozovky Navrhovaný charakter Pivovarské ulice

Pivovarská ulice dnes Pivovarská ulice dnes



re:hostomice / architektonická koncepce pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň / re: architektonická platforma / 201312 re:hostomice / architektonická koncepce pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň / re: architektonická platforma / 2013 13

Chumava v Hostomicích

Důležitým prvkem, ke kterému máme povinnost se vyjádřit, je fenomén 
vody ve městě. Voda přináší do města vždy něco dalšího a většinou 
to bývá větší rozmanitost a kvalita prostředí pro život. Město rozšíří 
škálu rejstříku kvalit, které ho tvoří. Vyjma náměstí, ulice, domů... se 
městotvorným prvkem stane voda. Nedávno provedenou regulaci říčky 
Chumavy považujeme v tomto ohledu za promarněnou příležitost. 
Nechceme být snílky a z estetických důvodů vystavovat město Hostomice 
rizikům povodní. Zároveň víme, že regulace se dá navrhnout i jinak. Na 
fotografiích a schématech naznačujeme její možný směr. Skutečný návrh 
je otázkou samostatného projektu, který by jednak vyloučil riziko povodní, 

ale zároveň by z Chumavy v Hostomicích neudělal rychlo-tekoucí strouhu 
(která posunuje problém povodní o několik kilometrů dál). Netvrdíme, 
že zítra mají přijet buldozery. Dokument, který zpracováváme, je 
dlouhodobou vizí. Navrhujeme tedy výše zmiňovanou regulaci přehodnotit 
a v dlouhodobém plánu se pokusit o jiné řešení. Koryto řeky odolávající 
povodním musí být samozřejmě striktně vymezeno, ale skutečná kyneta 
říčky by měla mít přírodě bližší charakter. S těmito úpravami je také 
spojen návrh koryta řeky a jejího bezprostředního okolí. Mělo by opět dojít 
k možnosti kontaktu s vodou (možnosti sejít po schodech, meandrování a 
podobně).

Nádražní ulice dnes

Navrhovaný charakter Nádražní ulice
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Hodnotná místa Hostomic poškozená nevhodnou regulací Chumavy r. 2010 Hodnotná místa Hostomic v okolí Chumavy, kterých se regulace nedotkla 
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Voda v intravilánu města – 
příklady možných řešení 

I v nejstísněnějších 
podmínkách lze najít 
řešení. 

V extravilánu a v intravilánu jsou na 
vodní toky, jejich charakter i případnou 
revitalizaci kladeny rozdílné požadavky. 
Zatímco mimo město je prioritou obnova 
přírodě blízkého charakteru, kdy dochází 
k rozlivu do nezastavěných niv, ve městě 
je nejdůležitější ochrana domů před 
povodněmi. Při revitalizacích se tedy 
kapacita koryt uvnitř města zachovává, 
nebo ještě zvyšuje. I v nejstísněnějších 
podmínkách lze najít řešení. 

Ve stísněných podmínkách zástavby často 
není možné vodní tok výrazněji rozvolnit. 
Pak jsou vítána alespoň dílčí rozšíření 
koryta a posílení tvarové členitosti jeho 
konstrukcí. Pokud výchozí stav (první 
obrázek) představuje koryto uzavřené 
mezi dvěma zdmi, se dnem opevněným 
betonovými deskami a s prahy ve dně, 
vytvářejícími migrační překážky, pak je 
přínosem alespoň změna charakteru dna 
na přírodní (druhý obrázek). Čím více 
dovolí prostorové podmínky a finance (další 
obrázky), tím lépe. 

Při regulacích a revitalizacích se snažíme 
trvale zavodněnou část koryta (kyneta) 
navrhovat pokud možno mělkou a plochou 
tak, aby i v době sucha umožnila vznik tůní 
a mohla se chovat jako zamokřený pás.

citace z práce “Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam 
v ochraně před povodněmi” ing. Tomáše Justa

33

3. SPECIFIKA INTRAVILÁNOVÝCH REVITALIZACÍ

3.1 Různé požadavky na vodní toky ve volné krajině a v zástavbě

Při revitalizaci vodního toku ve volné krajině je prioritou obnovení jeho přírodě blízkého 
stavu. To zpravidla představuje nahrazení velkého, napřímeného, hlubokého a velmi 
kapacitního umělého koryta korytem podstatně menším, mělčím a členitějším. Často je takové 
revitalizační koryto výrazně zvlněné, což navozuje podmínky přirozené meandrace. 
Významným cílem bývá tlumení průběhu povodní – malé a členité koryto podporuje dřívější 
a rozsáhlejší rozlévání povodňových průtoků do nivních území.  

Naproti tomu v sídlech je na prvním místě požadavek protipovodňové ochrany zástavby. 
Revitalizace pak je pojata jinak než ve volné krajině. Členitějších, přírodě bližších tvarů
koryta je většinou třeba dosahovat, aniž by se při tom zmenšovala jeho průtočná kapacita. 
Naopak často je potřeba povodňovou průtočnou kapacitu zvětšit. Pak se uplatňuje úloha, 
zvaná povodňové rozvolnění. Povodňové koryto se zkapacitňuje rozšiřováním do 
rozvolněných tvarů, které umožňují rozvoj přírodě blízkých prvků. Někdy se protipovodňová 
ochrana zastavěných území posiluje budováním dodatečných průtočných kapacit, různých 
paralelních koryt, povodňových ochranných koryt nebo povodňových průlehů. Pokud jsou 
tvary těchto koryt blízké přírodě, jedná se rovněž o revitalizační prvky. V Německu existují 
také případy, kdy povodňové ochranné koryto, postavené v minulosti v technickém pojetí, 
bylo následně revitalizováno upravením do přírodě bližších tvarů (například Landshut 
v Bavorsku).   

Obr. 36 Různé požadavky na vodní toky a jejich revitalizace ve volné krajině a v zastavěném 
území. Ve volné krajině je prioritou obnova přírodě blízkých poměrů, za nichž dochází 
k tlumivým rozlivům povodní do nezastavěných niv. Tomu odpovídají mělká, málo kapacitní a 
členitá koryta. V obcích a městech je na prvním místě ochrana zástavby před povodněmi, při 
revitalizacích se tedy kapacita koryt zachovává nebo ještě zvětšuje.  
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Obr. 82 Srovnání ploché a hluboce zaříznuté kynety – proč volit plochou kynetu: 
A: Běžný průtok 
V ploché kynetě široká vodní hladina, rozvoj příbřežních mělčin, členitá struktura plochého a 
širokého dna. V okolí se udržuje vysoká hladina nivní vody. V zaříznuté kynetě užší hladina i 
dno, není prostor pro rozvoj mělčin. Kyneta odvodňuje okolní plochy.  
B: Větší průtok (na obrázku naznačeno kapacitní plnění koryta, šipky znázorňují příčné 
složky proudění)
V ploché kynetě se podélné ani příčné složky proudění nesoustřeďují do tak velkých rychlostí 
jako v kynetě hluboce zaříznuté, u které pak může docházet k výraznějšímu vymílání, včetně
velmi rizikového vymílání do hloubky.  
C: Malý průtok 
 Plochá kyneta se nadále chová jako poměrně široký zavodněný pás, dlouho se v ní udržuje 
tvarově a hydraulicky členitý zavodněný průřez a jeho ekologické funkce. V zaříznuté kynetě
se úbytek průtoku výrazněji projevuje na ztrátě hloubky vodního sloupce, zesiluje 
odvodňování okolních ploch.  
D: Sucho, spojitost průtoku přerušena 
Plochá kyneta se může ještě dále chovat jako zamokřený pás, v tůňových prohlubních ve dně
se ještě nějakou dobu udržuje voda. Toto prostředí umožňuje přežití řadě vodních organismů. 
Hluboce zaříznutá kyneta, v jejímž dně nebyl prostor pro rozvoj tůní, vysychá.   

Neúspěšná revitalizace potoka 
v Hostomicích

Pozitivní příklady odjinud

Požadavky na řešení koryt vodních toků v zastavěném území:
1. Průtočná kapacita a stabilita koryt, potřebná pro ochranu zástavby.
2. V daných podmínkách největší možná ekologická hodnota.
3. V daných podmínkách co nejlepší vzhled 
a co největší pobytová hodnota.

Vícefunkční využití říčního prostoru. Rekreace u řeky.
Vodní tok = živá osa obce.

Říční prostor - součást městských parkových úprav. 

76

Obr. 96 Heiligenstadt v Bavorsku. Koryto 
říčky v historickém středu města je 
vymezeno nábřežní stěnou a zdivem 
domů. Nicméně dno zůstává přírodě
blízké, kamenité. Díky tomu je členité. 
Případné změny ve struktuře dna, 
způsobené většími průtoky, nemusejí 
ohrožovat jeho funkci a stabilitu. 
Členitost a zároveň stabilita koryta byla 
v tomto případě posílena přirovnávkou 
velkých kamenů k patám stěny a zdí (na 
snímku cca z roku 2005 pokryto 
vegetací).  

Obr. 97 Desná v Tanvaldu měla dříve vydlážděné 
i dno. Prodělala však zajímavou renaturaci – 
dláždění dna se rozpadlo a bylo spontánně
nahrazeno přírodě blízkou kamenitou strukturou. 
Na březích se zatím neprojevuje ztráta stability. 
Ne všude se ale vyskytuje odolné kamenité podloží 
a takový vývoj se obejde bez ohrožení stability 
břehových zdí. Obrázek zachycuje i jiný problém 
našich vodních toků – invazi rostliny křídlatky 
japonské.  

16

V této situaci se objevuje nový typ vodohospodářského řešení, který sleduje současně několik 
cílů. Zlepšit podmínky průběhu povodní v daném sídle, zlepšit ekologický stav vodního toku 
a podpořit pobytové a rekreační využití prostředí vodního toku a jeho okolí. Takové řešení se 
může označovat pojmem intravilánová revitalizace nebo přírodě blízká protipovodňová
úprava vodního toku v zastavěném území. Tato opatření se nemusejí týkat jenom 
samotných zastavěných území. Přiměřeně je třeba řešit také úseky na horních a dolních 
okrajích obcí a měst.    

Revitalizačně pojaté protipovodňové úpravy se snaží, nakolik je to ve stísněných podmínkách 
sídel možné, vodním tokům opět vracet alespoň část jejich prostoru – dílem pro zvětšení 
povodňové průtočnosti, dílem pro obnovu ekologicky žádoucí členitosti. Odtud jedna ze 
základních úloh intravilánových revitalizací – rozvolňování vodních toků do přírodě
bližších tvarů. Tento pojem je odvozen z německého prostředí, kde úlohy tohoto druhu dnes 
patří k základním vodohospodářským opatřením – „Hochwasserfreilegung“.  

