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ZADÁNÍ

Projekt měl od počátku za cíl vyřešit dva problémy, otázku podoby urbanismu pro třetí tisíciletí a 
rozvoj pláně uprostřed Hejčína, s přibývajícím množstvím dat vykrystalizoval problém třetí, a to prezentace 
projektu. Tato kniha prezentuje náš proces a řešení všech tří zmíněných problémů.

DICHOTOMIE architektonického diskursu a MĚSTSKÝ PROSTOR… v rámci ateliéru se zamyslíme, 
nakolik omezené je vnímání města krajními aspekty … veřejný/soukromý; reprezentativní/neudržovaný; 
oficiální/ilegální; historický/vytěsněný; harmonický/konfliktní; hierarchický/rovnostářský; regulovaný/
chaotický atd… budeme analyzovat jednotlivé DICHOTOMIE architektonického diskurzu a jejich vliv 
na město a společnost. Jedním z ‚trickle pointů‘ ateliéru bude analýza konceptu Cronocaos od OMA-
AMO. Samotný návrh bude hledáním nové, ne-uzavřené formy regulačního plánu. Plánu pracujícího 
s tekutostí a diverzitou, které generuje současné lokálně-globální město. Následně studenti v rámci 
vertikálního ateliéru vytvoří simulaci možného dopadu přijatých regulativ. Součástí ateliéru bude 
dvoudenní workshop v Olomouci 
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Dvacáté století se neslo v duchu nekončícího lkaní nad urbanismem. Principy starých urbanistů 
se ve smyčce mumifikovaly, znovuobjevovaly a vystavovaly. Zahleděni do svých teleskopů se 
urbanisté zapomněli rozhlédnout okolo a město jim uteklo. Nyní je na nás abychom přebrali 
štafetu a skórovali. Kolík, který jsme dostali my, je však zcela odlišný od toho, který dostali naši 
předchůdci. Pouštíme se do závodu, který nelze vyhrát, jsme zároveň želvou i zajícem. Startovací 
pistole už vystřelila a my stále ležíme v trávě. Cíle lze dosáhnout pouze v případě, že víme, v jaké 
dráze a kterým směrem běžíme. Navrhovat město na základě determinace jeho přesné podoby 
a predikcí jeho života na desetiletí dopředu už není možné. Současný sloh není tvořen jediným 
vláknem, nýbrž masou jejíž částice na sebe neustále působí, střetávají se, pohlcují a překládají. 
Zmapovat tento systém a navrhnout jeho reorganizaci v použitelném čase není možné. Doba 
budovatelů je pryč, nyní je čas chopit se kormidla a začít hledat nový směr. Musíme přijít na 
novou formu regulací a novou množinu regulovaného.

Jestliže má vzniknout „nový urbanismus“ 
nebude se zakládat na vzájemně propojených 
iluzích a řádu a všemohoucnosti, stane se jakýmsi 
režírováním nejistoty, nebude se  už  dále zabývat 
vytvářením víceméně permanentních objektů, ale 
zavlažováním území, která mají potenciáll, nebude 
již směřovat ke stabilním uspořádáním, ale k vytvá-
ření polí možností, která zahrnou procesy, jež 
odmítají krystalizovat do definitivní podoby, 
nebude již hledat přesné definice, nastavovat 
omezení, ale rozšiřovat koncepty, popírat hranice, 
nebude oddělovat ale pojmenovávat entity, ale 
objevovat nepojmenovatelné hybridní situace, 
nebude už posedlý městem, ale upravováním 
infrastruktury tak, aby umožňovala nekonečnou 
intenzifikaci a diverzifikaci, zkratky a přeuspořádá-
ní - bude znovu objevovat psychologický prostor.

Jelikož urbánní dnes znamená podvratné, 
urbanismus už nikdy nebude pracovat s pojmem 
novosti, ale pouze s pojmy více a modifikované. 
Nebude o civilizovanosti, ale o zaostalosti. Město 
se vymklo kontrole, a proto se urbánnost stane 
zásadním vektorem imaginace. Nově definovaný 
urbanismus už nebude jen a především profesí, 
ale způsobem myšlení, ideologií, která nás učí 
přijmout to, co je. 

Ve shovívavějších okamžicích utíkáme k este-
tice chaosu, tedy našeho chaosu. Ale technicky 
vzato je chaos to, co nastane, když nenastane nic- 
nikoli cosi, co lze projektovat a z čeho se lze rado-
vat, ale spíše něco, co má schopnost infiltrovat a 
co nelze plánovat. Jedinou legitimní podobou 
vztahu architekta k chaosu je zaujmout oprávněné 
místo v armádě všech, kdo se mu pokoušejí vzdo-
rovat a prohrávají.
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...navzájem se srážejí, protiřečí si, jsou rozporné, 
takže každá ztrácí velký díl svých podmanivých nátla-
kem a donucováním působících omezujících sil. Změ-
nily svou povahu a podle toho byly překlasifikovány: 
staly se součástí inventáře individuálních úkolů. Spíše, 
než aby životní politice předcházely a formulovaly její 
budoucí směr, musí ji následovat (přímo z ní vyplývají) 
a jsou jejími náhlými zvraty a obraty utvářeny a přetvá-
řeny. Síly způsobující tekutost se přesunuly od systé-
mu ke společnosti, od politiky k politice života, sestou-
pily z makro úrovně na mikro úroveň společenského 
soužití. 

V důsledku toho máme před sebou individuali-
zovanou, privatizovanou verzi modernosti zatíženou 
břemenem odpovědnosti, která v případě jejího 
selhání dopadá především na záda jednotlivců. Dnes 
přecházejí do stádia tekutosti i vzorce závislosti a 
vzájemného působí. Ty jsou dnes tak poddajné, jak to 
nemohla zažít a jak by si to ani nedokázala představit 
žádná z předcházejících generací, nicméně tak jako 
všechny kapaliny ani ony nedokážou udržet svůj tvar 
nadlouho. Jejich tvarování je snazší než pokus o 
udržení jejich tvaru. Pevná tělesa dostávají tvar 
jednou provždy. Udržovat tvar kapalin však vyžaduje 
nesmírné množství pozornosti, neustálou bělost a 
opakované úsilí – i pak je ovšem úspěch takových sil 
na vážkách.

Bylo by nemoudré popírat nebo dokonce baga-
telizovat zásadní změnu, kterou nástup tekuté moder-
nosti pro lidskou situaci znamenal. Odtrženost a 
nedosažitelnost systémové struktury společně s 
nestrukturalizovaným, tekutým stavem aktuálního 
dějiště životní politiky změnily tuto situaci radikálním 
způsobem a žádají si přehodnocení starých konceptů, 
které dosud tvořily rámec jejích příběhů. Dnes jsou 
takové koncepty zaživa mrtvé jako zombie. Je praktic-
kou otázkou, zda jejich vzkříšení třebaže v nové 
podobě nebo inkranaci, je proveditelné a jestliže 
možné není, jak jim uspořádat decentní a efektivní 
pohřeb.

Vive l‘individualité!  Současná doba postrádá jednotící směr. S globalizací se časo-prostorová 
vzdálenost stává triviálností, což vyživuje nekonečnou pluralitu, která jediná definuje dnešní dobu. 
Rychlost výstavby, modernizace a inovace je závratná. Navrhování konkrétních typů, forem a 
kapacit urbanismu není v době tekuté vhodné řešení. Při přihlédnutí k délce výstavby, prodeje 
nemovitostí a následného zrodu vitality v lokalitě, tedy konečného zaběhnutí navrženého systému 
v kontrastu s rychlostí změny trendů ve společnosti, se jeví zcela jasné riziko neaktuálnosti 
navrženého systému už v době jeho prvního spuštění. Neboť podmínky, za nichž se navrhovalo, 
mohou být v mžiku mrknutí oka zcela odlišné od těch kolaudačních.
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Just like modernization - of which it is part was 
a Western invention. But with the waning power, it is 
no longer in the West's hands. We the ones who 
define its values. The world needs mediating 
between preservation and development. there be 
the equivalent of carbon trading in Could one 
modernizing nation "pay" another change? Could 
backwardness become a resource, Rica's rainforest? 
Should China save Yenice?

The march of preservation necessitates the 
theory of its opposite: not what to keep, but what to 
erase and abandon. A system of phased for instan-
ce, would drop the unconvincing manence for 
contemporary architecture, built economic and 
material assumptions. It would rasa beneath the 
thinning crust of our civilization liberation just as we 
(in the West)

 There are no ideas for preserving the 
mediocre, the generic. 

In a global groundswell of revulsion, one parti-
cular has escaped the embrace of preservation. 
Open been declared on postwar social architecture. 
strong public sector created the conditions tecture 
as a social project could flourish. At sector, debilita-
ted by the market, destroys global consensus that 
postwar architecture mism it embodied about archi-
tecture's ability social world - was an aesthetic and 
ideological resignation is expressed in the flam-
boyant the market economy, which has its own built-
-expiration date.

