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Výstupy z veřejné diskuse o centrálním prostoru Mukařova 
16. 8. 2018 

SHRNUTÍ 

Zadání  
(formulované ve výběrovém řízení na projektanta) 

1. koncept: 

Pobytový park s návsí až ke kostelu jsou nejvýznamnější „centrální částí obce“, kde se konají a budou konat různá výjimečná i 

pravidelná setkání a aktivity, které obyvatelé Mukařova, Žernovky a Srbína prožívají společně. Těchto setkání se účastní v různých 

ročních obdobích 300-500 osob. Tato „centrální část obce“ by měla být osobitá, venkovská. 

Za významné kompoziční prvky tohoto území považujeme budovu obecního úřadu, kostel, významné vzrostlé stromy a prostor 

otevírající se k rybníku. Považujeme za významné, aby návrh navázal na stávající uliční síť, kde zpevněnou plochu, užívanou jako 

sdílený prostor, doprovází zelené pruhy s občasnou výsadbou okrasných dřevin a kvetoucích bylin podél plotů. Považujeme za 

významné propojit prostorově, pohledově i komunikačně zpevněnou plochu před úřadem a park. 

DOPLNĚNÍ Z DEBATY: 

Definice smysl a způsobů využití: 

relaxace, setkávání, radost, příroda, historie 

Jako zásadní problémy byly identifikovány: 

• vyřešení parkování 
• zachování zeleně 
• omezení asfaltu, maximální využití mlatových cest 
• propojení na rybníky pod návsí 
• nové začlenění stávajících vodních zdrojů 
• návrh na přemístění sběrného dvora (není součástí aktuálně řešeného projektu) 

2. funkční využití: 

běžný provoz: 

- veřejné prostranství se vstupním bezbariérovým prostorem do úřadu a pošty, kde by mělo být malé odpočinkové místo 
doplněné kašnou (dnes studna), možností se posadit, případně doplněno vegetací 

- prostor, kterým prochází místní komunikace s případnými retardéry 
o zpevněná plocha umožňující předjezd vozů pošty a dále parkování minimálně 10 osobních vozidel, zpevněné 

plochy řešit takovým povrchem, který umožňuje retenci dešťových vod; prostor návsi řešit v návaznosti na okolní 
ulice a prostorové uspořádání parku (návaznost cest pro pěší a cyklisty) 

- pobytový park 
- průjezd a parkování v Obecní ulici a před kostelem 
- místo pro odpočinutí před kostelem 

 
DOPLNĚNÍ Z DEBATY: 

• parkování – možnost přesunout za kostel?  
• stání na kola 
• poskytování informací (z obce i o přírodě – naučná stezka) 
• relaxační sportovní a společenské aktivity – ping-pong, pétanque, kuželky 
• workout pro teenagery 

 
společenské akce a události: 

- oslava Vánoc – vánoční strom, pódium, kde se zpívá, malé stánky 
- stavění májky 
- jarmark-stánky 
- oslava čarodějnic – velký oheň, stánek s občerstvením 
- letní scéna pro divadelní festival 
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- stavění májky 
- dětský den 
- ukončení lampionového průvodu 

 

DOPLNĚNÍ Z DEBATY: 

• variabilní prostor 
• pódium 
• altánek 
• živý vánoční strom 

3. materiály a prvky: 

- umístit figurální sousoší v životní velikosti ze dřeva ve veřejném prostoru 
- řešit umístění kontejnerů pro dělený odpad, případně jejich zakrytí 
- navrhnout kašnu před úřadem (dnes studna s nevhodným oplocením) 
- zvážit a prověřit obnovení vodního prvku v parku (územím je v podzemí veden zatrubněný potok) 
- navrhnout mobiliář, druhy standardy a umístění, navrhnout stabilní prvky (zídky, zděné lavičky s možností umístění 

zásuvek umožňující mimořádné akce, demontovatelné pódium) 
- řešit veřejné osvětlení v návaznosti na okolní ulice 
- vícegenerační herní a cvičící prvky 
- součástí návrhu bude i řešení krajinné, dosadby stromů, keřů apod. 
- doporučujeme využít místní materiály – žula odseky a formátovanou dlažbu 
- navrhnout úpravu studny v místě na křížení Obecní a Tyršovy a případně doplnit dosadbou 

 
DOPLNĚNÍ Z DEBATY: 

• cesty – mlatové 
• kamenné prvky – odkaz na místní historii, zbytky starých patníků a dalších opracovaných 

kamenů 
• elektřina i pro návštěvníky – dobíječka mobilů, elektrokol 
• altánek 
• pódium 
• sloupky na natažení plátna pro letní kino 
• ptáci, včely, motýly, květiny, dřeviny, vzrostlé stromy, které dávají stín, strom na plochu 

před úřadem 
• herní prvky pro děti i mládež (nebo naopak ne typické prolézačky, nemá to být hřiště) 
• nástěnky pro místní inzerci 
• osvětlení – funkční i dekorativní, nasvícení významných prvků 
• vodní prvky s využitím stávajících studní a pramene 
• využít dešťovou vodu ze střechy OÚ 

Nežádoucí a rušivé prvky: 

• sběrný dvůr (místo něj parkoviště) 
• nefunkční studny a mříže, klece kolem studní 
• asfaltový povrch 
• kontejnery 
• část porostu 
• vysoké napětí 
• překážky ve výhledu na rybník 
• křídlatka 
• pokud lavičky, ne v sousedství obytných budov (v minulosti byla pod dubem a velmi se 

neosvědčila) 
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Výběr z dodaných fotografií  

kamenický skanzen v Louňovicích 

 

hmyzí hotel 

 

venkovní šachy 
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workoutové hřiště 

 

 

https://www.rvl13.com/pro-projektanty 

 

A na závěr  

příklad moderní, jednoduché, funkční a krásné návsi 

http://www.earch.cz/cs/architektura/naves-pro-dvoutisicove-mesto 

 

https://www.rvl13.com/pro-projektanty
http://www.earch.cz/cs/architektura/naves-pro-dvoutisicove-mesto

