
SOUČASNOST

Střed obce Proboštov není dnes ani náves, ani náměstí, 
není místem zastavení, potkávání, denního života atd. 

Nedávno postavená budova nové radnice, jako významná 
architektura centra nedosáhla dosud důstojného a odpovídajícího 
významového postavení. Radnice jako dominující architektura 
místa postrádá zřetelné kompoziční postavení v prostoru náměstí 
Svobody. 

Frekventovaná křižovatka dopravně zatížených ulic je v tomto 
kompozičním chápání spíše hrubou závadou a překážkou. 

Historický element (kaplička sv. Antonína) nemá v současném 
stavu důstojné místo

Vodní toky jsou skryty očím, vodní prvek, kdysi významný přírodní 
živel v centru obce chybí 

Objekty spojené s vývojem obce a architektury domů orientované 
k centrálnímu prostoru jsou dnes vesměs skryté za clonou druhově 
různorodé až chaoticky vyrostlé zeleně.

Centrální prostor postrádá kompoziční osy, měřítko i kvalitní detail. 
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Mottem konceptu je vymezení pojmu "centrum městysu".
Je nutno akceptovat, že prostor nebude nikdy plně obestavěn
tak, aby získal charakter náměstí a naopak nikdy už nebude
vesnickou návsí s potokem, kaplí, hospodou a požární nádrží.
Měl by být místem setkávání lidí místních i přespolních.
Místem s jasnou prostorovou hierarchií (členěním i spojením),
místem s dostatečnou gravitací, aby vyzývalo k užívání
charakteristikou města oproti vesnici je aktivní pobyt
ve veřejném prostoru na ulici nebo na náměstí.
Realizace správy obce a služby poskytované občanům
na nové radnici jsou samozřejmostí centra.

Základem návrhu je "ohraničení" místa , definice vstupů
nová funkce ploch a s tím spojená změna povrchů.
Redukce nevhodných prvků včetně části zeleně (jehličnanů)
a naopak vkládání prvků nových včetně stromů a keřů.
nové trasování tranzitní komunikace v návaznosti na nové
dopravní řešení křižovatky Proboštovská, Kpt. Jaroše.
Koncepce parkování bude vycházet z dostupnosti funkcí.
Návrh definuje místo budoucí vhodné dostavby (byty)
koncept klade důraz na dominantní postavení radnice
a na znovuobjevení významu kaple.

Komunikace je vytěsněna ze středu místa tak, aby vzniklo
pouze pěší korzo mezi radnicí a kaplí s odbočkou k rybníku.
Silnice je odstíněna plochou trávníku se vzrostlými jírovci.
Nová poloha komunikace ruší i původní kolizní místo.

Kruhový objezd řeší nejen významovou rovnost směrů, ale
také přirozeně dopravu zpomaluje a zpřehledňuje.
Svou polohou zvýrazňuje dominantu stavby radnice.
Ve středu je umístěna vlajkosláva jako symbol správy obce.
Koncept není konečný, je námětem k dalším úvahám a záměrům
doplnění partetu mobiliářem by mělo být střídmé s ohledem
na možnosti shromažďování a konání různých sezónních akcí.
V návrhu předkládaná vodní plocha (kašna) je symbolickým
hybridem vesnické požární nádrže a městské fontány.
Z náměstí k rybníku projdeme pod zjednodušenou bránou.
Hodila by se kavárna jako symbol města a doplnila tak
vesnickou hospodu.

NÁVRH P. SEDLÁČKA
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asfaltové povrchy / barevný asfalt
kamenná dlažba
betonová dlažba / chodníky
betonová dlažba / parking

590m² / 650m²
325m²
890m²
491m²

mlatové plochy
trávníky
ostatní / terasy a předzahrádky
kašna

1100m²
1325m²
130m²
110m²



NÁVRH P. KOLMANA

V náměstí Svobody jsme navrhli ústřední dlážděnou plochu, 
která bezprostředně navazuje na budovu radnice. Plocha plní 
shromažďovací a reprezentační funkci. Do střední části je navržena 
dlažba z velkých žulových kostek, které jsou určeny pro automobilový 
provoz. Pás po obvodu ústřední plochy je navržen s dlažbou 
z drobnějších žulových kostek. Mimo hlavní plochu je navržena 
betonová dlažba, v rabatech stromů mlatové plochy.

Kolem ústřední plochy jsou „navinuty“ podružné funkce náměstí: 
ohraničující a okrasná zeleň, rekreační zeleň, parkování, rozptylové 
prostory výrazných budov. Ohraničující zeleň doplňuje vymezení 
náměstí tam, kde není jeho hranice určena zástavbou. 
Rekreační zeleň je řešena jako městské sady, určené k tomu, 
aby se v nich sedělo nebo leželo. Parkovací plochy jsou vysunuty 
do obvodu náměstí, celkem je navrženo 22 stání. 

Zpevněné plochy: 4.577 m2
Zelené plochy: 1.673 m2
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	1: puvodni
	2: sedlacek
	3: kolman