V žárů tajícím Baumanových okovů, lidstvo začíná trpět horečkou konzervace. Vše staré je 
třeba zachovat a reprezentace současné doby se musí vtěsnat do proluk, či nejlépe odklidit do 
částí města, která zatím ležela ladem. Hlavně nic nebourat! To ovšem neplatí o dědictví druhé 
poloviny dvacátého století. Už při pouhé zmínce o architektuře socialismu se z řádného občana 
stává Bradburryho požárník. Validaci objektů a jejich vhodnost ke konverzaci na základě doby 
jejich vzniku vnímáme jako nedostatečnou a nevhodnou. Ke konzervaci, rekonstrukci a rekonvenzi 
je třeba přistupovat především na základě ukazatelů potenciálu a míře závlahy nezbytné k uvedení 
objektu do chodu. Pokud při svém zachování objekt může dosáhnout kvalit, rozvíjejících okolí, má 
smysl ho zachovávat. V opačném případě je třeba se zbavit sentimentu!
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Nový urbanismus režíruje nekonečnou hru. Místo určování konečného řešení, hledá odpověď na 
urbanistickou otázku za využití maximálního zapojení aktérů volné hry. Pouze korigujeme za využití 
nezbytného počtu regulací. Základem systému je určení charakteru zástavby ve smyslu poměru 
velikostí ploch služeb, občanské vybavenosti a rezidenčních jednotek na parcele. Za pomoci metody 
Win-win jsou pak stavebníci motivováni k vytvoření vitálnějšího veřejného prostoru a zazelenění 
města, konkrétní aplikace je demonstrována na projektu regulačního plánu pro část Hejčína.
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Hejčín, městská část Olomouce, skvěle 
reprezentuje urbanistický patchwork, ve smyslu 
nahuštění množství různorodých, výrazných prvků 
na jednom místě. V těsné blízkosti vedle sebe žijí 
čtyřpatrové bytovky, rodinné domečky, domy i 
vilky. Jediné, co symbiózu narušuje je extrémní 
dopravní zatížení, lemující námi řešenou lokalitu. 
Paradoxně právě doprava byla důvodem, proč se 
Hejčín připojil k Olomouci, pod příslibem napojení 
na dosud neexistující tramvajovou linku se z něj stal 
pouze další z mnoha přídavků, z kterého si každý 
bere co hrdlo ráčí. Dalším Hejčínským paradoxem 
je téměř nulová občanská vybavenost, což měly 
vyřešit už zmíněné fantomovy tramvajové koleje. 
Vlastností Hejčína, jenž nelze vyčíst z map je jeho 
silné občanské zázemí, ve smyslu komunitního 
scházení se, v němž vidíme jeden z jeho hlavních 
potenciálů.

Olomouc- město

Černovír

Řepčín
Hejčín

HEJČÍN

Analýzy máme seřazeny podle jejich důležitosti při uchopování 
lokality a snahy o její revitalizaci. Stěžejní prvky našeho návrhu, 
dopravu a komunitu Hejčína s Řepčínem, z map vyčíst nelze. Alespoň 
ne z těch běžně užívaných a tvořených studenty. 

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM
ANKETA
ANALÝZA DOPRAVY
HEJČÍNSKÝ PATCHWORK
FUNKČNÍ ANALÝZA
VITALITA LOKALITY
POTENCIÁLY LOKALITY
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?SOCIÁLNÍ PRŮZKUM
Byť jsme provedli intenzivní výzkum lokality z 

hlediska klasických urbanistických kritérií dopravy (dle 
kategorií), historický vývoj Olomouce i Hejčína, funkční 
analýzu, analýzu jazyka území atd. Klíčovým zdrojem 
informací k porozumění  Hejčína nám byly sociální 
sítě. Neboť z kategorií silnic nelze vyčíst jejich drastické 
přetížení neodpovídající dimenzím, z funkční analýzy 
pak nedostatek prostoru pro Hejčínsko-Řepčínskou 
komunitu.

OLOMOUCKÝ.DENIK.CZ
V Hejčíně by mohla vyrůst nová budova magistrátu 
Demolice čeká zchátralou budovu bývalé přírodovědecké fakulty v Tomkově ulici v olomoucké městské části Hejčín. Na parcele by mohlo...

OLOMOUC.EU
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel by se mohl přestěhovat do Hejčína
Nové prostory pro odbor agendy řidičů a motorových vozidel by měly vzniknout v Tomkově ulici v Olomouci-Hejčíně. Za přispění dotací chce...

OLOMOUC.ROZHLAS.CZ
Přesmilion knih v depozitářích, restaurátorské dílny a digitalizační jednotku skrývá budova Vědecké knihovny v
Olomouci - Hejčíně

IDNES.CZ
Olomouc přemístí odbor řidičů, nová budova vznikn místo zbourané školy - IDNES.cz
Místo do širšího centra Olomouce až téměř na jeho okraj budou muset v budoucnu zamířit lidé vyzvedávající si řidičský průkaz, případně vyřizující jiné...

OLOMOUC.EU
V Hejčíně začala stavba nové waldorfské školy za 160 milionů korun
V Olomouci začala tento týden stavba nové budovy pro waldorfskou školu a školku, v plánu je zde rozšířit vzdělání i o waldorfské lyceum...
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Automobilová 
doprava, především 
těžká nákladní !

doprava
Hluk z dopravy, 

ucpané cesty, 
kamiony ve dne 

v noci

Hustá doprava, 
absence přechodu 
a zpomalovacích 

pásů

Doprava a znova doprava. 
Málo míst na parkování.

Rušné hlavní tahy, chybějící bezpečná cykloinfrastruktura, 
nemožnost pronájmu kanceláří, chybějící "klidný kout" 
veřejně přístupný a odstíněný od hlavní silnice.

Pretizena doprava v některých castech, malá 
frekvence MHD. Chybí mensi obchudky. Parkování 
v nekterych castech, Horní i Dolní Hejčínská

parkování, 
doprava

doprava, žádné 
vyžití pro místní

Doprava. Celkem 
slabá obslužnost 

MHD.

Doprava, zejména nákladní

hustá doprava, 
parkování

Podivné 
nekultivované zóny 

okolo trati, slabé 
zázemí

Doprava, 
nevhodná výstavba.

Dopravní kolapsy, málo 
obchůdků, žádný bankomat atd., 
vybavenost nic moc

Zatížení 
dopravou

Co vnímáte jako problémy Hejčína?

nic

?Kde jste se narodil?
Kde pracujete?
Vlastníte auto?
Pokud nemáte auto, jak se dopravujete do Hejčína?
Co Vám chybí v Hejčíně?
Co vnímáte jako problémy Hejčína?
Co vnímáte jako klady Hejčína?
Funguje Hejčín jako komunita?
Jakých akcí v Hejčíně se zúčastňujete?
Je pro ně dostatečné zázemí?
Jakou budoucnost byste si přáli pro lokalitu?

ANKETA
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2 300

3100

19500

5600

12 000

6000

DOPRAVA
Olomouc postrádá severní obchvat, 

jehož funkci proto suplují ulice Na Trati, 
Erenburgova a Tomkova. Doprava tak 
v kombinaci se špatným základovým 
podložím terorizuje Hejčín 18 hodin 
denně.  V rámci našeho zadání a 
výhledového plánu města Olomouce, 
nicméně není možné tento problém 
eliminovat. Nechceme stavět hrady z 
písku, proto jsme hledali i potenciály 
dopravy. Místo jako k úhlavnímu 
nepříteli, přistupujeme k dopravě jako k 
partnerovi, jehož je třeba usměrňovat, 
ale zároveň nám přináší užitek, v našem 
případě to velký potenciál klientely pro 
případné služby, které v lokalitě mohou 
vzniknout. 

12 0005600

TO
M

KO
VA

NA TRATI

NA TRATI

ERENBURGOVA
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HEJČÍNSKÝ PATCHWORK

ŘEPČÍN

LAZCE

CENTRUM

 POLE, LESÍKY

DOMY POSTAVENÉ MEZI LETY 
1869-1909 

BUDOVY POSTAVENÉ V LETECH 
1980 - SOUČASNOST 

BUDOVY POSTAVENÉ V LETECH 
1910-1949

BUDOVY POSTAVENÉ V LETECH 
1950-1980

LEGENDA ZÁSTAVBY

VÝVOJOVÁ ANALÝZA
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NEDOSTATEK OBČANSKÉ VYBAVENOSTIFUNKČNÍ ANALÝZA

OBYTNÉ FUNKCE

SMÍŠENÉ FUNKCE

OBČANSKÁ VYBAVENOST

INDUSTRIÁLNÍ BUDOVY

CÍRKEVNÍ BUDOVY

VZDĚLÁNÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

KULTURA

SPORT

MALÉ FIRMY

LEGENDA ZÁSTAVBY

FUNKČNÍ ANALÝZA

ŘEPČÍN

LAZCE

CENTRUM

 POLE, LESÍKY

SMÍŠENÉ FUNKCE

ŘEPČÍN

LAZCE

CENTRUM

 POLE, LESÍKY
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CO SE STANE S 
URBANISMEM?

