
venkov16

Popis stavby

Projekt úprav centra obce Dolní Město se pokusil vytvořit příjemnou
novou vesnickou náves z místa, které, přestože historickou návsí nebylo,
začalo její roli suplovat v době socialismu. Na křižovatce historických
cest, před budovou obecního úřadu (dále jen OÚ) byla nejdříve zbourána
stará zemědělská usedlost, dosypáním původně klesajícího terénu vy-
tvořena vyasfaltovaná plošina, a ta pak využívána jako neartikulované
parkoviště. Kromě OÚ a hospody poblíž východního cípu „nové návsi“
se hlavním socializačním činitelem stala veřejná autobusová doprava.
Přítomnost zastávky svým způsobem nutila obyvatele jinak nehostinné
místo užívat. A právě autobus symbolizující pro neautomobilizovaného
obyvatele spojení se světem ovlivnil výrazně architektonicko-urbanistické
řešení podstatné části daného území. Protože je obec pro některé auto-
busové linky terminálem, muselo být v rámci „nové návsi“ vyřešeno otá-
čení (a noční odstavení) autobusů. Přestože se hned na začátku podařilo
vedení obce rozmluvit záměr přestavět křižovatku na nesmyslný kru-
hový objezd, vynutily si uvedené okolnosti věnovat velkou plochu do-
pravní funkci. Plochy komunikací nutné pro pohyb autobusu byly v rámci
možností minimalizovány a oproti původnímu stavu se také podařilo vy-
šetřit více prostoru pro pěší před budovou OÚ. Místo u rybníka se po
odstranění původní čekárny autobusové zastávky otevřelo nové návsi.
Prostor nyní volně plyne do klidové zóny pod lipami na břehu rybníka.
Celá akce proběhla v rychlém tempu. Od prvních skic po kolaudaci uply-
nulo 9 měsíců. Účast architekta na takové akci ve venkovské obci je 
u nás stále spíš překvapující. Myslím, že případ Dolního Města je ukáz-
kou, že i na venkově začínají zastupitelé chápat význam veřejného pro-
storu. Kéž by se to stalo pravidlem. 

(Podrobnou autorskou zprávu viz v sekci „Stavby a projekty“ 

na www.stavbaweb.cz nebo v sekci „STAVBY“ na www.archiweb.cz.)
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New village square in Dolní Město
Adresa  Address: Dolní město, kraj Vysočina  Dolní město, Vysočina region
Investor: obec Dolní Město  the municipality of Dolní Město
Autor architektonicko-urbanistického řešení  Author of architectural-urban
planning design: Josef Čančík
Generální projektant  General planner :„PROJEKT“– sdružení "PROJEKT" –
association
Hlavní dodavatel  Principle contractor : Jaroš Josef-UNISTAV 
Dokončeno  Completed: listopad 2006  November 2006
Fotografie: Martina Mertová 

Building description

�e plan to fix up the centre of Dolní Město aimed to create a pleasant new

village square out of a place that, despite the fact that it was not the his-

torical square, had begun to take on this role during the time of commu-

nism. At the crossroads of two historical routes in front of the municipal

office an old farmhouse was first demolished, then the originally sloping

terrain was filled in and covered with an asphalt surface. �is asphalt was

then used as a parking lot. Besides the municipal office and a pub, the main

socialising agent of the "new square" was public bus transit. �e presence

of a bus stop in a way forced the inhabitants to use an otherwise inhos-

pitable place. And the bus, symbolising for the unmotorised citizen connec-

tion with the outer world, significantly influenced the architectural and

urban planning treatment of a significant part of the given area. 

A line of linden trees was newly erected along the south-east edge of the

square. �e crowns of the lindens will ensure the square is partially shaded

in the future and will make it more hospitable in the summer months. 

�e traditional local material is granite, which was therefore applied com-

mensurately to the stones of the sidewalk, the turning road for the bus,

and the central area of the square, which is partially covered in cobble-

stones, and partially in grass. �e square is dominated by the bus shelter

at the bus stop. �e old shelter was demolished, which opened up the area

by the pond to the new square.
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Záplaty českého venkova
MARTINA MERTOVÁ 