Obr. 15 Potok Lauterbach v Bad Staffelstein v Bavorsku prodělal protipovodňovou a 
revitalizační úpravu v roce 1998. Do jeho dostatečně kapacitního povodňového průtočného 
koridoru, který proti okolní zástavbě vymezují architektonicky řešené zdi, se dnes vejde 
přírodě blízká kyneta pro běžné průtoky, parková úprava se vzrostlými stromy a vycházková 
cesta.  
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Obr. 94 Tento úsek potoka ve středu městečka Bad Staffelstein je částečně zavzdutý. Vyplnění 
potočního profilu vodou zvětšuje v tomto případě jeho hodnotu jako stanoviště vodních 
živočichů, hlavně ryb. Vzdouvací prvky by ovšem neměly tvořit migrační překážky. A 
v zavzdutém úseku nutno počítat s vydatnějším usazováním splavenin. 2005 

4.8 Konstrukce kynety tuhá, nebo tvárná? 

Při revitalizacích vodních toků ve volné krajině lze celkem jednoznačně říci, že kyneta by 
měla být po vzoru přírodních koryt dynamická, přirozeně proměnlivá. Konstrukce použité 
k vytvoření kynety by neměly být výrazněji tužší než zeminové či horninové prostředí, 
v němž by v daném místě bylo vyvinuto přírodní koryto. Kynety provedené jako tuhé krusty 
nebo tuhé konstrukce stupňů či přehrážek představují v tvárném prostředí zemin vždy 
cizorodý prvek. A to nejen z hlediska morfologického, ale také technického. Vždy existuje 
riziko špatného přizpůsobování tuhé, netvárné konstrukce změnám okolního prostředí, které 
tak tuhé není. Četné destrukce podemletých krustových opevnění koryt, stupňů a podobných 
objektů jsou toho dokladem. I to je důvod, proč při revitalizacích odmítat jezy a stupně a 
nahrazovat je například kamennými dnovými rampami nebo skluzy.  

Úprava řeky Chumavy v intravilánu Hostomic je kritizována jak 
vodohospodářskými odborníky, tak veřejností. My se k této kritice přidáváme 
a doporučujeme nepokračovat v duchu těchto úprav. Považujeme za zásadní 
využít možností, které říčka do města vnáší. Nechceme ji vnímat pouze jako 
zdroj rizika a ohrožení našeho majetku. 

cit. Ing. Tomáš Just: 
Předlažďování technicky upravené Chumavy v Hostomicích na Berounsku. 

Kupodivu ještě v roce 2010 probíhá stavba, která jde proti duchu zlepšování 
ekologického stavu vodních toků v intravilánech. Vydláždění úzké a hluboké, 

geometricky pravidelné kynety a vytvoření postranních jalových berem je 
zdůvodňováno potřebou koncentrovat malé průtoky, a tím omezit ukládání 
splavenin. Ovšem tento efekt je vzhledem k častému výskytu prudkých 
povodňových průtoků, schopných koryto pročišťovat, relativní, a nevyvažuje 
proměnu potoka ve strouhu. Protipovodňová ochrana zástavby se tímto 
řešením příliš nezlepší. V Hostomicích by už bylo vhodnější (a levnější) 
opravit jen starou technickou úpravu koryta, která mu alespoň ponechávala 
široké, vodou smáčené dno, než dláždit úzkou, geometricky pravidelnou 
kynetu. Peníze z veřejných prostředků by se neměly vydávat na posilování 
ekologické degradace koryt vodních toků, zvláště když to ani nepřináší 
výraznější vodohospodářské efekty. 

Potok Lauterbach v Bad Staffelstein, Bavorsko - úprava z r. 1998

Bad Staffelstein, Bavorsko

Bad Staffelstein, Bavorsko

Heiligenstand, Bavorsko
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Obr. 87 Předlážďování technicky upravené Chumavy v Hostomicích na Berounsku. Kupodivu 
ještě v roce 2010 probíhá stavba, která jde proti duchu zlepšování ekologického stavu vodních 
toků v intravilánech. Vydláždění úzké a hluboké, geometricky pravidelné kynety a vytvoření 
postranních jalových berem je zdůvodňováno potřebou koncentrovat malé průtoky, a tím 
omezit ukládání splavenin. Ovšem tento efekt je relativní vzhledem k častému výskytu 
prudkých povodňových průtoků, schopných koryto pročišťovat, a nevyvažuje proměnu potoka 
ve strouhu. Protipovodňová ochrana zástavby se tímto řešením příliš nezlepší. 

  

Obr. 88 V Hostomicích by už bylo vhodnější (a levnější) jenom opravit starou technickou 
úpravu koryta, která mu alespoň ponechávala široké, vodou smáčené dno, než dláždit úzkou, 
geometricky pravidelnou kynetu. Peníze z veřejných prostředků by se neměly vydávat na 
posilování ekologické degradace koryt vodních toků, zvláště když to ani nepřináší výraznější 
vodohospodářské efekty. 
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Představte si, že jednotlivá města a vesnice spolu s krajinou jsou vaším domem 
se zahradou. Přicházíte k němu hlavním vchodem, má však i další menší dveře, 
kterými přicházíte ze zahrady. 
Na sousedním schématu vyznačujeme u jednotlivých sídel: hlavní vstupy , vstupy 
propojující město s okolní krajinou .
V mapě vyznačujeme i hodnotná místa, která v jednotlivých sídlech tvoří pomyslnou 
zapamatovatelnou síť bodů ovlivňující orientaci, prostupnost a kvalitu veřejného 
prostoru.

Hodnotná/malá místa jsou tím, s čím přichází člověk do přímého kontaktu. 
Hodnotným/malým místem může být náměstí, stejně dobře jako malá pěšina 
propojující město se záhumenkem, rybník a domy rostoucí přímo z něj, i strouha 
se stromořadím, hřbitovní zeď či plácek na fotbal. Může jím být téměř cokoli, co 
má výrazný charakter. Jsou to místa, stavby, panorama či výhledy, skrze které si 
město pamatujeme. Tvrdíme, že právě tato místa jsou skeletem, který město drží 
pohromadě.

Vybavte si chvíli, kdy přijíždíte k Hostomicím, moment, kdy se před vámi objeví 
silueta města a za chvíli rozeznáváte první domy. Jakým způsobem na vás město 
působí? Co je pro tato místa charakteristické?

Koncepce hodnotných míst 
a nových vstupů  

Hostomice a Lštěň

  prostranství v nové zástavbě vymezené regulačním plánem
 prostranství u vstupu od Bezdědic 
 vstup na hřbitov a přilehlý park
 Tyršovo náměstí
 ulice Nádražní
 kaplička u rozcestí
 ulice Pivovarská s prostranstvím před pivovarem
 Hostomické benátky
 místo u rybníku v Rybnicích 
 Malé náměstí
 nároží ulice Bubenické 
 křižovatka ulic Hátka, Na Hřibu, Šiřoká
 vstup od Lštěně kolem rybníku  
 malá prostranství v nové i stávající zástavbě
 nové rozcestí
 nové vstupní místo

17   upravné vstupní místo
18  ulice Malostranská a místo před dvojcí lip
19  prostranství kolem rybníka s výhledem na Hostomice
20  kaplička ve Lštěni
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Je sice nejmenší ze čtveřice Hostomice, Radouš, Bezdědice, Lštěn, ale 
poskytuje nejkrásnější výhled do kraje. Přehlíží zbylou trojici. Výhled a místa 
výhledu jsou tedy pro Lštěň tím nejtypičtějším. Výhled od dětského hřiště a 
rybníka, výhled ze zpustlého sadu při silnici 114.

Hostomice 

Lštěň 

Přejedete-li za Bezdědicemi můstek přes Chumavu a minete odbočku k Rokli, 
otevře se před vámi výhled na Hostomice. Z velké části tvoří tuto hranu města 
nová zástavba. Její charakter však nenabízí nic jiného, než typický vzhled 
novodobých předměstí. Soukromé zahrady bezprostředně sousedící s polem 
neobohacují místo o žádnou přidanou hodnotu, naopak vytváří při příjezdu 
uniformní bariéru v pohledu. 

Abychom toto území obohatili o rozmanitější veřejný prostor, vymezujeme v 
předpolí nové zástavby území, na kterých bude výstavba podmíněna návrhem 
regulačního plánu (viz kapitola Rozvoj – zástavba Pod hřbitovem). Zároveň 
tuto hranu města doplňujeme o nové vstupní místo , které naváže na novou 
polní cestu do Bezdědic (viz kapitola Prostupnost krajinou). Nová cesta 
prováže tuto část města s okolím a nabídne výhled do krajiny. 

Po příjezdu do Hostomic mineme vstup na hřbitov.  Místo, kde dnes také 
ústí jediná přístupová cesta k novému developmentu. Tento prostor by však měl 
nabídnout i klidné předpolí hřbitova. Návrhu úpravy prostranství věnujeme 
prostor na dalších stránkách. Návrh je spjat s řešením celého území U 
hřbitova. Řeší možnosti dalších vjezdů do developmentu, zklidnění dopravy v 
předpolí hřbitova a zdůraznění přiléhajícího parku. 

Mezi nejvýznamnější místa patří bezesporu Tyršovo náměstí  spolu s 
ulicemi, které ho kříží  . V jejich okolí jsou Hostomice městem a zároveň 
tu najdeme místa, která přitahují přítomnost lidí. Intimní protiváhou náměstí a 
hlavních ulic jsou „Hostomické Benátky“ lemující koryto Chumavy.  Úzká 
pěšina okolo Graifova rybníka, ústící v prostranství na rohu Bubenické ulice, je 
toho příkladem.  Za mostem se Bubenická ulice rozšiřuje v Malé náměstí 
, kterému dnes ale dominují kontejnery tříděného odpadu. Obě prostranství trpí 
nejasnými hranicemi, rozlívajícími se mezi domy. Je jim potřeba dát přesnější 
kontury, upravit povrchy a citlivě zvolit materiály, které místa pozdvihnou, 
zároveň mu ale neuberou na autenticitě. 

Samostatným tématem jsou malá prostranství, která dnes málokdo považuje za 
příjemná, která v sobě ale skrývají potenciál stát se významnými místy. Nároží 
se stromem, pod jehož stínem si lze sednout na lavičku a pozorovat okolí působí 
jinak, než asfaltová plocha, kde není jisté, zda chodec nepřekáží projíždějícím 
autům. Ve stávající zástavbě je to například nevlídná asfaltová křižovatka ulic 
Hátka, Široká a Na Hřibu , ale i prostranství v Rybnicích s navážkou před 
rybníkem .
 
V širším kontextu jsou tato místa pomlkami v zástavbě, která rytmizují pohyb po 
městě. Doplňují „mentální obraz města“ o zapamatovatelné body. Napomáhají 
orientaci a ovlivňují, jak se ve městě cítíme. Jsou-li tato místa přátelská 
(chápejme upravená tak, že nabízejí jasně čitelné prostředí, kde se člověk může 
zdržet, aniž by se cítil nepatřičně), lidé si k nim snadněji vytvoří vztah. Tato 
místa mezi sebou vytvářejí vzájemně provázanou síť. Má-li se nová zástavba 
stát součástí již existujícího města, je nutné ji prostřednictvím podobných 
malých míst  sestávající sítí provázat. 

Dalším tématem jsou místa vstupní. Ty související s návrhem nových cest  a 
akcentováním stávajících míst 17  na rozhraní města a krajiny. 
Cestu z Rybnice doplňujeme o rozcestí , které naváže na navrhovanou cestu k 
Malostranské ulici 18  . Ze směru od Lštěně pak vzniká nové vstupní místo 
u rybníka.
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Hlavní rozdíl mezi Radouší a Bezdědicemi tkví v tom, že přes Bezdědickou 
náves vede významná silnice 114, zatímco radoušská náves je tohoto provozu 
prosta. To zcela zásadně určuje charakter, které návsi mají. 
Bezdědická náves je rozdělena ve dví a drobná důležitá místa jsou u kostela a 
rybníčku a na druhé straně u zastávky a dětského hřiště. Náves v Radouši je 
samozřejmě možné vnímat podobně – u rybníčku, u hospody, u pomníku, ale 
principiálně se jedná o zcela odlišnou situaci, kdy je pohyb po celé návsi tak 
přehledný, pomalý a nefrekventovaný, že ji můžeme chápat jako jedno místo. 