Rem Koolhaas
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DICHOTOMIE
Dichotomie znamená nahlížení na problém černobílým pohledem, 

tedy vytyčení dvou problémů, mezi nimiž pak nelze najít přechody. Toto 
nahlížení je v dnešní době s oblibou užíváno nejen urbanisty. Samotné 
zadání našeho ateliéru zní Against simple dichotomy, nicméně už při 
analýzách jednotlivých dichotomií vyšla najevo těsná provázanost 
analyzovaných problémů a při společných debatách pak nezbytné 
vazby samotných dichotomií mezi sebou. V tomto projektu je detailněji 
rozebíráno pět dichotomií a to chaos vs. organizace, ilegální vs. legální, 
veřejný vs. soukromý, společenský vs. individuální a město vs. divočina.
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MĚSTO VS. DIVOČINA

Od počátku existuje provázanost mezi přírodou a kulturou, šla by definovat příroda bez 
definice kultury a naopak? Nestal se člověk člověkem, když začal rozlišovat prostor na přírodní 
a lidský? V průběhu času jsme na toto spojení pozapomněli a tyto pojmy se separovali. Později 
jsme začali hledat v přírodě inspiraci v její decentralizaci, komplexnosti a funkčnosti, utíkali jsme 
do ní za klidem a svobodou. Z měst se stala urbánní divočina a celá dichotomie se v průběhu 
času významově obrací. Nyní stojíme před otázkou, jak z měst vytvořit opět vhodný prostor pro 
život, funkční městský ekosystém.

Města již netvoří pouhé body v krajině, svou velikostí expandovaly do ohromných celků, kdy 
na okolní krajině parazitují, zabírají ji, přesto nejsou schopné vytvořit vlastní podmínky vhodné 
pro život a okolí berou jako vyrovnání vlastních nedostatků. Podobně jako občanské prostory 
zpříjemňují lidem veřejný prostor, tak vegetace zlepšuje vlastní klima a život města. Udržuje 
centra měst příjemná pro pobyt, zvyšuje intimitu míst, pohlcuje hluk a vrací zpět šelest listů, 
proměňuje a vyvíjí se v průběhu roku, čímž se místa stávají dynamickými a z běžného průchodu 
je naráz pozorování nově rozkvetlých květů a pobíhajících veverek. Z množství studií vyplývá, že 
příroda je pro život nepostradatelná, a to jak po fyzické, tak i po duševní stránce. Asi nepřekvapí, 
že míra sebevražd a psychických problémů je ve městech nesrovnatelně větší než na přírodě 
bližší vesnicích!

Komplexní systém přírody se skládá z jedinců spojujících se ve vyšší celky, vzájemně 
proplétajících se vztahů, jež zůstávají v harmonii. Právě tyto spojení město přetrhalo a nedovolilo 
jim prostoupit skrz něj. Měli bychom se snažit o komplexitu a propojení na všech úrovních 
struktury města podobně jako v přírodě neexistuje jen jedna úroveň a jedno propojení.
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CMYK 0, 99, 89, 24
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HEX FB5607
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INDIVIDUÁLNÍ VS. SPOLEČENSKÝ

U dichotomie společenský vs. individuální se zabýváme otázkou, jak a zda lidé mezi sebou 
komunikují ve veřejném prostoru a jestli se zúčastňují komunitního života. Naše cesta začíná v 
antice kde ti, co měli občanské právo, na něj byli hrdí, což bylo demonstrováno stavbou veřejných 
budov. Poté v období průmyslové revoluce fungovala občanská hrdost, důkazem čehož byla 
výstavba honosných neorenesančních veřejných budov v romantismu. V době Baumanovy 
tekuté modernity, začal dominovat konzumní způsob života. Participace a interakce začaly být 
vytlačovány konzumem. Zároveň se náš prostor pro komunikaci, kvůli nebo díky, pandemii 
ještě mnohem rychleji přesouvá na internet. Důsledkem čehož je méně příležitostí k interakci a 
nezájem o politické dění.

Řešení těchto problémů vidíme v podpoře vzniku kvalitních občanských prostor, jejichž 
účelem není pouze projít, ale zastavit se a tím podpořit vznik míst k setkávání. Vznik občanských 
prostor motivujeme v místech s koncentrací poloveřejných služeb, fungujících jako magnety na 
lidi a lákajících obyvatele do města. 
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VEŘEJNÝ VS. SOUKROMÝ

A few 
moments later

V rámci této dichotomie je zpracováno více paralelních úvah, jenž se promíchávají a potkávají. 
První je evoluce prostor z hlediska vývoje společnosti v kontextu organizace, velikosti správní 
jednotky a samotné potřeby sdružování. Pokud chceme jít k samotnému počátku sdružování, 
dojdeme až k prvním savcům, pro které byla tlupa, smečka či stádo zajištěním bezpečí, potravy 
či obou zmíněných. S evolucí živočichů vznikají složitější sociologické struktury, které už se dají 
nazvat společenstvím. Veřejný prostor zaručující bezpečí a přežití je neustálou skutečností, v 
níž si lze vytvořit soukromí pouze situační.  Během dějin civilizace se tyto aspekty neustále 
proměňují a promíchávají, až se v dnešní době paralelou opět dostáváme k dynamice, a to jak 
skladbou uživatelů, tak časoprostorem. Zároveň v kontextu tekuté modernity veřejný prostor 
roztává, ohýbá se a podléhá neustálé změně, kdežto soukromý prostor, se svou stabilitou, 
symbolizuje majáky ve vodách nejistoty. Tyto úvahy vedly k lepšímu pochopení problému 
veřejnosti a individua, nicméně nepřinesly podklady vhodné k aplikaci v regulačním plánu, proto 
následně vznikla analýza funkčních ploch, viz zónování.
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LEGÁLNÍ VS. ILEGÁLNÍ

Dávno před vznikem zákonů, pravidel a regulací se člověk při stavbě svých obydlí a prostoru 
kolem sebe řídil vlastní intuicí, ovlivňovalo ho prostředí, přizpůsoboval se podmínkám, chránil 
se před nebezpečím. Počátky architektury tak vznikaly samovolně, organicky, na první pohled 
chaoticky. Jednotlivé stavby byly výsledkem ruční práce několika lidí, kteří spolu pro přežití 
kooperovali a navzájem se obohacovali.

V dnešní době si takový způsob spontánního tvoření můžeme dovolit jen málokdy, většinou 
v malém měřítku, na soukromém pozemku, který vlastníme a i tak se musíme ohlížet na 
všeobecně platné zákony a předpisy vztahující se na podobnou tvorbu. Ani užívání již vzniklé 
architektury už není tak přirozené jako dřív, vznikají zákony kategorizující každou lidskou aktivitu 
na neutrální a škodlivou. Podmínky se ještě více utužují, pokud se pohybujeme v jednom z čím dál 
četnějších památkově chráněných prostorů. To může mít za efekt, že i některé nejpřirozenější 
lidské návyky jako stravování se venku, sezení na zemi, běh, kreslení, kempování, se mohou stát 
trestné v takových lokalitách. 

Západní mentalita se tak postupně přeměňuje, radikalizuje, učí se automaticky spojovat 
jakoukoli ilegální neregulovanou tvorbu s obrazem chudoby, nouze a jakoukoli zákony 
nepovolenou tvorbu odsoudit jako známku vandalství, buranství, nedostatku respektu v řád a 
čistotu.

V rámci analýzy dichotomie legální vs. ilegální analyzujeme podoby a manifestace ilegality 
ve světě architektury se snahou převrátit automatickou konotaci nelegálnosti jako něčeho 
de-facto špatného. Ilegální architektura je ve většině případů reakcí na nějaký negativní 
společenský faktor (nefunkční / nespravedlivý systém, status quo, autoritářství nebo i nudu, 
nedostatek impulzu). Z tohoto důvodu se může projevovat celou škálou pozitivních efektů 
pro život ve městě - větší spontánností, participací občanů, DIY tvorbou jako novou formou 
komunikace mezi lidmi, obohacením občanského života nebo i snahou najít nové alternativní i 
experimentální nástroje pro život. 



46 47

CHAOS VS.  REGULACE

Kdybyste si mohli vybrat mezi peklem chaosu a peklem regulace, jaká by byla vaše volba? 

Chaotický prostor je úzce spjatý s regulovaným prostorem!

Svoboda a řád jsou dvě různé směsi, kdy někdy přecházíme z regulovaného do chaotického 
a z chaotického do regulovaného. 

A není spíše chaotický prostor jen prostorem volným, jako je například zahrada, byt, obývací 
pokoj…? Každý jedinec si na svém soukromém prostoru nastaví vlastní pravidla, má zde svoji 
volnost. Ve volném prostoru člověk obývá, aniž by kalkuloval. V regulovaném prostoru zabírá 
místo řád, pravidla a kalkulace nezbytné k jeho obývání. Volný prostor umožňuje kontinuální 
vývoj, přírodní, přesto jistým způsobem řízený. 

V jednom případě prostor regulujeme, a naopak v druhém je prostor rozvolněný, množí se a 
rozrůstá. Místy se nacházíme na tenké hranici, kdy je oblast markantně regulovaná, ale zároveň 
tato místa vytvářejí potenciál pro volný růst. Nekonvenční způsob myšlení, překračování hranic 
a hledání nového je jediný způsob pokroku!
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Občanský prostor Městský ekosystém Generovaný vývoj města
Vnímáme jako nezbytnou součást fungujícího města, je však 

zapotřebí, aby nebyl občanský pouze formou, ale i svým fungováním 
tzn. občané by měli místa nejen využívat, ale i spoluutvářet.

Města svou velikostí a strukturou přerostla pouhý krajinný 
fragment a vzniká tak kulturní krajina, která má své vlastní principy, 
potřeby a kde jsou na sebe jednotlivé fragmenty úzce navázané.

Jelikož na město nahlížíme jako na (eko)systém, který se neustále 
vyvíjí a proměňuje, analyzujeme vazby v něm působící a ty pak  
převádíme do pravidel, které tvoří městskou krajinu. 

modernita
Nemísta&Prostory konzumu

desocializace společnosti

Tekutá

Interakce
a její generátory

Participace
dobrovolná

GlobalizaceObčan
příslušník společenství

Svoboda
ve veřejné sféře života?