Musí to být Bohem vzpomínaný kraj. Zvlněná, promrzlá krajina Vysočiny
působí bez sněhu ještě syrověji. Magická, příkrá, vylidněná. (Nakolik ji 
v letních měsících promění cykloturisté raději nevědět.) Kouzlo oblasti,
kde hledáme Dolní Město, umocňuje silueta hradu Lipnice a roztroušené
gotické kostelíky. Jejich přítomnost, jako z jiného světa, skoro zaráží. Zůs-
taly tu natruc všem dějinným příkořím, natruc všemu osudnému, čím pro-
šly okolní vesnice stejně jako ty ostatní v Čechách a na Moravě. Potenciál
uchovat si víc ze své autentičnosti díky vlastní chudobě a odlehlosti pro-
sperujících měst i zde umlčelo novátorství (nové je lepší starého) a věčný,
vytoužený pokrok dvacátého století – ten věrohodný z jeho první půlky 
i ten předstíraný a sebezničující z půlky druhé. Socialismus, kapitalismus,
ani jedno z toho neprospělo tvářnosti českého venkova. Agilní předsedové
ONV stejně jako agilní starostové, všichni toužící se podepsat, se skutečně
podepsali. Ve snaze udělat pro svoji obec maximum, maximalizovali její
možnosti do neúnosné míry. A zatímco dříve se venkov nešetrně devas-
toval, dnes se mění v kýč. Staré díry na prošoupaných manšestrácích se lá-
tají novými nažehlovacími záplatami, utržené knoflíky nahrazuje suchý
zip. Nějak to nesedí a brzo přestává fungovat...
Výjimky jako by ani neexistovaly. Památkově chráněné vesnické rezer-
vace a zóny jsou spíš pláčem nad výdělkem. Ukazují bolestnou propast
mezi ideálem a (českou) realitou. Jsou virtuální realitou pro již zmíně-
ného cyklistu v propoceném přiléhavém trikotu. Nic pro citlivou duši.
Oko se nemá čím kochat, naturel venkovana, to poslední, co snad zbylo,
nechejme jiným smyslům a jiným časopisům.

Co se stalo v Dolním Městě? Velice nic. Nerada bych se dotkla architekta,
samosprávy a všech ostatních, kteří se na úpravě tamní návsi podíleli.
Ono nic v tomto případě figuruje jako pozitivní prvek, jako nezbytné mi-
nimum (opak všudypřítomného maxima), které veřejný prostor na malé
vesnici potřeboval. Projíždíte-li tudy, nic vás zvlášť nezaujme, nic ale také
neruší. Všechno jakoby tu bylo odedávna. Jako ten gotický kostelík o půl
kilometru dál. Pravda, ještě musí zajít nové žulové dláždění, ještě musí
zavadnout dřevo seníku - autobusové zastávky a povyrůst lípy. Potom
bude vše hotovo. Potom se záplata ztratí úplně. Jak se to dělá? Kde se
shání záplata na manšestr, který už pár desítek let není k dostání?
Z funkčních a do detailu promyšlených komunikačních vztahů, které ře-
šený prostor skýtá, vyplyne pracovní plocha pro ideovou nástavbu. Zní to
dost honosně, vrátíme-li se k výslednému nic a máme-li před sebou ve fi-
nále jednu autobusovou zastávku, pár laviček a lamp a dva informační pa-
nely. Co jiného ale dnes tvoří itinerář vesnic. Právě tyto zdánlivě banální
položky mohou zkazit víc, než si lze pomyslet - nejen svým vzhledem, ale
zejména promarněnou šancí formulovat sociální vazby vesnice, v hori-
zontálním i vertikálním směru. Tím prvním mám na mysli běžné fungo-
vání obce, trasy chodců a vozidel, stopy místních i přespolních dětí 
a  opilců, poznámky turistů, mapy událostí všedních i výjimečných. Tím
druhým pak mířím k historii a k budoucnosti vesnice, ke všem proměn-
ným, které formovaly její dnešní podobu a uvozují, co teprve přijde. 
Architekt si tu práci v případě Dolního Města dal. Musel vědět, že 
neohromí, musel přesvědčit o svém výsledném nenápadném řešení,
které však zcela rozbilo zažitou nevábnou podobu návsi. Asfaltová plo-
cha, kde chodec neznamená nic, pár ubohých stromů a zděná zastávka,
jak je známe z mnoha jiných vesnic, definovaly druhotně vzniklé cen-
trum obce. To původní, které setřely/sedřely snaživé ruce předchozích
generací, nahradila plocha daná demolicí starého stavení, přítomností
obecního úřadu a točny autobusů. Architekt přes nutné praktické do-
pravní požadavky reorganizoval tok dopravy ve prospěch pěších, jasně
vymezil jejich prostor přívětivým, živým dlážděním z žulových kostek.
Návrat k tradičním materiálům se zdá v oblasti s několika historickými
kamenolomy zcela logický, ale nenechme se mýlit, módní zámková
dlažba je hrozbou i tady. Hrubě opracovaná žula posloužila také k vy-
mezení odpočinkové plochy přiléhající k místnímu rybníku. Obyčejné
patníky, žádný velký design, opět prosté řešení pro prostý účel, hrubá
práce pro drsný venkov. Nedogmatičnost přístupu architekta dokládá
rovněž volba typu laviček, osvětlení či pítka z běžně dostupných kata-