Bezdědice budou vždy vsí, která je navěšena na linku silnice 114, zatímco 
Radouš je klidný celek, kterého se „stočtrnáctka“ pouze dotýká a v budoucnu 
ho pravděpodobně zcela mine. 

Obě vsi mají své dominanty, jednou kostelík s farou, podruhé kopeček s 
kamenem republiky, i místa profánních radostí – koupaliště a hřiště.
 

21  náves s kapličkou v Radouši
22  prostranství před hospodou
23   okolí rybníka s lavičkou 
24  louka ohraničená stromořadím
25  vyhlídka s pamětním kamenem
26  vyhlídka za Radouší
27  koupaliště
28  náves s dětským hřištěm
29  kostel na Nebevzetí Panny Marie
30  prostranství u vjezdu 
31  prostranství s hřištěm

Bezdědice s 
Radouší

21

22

24

23

26

28 29

30

31

25

27
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Doprava

Průjezd obcemi a obchvat

NávrhStav

Nerovnováhu vnáší do území především silnice II/114 propojující Radouš, 
Bezdědice a Hostomice, ale také dálnici D5 a rychlostní silnici R4. Silnice 
II/114 tak slouží jako “3. obchvat Prahy.” Z toho plynou intenzity dopravy, 
které místní vnímají oprávněně nelibě. Jako řešení byl navržen 5 km dlouhý 
obchvat, který začíná u nádraží Neumětely a končí před samotou U Budilů. 
Otázkou je, zda je toto řešení realistické a zda pozitiva, která přináší, převáží 
nad možnými negativy. 

Zatímco Radouš a Bezdědice jsou vsi, do kterých mnoho aut nejezdí, Hostomice 
jsou městem na křižovatce dvou velkých cest. Městem, kam mnoho řidičů míří 
za prací či za službami, nebo se jen zastaví na oběd při projíždění, nebo při 
zásobování místní továrny. Město z dopravy částečně žije, ale pokud doprava 
obtěžuje, musíme s ní něco udělat. Řešením nemusí být dopravu prostě vymístit, 
může jím být její upravení, zpomalení, zpřehlednění a ukáznění. 

Intenzita dopravy v Hostomicích (dle dopravního průzkumu z května tohoto 
roku přes 3000 vozidel denně, z toho ale „pouze” 60% je tranzit) odpovídá 
hodnotám, kdy obecně může být účelné obchvat realizovat. Jedná se ale o 
spodní hodnotu, a vzhledem k finanční náročnosti akce (délka 5 km) se obchvat 
Hostomic velmi pravděpodobně nestane prioritou pro zodpovědné úřady a 
realizaci tedy nelze očekávat. Proto musíme připravit opatření na stávající 
trase. 

Negativem není doprava jako taková, ale její konkrétní projevy. Pojďme se 
tedy zaměřit na ně a navrhnout přiměřená jednotlivá opatření pro uklidnění, 
zpomalení a bezpečná křížení. 

Konkrétně považujeme za důležité uklidnit křižovatku před městským úřadem, 
z které jsou komplikovaně zásobovány výrobní areály na severovýchodě města. 
(Sem denně míří 12 návěsových a 50 – 100 ostatních nákladních vozů). V 
případě rozvoje této lokality se čísla samozřejmě zvýší. Proto navrhujeme tyto 
areály zásobovat z nové ulice vedoucí od nádraží k čerpací stanici a zároveň 
uzavřít ulici Nádražní pro nákladní dopravu, což bude mít i příznivý efekt 
na náměstí. Nákladní vozy budou projíždět téměř výhradně přímo a odpadne 
komplikované odbočování na křižovatce před městským úřadem. 

Rizika obchvatu jsou: Útlum služeb (to zažila v poslední době např. Bělá pod 
Bezdězem). Předělení krajiny novou komunikací, po které jezdí auta většinou 
přes povolených 90+ km/h a odřezávají tak obec od krajiny, což bude vždy 
necitlivý zásah do krajiny. 

Speciálním případem je Radouš, které doprava opravdu nic nepřináší, ale 
nachází se zde dvě nebezpečné zatáčky. Část obchvatu, která se vyhýbá 
Radouši, navíc vyřeší dva nesignalizované železniční přejezdy. Z těchto důvodů 
(a z důvodu nemožnosti rozumně překročit trať u severozápadního konce) 
navrhujeme usilovat o realizaci obchvatu v části okolo Radouše.

Vodní dílo Chumava
(nedokončené)

160 - 260
nákladních vozidel/ den

300
nákladních vozidel/ den
(z toho 135 návěsových)

do fabrik

60-110 
nákladních vozidel/ den
(z toho 12 návěsových)

průjezd

100 
nákladních vozidel/ den 
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Řešení dalšího rozvoje fabrik v severovýchodní části Hostomic úzce souvisí 
s řešením jejich dopravního napojení na okolní silnice. V současnosti vede 
oblastí fabrik ulice U hřiště, která je napojena na okolí ve dvou místech. 
Na jedné straně ústí do ulice Nádražní. Tudy projíždí většina velkých 
nákladních automobilů, které do oblasti směřují. Na druhém konci ústí ulice 
U hřiště úzkým hrdlem přímo na Tyršovo náměstí. Problematický není pouze 
povrch ulice – panely, ale i samotné napojení ulice na ulici Nádražní – 
neodpovídající poloměry napojení, nepřehlednost.

Za klíčové tedy považujeme vyřešení tohoto napojení, které už teď nevyhovuje 
a s dalším rozvojem můžeme počítat se zhoršením situace. 

V rámci řešení dopravy navrhujeme novou ulici, která bude Hostomice 
obepínat ze severozápadu. Nová ulice bude sloužit obsluze fabrik. Také 
vyloučí tranzitní nákladní dopravu z Nádražní ulice tak, aby došlo ke 
zklidnění křižovatky před městským úřadem (tranzitní doprava bude jezdit 
přímo po II/114). Ulice bude doprovázena pěším chodníkem sloužícím i k 
procházce kolem města a alejí stromů, jako hranicí obce při pohledu od 
Lštěně a z Hřebenů. 

Ulice začíná na jihu naproti odbočce k továrně Mandík, poté těsně míjí areál 
bývalého statku, a na konci ústí u železničního nádraží Zde je možné trasovat 
cestu dvěma způsoby – buďto po bývalé cestě podél hrany města, nebo 
příměji mezi továrnou EnerSys a rukavičkárnou (přičemž tato varianta je 
komplikovanější z hlediska majetkoprávních vztahů). 

Zajímavou příležitostí je přítomnost železniční trati, po které jezdí jednou 
týdně i nákladní vlaky kvůli kovošrotu u neumětelského nádraží. Železniční 
doprava je alternativou podporovanou státem (a asi čím dál tím víc bude). 
Zvláště v případě, že by v Hostomicích měl vzniknout provoz se zásadně 
většími dopravními nároky, by město mělo vyžadovat zásobování po železnici. 
A to buďto přímo na nádraží, nebo případně i novou vlečkou, která by mohla 
napojit výrobní areál v bývalém statku a pro kterou doporučujeme zachovat v 
území rezervu.

Řešení z architektonické soutěže

Varianta řešení Varianta řešení

Obsluha fabrik Vjezd do Hostomic od Bezdědic

Průjezd Hostomicemi okolo hřbitova má několik nových zpomalení: Přechod mezi školou 
a hřbitovem i samotná křižovatka vjezdu na hřbitov. S nově navrženou zástavbou podél 
Bezdědické ulice vznikají další 2 nové křižovatky a posouvá se hranice intravilánu obce. 
Od nového vjezdu do obce lemuje Bezdědickou ulici jednostranná zástavba v zatáčce, 
kdy řidič již vnímá obec. Zásadní psychologické zpomalení se odehrává mezi hřbitovem 
a školou, kde je ostrůvek pro přechod a přejezd cyklistů. Řešení zástavby v území je 
podrobněji popsáno v kapitole Rozvoj – zástavba Pod hřbitovem.

Pruh pro cyklisty při krajnici. Zúží vozovku a zpomalí průjezd, cyklista se necítí tolik ohrožen agresivní 
dopravou. 

Ostrůvek na přechodu s úkrytem pro cyklisty, kde se bezpečně mohou zastavit při překonávání obou 
pruhů silnice II/114. 

Nové místo vjezdu do Hostomic. Odbočovací pruh do nové zástavby je na tak 
frekventované silnici z dopravního hlediska nutností, zároveň ho zle využít jako 
přirozeného zpomalení společně s cedulí Hostomice. 

Smyslem řešení před hřbitovem je navrátit tomuto důležitému místu čitelný 
charakter předprostoru a vstupu na hřbitov. Průjezd okolo vstupu je potlačen 
vyzněním plácku před zdí (kamennou dlažbou), kde návštěvníci hřbitova 
parkují. Zároveň je průjezd okolo hřbitova znepříjemněn ostrou zatáčkou, 
úzkou ulicí a cyklopruhem.  Nechceme však tuto ulici (i po napojení satelitu) 
udělat slepou, ale potlačit její význam, aby byla až třetí možností, zřídka 
využívaná  oproti ostatním dvěma vjezdům. 

V tomto místě přejíždí cyklista napříč vozovku, a proto je zde ostrůvkový 
přechod.  Byť je na náměstí cyklostezka parkem tak předpokládáme, že běžný 
cyklista, který se po Hostomickém náměstí pohybuje, bude jezdit normálně 
po  silnici a to v obou směrech. Chceme aby tento pohyb byl bezpečný a proto 
přidáváme alespoň na jižní stranu náměstí cyklopruh, který právě v místě 
tohoto přechodu končí a ven z Hostomic už pokračuje cyklostezka odděleně od 
silnice a je obousměrná + pěší chodník. Profil vozovky na náměstí bude potřeba 
rozšířit pouze o 25 cm z dnes navržených 6,5 m - navrhujeme 2x3 m auta, 
0,75 m cyklo, celkem tedy 6,75 m. 

Celková schématická situace nově pojednaného vjezdu do Hostomic od 
Bezdědic, ve hře je nová zástavba, kterou navrhujeme. 

1

2

3

cyklo a pěší spojení do Bezdědic a Radouše

plot

hřbitov

hřbitov

cestička
od 
Chumavy

2 - Vstup na hřbitov1 - Nový vjezd do Hostomic 3 - Přechod mezi hřbitovem a školou. 

 cyklo    pěší

 cyklo    pěší

 cyklo    pěší
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Vjezd do Hostomic od Dobříše

Dopravní řešení právě vznikající rekonstrukce náměstí (podané DUR) končí za 
hranicemi náměstí. Pro regulaci silnice II/114 je podobně jako na předchozí 
straně u hřbitova nutné nepříjemné aspekty tranzitní dopravy minimalizovat a 
řidiče uklidnit a zpomalit, aby automaticky věděli, že projíždí obcí. Cyklopruh 
na jižní straně náměstí vede až ke konci Hostomic, k nově vzniklé křižovatce 
za Mandíkem, kde ústí obslužní silnice fabrik. Tato křižovatka (detail č.3) je 
řešena jednak ostrůvkem pro přejezd cyklistů, jednak odbočovacím pruhem. 
Při besedách s hostomickými jsme byli upozorněni na nebezpečnou zatáčku 
před bytovkou (det. č. 2), a proto zde navrhujeme další přechod i pro cyklisty. 
Níže několik principiálních schémat řešení.