Chaos
jako neuchopený systém

Potřeba
konzumenta

Potřeba
občana

Organizace

Symbióza 
Tchaj-Pej

Konflikt
Benátky

DIYNaturální
organizace

Politické
regulace

Soukromí
Variabilní

Bezpečí
Skupina

=

Bezpečí
Soukromí

=
Reprezentace

Veřejný
=

Decentralizace
Rhizom Deleuze&Guatarri

Provázanost
přírody

a kultury
Urbanizace

Městský 
ekosystémKolonizace

Veřejnost
Variabilní

Sociální
síť

Společenství Společnost 3. tisíciletíCivilizace
5 500 př.n.l.

Středověk
476. n.l.

Objevení Ameriky
1492. n.l.

Průmyslová revoluce
18. - 19. století n.l.

20. stol.
220 mil. l. př.n.l. 10. tis. př.n.l.

PROVÁZANOST DICHOTOMIÍ
Nejpřínosnější fází výzkumu dichotomií pro nás 

byla diskuze nad jejich existencí ve městě, z níž nám 
vzešly tři základní problémy, se kterými se město 
musí utkat. 

Jelikož na město nahlížíme jako na (eko)systém, 
který se neustále vyvíjí a proměňuje, analyzujeme 
vazby v něm působící a ty pak  převádíme do pravidel 
tvořících městskou krajinu.

Generovaný vývoj města

Města svou velikostí a strukturou přerostla 
pouhý krajinný fragment a vzniká tak kulturní krajina, 
která má své vlastní principy, potřeby a kde jsou na 
sebe jednotlivé fragmenty úzce navázané.

Městský ekosystém

Vnímáme jako nezbytnou součást fungujícího 
města, je však zapotřebí, aby nebyl občanský pouze 
formou, ale i svým fungováním tzn. občané by měli 
místa nejen využívat, ale i spoluutvářet.

Občanský prostor
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LOKALITA

Na základě dříve zmíněných poznatků jsme se jali popasovat se zadanou 
lokalitou, z čehož nám vzešly tři základní esence projektu.  Objekty škol 
nabízející obrovský potenciál, rozvinutí Hejčínského patchworku a vyřešení 
tristní dopravní situace. Výhodou lokality je obrovský podíl pozemků, se kterými 
lze pracovat (jsou v majetku města či kraje).

Pozemky použitelné pro regulační plán

Objekty škol

Hlavní proud dopravy (ulice Tomkova)
Nové západní propojení podél ulice Na Trati

- parcely ve vlastnictví města Olomouc 
  a Olomouckého kraje

55%
MĚSTO OLOMOUC

23%
SOUKROMÍ
VLASTNÍCI

2%

ČR

13%
KRAJ
OLOMOUC

4%

WALDORF

3%
KRAJ
OLOMOUC

pozemky, se kterými lze pracovat



54 55

JOHN MONTGOMERY

Posledním výzkumem, se kterým pracujeme, je článek Johna Montgomeryho, 
v němž je rozebráno město z hlediska aspektů aktivity, formy a obrazu. Klíčovým 
prvkem je pro nás aktivita, jakožto záruka živého a prosperujícího města, a způsoby 
jakými jí lze dosáhnout. Krom důležitosti funkční infrastruktury (pěší, automobilové 
a hromadné) klade důraz na stálou živost místa (vitalitu) a různorodou skladbu jeho 
uživatelů (diverzitu). Otázku obrazu města nepřímo řešíme pomocí determinantů a 
stálých prvků. Formu pak necháváme zcela volnou.

VITALITA
kvantita uživatelů v prostoru a čase

[živost]

DIVERZITA

kvalitativní skladba uživatelů v prostoru a čase
[rozmanitost]



PROGRAM!
CO SE STANE S URBANISMEM

K lokalitě přistupujeme novým způsobem, hledáme řešení pro udržení 
přirozeného vývoje, komplexity a celkově vitality místa do budoucích let. Naše 
zónování neodpovídá modernistickým představám o členění na přesně oddělené 
provozy, které nejsou schopné zvládnout dnešní dynamicky měnící se společnost a 
svět. Jdeme dál! Podporujeme komplexitu a volný vývoj minimem regulací, jež zajistí 
fungující město, přesto umožní diverzitu na všech úrovních. 

 Podobně jako je náš cíl dosáhnout komplexity, tak aby provázanost 
systémů nebyla pouze na jedné úrovni, tak i náš projekt obsahuje více úrovní, které 
se navzájem prostupují a doplňují. Stálé prvky, determinované, vytváří potenciál 
místa, s kterým musíme pracovat a nechat ho vzkvétat. Nedusit ho pouze pravidly, 
ale podporovat volný růst! Příroda již delší dobou inspiruje učence v provázanosti 
a odolnosti vlastních struktur, místo pochopení a aplikaci v urbanismu si města 
kompenzují vlastní neschopnost vytvořit místa zdravá pro život v okolní krajině, ale to 
není udržitelný scénář s rozrůstající se velikostí měst. Návrh nejenže využívá přírodní 
provázanost a přirozený růst, ale vytváří prostředí měst vhodné biologicky k životu. 
Naše sídla jsou jedna velká spojení a propletení lidských vztahů, a právě kvalitu míst 
lze charakterizovat vitalitou, množstvím vzájemných interakcí. V návrhu netvoříme 
pouze průchozí koridory, ale občanská místa vybízející k sednutí, zastavení, prostory, 
které budou stále proměňovat tvář města. Velkým problém naší lokality je doprava, 
ale my k ní nepřistupujeme v návrhu jako k nechtěnému vetřelci, hledáme v ní pozitiva 
a potenciál, s kterým můžeme dále pracovat.

Urbanismus možná zaspal, zestárnul a zkostnatěl, ale snad není ještě pozdě 
uvolnit otěže starých nařízení a začít novou éru!
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Lorem ipsum

předškoláci

žáci

studenti

mladé rodiny

střední věk

důchodci

doprava

Vitalita lokality

VITALITA

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

předškoláci

žáci

studenti

mladé rodiny

střední věk

důchodci

doprava

Navrhovaná vitalita lokality
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předškoláci žáci studenti mladé rodiny střední věk důchodci

restaurace
obchody

službyhospody

sportovní hřiště

dětské hřiště
park

tréninkové hřiště

parkoviště
kroužky

kanceláře

dopravní obslužnost

dopravní klid
kavárny

OŽIVENÍ LOKALITY
S jasným cílem, bylo třeba pouze najít prostředky k jeho uskutečnění. Což pro 

nás bylo vytyčení urbanistických prostředků podněcujících vitalitu konkrétních 
skupin obyvatel  viz graf níže, ze kterých vykrystalizovaly determinanty, které jsou 
zároveň jedinými námi pevně navrženými prvky. 

restaurace
obchody

službyhospody

sportovní hřiště

dětské hřiště

park

tréninkové hřiště

parkoviště

kroužky

kanceláře

dopravní obslužnost

dopravní klid

kavárny

park
dopravní obslužnost

BROADWAY

REGULOVANÁ DOPRAVA

PARK-ING

MĚSTSKÉ TŘÍDY
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DETERMINANTY
Hlavní pěší komunikace

Komunikace pro chodce propojující ulici Balbínovu a Tomkovu.
Provoz automobilů je omezen na interval 5:00-12:00. 
Provoz je určen pouze pro zásobování a krátkodobé zastavení 
(max 30 min) pro rezidenty.

Zelený pás (“Broadway“)

Pás městské zeleně (park) diagonálně propojující ulici Tomkovu 
a novou komunikaci Na Trati 2 (přesné propojení určeno body)
Zelený pás je 10m široký, bude sloužit jako komunikace pro pěší 
a jako zárodek občanského prostoru.
Jeho konkrétní podoba a tvar nejsou specifikovány. 
Na zelený pás se mohou napojit další zelené plochy.

Obousměrná komunikace s točnou

Komunikace měnící svůj účel podle hodiny.
Provoz automobilů je omezen na interval 5:00-12:00. 
Provoz je určen pouze pro zásobování a krátkodobé zastavení 
(max 30 min) pro rezidenty.
Od 12:00 se komunikace stává veřejným prostorem uzpůsobeným pro 
zrakově postižené žáky ZŠ Vejdovského.

Nová poloha železniční stanice

Nová poloha autobusové zastávky

Nadzemní přechod pro chodce

Nadzemní komunikace navazující na zelený pás umožňující pěší
přístup od Broadwaye k nově přesunuté zastávce vlaku.
V těsné blízkosti nadzemního přechodu se také nachází 
nové zastávky MHD.
Není determinovana přesná podoba provedení.

„Avenue“

„Avenue“ je 10m široký pás určený primárně pro chodce.
Provoz automobilů je určen pouze pro zásobování 
a krátkodobé zastavení (max 30 min) pro rezidenty.
Tento pás propojuje řešenou oblast s gymnáziem
na protější straně ulice a zároveň využívá přetížené dopravy
na ulici Tomkova jako pozitivní nástroj.