logů komunálního vybavení. Součást klidového okrsku u vodní plochy
tvoří naopak subtilně řešená plakátovací tabule a turistický informační
panel. Uklizeny na hranu veřejného prostoru jej uzavírají, neruší, neřvou.
Smysluplný obsah a decentní grafická úprava informačního panelu rov-
něž vynikají nad jiné. (Asi není od věci, zmínit zde podíl občanského sdru-
žení Přátel podlipnických kostelů, kteří se v obnově a nenásilné kultivaci
obce a okolí nemálo angažují).
Tolik k drobnostem. Pak je zde několik podstatných momentů, které
koncept projektu povyšují mezi plnohodnotné urbanistické počiny. Ar-
chitekt si troufl nově definovat hranice veřejného prostoru. Terénní
zlom, který náves slepě a neurčitě otevíral do dříve skrytých zadních
traktů starých stavení, obemkl chodníkem a navrhl podél něj vysadit li-
pové stromořadí. V budoucnu se díky tomu dovrší optické vymezení
návsi, její semknutí. Autor věděl, proč to dělá. Na revanš totiž otevřel
jinou část návsi. Pro lepší dojem z prostoru a obecně i z toho, co zbylo
pod představou českého venkova, nechal vyniknout vazbě na starý
obecní rybník s prozaickým jménem Pazderák. Obec to stálo zbourání
stávající autobusové zastávky a zrušení vitrín pro vývěsky. Architekt už
se tu pasoval spíš do role sociologa. Animuje obec k tomu, aby veřejný
prostor přijala jako skutečně veřejný, aby využila dosud skrytý potenciál
místa. Přitom pořád zůstáváme při zemi - na vesnici. Architekt myslí na
to, aby se podél rybníka dalo přirozeně projít k fotbalovému hřišti, aby
si kluci měli kde obout brusle... , uchystal prostor pro to, aby se normálně

zaběhal, zažil a přitom nedevastoval.
Problematiku, která by vydala na samostatný článek, představuje feno-
mén autobusových zastávek. Máme už knížky a odborné texty o chatách
a chatových koloniích, o metalové kultuře či ikonografii a jiných okrajo-
vých specificích, ale – pokud vím – autobusovým zastávkám odborné
kruhy zatím systematickou pozornost nevěnovaly. S nostalgií je sleduje 
a fotí malíř a publicista Jan Paul, jedna ze skvělých brněnských funkcio-
nalistických zastávek Oskara Pořísky „si zahrála“ v neméně skvělém ro-
mánu Jiřího Kratochvila Avion. S originálním řešením soudobé autobusové
zastávky přišel například Luděk Rýzner mezi Humpolcem a Pelhřimovem
nebo David Černý v Liberci. Ale to už jsme se ocitli mimo venkov.
V sekularizované poválečné době se autobusová zastávka stala pro ven-
kov hlavním socializačním prvkem jeho obyvatel. Vyjma vesnických ná-
leven pro konzumenty alkoholu a konzumů pro ženy od produktivního
věku výše to bylo jediné místo, kde se od rituálu čekání anebo skrývání
odvíjela akce komunikace, ve všech jejích podobách. Polistopadová éra,
kdy se postupně snižuje počet autobusových linek, zase skýtá prostor -
většinou ve formě dobře chráněného ústraní – náladám a výbojům pu-
bescentů. Pro ně je autobusová zastávka mostem do světa dospělých, pro
dospělé mostem do velkého světa „za humny“. S přechodem na tržní
hospodářství se také mění podoba autobusových zastávek. Současné ka-
talogové budky ve švýcarském anebo laciném hi-tech stylu postupně na-
hrazují zděné boudy stavěné v akci Z nebo kontejnery z vlnitého plechu
či laminátu. Architektura to také nebyla, ale jako obvykle, člověka nad
těmito „ztrátami“ spíš jímá lítost. 
Vraťme se do Dolního Města. I zde jsme tedy přišli o jednu starou za-
stávku. Víme už, že stála ve výhledu na obecní rybník, že její temné kouty
skýtaly úkryt asi už jen mládeži v citlivém věku a snad můžeme i říct, že
svou uzavřenou formou obecně korespondovala spíš s dobou předrevo-
luční. Architekt se rozhodl (a obec nakonec souhlasila) pro formu ote-
vřenou, aniž by však plýtval slovy transparence a demokracie. Umístěním
zastávky do středu návsi znovu povýšil její roli ve stmelovacím procesu
venkovského obyvatelstva. Udělal ji dost prostornou, tak, aby se tam vešli
skutečně všichni cestující a aby se děti mohly i rozběhnout, umístil do-

vnitř vitríny pro obecní vyhlášky a zpravodajství, dobře ji zastřešil a za-
větroval, aby působila bezpečným dojmem. Nic na tom nemění, že její
konstrukce je úplně subtilní a dřevěná a že stěny, ba i střešní plášť, jsou
z části z průsvitného polykarbonátu a z části nejsou vůbec. Směrem 
k rybníku a směrem k radnici zůstává volný průhled. Tradiční forma za-
stávky s přesazenou sedlovou střechou a s proporcemi odpovídajícími
místní tradiční architektuře zase jen dokládá autorův nenásilný koncept.
Kdo s ním může nesouhlasit? Pubescenti vyrostou a fakt, že zastávka
nemá ani jeden temný kout, mu snad odpustí.
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