Zpomalení v zatáčce u bytovky

Při komunikaci s místními jsme byli upozorněni na toto místo jako obzvláště 
nebezpečné, proto jsme se řešení tohoto místa věnovali až k detailu. Zatáčka je 
silně frekventovaná nárazově, když jdou lidé do práce k Mandíkovi a naopak.

Návrh

Stav

32

1

Byť na severně od silnice II/114 vede parkem cyklostezka, předpokládáme že 
při běžném pohybu hostomických cyklistů na náměstí nebudou kvůli kratším 
přesunům neustále přejíždět vozovku ale budou jezdit normálně při kraji. Proto 
alespoň v jižní části vozovky přidáváme cyklopruh, který vede od hřbitova až 
za Mandíka.  Nově vznikající cyklostezka je myšlena především jako chodník 
dohromady s cyklo, i když na ní lze jet na kole oboustranně.  

Přechod pro cyklisty i chodce v zatáčce u bytovky. Pro zvýšení bezpečnosti je 
včetně ostrůvků, aby bylo možné přecházet i přejíždět každý pruh vozovky 
zvlášť. 

Přechod pro cyklisty i chodce v zatáčce u bytovky. Pro zvýšení bezpečnosti je 
včetně ostrůvků, aby bylo možné přecházet i přejíždět každý pruh vozovky 
zvlášť. 

 cyklo    pěší

 cyklo    pěší  cyklo    pěší

Celková schématická situace nově pojednaného vjezdu do Hostomic od 
Dobříše, s nově navrhovaným „čtvrtobchvatem“ - obsluhou fabrik. 

2 - Přechod u bytovky 3 - Vjezd do Hostomic od Dobříše1 - Výjezd z náměstí



re:hostomice / architektonická koncepce pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň / re: architektonická platforma / 201330 re:hostomice / architektonická koncepce pro Hostomice, Radouš, Bezdědice a Lštěň / re: architektonická platforma / 2013 31

pěší propojky 
Staré cesty do polí jsou oplocovány a zanikají. Vytyčují 
se nové stavební pozemky a mizí možnosti průchodu ve 
městě i do krajiny. Přitom krajina a možnost v ní pobývat 
je jednou z největších kvalit Hostomic a okolí. 
Palčivé je to především u nové zástavby na severozápadě 

Hostomic, která je velmi špatně propojena se zbytkem 
Hostomic. Riziko, že vznikne dlouhý neprůstupný blok, 
je i okolo Malostranské ulice, kdy by jinak mohla být 
zajímavá propojka k Rybnicím.

1 - Stávající zkratka naproti hřbitovu. 

3 - Propojka mezi Zahradní a Luční ulicí.

5 - Propojky podél školního hřiště.

7 - Pěší propojka u Rybnice.

9 - Pěší propojka za Malým nám., mezi Potoční a Mlýnskou ulicí. 10 - Pěší propojka podél Chumavy na Hátku.

8 - Záhumenní propojka v ulici Nádražní, navazující na Zahradní ulici. Pozemky jsou v majetku obce.  

6 - Propojky podél školního hřiště od Chumavy.

4 - Propojka mezi Zahradní a Nádražní ulicí.

2 - Propojka naproti nádraží .

8
3

2

5
6

7

9

10

4

1
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Diagonální severozápadní - jihovýchodní: 
Propojení obcí Lochovice - Radouš - Bezdědice - Hostomice - kopec 
Šiberna - Velký a Malý Chlumec.
Na tento směr se pak v Radouši připojuje cesta na Neumětely.

Diagonální severovýchodní - jihozápadní:
Propojení Skřiple - Bezdědic - Bezdědiček - Běstína.

Vertikální severojižní: Neumětely - Hostomice - Zátor

Prostupnost  
krajinou Hostomicka

Stejně jako člověka prokrvuje krevní soustava, pulzuje krajinou pohyb, kterému 
v různých místech přikládáme odlišný význam. Představíme-li si silnice jako 
pulzující tepny, nemotorizované cesty pak představují systém vlásečnic, který 
propojuje osídlená místa a zpřístupňuje krajinu. 
Přestože je veřejná prostupnost krajinou zakotvená v § 63 odst. 2 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, považujeme za důležité vytvořit síť 
páteřních cest, která by představovala alternativu k cestě autem, autobusem či 
po železnici, která by vzájemně propojila osídlená místa v katastru Hostomic 
a doplnila smysluplnou síť procházkových okruhů. V návrhu cest reflektujeme 
stávající turistické cesty, za cesty vhodné pro pěší považujeme i klidné místní 
asfaltky a polní cesty. 
Systém cest je nezbytné chápat v širších souvislostech, které překračují hranice 
katastru, což s sebou nese nutnou spolupráci se sousedními obcemi při jejich 
koncepci a následné realizaci. Trajektorii nových cest je nutné konzultovat s 
vlastníky pozemků a případně upravit v závislosti na konkrétních možnostech. 
Prostupnost mezi sídly vzhledem k jejich uspořádání můžeme popsat ve třech 
základních směrech:

Pohyb mezi sídly

Charaktery cest
Abychom od sebe jednotlivé cesty odlišili, propisujeme do nich odlišné 
charaktery, které umocňují jejich význam. Tato rozmanitost cest současně 
podporuje jejich specifičnost a usnadní orientaci v krajině nejen místním, 
ale i těm, kteří Hostomicemi procházejí.

Směry navrhovaného páteřního nemotorizovaného propojení.Situace širších dopravních vztahů.

Malý 

Velký 

1

2

4

5

6
7

9

10
11

12

13

14

15

Cesta 
do Lochovic Zkratka  

z Radouše  
do Neumětel

Cesta  
po nové 
hrázi

Cesta  
do Neumětel

Cesta  
do Skřipel

Cesty 
do Bezdědic

Cesta 
do Velkého Chlumce

Cesta Pod 
Cihelnou

Cesta 
ke křížku

Cesta podél  
potoka

Cesta 
podél Chumavy

Cesta 
k židovskému 
hřbitovu

Cesty 
v Rybnicích 

Cesta
ke královskému 

rybníku 

Chlumec

Chlumec

3

Neumětely

Lažovice

Skřipel

Lochovice

Lhotka

Bezdědičky

Bezdědice

Radouš

Hostomice

Zátor

Běstín
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na straně 31: 
podklad pod pauzákem ze strany   29

Mapa s vyznačením hranic katastru a stávajícími hlavními 
dopravními cestami včetně cyklistických a turistických cest.
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Cyklisté
Kolo je způsob dopravy – do práce, na nákup, na vlak, ..., v místní 
krajině vhodný. Využívat se dají nejen místní silnice, ale i řada polních 
a lesních cest. Tedy silnice kromě II/114, kde je opravdu nepříjemný 
provoz. Proto město chystá cyklostezku, která propojí Radouš, 
Bezdědice, Hostomice a odbočku ke Lštěni paralelně s touto silnicí. 
Kromě toho chybí možnost, jak se na kole pohodlně dostat do Lochovic 
a do Malého Chlumce. Proto považujeme za důležité, aby obnovená 
cesta do Lochovic a nová cesta do Velkého Chlumce byly pohodlné i 
pro cyklisty. 
To souvisí i s cykloturistickými trasami v území – trasou 3 (Praha–
Paříž), která se území Hostomic dotýká na nádraží Neumětely a 
trasou 8129 Mníšecko–Z, která do hostomického území přichází z 
Malého Chlumce a končí v Hostomicích na náměstí (městem chystaná 
cyklostezka obě trasy propojí). Obě tyto trasy vedou po silnici II/114 a 
obě by se jí mohly vyhnout po nových polních cestách.

Mapa / plánek dálkových cyklotras procházejících katastrem města Hostomice.

Panevropská cyklotrasa Praha - Paříž, č3. 

plánovaný obchvat

silnice nevhodná pro cyklo dopravu

silnice vhodná pro cyklo dopravu

polní a lesní cesty vhodné pro cyklo dopravu

stávající cykloturistická trasa

plánovaná cyklostezka

nově navržené polní cesty důležité pro cyklo dopravu

nově navržená cykloturistická trasa

stávající cykloturistická trasa navržená k přesunutí

CYKLO CESTY

plánovaný obchvat

silnice nevhodná pro cyklo dopravu

silnice vhodná pro cyklo dopravu

polní a lesní cesty vhodné pro cyklo dopravu

plánovaná cyklostezka

nově navržené polní cesty důležité pro cyklo 
dopravu

stávající cykloturistická trasa

nově navržená cykloturistická trasa

stávající cykloturistická trasa navržená k 
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Lochovice mají oproti obcím v hostomickém katastru výhodu, že leží na trati 
rychlíku Praha– České Budějovice. Z Lochovic pak ve směru na Radouš 
pokračuje známá „trampská lokálka“ Lochovice –Zadní Třebaň. Jinak než 
vlakem se dá do Lochovic z Radouše dostat oklikou, kdy je na výběr ze dvou 
variant. Buď po frekventované silnici II/114, která není pro cyklisty ani chodce 
přívětivá. Nebo druhou stranou přes Lhotku, kde je provoz o poznání klidnější, 
ale cesta není přímá. 

Abychom vytvořili alternativu přímého pěšího a cyklistického propojení, 
navrhujeme obnovit původní cestu mezi Lochovicemi a Radouší. Její přesné 
zakončení ve směru k Radouši závisí na realizaci plánovaného obchvatu. 
Nedojde-li k realizaci obchvatu, mohla by se nová cesta napojit na odbočku 
„Za Luhem“, kde přejde silnici II/114, podél strouhy dorazí k železnici, kterou 
překročí, a dál kopíruje historickou cestu, jejíž trajektorie je stále patrná v 
katastrální mapě (varianta a). Druhá varianta napojení reflektuje zklidnění 
silnice č.114 v těchto místech, dojde-li k vybudování obchvatu, a zároveň 
možnost změny cyklistické trasy, která by se z dopravně frekventovaného úseku 
přeložila o několik desítek metrů dál tak, že by vedla po nové cestě. 
(varianta b)

Cesta do Lochovic

1

Novou cestu doplňujeme o solitérní stromy, které ji rytmizují a zároveň 
nabízejí pocestným stín.

Abychom zdůraznili, že cesta ve svém průběhu přechází z jednoho katastru 
do druhého, navrhujeme vysázet na obou stranách katastru jiný druh stromů. 
Zároveň navrhujeme zdůraznit místo, kde člověk hranicí katastru prochází 
pomyslnou „branou“.

1

a

b

Parcelní čísla a vlastnické vztahy pozemků,
kterých se obnova cesty do Lochovic týká:

p. č.1814/47 - v majetku Obec Lochovice, č.p. 77, 26723 Lochovice
p. č. 508 -v majetku Město Hostomice, č.p. 165, 26724 Hostomice
p. č. 511 - v majetku Město Hostomice, č.p. 165, 26724 Hostomice
p. č. 230/6 - v majetku Česká republika, Správa železniční dopravní cesty,   
státní organizace. Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha
p. č. 316/2 - v majetku Město Hostomice, č.p. 165, 26724 Hostomice
p. č. 302/9 - Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,   
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha

Ortofotomapa s katastrální mapou.