Nové pěší propojení

Není determinovaná trasa ani forma propojení, zůstává pouze 
povinnost ho zachovat
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DOPRAVA
Hlavní pěší komunikace

Brodway propojující pás zeleně 
- body určují propojení

Determinované nové pěší propojení
- body určující propojení
- konkrétní tvar není určen

Obousměrná časově regulovaná komunikace zakončená točnou

Nová poloha železniční stanice

Nová poloha autobusové zastávky

Nadzemní přechod pro chodce

„Avenue“ - pěší komunikace šířky 10m

Parkovací místa
Směr jízdy

Parkování pro bicykly
Prostupy do nadzemí
Konstrukce
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ZÓNY

Po zmíněných úvahách vznikla snaha o jejich aplikaci 
v regulačním plánu, pročež bylo nezbytné najít stálé a 
uchopitelné prvky. Vznikla tak analýza funkčních ploch, 
která rozděluje prostory na námi vytvořené spektrum, dle 
jejich teritorializace na veřejný, poloveřejný, polosoukromý a 
soukromý, typy prostor jsou přiřazovány na užitnou plochu 
parcely, sečteny a postaveny do procentuálního poměru. 
Tuto analýzu jsme pak aplikovali na patnáct městských 
fragmentů z míst, která známe a vnímáme pozitivně. Z dat 
vyšla najevo téměř neměnná procentuální skladba prostor 
dle typů zástavby – městská, příměstská a vesnická. Tato 
procenta pak aplikujeme na jednotlivých městských zónách. 
V návaznosti na Hejčínský patchwork zóny zmenšujeme a 
rozmisťujeme na lokalitu (Pozice a velikosti vychází z analýz 
potenciálu území I) vytváříme tak mozaiku zón, čímž chceme 
podpořit budoucí asambláž města.

OBCHOD

BYTY
FIRMY

ULICE
3. Pokud není rozmezí procent specifikováno, je připuštěna odchylka 

*Zisk soukromého prostoru je vázan na regulaci č. 5, jinak je třeba se řídit body 1. a 2.

1. K výpočtu procent se používá užitná podlahová plocha objektu
2. Procenta se zaokrouhlují na celá čísla 

POLOVEŘEJNÝ

25% 40%
30%

20%

0% 5%

MĚSTSKÁ ZONA

PŘECHOD

VESNICE

POLOSOUKROMÝ

0% 10%

25%

50%

SOUKROMÝ
45%

40%

50%
35%

60%

VEŘEJNÝ
15%

15%

15%

*

15%
85% 20%

80%

15%
300 m2 60m2

240m2
60m2

240m2
240m2
240m2
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VEŘEJNÝ PROSTOR 
každý má přístup i svobodu chování

[park, náměstí, ulice]

POLOVEŘEJNÝ PROSTOR
užívání na základě prekvizic
[občanská vybavenost]

OBČANSKÝ PROSTOR
prostor interakcí a participace mezi občany

[podmnožina veřejného prostoru]

POLOSOUKROMÝ PROSTOR
užívání na základě predispozic
[zahrady, společné střechy...]

SOUKROMÝ PROSTOR

intimita a absolutní svoboda chování
[můj dům, můj hrad, můj byt]

3. Pokud není rozmezí procent specifikováno, je připuštěna odchylka 
*Zisk soukromého prostoru je vázan na regulaci č. 5, jinak je třeba se řídit body 1. a 2.

1. K výpočtu procent se používá užitná podlahová plocha objektu
2. Procenta se zaokrouhlují na celá čísla 

POLOVEŘEJNÝ

25% 40%
30%

20%

0% 5%

MĚSTSKÁ ZONA

PŘECHOD

VESNICE

POLOSOUKROMÝ

0% 10%

25%

50%

SOUKROMÝ
45%

40%

50%
35%

60%

VEŘEJNÝ
15%

15%

15%

*

SLOVNÍK PROSTOR
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PARCELACE

Parcelace vychází z naší analýzy zjišťující ideální 
velikost a charakter parcely v různých zónách města, 
které jsme vnímali jako fungující prostory. Díky tomu 
jsme byli schopní stanovit základní velikost parcely 
odpovídající určité zóně, tak aby vzniklá zástavba 
podporovala a utvářela charakter této zóny. Ale co by 
to bylo za volný regulační plán, kdyby byla striktně daná 
velikost pozemků? Velikost pozemku lze samozřejmě 
zakoupit větší, ale v tom případě musí člověk již 
investovat určitou měrou do veřejného prostoru. 
Tímto rozhodnutím se snažíme vzbudit zájem o veřejný 
prostor (především u velkých investorů), tak aby se 
netvořili striktní hranice, ale město fungovalo více jako 
kontinuální a prolínající se prostor.

1. K výpočtu plochy se používá celá plocha parcely,
 včetně veřejného prostoru
2. Plocha se zaokrouhluje na desítky
3. Zisk větších parcel je vždy vázan na regulaci č. 4
4. Limit souvislého bloku je 60 m 

PLOCHA PARCELY

MĚSTSKÁ ZONA

PŘECHOD

2

2

VESNICE

MINIMÁLNÍ

300 m2

400 m2

500 m2

MAXIMÁLNÍ

600 m

800 m

1000 m2

1. K výpočtu plochy se používá celá plocha parcely, 
    včetně veřejného prostoru
2. Plocha se zaokrouhluje na desítky
3. Zisk větších parcel je vždy vázan na regulaci č. 4
4. Limit suvislého bloku je 60m 

hranice polovin parcel

hranice zastavitelného území

zónování
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OBČANSKÝ PROSTOR

Vznik občanských prostor je přínosem jak pro jednotlivce, tak skupinu. Občanský 
prostor tak bude vznikat na principu Win-win. Motivací stavebníků je zisk větší parcely, 
pokud dají určitou část rozpočtu na tvorbu občanského prostoru, získají možnost si svou 
parcelu až zdvojnásobit. Další motivací je možnost postavit patro navíc prostřednictvím 
generátorů občanského prostoru. Počty, poměry a typy generátorů vychází z naší analýzy  
veřejných prostor. Každý generátor vytváří potenciál rozvoje občanského soužití. V našem 
systému působí dva druhy generátorů, přírodní a městský. Městské nabízí přístup k 
internetu, elektřině, mobiliáři, umění a hrám. Ty přírodní poskytují přístup k vodě, kontakt 
se zelení a živočichy. Pokud bude chtít stavebník patro navíc, bude muset zajistit přístup 
k těmto generátorům na části svého pozemku věnované na občanský prostor. Přístup k 
těmto elementům vytváří bezpočet možností využití prostoru, od surfování na internetu po 
krmení kachen na rybníku.

Výsledkem čehož je symbióza mezi preferencemi individuálními a společenskými. 
Benefity z toho plynoucí pro společnost jsou kvalitní veřejné prostory, stavebník může 
více stavět a tím, že se lidé budou zdržovat ve městech, tak získává potenciální zákazníky. 
Jednotlivec pak získává příjemnější prostor k obývání. Zájmy společnosti i jednotlivce jsou 
naplněny.

OBČANSKÝ PROSTOR POLOVEŘEJNÝ PROSTOR

Člověk si podvědomě vybírá příjem-
nější cestu, podél ní je tedy vhodnější 
umisťovat atraktory aktivity a vitality

V místech kde je větší vitalita  a aktivi-
ta obyvatel* je větší potenciál vzniku 
občanských prostor

SÍŤ SLUŽEB

PROSTOR

AKTIVITA

PARTICIPACE

V místech kde je větší vitalita  a 
aktivita obyvatel je větší poten-
ciál vzniku občanských prostor

Člověk si podvědomě vybírá pří-
jemnější cestu, podél ní je tedy 
vhodnější umisťovat atraktory 

aktivity a vitality.
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5. Pokud chce stavebník patro navíc, musí pro tvorbu občanského prostoru použít námi stanovený 
poměr městských a přírodních generátorů. 

Matky OP
I.

II.

III.

MĚSTSKÉ GENERÁTORYZÓNA

3

1

1

PŘÍRODNÍ GENERÁTORY

2

1

1. OP bude vázán v oblasti Broadway a na vznikající poloveřejné prostory
2. Není určeno jaké elementy použít jen jejich počet

3. Po splnění této podmínky stavebník dostává patro navíc

Journal of Urbanism, Making 
a city: Urbanity, vitality and 
Urban design, John Montgo-
merry
Cronocaos, Rem Koolhaas
Tisíc Plošin, Rhizom, Hladce 
pruhovaný prostor, Deleu-
ze&Guattari
Zigmund Baumann,
Tekutá modernita
Architektura a protoarchitek-
tonika, Petr Rezek

4. Pokud chce stavebník větší parcelu musí investovat procenta z rozpočtu (maximálně 4 %, závislé 
na zóně) zároveň musí zpřístupnit procenta své parcely veřejnosti (maximálně 10 %, závislé na zóně)

2%

50%

4%

100%

2%

50%

4%

100%

Stavebník veřejný prostor zafinancuje a zajistí jeho výstavbu či ho uvede do provozu. Veškerý servis 
za tento typ prostor, následně přebírá město, či občanská sdružení.

viz webové stránky (s.98) či kapitola Urbanismus 1. (s.90)

Matky OP
I.

II.

III.

