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Průvodní zpráva

Úvod
Mým úkolem bylo navrhnout princip zástavby rozvojového území 
v Sebranicích (podle zadání úkol č. 2). Sebranice jsou česká obec 
o necelém tisíci obyvatel, která se nachází ve východních Čechách 
mezi Litomyšlí a Poličkou.  Území se nachází na severozápadě obce 
mezi místními částmi Pohora a Kaliště, od nějž je odděleno pásem 
lesa v klesajícím svahu. Toto území jsem si zvolil, protože má rela-
tivně vysoký potenciál napojení na stávající strukturu sídla. Území je 
tvořeno dvěma původně zemědělskými pozemky. Větší je vyhrazen v 
územním plánu Sebranic jako rozvojové území, osud menšího z nich 
je v době zadání úkolu nejistý. Můj návrh počítá s oběma variantami 
dostupnosti pozrmků.

Urbanismus ve větším měřítku (rozvojového 
území)
Klíčové bylo rozklíčovat strukturu stávající zástavby a vhodně ji spojit 
se současnými urbanistickými principy. Zaměřoval jsem se především 
na souvislost s místní částí Pohora, se kterou, ač podobně vzdálenou 
jako údolní část Sebranic, rozvojové území souvisí nejúže, zejména 
kvůli podobnému terénnímu reliéfu a úrovni krajinné prominence. 
Proto také nazývám rozvojové území Novou Pohorou. 
Na Pohoře tradiční síť komunikací sestává se dvou rovnoběžek 
vzdálených 50 - 100 metrů, mezi nimiž se nacházejí obdélníkové 
pozemky. Ty jsou obsluhovány z obou komunikací; jedna z nich je 
primární, slouží jako hlavní cesta do jádra obce i jinam. Druhá z nich 
je nezpevněná cesta, která slouží náročnějším druhům obsluhy zad-
ních částí pozemků (zahrad a zemědělských dvorů) a sousedních polí. 
Tento princip rovněž na některých místech využívám, na území ne-
navrhuji žádný uzavřený blok, každý úsek zástavby má v nějakém 
místě svoji zahradní část přístupnou zezadu.

Urbanismus v menším měřítku (jednotlivých a 
sousedních pozemků)
Abych docílil pozitivního efektu sousedského kontaktu mezi různými 
skupinami obyvatel nové zástavby, navrhuji rozčlenění zástavby do 
dvou kategorií pro různé sociální skupiny. Menší domy na menších 
pozemcích (kategorie 1) budou žádané například mladými páry nebo 
lidmi v důchodovém věku, zatímco rozsáhlejší stavení (kategorie 2) 
budou poptávána spíše většími rodinami nebo občany movitějšími. 
Tím se vyhnu nepříliš příznivému fenoménu, kdy je nová zástavba 
např. v satelitních městečkách osidlována lidmi jedné sociální skupiny.
Významný propagátor urbanismu v republice, architekt Hnilička, pro 
venkovský urbanismus dále doporučuje, aby se domy umisťovaly na 
uliční hranici pozemku (a jejich obyvatelé tak byli v kontaktu s veře-
jným děním), aby pozemky byly užší, a tím se docílilo ekonomicky 
úsporné využití infrastruktury a inženýrských sítí, což jinak bývá na 
řídčeji osídleném venkově problém. Pozemky by pak měly v protáhlém 
tvaru sahat dále od ulice. 

Součástí mé práce je schematicky zobrazený soubor pravidel a do-
poručení pro zastavování území rodinnými domy v půdorysech, řezech 
i uličních (také primárních nebo kontaktních) fasádách. Ulice je ten 
nejdůležitější prostor, který utvářím. Leitmotivem definování tohoto 
prostoru jsou kontinuální zdi na obou stranách. Kromě ulice navrhuji 
ještě dva skromné veřejné prostory: parčík s hřištěm v západní části 
území a plácek okolo Božích muk uzavírajících osovou ulici, jež na 
druhé straně směřuje k Sebranickému kostelu.

Závěr
Ve svém návrhu jsem se nesnažil Sebranicím a venkovu vnutit nějak-
ou revoluční novinku. Snažil jsem se vždy myslet na hodnoty venko-
va jako tradice, stabilita, racionální uvažování nebo sousedské přá-
telství  Navrhuji regulaci na jednom rozvojovém území. Zcela chápu 
touhu některých lidí po utváření svého bydliště na vlastním pozemku 
svobodně a bez regulací. Proto principy svého návrhu nezamýšlím 
jako vzor pro veškerou venkovskou zástavbu, která na našem ven-
kově vyroste, nýbrž jen jako volbu bydliště pro lidi, kteří se dobro-
volně nechají omezit v podobě svého domova v rámci vyšší kvality 
některých aspektů života. Lidé by však (stále) měli mít možnost žít na 
místech bez regulací,  pokud se pro to z vlastní vůle rozhodnou.
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