II. vojenské (Františkovo) mapování, zdroj: Aplikace oldmaps.geolab.cz: Čechy, mapový list W_10_l
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trajektorie navrhované cesty,    dva odlišné druhy stromů  

Lochovice trasa plánovaného obchvatu
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Zkratka z Radouše  
do Neumětel

2

Zkratku z Radouše do Neumětel charakterizuje koryto Chumavy, které v těchto 
místech po obou stranách lemuje vzrostlé stromořadí. Okolí Chumavy tak 
přirozeně vytváří krajinný větrolam, podél kterého vede polní cesta. 
Pro propojení Radouše s Neumětely navrhujeme využít charakteru krajiny a 
vést pěšinu dál podél Chumavy (varianta a), nebo u odbočky „Za Luhem“ 
využít stávající cestu, která překračuje po lávce řeku a dál vede úzkou pěšinou 
(varianta b). Návrh nespočívá v náročných úpravách, ale v respektování 
pohybu lidí. Tyto dvě cesty lemující koryto Chumavy by v budoucnu měly 
zůstat prostupné. V jejich trase by neměly vznikat bariéry, které by znemožnily 
pohyb podél koryta.

Vyježděná cesta podél stromořadí lemující koryto Chumavy.

Výřez z Průzkumů a rozborů (výkres krajiny), v kterém je patný nefunkční biokoridor.

Dřevěná pěší lávka překonávající kotyto Chumavy. Pěšína na Neumětely

Cesta po nové hrázi

Cesta po nové hrázi souvisí s projektem protipovodňového opatření, který 
se v této lokalitě zvažuje. Pravděpodobně se bude jednat o suchý poldr, do 
kterého se v případě povodní rozlije přebytek vody z Chumavy. Považujeme 
za rozumné provázat protipovodňové opatření s návrhem nové pěší cesty 
přes Chumavu. Trajektorie cesty by zároveň měla vzít v potaz projekt 
„Nemotoristického propojení obcí Radouš–Bezdědice–Hostomice–Lštěň“ 
a zvážit co se stane s dnes nefunkčním biokoridorem LBK 3–4 , který je 
znázorněn ve výkresu Krajiny v průzkumech a rozborech Hostomic.

CHKO
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VVP
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Pešivec od Hostomic

3

Ortofotomapa s katastrální mapou. trajektorie 1., 2. navrhované cesty

Ortofotomapa s katastrální mapou. 

2
a

b

trajektorie stávající cesty „Nemotoristického propojení obcí Radouš - Bezdědice - Hostomice - Lštěň“
trajektorie nefunkčního biokoridoru

trajektorie navrhované cesty
cesta po hrázi nového poldru
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5

6

Cesta do Neumětel  

Cesta do Bezdědic

Cesta z Bezdědic 
do obce Skřipel

4

Jedním z témat, která zazněla v průběhu veřejného projednávání, byly 
vycházkové okruhy a možnost projít se krajinou v severním směru od 
Hostomic, za bariéru železniční tratě. 

Abychom tento podnět naplnili a zároveň usnadnili propojení s obcemi, 
navrhujeme obnovit dvě cesty – cestu z Hostomic do Neumětel a z Bezdědic do 
Skřiple.

Tyto dvě cesty se spolu kříží u starého stromu v polích. Stačilo by doplnit 
lavičku k posezení. 

Abychom dlouhou cestu polem zpříjemnili, navrhujeme ji ve směru na 
Neumětely doplnit oboustrannými alejemi. Alej po pravidelných odstupech 
přerušujeme, abychom otevřeli výhled do krajiny a zároveň nechali odstup od 
stávajícího solitérního stromu v místě křížení obou cest. 

Nová cesta do Bezdědic je jednou z páteřních cest pěšího propojení mezi 
obcemi Velký Chlumec–Hostomice –Bezdědice–Radouš–Lochovice. Cesta 
vede podél strouhy a v Hostomicích ústí do nové zástavby.

Za důležité považujeme vytvoření alternativy pěšího propojení ve směru na 
Skřipel. Jít po stávající asfaltce II/115 je vzhledem k provozu a šířce cesty, 
kterou z části lemují koryta vodotečí a stromořadí, nebezpečné.
Návrh cesty může mít více variant. O prvním úseku (z Bezdědic až ke křížení u 
solitérního stromu s novou cestou do Neumětel) jsme přesvědčeni. Druhý úsek 
však může mít více variant. Od napřímení cesty a jejím vedení podél asfaltky, 
až po respektování její historické stopy, která je patrná z katastrálních map. 
Vzhledem k tomu, že smysluplnost cesty podmiňuje její pokračování v dalším 
katastru, může její přesná trasa vzniknout až po vzájemné dohodě s obcí 
Skřipel.

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou zvažovanou cestou..  trajektorie navrhovaných cest  solitérní stromy  alej

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou zvažovanou cestou..  trajektorie navrhovaných cest  soliterní stromy
 trajektorie stávající cesty „Nemotoristického propojení obcí Radouš - Bezdědice - Hostomice - Lštěň“
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Cesta kolem Královského rybníku

7

9

Nová cesta od Královského rybníku propojuje cestu z Hostomic s cestou 
na Bezdědice a Bezdědičky. Cesta respektuje návrh Meze M3 – v úrovni 
vrstevnice 350,0 m n. m. v délce 630 m. Mez rozděluje pozemek č. 21 a 
současně slouží jako hráz splavování půdy z polí.

Cesty v Rybnicích

Přijíždíte-li do Hostomic od Běstína po Malostranské ulici, otvírá se vám po 
levé straně výhled na Rybnice, kde by v budoucnu měla podél cesty vyrůst 
zástavba. 

Abychom zajistili prostupnost touto oblastí, navrhujeme dvě cesty. První 
cesta ústí u památných lip a směřuje dál podél strouhy až k cestě v Rybnicích. 
Druhá z cest lemuje budoucí zástavbu z jihozápadní strany a kopíruje 
historickou trasu, která je v katastru stále patrná.

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou novou cestou..

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou novou cestou..

M3

 trajektorie navrhovaných cest  trajektorie stávajících navazujících cest   soliterní stromy

 trajektorie navrhovaných cest  trajektorie stávajících navazujících cest   soliterní stromy

  trajektorie navrhované meze ze „Studie levostranných přítoků Chumavy“ 
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Cesta podél Chumavy

10

Chumava hraje mezi říčkami a potoky na hostomickém katastru prim. 
Sledujeme-li ji od pramene, mine po svém cestě Zátor, Podbabu, usedlost Na 
Pile, rozpadlý mlýn Nouzov, spodní část Hostomic, Rokle, Bezdědice i Radouš. 
Lze ji vnímat jako spojující linku mezi zastavěnými oblastmi. V místech, kde to 
morfologie a vlastnické vztahy umožní, by podél ní šlo vést pěší cestu.
Mezi Hostomicemi a Zátorem lze sestoupit do terénního zářezu až ke korytu 
potoka a jít podél něj v bezprostřední blízkosti vody. Už dnes je v těchto 
místech znát, že vodou vyhloubený terénní zářez lidi přitahuje, a navíc se 
jedná o frekventovaný směr procházek. 

Přesná trasa cesty vznikne až po vzájemné dohodě s vlastníky pozemků. 

Schéma vedení cesty nad zářezem koryta Chumavy. 

Schéma vedení cesty v zářezu koryta Chumavy. 

V Hostomicích nová cesta naváže na stávající 
cestu vedoucí podél Chumavy mezi stromořadím 
a kamennou zdí. Mine dům č.p. 312 a po nově 
vybudovaném můstku překoná koryto strouhy. 
Dál pokračuje po levém břehu proti proudu 
Chumavy, až k místům, kde v závislosti na terénu 
sestoupí níž do terénního zářezu. 

V místě, kde podtéká most vedoucí k 
Nouzovskému mlýnu, vystupuje Chumava z koryta 
a vede po západní straně mostu, tak aby minula 
soukromé pozemky.

Se souhlasem pana RNDr. Chvojky vede po 
kamenném můstku přes nouzovský náhon.

10

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou novou cestou..  trajektorie navrhované cesty 
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Cesta k Židovskému hřbitovu

11

Dnes vede k židovskému hřbitovu na Chlumku jediný možný přístup a to od 
severu ze silnice II/115. 
Navrhujeme dvě varianty cesty(a,b), která propojí hřbitov s nedalekou 
zelenou turistickou značkou a zpřístupní výhled na Hostomice, který se na 
hraně kopce nabízí. 

Cesta podél potoka

12

Nově navrhovaná cesta okolo Lštěnského potoku nepatří k nejdůležitějším 
pěším propojením, naopak. Samo osobě je pěší propojení mezi Hostomicemi 
a Lštění přes klidnou asfaltovou silnici Na Hřibu dostatečné. Přesto tuto 
novou propojku zmiňujeme. Její výhodou je vytvoření malého procházkového 
okruhu. Nová cesta také zpřístupní výhled na Hostomice od dětského hřiště 
a na straně u Hostomic promění okolí rybníku, který tak dostává novou roli 
„vstupního místa“. 

12

11
a

b

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou novou cestou..  trajektorie navrhované cesty   stávající soliterní strom

Ortofotomapa s katastrální mapou a vyznačenou novou cestou..  trajektorie navrhované cesty  varianty trajektorie cesty   soliterní strom
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Cesta k rybníčku a dál pod Šibernu

13

Tyršovo náměstí je bezesporu srdcem Hostomic. Důležitou roli v jeho 
propojení s ostatními částmi katastru hrají cesty, které do něj bezprostředně 
vedou a přivádí sem život z okolí. Pro propojení se vzdálenějším okolím jsou 
nejdůležitější ulice Bezdědická, Dobříšská, Nádražní a Pivovarská. Další 
ulice ústící na náměstí jej propojují s nejbližšími částmi města. Patří sem ulice 
Široká, Bubenická, Školní, Zahradní, Polní a ulice U Hřiště. Všimněte si, že 
všechny zmíněné ulice ústí na své druhé straně do míst, které považujeme za 
hodnotná (viz kapitola charaktery malých míst), vyjma jediné. Ulice U hřiště, 
která narozdíl od ostatních končí v průmyslovém areálu. Samo o sobě by to 
nebylo nic problematického, právě severovýchodní část Hostomic je určena 
průmyslové výrobě, malovýrobě a podnikání. Problematická je v této oblasti 
prostupnost. Cesta je z jedné strany oplocená a chcete-li územím projít, 
musíte branou. Brána vytváří v ulici U hřiště bariéru. Nejste si jisti, zda jde 
o veřejnou, nebo neveřejnou cestu. Tato oblast o rozloze přibližně 4,5 ha není 
prostupná ani ve směru východozápadním.

Abychom zajistili propojení Hostomic s okolím, navrhujeme zdůraznit význam 
polní cesty, která lemuje bývalé výstaviště a pokračuje mezi poli až k rybníčku 
a dál k Šiberně.
Tato cesta se může stát hlavním nemotorizovaným spojením mezi Hostomice 
a Šibernou a Velkým a Malým Chlumce, nebo alternativou, jak se z Tyršova 
náměstí nejrychleji dostat ven z města. 