MĚSTSKÉ GENERÁTORYZÓNA

3

1

1

PŘÍRODNÍ GENERÁTORY

2

1

1. OP bude vázán v oblasti Broadway a na vznikající poloveřejné prostory
2. Není určeno jaké elementy použít jen jejich počet

3. Po splnění této podmínky stavebník dostává patro navíc

Journal of Urbanism, Making 
a city: Urbanity, vitality and 
Urban design, John Montgo-
merry
Cronocaos, Rem Koolhaas
Tisíc Plošin, Rhizom, Hladce 
pruhovaný prostor, Deleu-
ze&Guattari
Zigmund Baumann,
Tekutá modernita
Architektura a protoarchitek-
tonika, Petr Rezek
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Volná vegetace

Vyšší priorita vegetace

Návaznost na městské přírodní koridory

Zelený pás

ZELEŇ

Cílem regulací je vytvořit jak vhodný ekosystém pro člověka, tak dosáhnout provázanosti 
přírodních částí ve větším měřítku a pracovat s přírodou jako s architektonickým 
elementem ve vnímání prostoru. Z hlediska regulace můžeme návrh rozdělit na zeleň 
determinovanou, tzv. stálou, navrženou. Druhou částí je zeleň „dobrovolná“, která různým 
procentem ovlivňuje nejbližší okolí, tak aby se vytvořil co možná nejkomplexnější systém, 
stále založený na minimální regulaci.

Základní myšlenkou 
determinované zeleně je 
reagovat na okolí naší oblasti. 
Využít zelené pásy jako 
způsob urbánní odpovědi 
na hlavní dopravní tepnu 
meziměstského charakteru 
protínající naši lokalitu, a 
tak maximálně izolovat 
zóny nejvíce soukromého 
charakteru. Při výpočtu 
velikosti ploch odhlučnění 
jsme vycházeli z měření ČVUT 
a informací ze WHO.

 Druhým využitím 
determinované zeleně je 
především napojení na okolí a 
zachování přírodních koridorů 
vedoucích skrze naši lokalitu.

volná vegetace
zelený pás
vyšší priorita vegetace
návaznost na městské přírodní koridory

Volná vegetace

Vyšší priorita vegetace

Návaznost na městské přírodní koridory

Zelený pás



78 79

Podobně jako občanské prostory zpříjemňují život ve městě, tak i různé typy vegetace 
vytvářejí příjemnější místo pro život. Mění ho především pomocí zvlhčování okolního 
vzduchu při fotosyntéze a vlastního vlivu stínění. Náš návrh počítá s náhradou zastavěné 
plochy vegetace za ekvivalentně velkou plochu ekosystému, podobně jako Corbusier 
vytvářel náhradu na střeše. Ale my nechceme takto striktně determinovat budoucí řešení, 
neurčujeme přesný způsob, jak musí být vegetace nahrazena. Jediné, o co nám jde, je 
nahradit ji stejnou plochou.

Pro výpočet náhrady zastavěné plochy ekosystému je důležité, že každý druh biotopu 
působí na své okolí jinou mírou, proto vychází ze studie, kde došlo ke srovnání vlivu 
rozdílné vegetace na změnu okolního klimatu, z čehož jsme vypočítali koeficienty vlivu na 
okolní prostředí.

Abychom mohli srovnávat stromy např. s trávou, převedli jsme všechny elementy 
na jednotnou míru - plochu. Prostorové objekty jsou převedeny jako součet jejich ploch 
zasahujících do jednotlivých podlažích. V každém patře tvoří vegetace plochu ekosystému 
a jedná se tak o nejlepší způsob, jak najít ekvivalent ploše ekosystému zabrané stavbou.

1
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20m
buk lesní

ořešák černý
ořešák popelavý

rod platan
rod topol

10-15m
javor mleč
javor klen

jírovec maďal
habr obecný
jasan ztepilý

duby, lípy, jílmy

10-15m
javor babyka

jeřáb břek
jeřáb oskeruše

21 400 m 2770 m 2560 m

<4m
smrk omorika
borovice lesníl

jabloně
slivoň myrobalán

višeň obecná
višeň mahalebka
třešeň, hrušeň

<4m

221 m

5m
javor mleč

bříza bělokorá
habr obecný

264 m
210 m

Stromy velkokorunné

Stromy střední

Stromy velkokorunné

smrk omorika
borovice lesní

javor mléč
bříza bělokorá
habr obecný

jabloně, slivoň myrobalán
višeň obecná

višeň mahalebka
třešeň, hrušeň

olše lepkavá, javor klen 
bříza bělokorá, dub letní

 jinan dvoulaločný, smrk ztepilý
smrk pichlavý, borovice lesní

buk lesní
ořešák černý

ořešák popelavý
rod platan, rod topol

javor mléč, javor klen
jírovec maďal, habr obecný

jasan ztepilý, duby
lípy, jílmy

javor babyka
jeřáb břek

jeřáb oskeruše

javor mléč, olše šedá
třešeň ptačí, hrušeň obecná
dub pýřivý, vrba pětimužná

jeřáb mukk, lípa srdčitá

NAHRAZOVÁNÍ ZABRANÉ ZELENĚ
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Zazelenění zahájeno! Vyber počet stromů dle kategorií

velkokorunné
stromy

a

b

c

zadej počet

středněkorunné
stromy

malokorunné
stromy

x1400

x770

x560

2x m
připadající na 
jeden strom

a

c

x165

x120

a

b

c

x1400

x770

x560

zadej m dle typu zeleně2

zelená 
fasáda

tráva

keře

stromy

zadej počet

x0.64

2x m
připadající na 
jeden strom

x0.71

x0.69

x1

tvá plocha zeleně

Zazelenění zahájeno! Vyber počet stromů dle kategorií

velkokorunné
stromy

a

b

c

zadej počet

středněkorunné
stromy

malokorunné
stromy

x1400

x770

x560

2x m
připadající na 
jeden strom

a

c

x165

x120

a

b

c

x1400

x770

x560

zadej m dle typu zeleně2

zelená 
fasáda

tráva

keře

stromy

zadej počet

x0.64

2x m
připadající na 
jeden strom

x0.71

x0.69

x1

tvá plocha zeleně

Vyšší míra zazelenění je motivována možným zvýšením procent soukromého prostoru. 
Samotná vegetace vytváří vyšší míru soukromí ve veřejných prostorech. Veřejnost získá 
více soukromí - majitel získá více soukromí.

Zazelenění 75%

Zazelenění 100%

45%

53%

60%

Zazelenění 50%

Zazelenění 75%

Zazelenění 100%

45%

53%

60%

Zazelenění 50%

Zazelenění 75%

Zazelenění 100%

45%

53%

60%

Zazelenění 50%

NAHRAZOVÁNÍ ZABRANÉ ZELENĚ VÝPOČET
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PRONAJÍMATELNÉ PROSTORYPOTENCIÁLY 2.
Oblast nové prosperity v okolí
dopravního uzlu

Oblast odsunuté zdi školy

Přesunuté zastávky (autobus, vlak)

Avenue

- ulice Tomkova, Na Trati, železnice
- pronajímatelné buňky

- pronajímatelné buňky

Pronajímatelné prostory gridové struktury
- buňky výměry 5x5m

Pronajímatelné zahrádky

Pronajímatelná budova

Pronajímatelný volný prostor
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MANHATTAN SIMULACE

VLAKOVÉ A AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Lokalitu mezi kolejemi a plánovanou přesunutou ulicí Na trati sužuje krom dopravy špatné podloží 
a ochranné pásmo železnice, zároveň má ale právě pro svou pozici na dopravním uzlu obrovský 
komerční potenciál. Z tohoto důvodu zde nenavrhujeme parcelaci, ale vytyčujeme pomyslný grid v 
němž může aplikovat modulární dočasná výstavba určená k pronájmu po jednotlivých segmentech. 
Grid rozdělujeme na primární (stálý 10 × 10 metrů) a sekundární (přídavný 5 × 5 metrů), navrhujeme 
pouze stanovit modul rozmístění patek, které budou dodávány prefabrikované. Konstrukce bude 
tvořena ocelovými rámy, taktéž ji zamýšlíme jako modulární a prefabrikovanou. Obsah a podoba 
buněk v takto vytvořeném vesmíru je pak čistě na jeho nájemcích. Hejčínský Manhattan tak maximálně 
využívá výhody své polohy, eliminuje své nedostatky a může vzkvétat.
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Vyber si zónu

300 m2

400 m2
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Chceš větší 
parcelu?
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vytvoř občanský prostor
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musíš nahradit

%
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75%
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Stavíš v Hejčíně!

velikost parcely

městská

předměstí

vesnická

přírodní městské

2 3

1 1

1

generátorů občanského 
prostoru
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URBANISMUS 1.0
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Pro dosažení bonusu navýšení soukromých prostor je potřeba  nahradit zabranou vegetaci na 75% Vyšší priorita zeleně

Časová regulace dopravy viz mapa dopravy Automobilová regulováná doprava
Nedeterminovaná trasa ani forma propojení, zůstává pouze povinnost ho zachovatPovinost umožnění pěší komunikace

Neregulované a neobhospodařované pásy zeleněVolná vegetace
Propojující pás zeleněBroadway

Majetkové typy pozemků

Městská parcela

Prodej

Pronájem

Zeleň

Volná vegetace

Broadway

Vyšší priorita zeleně

POLOVEŘEJNÝ

25% 40%
30%

20%

0% 5%

MĚSTSKÁ ZONA

PŘECHOD

VESNICE

POLOSOUKROMÝ

0% 10%

25%

50%

SOUKROMÝ
45%

40%

50%
35%

60%

VEŘEJNÝ
15%

15%

15%

*

Procenta intimity

Vesnická zóna

Městská zóna

Přechodová zóna

Komunikace

Automobilovaná

Pěší

Automobilová

Automobilová regulovaná

Povinost umožnění 
pěší komunikace.