Kopec Šiberna je přirozeným orientačním bodem v krajině. Z Hostomic 
se k němu můžete vydat po hlavní Dobříšské ulici, kde odbočíte vlevo „U 
Budilů“ a pokračujete cestou přes potok lemovaný vzrostlými stromy až 
k úpatí kopce. Na vrchol Šiberny se ze západní strany nedostanete. Cesta 
k vrcholu je přehrazená soukromou závorou a na zabydleném nádvoří 
usedlosti na Šiberně, kam vás cesta dovede, se cítíte nepatřičně na to, 
abyste pokračovali dál. 
Abychom nabídli způsob, jak Šibernu obejít, navazujeme na 
navrhovanou cestu k rybníčku, odkud vedeme nové propojení cestou, 
která je dnes na severní straně Šiberny využívaná i jako hypostezka. 
Nová cesta se napojí na stávající cestu v katastru Velkého Chlumce, 
která ale potřebuje odvodit.

Cesta pod Cihelnou

Cesta ke křížku

Cesta pod Cihelnou začíná odbočkou těsně před překročením potoku Šiberna. 
Vede dál podél jeho koryta až k mokřinám, které obejde, aby se pak napojila 
na cestu k Velkému Chlumci.
 
Podle pana Mgr. Plachety se touto cestou chodí do Velkého Chlumce do 
hospody „U Kozohorských“. Místní by přivítali možnost zkrácení cesty přes 
mokřad, který ale leží v katastrálním území Velkého Chlumce. Případná 
možnost zkrácení cesty stojí na dohodě s radnicí ve Velkém Chlumci a poměru 
mezi vloženými náklady a zkrácením získanou výhodou.

Obnovení původní cesty ke křížku vytvoří bezpečnější pěší propojení Lštěně s 
Velkým Chlumcem. Zároveň může cesta sloužit jako protierozní opatření. 

16
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Schéma císařského otisku
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Voda a povodně

Veškerá voda na území Hostomic včetně části 
brdských lesů stéká do říčky Chumavy. Chumava je 
tedy recipientem tohoto území.

1. Vodohospodářský a ekologický pohled

Chumava je po většinu délky svého toku ve stavu 
přirozené renaturalizace (obr. 1). Regulace z počátku 
20. století byla prováděna především tak, aby co 
možná nejvíce snížila nároky na údržbu toku. Koryto 
bylo narovnáno, prohloubeno a byly vybudovány 
žulové stupně, které zpomalovaly zanášení koryta. 
Od té doby téměř žádné větší regulace či zásahy 
do profilu koryta neproběhly, na toku naopak 
probíhá přirozená renaturalizace. Tento proces je 
z ekologického hlediska příznivý, nicméně pokud 
budeme plánovat jakékoli úpravy toku, např. z 
protipovodňových důvodů, je nutné počítat s další 
revitalizací. Rozdíl mezi různými přístupy k úpravě 
koryta řeky včetně reálných výsledků je znázorněn 
na obr. 2–4. V ideálním stavu řeka v extravilánu 
přirozeně meandruje, protéká co nejmělčím korytem 
a má možnost se během povodní rozlít a zpomalit. V 
intravilánu je pak pro ochranu budov vhodné použít 
jiná opatření (obr. 3, viz kapitola Voda v intravilánu).

2. Protipovodňová ochrana

Z hlediska protipovodňové ochrany je zásadním 
rozhodnutím prověřit možnost výstavby suchého 
poldru na soutoku Chumavy a Šiberny před Radouší 
prověřovací studií. Je to jediné místo v katastru 
Hostomic, kde je možné uvažovat o efektivním 
protipovodňovém opatření na řece Chumavě. Takové 
řešení je výhodné nejen z důvodu ochrany před 
povodněmi, ale také z důvodů návaznosti na síť 
stávajících a navrhovaných pěších cest. (Namísto 
stavby lávky je možné využít k pěšímu překonání 
Chumavy hráz poldru). Pokud by se taková 
stavba měla budovat, jednoznačně doporučujeme 
revitalizovat dotčenou část toku Chumavy a Šiberny, 
alespoň v úseku zátopové oblasti poldru. Dále 
doporučujeme dle “Zprávy o průběhu povodně” ze 
14. 6. 2013 vybudovat na levostranných přítocích 
Chumavy před Bezdědicemi a Radouší dešťové zdrže.

3. Nedostavěné vodní dílo Chumava

Vodní dílo Chumava (obr. 7) mělo posílit zdroje pitné 
vody pro Hostomice. Je otázkou, zda je po dvaceti 
letech stále ještě možné využít již vybudované části 
a přehradu dostavět a zda má stavba ještě dnes 
smysl. Vedle zajištění dostatečné vydatnosti vrtů by 
pravděpodobně stálo za to zvážit možnost využití 
přehrady pro stabilizaci průtoku říčky Chumavy. Ten 
v průběhu roku výrazně kolísá (od záplav v Radouši i 
Hostomicích po vyschlé koryto).

obr. převzaty z práce “Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich 
význam v ochraně před povodněmi” ing. Tomáše Justa

Obr. 1 - Porovnání průtoku v plochém a hluboce zaříznutém korytě
Obr. 2 - Schema ideálního průběhu vodního toku v extravilánu a intravilánu
Obr. 3 - 5 - Různé přístupy k úpravě koryta řeky
Obr. 6 - Dávná regulace, která prošla přirozenou renaturizací
Obr. 7 - Rozestavěné vodní dílo Chumava

obr. 1

obr. 7

Protichůdné
přístupy k 
řešení koryta 
Litavky
v Králově Dvoře

Protichůdné
přístupy k 
řešení koryta 
Litavky
v Králově Dvoře

Revitalizace Polečnice na dolním okraji Kájova (2007)
- akce Povodí Vltavy, s.p.
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Obr. 9 Nevyhovující nakládání s odpadními vodami v obcích se projevuje znečišťováním 
vodních toků. Potok se špinavou vodou není přínosem pro pobytové a rekreační funkce 
sídelního prostředí.  

Obr. 10 Pohled, který umožňuje chápat heslo vodohospodářských revitalizátorů „Ven 
z korzetu“. Koryto potoka vyložené ve dně i v březích betonovými deskami plní jenom 
recipienční funkci – odvádí co možná nejrychleji kamsi pryč cosi nežádoucího. Ekologický 
stav tohoto vodního toku je nevyhovující v důsledku ztráty tvarové a hydraulické členitosti. 
Pro normálně uvažující lidi je obtížně přijatelný vzhled tohoto koryta, které připomíná 
průmyslové přivaděče z minulých dob. V normálním potoce by si rády hrály děti z okolí, toto 
koryto však pro jejich hry poskytuje dosti pochybné prostředí. Ovšem dokud je konstrukce 
z betonových desek soudržná, poskytuje toto dílo správci vodního toku pohodlí nenáročné 
údržby. Všenory u Černošic, 2008.  

obr. 2

obr. 3

obr. 4

36

3.3 Přechodová území mezi intravilánem a volnou krajinou 

Jak bylo uvedeno, na vodní toky ve volné krajině a v zástavbě jsou kladeny různé požadavky. 
Revitalizace v těchto prostředích sledují poněkud odlišné cíle a užívají poněkud odlišných 
způsobů řešení. Vodní tok nepřechází mezi oběma prostředími skokem, mezi zastavěnými 
územími a volnou krajinou je třeba řešit přechodové úseky.  

Pokud v nezastavěné nivě mimo město či obec podporujeme povodňové rozlivy do plochy, 
musí na horním okraji zástavby existovat přechodový úsek, v němž se plošný rozliv 
soustředí do koryta procházejícího intravilánem. Tato „povodňová nálevka“ na horním 
okraji zástavby může mít charakter velmi nenápadného tvarování terénu nebo může být 
vytvořena křídelními hrázemi.  

Tvarování koryta a nivy na dolním okraji zástavby zase musí brát v potaz riziko 
zpětného povodňového vzdutí. V některých případech by nemuselo být vhodné hned za 
posledním domem obce zakládat první revitalizační meandr, podporující rozlévání povodní do 
plochy nivy. Naopak může být v tomto místě žádoucí „povodňová savka“ – přechodový úsek 
s dostatečně velkou povodňovou průtočnou kapacitou.   

Obr. 40 Mezi volnou nivou nad a zastavěným územím je třeba počítat s přechodovými úseky. 
Na horním okraji sídla je nutné povodňový rozliv soustředit do přiměřeně kapacitního koryta, 
procházejícího sídlem. Na dolním okraji sídla by pak nemělo docházet ke škrcení průtočnosti, 
které by podporovalo zpětné povodňové vzdutí směrem do zástavby.  

obr. 5
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1 -  Nutno vybudovat dešťovou zdrž před začátkem kanalizace v Radouši a vyfrézovat vrostlé 
kořeny do dešťové kanalizace (viz Zprava-o-prubehu-povodne.pdf). Podobným způsobem je 
možné postupovat i na Bezejmenném přítoku “A” před Bezdědicemi.
2 - Rybníky Hražba, Nový a Lštěňský mají málo kapacitní bezpečností přelivy z trubek, které jsou 
často o něco výše než nejnižší bod hráze, díky čemuž voda přetékala přes korunu hráze. Je nutné 
vyzvat vlastníky k vybudování kvalitních (otevřených) bezpečnostních přelivů a k vypracování 
manipulačních řádů. (viz Zprava-o-prubehu-povodne.pdf)
3 - Posunutí jezu cca 10m proti proudu (viz Zprava-o-prubehu-povodne.pdf)
4 - Poldr před Radouší 

 Inundační území Chumavy
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Schema možného podlru před radouší, fotografie z místa

Obr. 1 - Stávající pohled

Obr. 2

Obr. 1 - Poldr a nová cesta, schema

Obr. 3
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RozvoJ

Rozvojové plochy

Velikost bloků

Při zpracovávání platného územního plánu vydaného v roce 2006 bylo jedním z 
požadavků tehdejší reprezentace města dostatečně navýšit množství zastavitelných 
ploch v okolí města. Předpokládal se mohutný rozvoj města. Návrh měl ambici 
vyřešit kapacitní problémy na dalších 15–20 let, tedy do roku 2026. 

Po inventarizaci platného územního plánu, který k 99 ha zastavěného území přidal 
63 ha (!) rozvojových ploch plus 23 ha rezerv, a z kterých se za posledních sedm 
let zastavělo pouze 8 ha, redukujeme rozvojové plochy na 25 ha, což je dostatečné 
množství na předpokládanou dobu platnosti územního plánu. 

Menší množství rozvojových ploch vytváří tlak na využití stavebních parcel v rámci 
současných hranic města, využití menších parcel v návaznosti na původní zástavbu. 
Omezujeme množství nových enkláv, které problematicky splývají s okolím. Pakliže 
rozdrobíme místa zástavby a bráníme „plošným náletům,“ zjednodušíme provázání 
nového s původním. 

Rozvojové plochy navrhujeme v místech, která většinou nevyžadují vystavění 
nové infrastruktury. Tedy především v místech podél současných ulic a v místech, 
která doplňují stávající strukturu města. Pokud navrhujeme nové ulice, řeší 
problematickou obsluhu stávajících zástavby.

Hostomice mají v tuto chvíli přibližně 104 ha 
zastavěných ploch. Z toho bylo za posledních 10 
let (od roku 2003) podle historických ortofotomap 
zastavěno přibližně 12 ha. Minulý územní plán kromě 
toho k zastavění počítal s dalšími 53 ha (+ 23 ha v 
rezervě) zastavitelných ploch, někdy i v dopravně 
obtížně dostupných místech, nebo v citlivých místech 
v krajině (pod hřbitovem, Na Hřibu). Domníváme 
se, že je toto číslo nepřiměřené – pokud by vývoj byl 
v budoucnu stejný jako v uplynulém desetiletí, pro 
platnost územního plánu 20 let by to znamenalo 24 
ha. Vzhledem k záměrům a žádostem obyvatel a s 
rezervou pro výraznější rozvoj navrhujeme číslo o 
polovinu větší, tedy 36 ha zastavitelných ploch + 8 ha 
podmíněných naplněním jiných ploch. V Hostomicích 
je pouze několik patrových domů, i to lze chápat jako 
rezervu pro rozvoj.