Vjezd do podzemního 
parkoviště

Parcela určená pro tělocvičnu 
Waldorfské školy

Speciální značky

Budovy škol

Autobusová zastávka

Pronajímatelná budova

Vlaková zastávka

REGULAČNÍ PLÁN

Pro dosažení bonusu navýšení soukromých prostor je potřeba  nahradit zabranou vegetaci na 75% Vyšší priorita zeleně

Časová regulace dopravy viz mapa dopravy Automobilová regulováná doprava
Nedeterminovaná trasa ani forma propojení, zůstává pouze povinnost ho zachovatPovinost umožnění pěší komunikace

Neregulované a neobhospodařované pásy zeleněVolná vegetace
Propojující pás zeleněBroadway

Majetkové typy pozemků

Městská parcela

Prodej

Pronájem

Zeleň

Volná vegetace

Broadway

Vyšší priorita zeleně

POLOVEŘEJNÝ

25% 40%
30%

20%

0% 5%

MĚSTSKÁ ZONA

PŘECHOD

VESNICE

POLOSOUKROMÝ

0% 10%

25%

50%

SOUKROMÝ
45%

40%

50%
35%

60%

VEŘEJNÝ
15%

15%

15%

*

Procenta intimity

Vesnická zóna

Městská zóna

Přechodová zóna

Komunikace

Automobilovaná

Pěší

Automobilová

Automobilová regulovaná

Povinost umožnění 
pěší komunikace.

Vjezd do podzemního 
parkoviště

Parcela určená pro tělocvičnu 
Waldorfské školy

Speciální značky

Budovy škol

Autobusová zastávka

Pronajímatelná budova

Vlaková zastávka

Výsledný regulační plán je fúzí teorie Nového urbanismu a Hejčína. Spíše než 
regulačním plánem se nabízí ho nazvat plánem rozvojovým, neboť místo restrikcí  
nabízí zmapování potenciálů míst a prostředky k jejich rozvoji.  Takovýto plán nelze 
prezentovat mapou, je nutné ho doplnit simulací potenciálního růstu, viz následující 
stránky obsahující pasivní i interaktivní simulace možného vývoje. 
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SIMULACE HEJČÍN PLÁN ROZVOJE

Pro zjednodušení  orientace v návrhu jsme připravili interaktivní verzi webových stránek, na dalších 
dvou stránkách můžete nalézt všechny limitní varianty, které umožňuje náš regulační plán.

http://hejcin.graphic-design.cz/?fbclid=IwAR1AXty6IsurY9z8ZfbxbmDF6IR0TWK-
c41fQyfNW58WaLvLshFTXm0Hx7hA

Zóna

Městská zóna

Velikost Patro Zeleň 

Vesnice

Předměstí 400m2 

600m2 

800m2 

Ne

75%

50%

100%
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ANIMACE
pokud nemáte otevřené interaktivní pdf můžete  pouze 

otáčet stránky.
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104 105SV AXONOMETRIEJZ AXONOMETRIE

DETERMINANTY
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108 109BROADWAY, NÁMĚSTÍ, AVENUE

NÁMĚSTÍ A KOMUNIKACE PŘED ŠKOLOU

Celou dobu se snažíme pracovat s městem jako s živým celkem, které vytváří vhodná místa pro své 
občany. Součástí naší oblasti je i speciální škola V. Vejdovského zaměřující se na děti s postižením zraku. 
Pro ně speciálně navrhujeme předprostor školy se zklidněnou dopravou, tak aby se nevytvářela baiéra 
mezi nimi a světem. Přesto nezůstáváme jenom u zamezení vjezdu automobilům, součástí návrhu je i 
úprava komunikace a náměstí jako prostory pro výuku studentů v pohybu v běžném prostředí. Silnice, 
chodníky a náměstí jsou doplněny jak o signalizační pásy, tak i o různé typy vodících línií (přirozené 
a umělé vodící linie). V projektu jsou navrhnuty i dvě zkušební zastávky městské hromadné dopravy, 
které by sloužily žákům k výuce nástupu a výstupu z MHD. Pro zjednodušení orientace i pro žáky ne 
zcela vyžadující vodící linie je prostranství osázeno stromy zvyšující orientaci v prostoru a doplněno 
zvukovými signálními prvky různých druhů. Žákům tak umožníme nácvik dovedností potřebných k 
životu v běžném prostředí a nejen v kulisách za zdmi školy.

příloha L

5:00 - 12:00 12:00-5:00
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JSI ZMATENÝ?
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10 karet hejčínského roku
17 karet náhody
19 karet riskuj nebo nic
3 karty osobností
40 karet polosoukromých prostor
40 karet poloveřejných prostor
40 karet soukromých prostor
1 hrací plán
120 figurek
1 návod
1 hrací kostka

OSADNÍCI Z HEJČÍNA

OBSAH HRY

PŘÍPRAVA HRY

Vítejte v Hejčíně, který se již těší na nový růst, a to je váš úkol, vybudovat novou městskou 
část. Jste dost schopní investoři, aby jste se vypořádali s problémami místa, zničili konkurenci a 
postavili zdravé město? 

Rozdělte si figurky podle barev, karty rozložte na hrací plán a roztřiďte na šest hromádek. 
Všechny karty kromě těch znázorňujících prostory a osobnosti se otočí lícem dolů. 

CÍL HRY

PRŮBĚH HRY

Dosáhnout první dvanácti bodů (body jsou upřesněny v sekci bodování)

Hra probíhá v jednotlivých kolech po směru hodinových ručiček. Každé kolo začíná otočením karty 
hejčínského roku a po té následují jednotlivé tahy hráčů, které se skládají z těchto částí:

1. otočení karty risk nebo zisk
2. zisk prostor a dostavba budov ve stavebním řízení
3. nová výstavba a obchodování mezi hráči
4. konec tahu

PŘED PRVNÍM KOLEM
Před prvním kolem každý hráč hodí kostkou. Ten, kdo hodí největší číslo (v případě rovnosti hází hráči se 

stejnými čísly znovu, dokud není určené pořadí), první pokládá svůj dům na libovolné dvě poloviny parcel na 
hracím plánu, dále následuje ten s nižším číslem atd. Hráč s nejmenším hozeným číslem pokládá dvě budovy a 
nyní se pořadí obrací a pokládá po posledním předposlední, až se dostane na tah opět první hráč a položí svoji 
druhou budovu.

Hra může začít!
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HEJČÍNSKÝ ROK
Vždy na začátku tahu se otočí karta 

Hejčínského roku, která upřesní podmínky 
na další etapu výstavby. Další karta se otáčí 
až po tom, co předchozí karta přestane 
účinkovat. 

Obchva�

Zisk z poloveřejných prostor je 
poloviční po 2 kola.

Neschválen� rozpoče�

Nevíš, co můžeš očekávat. Radši 
neinvestuješ. Po celé kolo se 

nestaví nové stavby.

Tramva�

Hejčín připojili na tramvaj.
Výnosy z poloveřejných prostor 
se na celé kolo zdvojnásobují.

2020

Po celý rok ztrácí poloveřejné a 
pronajímatelné prostory veškeré 

výnosy, jinak se nic neděje.
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NÁHODA
Život je jen náhoda. I naše výstavba je 

plná zvratů a omylů. Pokud ale máte, tak 
jsou zde pro vás další karty náhody.

Každá karta stojí 1 poloveřejný prostor. 
Teď už je jen na vás, jak moc velká náhoda 
váš život bude.

Zemětřesen�

Tvoje hliněné základy nevydržely 
zemětřesení a můžeš začít znovu.

Ztrácíš dva soukromé prostory.

Spadla stará zeď a za ní si objevil 
místnost s archivním vínem. Vem 

si dva polosoukromé prostory

Úrodn� rok

Velkou úrodu nezvládáš zpraco-
vat, ale pomoc si nezavoláš. Kvůli 

množství práce toto kolo nehraješ.

Přišla ti na pomoc celá vesnice, 
proto máš více času na svůj tah. 

Můžeš hrát dvakrát.

Covid

Kvůli epidemii si musel zavřít 
všechny poloveřejné prostory.

Ztrácíš z nich výnosy.

Tvá fi rma začala vyrábět roušky 
a desinfekce. Obdržíš dva 

poloveřejné prostory.

Alena s pokladem

Alena objevila bezedný poklad, 
ale na tebe nic nezbylo. Odevzdej 

jeden poloveřejný prostor.

Alena s bezedným pokladem si tě 
oblíbila. Dostáváš dvě libobolné 

kartičky prostorů.
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OSOBNOST
Nejlepší z nás si zaslouží ocenění, snad 

se mezi ně zařadíte taky.
Kartu filantrop získáš za nejvíc příspěvků 

do občanských prostor (od tří).
Karta pronajímatel lze získat za nejvíce 

pronajímatelných prostor (od tří).
Karta zahradník je určena pro hráče, 

který vysadí nejvíce vegetace (od tří) na 
svém pozemku.

Každá tato karta znamená zisk 2 
výherních bodů.

Filantro�

Jen blaho spoluobčanů ti leží na srdci.

Pronajímatel

Peníze a rozkvět Hejčína je ti nade vše.

Zahradní�

V přírodě vidíš budoucnost.
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RISK A NEBO NIC
Rád riskuješ a nebojíš se prohry? Právě 

na tebe čekají tyto karty. Před každým 
tahem hráč otočí jednu kartu risk a nebo 
zisk a hodí kostkou.

Našel si los

Z losu se vyklubala jen podvodná 
akce. Hraješ dál.

Vyhrál si čtyři libovolné prostory.

Věšte�

Vidím velké špatné. Odevzdej 
jeden poloveřejný prostor.

Bude se ti po celý rok dařit.
Obdržíš dva poloveřejné prostory.

Festival

Rušil si noční klid. 
Odevzdej dva soukromé prostory.

Poskytl si festivalu svůj pozemek.
Vem si 2 polosoukromé prostory.

Developersk� ples

Musíš přispět do tomboly. Ode-
vzdej dva poloveřejné prostory.

Vyhrál si v tombole. Vem si tři 
poloveřejné prostory.
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Jsou to veškeré prostory, do kterých 
potřebujete nějakou podmínku pro vstup. 
Nejlépe to popisuje čeké přísloví „do 
hospody bez peněz nelez“. V souhrnu si 
můžeme pod touto kategorií představit 
občanskou vybavenost a různé akce. 

POLOVEŘEJNÝ PROSTOR

Ramen Hospoda

Salón pro ps�Nemocnice
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Polosoukromé prostory jsou místa, kde se cítíš 
bezpečně, může tam jen pár lidí, které znáš, ale 
soukromím to stále nemůžeš nazývat. Zvědavé oči 
sousedů jsou stále všude. 

POLOSOUKROMÝ PROSTOR

Zahrada Terasa

ZahradaTerasa



128 129

Všude tam, kde se můžeš cítit sám sebou 
ukrytý před zvědavými zraky veřejnosti a v bezpečí, 
je soukromý prostor.

SOUKROMÝ PROSTOR

Bytovk� Dů�

BytBytovk�
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CENY
Každá budova a bonusová výstavba má svoji cenu v podobě určitého množství prostor, za které je 

nakupujeme. 

Výstavba je specifická pro určitou zónu. Ceny jsou uvedeny za jednu parcelu/ jednu budovu, zvětšení 
parcely/ budovy je možné investicí do občanského prostoru.

Výstavba domů

Výstavba bonusová

MĚSTO

PŘEDMĚSTÍ

VESNICE

POLOVEŘEJNÝ
ZÓNY

3

2

0

0

2

3

3

2

3

POLOSOUKROMÝ SOUKROMÝ
VÝSTAVBA

VÝSTAVBA

OBČANSKÝ P.

PRONAJÍM. P.

ZELEŇ

POLOVEŘEJNÝ

0

0

2

3 libovolné katičky prostor

0

1

3

POLOSOUKROMÝ SOUKROMÝ

Za každý pronajímatelný prostor se musí platit každé kolo nájem v podobě jednoho libovolného 
prostoru, pokud hráč zapomene platí dva (dluh se může přesouvat do dalších kol, již se nezvyšuje)

VÝSTAVBA
Výstavba a zvelebení Hejčína je cílem této hry. Kromě skutečnosti, že každá stavba něco stojí (kapitola 

CENY), tak i každé kolo vynáší určitý zisk, který je vybírán ve 2. fázi tahu a odpovídá zóně, kde je budova 
postavena.

Domy se postaví až druhé kolo - první kolo je etapa stavebního řízení, druhé kolo již budova stojí.

ZISK Z VÝSTAVBY

MĚSTO

PŘEDMĚSTÍ

VESNICE

POLOVEŘEJNÝ
ZÓNY

2

0

0

0

1

2

0

1

2

POLOSOUKROMÝ SOUKROMÝ

ZISK Z VÝSTAVBY

OBČANSKÝ P.

PRONAJÍM. P.

ZELEŇ

POLOVEŘEJNÝ

zvětšení parcely o 1/2 +1 prostor k hlavní komoditě 

0 0

2 0 0

1

POLOSOUKROMÝ SOUKROMÝ

Výstavba domů

Výstavba bonusová
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BODOVÁNÍ
Cílem je dosáhnout jako první počtu 12 bodů.

1 bod - budovy zabírající 1 nebo 1,5 parcely a pronajímatelné prostory
2 body - budovy zabírající velikost 2 parcel (4 poloviny)
2 body - bonusové karty (Nejlepší zahradník, Největší filantrop, Největší podnikatel)

PŘÍKLAD
Před prvním kolem - Všichni čtyři hráči si rozmístí své budovy na libovolné dvě poloviny parcel (viz 

kapitola PŘED PRVNÍM KOLEM).

Hráč 1

jeden městský dům
jeden vesnický dům

Hráč 2

jeden městský dům
jeden vesnický dům

Hráč 4

dva předměstské domy

Hráč 3

dva vesnické domy

Před prvním kolem - Všichni čtyři hráči si rozmístí své budovy na libovolné dvě poloviny parcel (viz kapitola 
PŘED PRVNÍM KOLEM).

1. kolo - Nejdřív je odkryta karta Hejčínského roku. Je tažena karta Tramvaj - Výnosy z poloveřejných prostor 
se na celé kolo zdvojnásobují.

Hraje první hráč 
1.Otočí kartu risk nebo zisk. Hodí kostkou a padne mu 2 (odevzdá dva 

polosoukromé prostory - viz karta Festival)

2.Dostane odpovídající počet prostor mínus prostory ztracené   
za kartičku risk nebo zisk (v případě nezaplacení je dluh u hráče   
ponechán dokud nezíská odpovídající počet prostor.

 3. V části stavění nemá na nic dostatek prostor. Obchodovat může, ale kromě něho zatím nikdo nic 
nemá.

 4. Konec tahu. Pokračuje další hráč stejným způsobem.

1-3

4-6

1-3

4-6

Festival

Rušil si noční klid. 
Odevzdej dva soukromé prostory.

Poskytl si festivalu svůj pozemek.
Vem si 2 polosoukromé prostory.
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prostor prostor prostor



PROPAGANDA
Jak nám ukázal Koolhaas ve svém veledíle Třeštící New York pro 

nastolení nového slohu, jeho manifestaci a nastolení je nutné mít poměry 
vyžadující revoluci, nebo si je v případě potřeby až paranoicky vytvořit! K 
zkonstruování těchto podmínek a následné propagaci našeho urbanismu 
používáme vypůjčené propagandistické obrazy, jejichž účinnost už 
prověřila historie! Ať žije nová éra urbanismu!�eTe�M��A�T�
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SIMULACE

K uchopení problému města je třeba pochopit jeho živou a aktivní 
strukturu a přijmout tuto čtvrtou dimenzi. Takový to subjekt si pak žádá 
vlastní zobrazovací metodu. K simulaci této živelnosti si zkracujeme cestu 
pomocí koláží, jakýchsi mozaik výstřižků z již existujících situací. Každá koláž 
se tak stává sumou indexů k již existujícím situacím a významům. Bohužel 
jsme nepřišli na způsob, jak tuto surrealistickou stránku reality zobrazit 
čitelnou na první pohled. Nicméně stále rezonuje otázka, zda se dá tak 
komplexní problematika zobrazit jinak než konstruovaným jazykem, který 
je nutno si jako každý jazyk osvojit, pokud ano, vyzýváme k její odpovědi!

KOLÁŽE



EXAKTNÍ ČÁST

V práci se objevuje velká míra dat a nově zavedených termínů v nichž je 
třeba se orientovat. Abychom usnadnili čitelnost a zjednodušili orientaci v 
nich, zavádíme vizuální a verbální slovníky. Verbálními slovníky přibližujeme 
používané termíny, detailní popis symbolizuje překlad, konkrétní příklady 
pak fonetickou část překladu.

VITALITAkvantita uživatelů v prostoru a čase [živost]

VERBÁLNÍ SLOVNÍK
Abychom usnadnili orientaci v 

souboru, doplňujeme texty o jejich 
vizuální podobu, sloužící jako zkratka 
k uchopení informací. Sdělení je tak 
podáváno ve dvou médiích, přičemž 
vizuální slovníky směřujeme k co 
nejpřímějšímu předání informací, z 
tohoto důvodu využíváme piktogramy 
a základní geometrie, z nichž je význam 
patrný na první pohled. Náš text tak 
doplňujeme o mimiku a gestikulaci, 
čímž z něj vytváříme řeč.

VIZUÁLNÍ SLOVNÍK



PREZENTACE

?
Častým problémem projektů vzniklých v jakémkoliv oboru je jejich nevhodná 

prezentace vedoucí k chybnému pochopení a následně zavádějící, neúplné či 
zcela zcestné interpretaci. Jakožto budoucí architekti chceme dosáhnout ve 
všech aspektech svých prací vysoké kvality. Byť se jedná o akademický projekt, 
cílem je dosáhnout techné nikoliv epistémé.

Problémem komplikujícím tuto úlohu je fakt, že projekt není tvořen z 
jednoho homogenního sledu informací, ale tří samostatných subprojektů 
proplétajících se v jeden heterogenní celek a to: části exaktní, manifestující a 
simulující. Každá s vlastním typem dat a odlišnou úlohou k řešení. Jednotlivé 
typy zobrazování jsou popsány na následujících stránkách. Tento soupis tak 
slouží jako jakýsi slovník usnadňující komunikaci mezi autory a čtenářy projektu  
Nového urbanismu aplikovaném na regulační plán v Olomouci.
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