Hostomické bloky mají různou velikost od těch úplně 
nejmenších okolo Malého náměstí po tři největší 
mající cca 6 ha: severozápadní fronta návsi v Radouši, 
blok mezi Bubenickou a Širokou a blok jehož součástí 
je hřbitov. Blok mezi Zahradní a Nádražní má 5 ha a 
tolik bude mít po dokončení i blok na severní hraně 
Malostranské ulice. Ten spolu s blokem se hřbitovem 
vytváří pro svůj podlouhlý tvar bariéru v prostupnosti 
města a krajiny (viz dále propojky). Z toho plyne 
požadavek na velikost a tvar nově navržených bloků 
– neměly by být větší než 5 ha a zároveň podlouhlé. 
Důležité je to především v průmyslové oblasti na 
severozápadním okraji města.

Princip klínů

O parcelaci

Hostomice jsou předurčeny velkým zakladatelským gestem – náměstím. 
Jejich další růst byl primárně určen právě velikostí náměstí podlouhlého 
obdélníkového tvaru, usazeného na vrcholu mírného hřebene na cestě mezi 
Dobříší a Zdicemi. Jejich další růst se sbíhal především ve směru kolmém 
na náměstí, tedy podél silnic spojující Řevnice s Jinci a podél starých cest 
vybíhajících z městečka do okolí. Tím, že se městečko rozpíná do okolí, 
umožňuje obráceně vstupovat přírodě – krajině klíny mezi cestami a domy až 
do samotného centra města. Tuto tendenci návrhem potvrzujeme. Příroda v 
Hostomicích je na dosah ruky.

Parcelace ovlivňuje efektivitu zástavby – neznamená to ovšem, že bychom 
museli rezignovat na velikosti parcel. 

Model, který z Hostomic dobře známe, řadové domky s vlastním nádvořím a 
hlubokou zahradou, nabízí krátké vzdálenost – menší množství ulic, soukromí – 
v podobě dvorů i komfort zahrad ve vnitroblocích.

Vzory zástavby – standard satelit, původní zastavění

Posunutím tohoto principu dostáváme další možnost jak hospodárně nakládat s 
prostorem zahrady a jak umístit více domů podél cest. 

Diverzita – vilky v zahradách

Vstupním parametrem je tendence zmenšení zastavitelného území, které je 
navrženo současným územním plánem z roku 2006. K tomuto koncepčnímu 
rozhodnutí nás vedlo několik faktorů:

1. 
Koncentrované město: Malé dochozí vzdálenosti.

2. 
Ekonomika provozu města – město platí za údržbu ulic a chodníků, zajišťuje, 
staví a udržuje kanalizační síť(?), platí veřejné osvětlení.

3. 
Po inventarizaci platného územního plánu, který k 99 ha zastavěného území 
přidal 63 ha (!) rozvojových ploch plus 23 ha rezerv, a z kterých se za 
posledních sedm let zastavělo pouze 8 ha, redukujeme rozvojové plochy na 25 
ha, což je dostatečné množství na předpokládanou dobu platnosti územního 
plánu.

4. 
Rozvojové plochy navrhujeme v místech, která většinou nevyžadují vystavění 
nové infrastruktury. Především tedy místa podél současných ulic a místa, 
která doplňují stávající strukturu města. Pokud navrhujeme nové ulice, řeší 
problematickou obsluhu míst stávajících.

5. 
Pakliže rozdrobíme místa zástavby a bráníme „plošným náletům“, 
zjednodušíme provázání nového s původním.

6. 
Nechceme potlačovat rozvoj města – tvrdíme, že je potřeba ho pouze dobře 
usměrňovat. Noví obyvatelé s sebou přinášejí jednak čerstvý vítr, ale také 
peníze do městské kasy.

7.
Zjednodušené schéma klínů přírody – krajiny.
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Redukce rozvoje
Kde se stavět má, kde se dle minulého územního plánu stavět mohlo, ale z 
různých důvodů to není vhodné (dopravní napojení, zásah do panoramatu/
krajiny), a kde je o budoucí zástavbě nutné vést diskusi.

Žádosti
Žádosti občanů na zařazení do zastavitelného území přijaté do 11. 11. 2013. 
Rozdělené na ty, které jsou vhodné k zařazení a obtížně zařaditelné, neboť jsou 
mimo obec, nebo se zastavěného území dotýkají jen lehce. 

plánovaný obchvat

silnice nevhodná pro cyklo dopravu

silnice vhodná pro cyklo dopravu

polní a lesní cesty vhodné pro cyklo dopravu
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Zástavba pod hřitovem

Než přistoupíme k jednotlivým rozvojovým lokalitám, vypichujeme 
zde jednu z nich – lokalitu U hřbitova. Tato oblast hraje podle 
našeho názoru v Hostomicích tak významnou roli, že by její další 
rozvoj měl být určen nejen územním, ale regulačním plánem. 
Vymezená oblast v sobě koncentruje a zároveň umožňuje vyřešit 
větší množství problémů.
Úkolem je restaurovat sílu siluety města při příjezdu od Bezdědic, tj. 
vytvořit novou hranici města, ať už domy či jinými prostředky (alej, 
zeď, sad…), navrhnout způsob zpomalení automobilové dopravy při 
vjezdu do města, vyřešit dostatečné napojení nového developmentu 
na silnice a okolí, upravit předpolí hřbitova jako přiměřeně 
pietní místo, které ale umožňuje automobilový průjezd do nového 
developmentu s tím, že tudy vede nová cyklostezka a pohodlné pěší 
cesta a vše lemují zbytky starého sadu, kterého je škoda nevyužít.

Návrh

Dnešní stav

Hlavní témata 
regulačního plánu
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vymezené území pro zadání 
regulačního plánu

tři vjezdy do území a vstup do města

poslední zástavba - typ, zakončení, 
kompaktnost

hrana města vs. krajina

volná plocha

jendnostranná zástavba podél silnice

rozšíření parku u hřbitova

propojení se satelitem

společný a veřejný plácek

veduta od Bezdědic
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Příjezd do Hostomic od Bezdědic se za posledních pár let změnil. Původní 
záhumenka a hřbitovní zeď, která vítala přijíždějícího, byla zacloněna 
řadami nových rodinných domků. Jedinečnost místa se ztratila za uniformitou 
současných typových staveb.

Vedutu města, ke kterému přijíždíme, považujeme za důležitou. 

Celá oblast, kterou nazýváme, „U hřbitova“ v sobě koncentruje celou řadu 
problémů.

- Problematické napojení nové zástavby na původní síť ulic. 
- Řady typových domů, které stíní původní záhumenka, tvoří rozpačitou 
hranici města.
- Piazzeta před hřbitovem – jediný vjezd do enklávy nových domů, 
frekventované místo chodců a vstup na hřbitov.

Je nutné uvažovat o této části města jako o celku. Pokusit se vyřešit dostavbou 
nových ulic, napojení enklávy na ulice a definovat charakteristickou hranu 
města. Vyřešit předpolí hřbitova s ohledem na hřbitov samotný, ale i s 
ohledem na přístup do ulice Luční, průjezd cyklostezky a chodce, kteří tudy 
procházejí. 

Oblast U hřbitova je jednou z velice komplikovaných oblastí města. V jednom 
místě se setkává celá řada provázaných problémů, mezi kterými je třeba nalézt 
souzvuk. Proto oblast vymezujeme a navrhujeme pro ni zpracovat regulační 
plán, který by zohlednil všechny zmíněné problémy.

„U hřbitova“ „U Mandíka - Na Hřibu“

„U Mandíka“
Před vjezdem do Hostomic cestou při příjezdu z Dobříše mineme nejdříve po 
pravé straně starou cihelnu, pak komplex firmy Alteko, a nakonec po levici 
fabriku firmy Mandík.
· Problém sousedství s bytovými domy
· Mohutný celek při vjezdu do města
· Srůstání města s „předměstím“ podél hlavní silnice 114
· Fabrika vyrostla s možností budoucího růstu

„Na Hřibu“
Současný územní plán předpokládá velkorysou výstavbu podél ulice Na 
Hřibu: Novou ulici paralelní s ulicemi Široká a Na Hřibu, která v jednom 
směru překonává Lštěňský potok a mezi továrnou a bytovými domy ústí 
na Dobříšskou ulici. Na druhé straně ovšem končí bez určení a souvislostí 
mezi poli. Jedna z navržených kolmých ulic je pak vedena zcela bez určení 
velkoryse k západu, jakoby předpokládala další velkou výstavbu právě v tomto 
směru. Ta jediná by odůvodnila právě tento zvolený směr. Ale s ohledem na 
rozsah tohoto území by pravděpodobně zůstávala desítky let pouze slepou 
nikam nevedoucí ulicí.

Namísto celé nové ulice, navrhujeme pouze několik nových domů navazujících 
na novostavby na křižovatce ulic Na Hřibu, Hátka a Široké ulice. Dostavbou 
řady domů se z křižovatky stane jedno z malých hostomických „náměstí“.

Pod školou

Na hřibu

U Nouzavy

„U Nouzavy – Vemeno“ „Dubinská - Rybnice“

V oblasti U Nouzavy je současným územním plánem navrhována nová ulice 
ústící do Mlýnské ulice a překonávající říčku Chumavu. Ulice je vedena podél 
zahrad domů a končí slepá po dvou stech metrech. Velikost zastavitelného 
území navazuje na rozlehlost parcel již zastavěných při ulici Na Hřibu.

Nová ulice neumožňuje oboustranné zastavění a je slepá.

Necháváme proto i v tomto místě doběhnout pole k záhumenkům současných 
stavení.

„Vemeno“
Na tomto místě navrhujeme dostavět několik bloků a ulic.
Oblast je vymezená původní polní cestou vedoucí na Mokříše, ulicí Mlýnskou 
a na západní straně navazuje na ulici K Zátoru. Ze strany Mlýnské ulice je 
navrhované zastavitelné území již vymezeno několika domy, jejichž parcely 
kopírují původní lány polí.

V tomto místě navazuje navrhovaná výstavba na příležitosti, které v 
současnosti zůstávají nevyužity a dokončuje započatá, ale nedokročená gesta 
– příkladem budiž ohyb ulice K Zátoru a nesouvislá řada domů v Mlýnské 
ulici.

Navrhujeme několik ulic, které navazují na současný stav a zprůchodňují tuto 
oblast jak ve směru ven z města, tak pro novou výstavbu v obráceném směru – 
tedy do města. Jejich nepravidelné, ale logické tvary vytváří další malá místa, 
která mohou podtrhnout jejich osobitost.
Navrhované území souzní s koncepcí klínů přírody – krajiny vbíhajících do 
města.

V současném územním plánu byla do zastavitelného území zahrnuta jižní 
strana Dubinské ulice a nová paralelní ulice navazující ve východozápadním 
směru na ulici K Zátoru. Otevření Dubinské ulice na jih právě zde, a výhled, 
který toto místo poskytuje, považujeme za jedno z dalších charakteristických 
a krásných hostomických míst. Nově navrhované bloky na jižní straně 
ulice neposkytují díky svým velikostem kvalitu, která by tu stávající byla 
schopna nahradit. Mělký blok proto navrhujeme nahradit bloky popsanými v 
předchozích odstavcích. 

„Rybnice“
V současném územním plánu je v tomto místě navržena nová ulice 
kopírující záhumenka stávajících domů u Malostranské ulice. Slepá ulice. 
Pravděpodobnost, že by kdy mohla být napojena na ulici V koutech je 
minimální. Není zde ani vidina možnosti pěšího průchodu.

Krátké slepé uličky, u kterých je pouze několik domů, problematické v 
podstatě nejsou (až na nutnost vyřešit možnost otáčení automobilů), ale 
dlouhé slepé ulice mohou generovat pravidelné dopravní problémy, zásadně 
prodlužují cesty chodců jiným než ulicí určeným směrem, atd. 

Právě případ nové ulice považujeme za problematický. Vedle toho nově 
navrhovaná ulice na poli Rybnice naznačuje trend dalšího možného rozvoje 
právě v této oblasti, který může vést k jejímu kompletnímu zastavění. V místě 
Rybnice ale vbíhá do městečka jeden z krajinných klínů, která považujeme za 
důležité udržet. Novou ulici proto rušíme a na místě navržené propojky s ulicí 
Malostranskou navrhujeme pouze pěší propojku.

U Nouzavy

Nouzov

Rybnice

plánovaný obchvat

silnice nevhodná pro cyklo dopravu

silnice vhodná pro cyklo dopravu

polní a lesní cesty vhodné pro cyklo dopravu
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Řešení dalšího rozvoje fabrik v severovýchodní části Hostomic úzce souvisí 
s řešením jejich dopravního napojení na okolní silnice. V současnosti vede 
oblastí „fabrik“ ulice U hřiště, která je napojena na okolí ve dvou místech. 

Zaprvé v ulici Nádražní, kudy projíždí většina velkých nákladních automobilů, 
které do oblasti směřují. Problematický není pouze povrch ulice – panely, ale i 
samotné napojení ulice na ulici Nádražní – neodpovídající poloměry napojení, 
nepřehlednost. Zadruhé konec ulice ústí přímo na Tyršovo náměstí. Tudy 
nemohou a ani by neměly projíždět velké nákladní vozy.

Za klíčové tedy považujeme vyřešení tohoto napojení, protože při předpokladu 
zvýšení množství nákladní dopravy přestanou obě napojení vyhovovat.
V rámci řešení dopravy navrhujeme novou ulici, která bude Hostomice 
obepínat ze severozápadu. Nová ulice doprovázená pěším chodníkem a alejí 
stromů bude sloužit obsluze fabrik i procházkám kolem města. Nová ulice ústí 
na jedné straně u nádraží, kopíruje současné fabriky, a ústí naproti vjezdu do 
továrny při Dobříšské ulici.

Na nově vymezeném území vzniká neprostupný fabrický blok určený životem 
a velikostí fabrik, nikoli rodinných domů. Mezi bloky navrhujeme novou pěší 
cestu vedoucí podél bývalého výstaviště přes novou ulici směrem k Šiberně. 

Oblast fabrik poskytuje eventuální možnost napojení vlečkou na trať, a tím 
zmenšení zatížení města nákladní dopravou. 

U hostomického nádraží navrhujeme další možnost pro stavbu fabrik přímo u 
trati.
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V lánech V lánech

Bytovky Veřejné záměry

V Hostomicích je (a bude) převažující způsob bydlení v rodinných domech.
V menší míře je zájem o bydlení i v bytech (v bytových domech) a v řadových 
domech. Tedy ve větších domech. Ty se tradičně nachází na náměstí a v ulici 
Pivovarské.
Kde v Hostomicích stavět domy nové?

Možnosti vidíme u příjezdu do Hostomic pod Hřbitovem (viz náměty 
pro toto území). Schované v ďolíku u Nového rybníku mezi bytovkami a 
továrnou Mandík. Možná za Nádražní ulicí jako předěl mezi rodinnými 
domky a továrnou Enersys nedaleko další skupiny bytovek. Ale pouze pokud 
by mezi továrnou a stávajícími domy vznikla nová ulice. A v areálu bývalého 
JZD Budovatel v Pivovarské ulici. Zde funguje dvůr jako přístupová cesta 
pro několik domů ve vnitrobloku, proto musí zůstat přístupný. Kromě 
rekonstrukce hlavního objektu do Pivovarské ulice je možno uvažovat o 
parcele po zchátralém jižním dvorním objektu jako příležitosti pro vcelku 
velikou novostavbu.

Veřejné stavby
Obyvatelé i vedení města pociťují ve městě nedostatek možností kde trávit 
volný čas, kde se sportovně a společensky vyžít. A to platí pro všechny 
věkové skupiny (nejpalčivěji pro mládež a seniory). Vedení města proto 
počítá s realizací společenského domu na náměstí a obecního sportoviště u 
fotbalového hřiště a výstaviště.

Společenský dům má být logicky umístěn na náměstí v budově bývalé školy 
(dnes pošty) a hasičské zbrojnice. Tedy správně v naprostém centru města. 
Realizace je kromě potřeby peněz vázána konsolidací mateřské školy 
v Bubenické ulici (rekonstrukce objektu v Bubenické ulici a přemístění 
kapacit z hasičské zbrojnice právě sem) a analogicky konsolidací hasičské 
zbrojnice pravděpodobně v Radouši. Realizace společenského domu je 
součástí úvah o rekonstrukci náměstí.

Se sportovištěm se pak počítá sice na kraji města, ale zároveň nedaleko 
náměstí a tam, kde v tomto ohledu existuje tradice. Tedy na místě dopravně 
dobře dostupném, volném, kde není kolize s ničím jiným,na místě, které je ve 
zvyku takto používat.
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Radouš

Problém rozvoje Radouše chápeme podobně jako rozvoj Hostomic.

Hlavními tématy pro nás jsou: splynutí nového se současnou zástavbou, 
postupný růst, nikoli skok, zachování charakteru vesnice, nevytváření dalších 
bariér.

I v Radouši přiměřeně zmenšujeme zastavitelné území. Velkorysé plány 
na stavbu nové ulice mezi silnicí 114 a inseminační stanicí považujeme za 
příliš smělé, ohrožující právě kvality hodné zachování. Rozvoj obce by se 
měl rozvíjet podél stávajících cest a silnic směrem do krajiny tak, aby na 
druhou stranu krajina vstupovala do vsi. Stávající územní plán jako by byl 
protikladem této úvaze: Zceluje vsi do kompaktních celků a „vyplňuje“ 
prostory mezi výběžky novou zástavbou, slepými ulicemi.

Směrem k Bezdědicím uvažujeme o možnosti rozvoje obce tradičním 
způsobem, tedy podél hlavní silnice – změna silnice na z obou stran 
zastavěnou ulici.

Ze stejných důvodů doporučujeme znemožnit výstavbu při silnici směrem na 
Neumětely, kde je v současnosti možné stavět tovární budovy zcela volně v 
polích za záhumenky. 

Koupaliště v Radouši

Požární nádrž v Radouši, používaná jako koupaliště, má 
výrazný společenský potenciál. 
Přestože má koupaliště k perfektnímu stavu daleko, 
figuruje jako významné místo pro rekreaci a hry dětí.
Revitalizace požárních nádrží a doslouživších plováren v 
bezúdržbové biotopové přírodní koupaliště je postup hojně 
využívaný především v Německu a Rakousku, v Čechách 
zatím podobné příklady nemáme
Pokud by se našly vhodné dotační tituly, považujeme 
takovou investici za smysluplnou, v ideálním případě je 
možné spojit ji s výstavbou poldru a revitalizací Chumavy.
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Příklady úspěšných revitalizací podobného charakteru

WasserWerkstatt
BÜRO FÜR BADEGEWÄSSER UND FREIRAUMPLANUNG GMBH

Arbeitsgemeinschaft Badeseen und Schwimmteiche

Naturfreibad Tettenweis bei Passau

WasserWerkstatt
BÜRO FÜR BADEGEWÄSSER UND FREIRAUMPLANUNG GMBH

Arbeitsgemeinschaft Badeseen und Schwimmteiche

WasserWerkstatt
BÜRO FÜR BADEGEWÄSSER UND FREIRAUMPLANUNG GMBH

Arbeitsgemeinschaft Badeseen und Schwimmteiche

Sbor dobrovolných Hasičů v Radouši funguje jako významný společenský 
tmel obce, neboť mimo samotného sídla hasičského sboru slouží k 
přátelskému setkávání a organizaci zábav.

Současná budova hasičárny nestačí k uskladnění potřebné techniky – 
hasičských aut. Radoušští hasiči se dožadují stavby nové budovy hasičárny 
a hledají pro ni vhodný pozemek a finance. My si myslíme, že současná 
poloha v centru obce je ideální a společenské zázemí hasičárny je 
dostačující. Problém je tedy především v garážování hasičských aut – hasiči 
potřebují novou garáž.

Toho je na stávajícím pozemku možné dosáhnout několika způsoby, které 
schematicky naznačujeme.

1. přestavba současné garáže s rozšířením na sousední pozemek
Díky světlé výšce konstrukcí to v zásadě znamená domek na severním okraji 
pozemku zbořit a postavit znovu. 

2. přestavba současné garáže s rozšířením na vlastní pozemek
Jednodušší z majetkoprávního hlediska, bude však nutné vypořádat se s 
vjezdem do stávající garáže. Pokud bude známa konkrétní technika, je 
možné přemýšlet i o variantě přestavby garáže na současném půdorysu, 
tedy bez rozšíření.

3. zastřešení dvorku
Nejlevnější a nejjednodušší řešení, které však vůbec nepočítá s rekonstrukcí 
stávající garáže, ke které stejně dříve nebo později bude muset dojít. Řešení 
předpokládá lehké zastřešení bez možnosti úplného uzavření (není garáž), 
ani neumožňuje vyjet třetímu aut bez toho, vyjela zbylá dvě auta.

Hasičárna v Radouši 

schematický zákres var. 1

3.

2.

1.

Za humny

V luzi

Kolejnice

Za luhem

Radouš
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Bezdědice

Pravidla rozvoje Bezdědic by podle nás měla stát na stejných základech jako v 
Radouši i Hostomicích.

Rušíme nové ulice navrhované územním plánem, které vedou odnikud nikam. 
Snažíme se navrhovat místa k zástavbě tam, kde mohou dobře navazovat na 
současnou zástavbu a tam, kde eventuálně mohou upravit situaci již vzniklou. 
Jako například dokončení ulice v malém „satelitu.“

Nepodporujeme vznik další plošné zástavby ve směru k Radouši. Již naznačený 
trend dělení parcel vytváří v předpolí Bezdědic standardní obraz satelitní 
vesničky v okolí větších měst, mizí typický obraz Bezdědic.

Jednou z velkých hodnot Lštěně je výhled do údolí a Hostomice, který skýtají 
její stráně. Snad nejlepší výhled je pak z dětského hřiště u rybníčku. Rozvoj 
obce navrhujeme držet v přibližných mezích současného územního plánu, 
kdy na jižních cípech obce přibývá po dvou či jedné stavební parcele. Na 
severu pak navrhujeme zmenšit či přizpůsobit nově zastavitelné území právě s 
ohledem na zmiňovaný výhled do širého kraje. 

Bezdědičky Stará cihelna a „U Budilů“

Šiberna

Lštěň

Lštěň

Rokle
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