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Opětovné zahuštění 
městského jádra.

—

autor projektu:
Jan Drška

—DOSTAVBA 
    CENTRA

BLVD.

Multifunkční objekt

1 np + 2np

6 x  70 m2 3+kk

Multifunkční objekt

1 np + 2np

6 x  70 m2 3+kk

      1. hledání řádu                                                2. regulační linie                                              3. kompaktní město

Byty u �nančního úřadu

SILO

1np
2x 77m2 3+kk
2x85m2 4+kk
celkem 324 m2

2np
8x 34m2 2+kk
celkem 272 m2

3np
4 x 54 m2 3+kk
celkem 216 m2

total 812 m2

Byty u �nančního úřadu

SILO

1np
2x 77m2 3+kk
2x85m2 4+kk
celkem 324 m2

2np
8x 34m2 2+kk
celkem 272 m2

3np
4 x 54 m2 3+kk
celkem 216 m2

total 812 m2

2 NP  

1/  Byty u výzkumáku
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2/ Řadové domky

3/ Sociální bydlení

4/ Viladomy silo

5/ Multifunkční objekt 6/ domky v kruhu

l.

14 x 128 m2 / 5+kk 
14 domů / 1792 m2

ll.

15 x 128 m2 / 5+kk 
15 domů / 1920 m2

29 domů / 3712 m2

l. ll.

1NP
6 x 64 m2 / 3+kk
6 x 34 m2 / 2+kk
2 x 70 m2 / obchod

2NP
8 x 34 m2 / 2+kk
2 x 32 m2 / 1+kk

3NP 
16 x 50 m2 1+kk polopatro

38 bytů / 1800 m2

l. ll.

1NP
4x 77m2 / 3+kk
4x85m2 / 4+kk

2NP
16x 34m2 / 2+kk

3NP
8 x 54 m2 / 3+kk

32 bytů / 1624 m2

1/ 600 m2

2/ 453 m2

3/ 640 m2

4/ 680 m2

5/ 680 m2

6/ 800 m2

7/ 935 m2

l.

1NP 2NP
6 x 70 m2 / 3+kk
1 x 175 m2 / komerce
3 x 135 m2 / obchod s bytem

10 jednotek / 1000 m2

l.

1 NP   8 x 84 m2 / 4+kk
2 NP   8 x 84 m2 / 4+kk
3 NP   8 x 84 m2 / 3+kk

ll.

1 NP   6 x 84 m2 / 4+kk
2 NP   6 x 84 m2 / 4+kk
3 NP   6 x 84 m2 / 3+kk

46  bytů / 3528 m2

1 NP  

1 NP  

2 NP  3 NP  

10m  

10m  

10m  

Plán ukazuje možnosti výstavby v centru města spolu s návr-
hem obnovy náměstí. Díky slandění těchto záměrů lze předejít 
nákladným předělávkám či kompromisům v budoucnu.

Navržené domy jsou dvou až třípodlažní, respektují měřítko i 
vzhled města. Díky tomu, že se jedná o výstavbu nahrazující 
budovy zbourané v minulosti, lze mluvit o rekonstrukci centra. 
Celkem je navrženo 5 bytových domů se službami, 4 bytové 
domy, 29 řadových domků a 7 individuálních domků. 

fázefáze

fáze 1

fáze 2

fáze 3

Dostavba
1/ byty u výzkumáku
2/ řadové domky
3/ sociální bydlení
4/ viladomy u bývalého fi n. úřadu
5/ multifunkční objekt
6/ rodinné domky v kruhu
7/ obnova náměstí
8/ domy v proluce

o

domy v proluce
ob
domy v proluce
bnova náměstí
domy v proluce

nova náměstí
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Nynější trojúhelníkové náměstí získává plnohodnotný obdelník-
ový tvar, díky čemuž bude jednosměrně objízdné. Mrtvé cípy 
dostávají nový potenciál rozvoje a výstavby, přinášející celko-
vé oživení centra. Na zpěvněné ploše lze konat mnoho akcí - 
Poutě, koncerty, slavnosti, trhy, kampaně. V takovém případě 
lze uzavřít diagonální komunikaci a používat jednosměrný ob-
jezd.

Proluka vedle lékárny nabízí dvě varianty řešení. 1/ snažit se 
udat celou parcelu jednomu investorovi. Uvedená studie je 
ukázkou vhodné architektury pro toto východisko.
V případě, že se první vatianta ukáže jako řešení nepřinášející 
v kvalitu, navrhujeme rozdělit proluku na malé parcely. Parce-
ly budou cenově dostupné a o dostavbu se postarají sami ma-
jitelé. Více menších investorů zajistí různorodost domů i jejich 
menší měřítko. Jako pobídku lze k parcelám dodávat architek-
tonickou studii.

—
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Obnova náměstí a
rekonstrukce centra.

—

autor projektu:
Jan Drška
dům v proluce:
Michael Dioszegi

—DOSTAVBA
    CENTRA

BLVD.
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7/ Obnova náměstí
1/ díky napojení silnice od teska získává náměstí klasický obdelníkový tvar
2/ nové propojení poskytne mrtvému cípu náměstí nový potenciál 
3/ spodní část je klasicky dlážděná, dají se zde pořádat trhy a jiné akce
4/ na místě bývalé kaple vznikne její připomínka ve formě nové trafi ky
5/ na pravém cípu náměstí zachován a zkultivován současný porost
6/ upravená plocha pro cirkus a pouť
7/ přesunutý křížek u kostela

princip náměstí - tři světy půdorysné schema funkční využití náměstí
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7

4
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2

ll.

1NP
1 x 230 m2 / komerce
1 x 70 m2 / komerce
2NP
2 x 3+kk / 100 m2

3 jednotky / 460 m2

1/ 213,3 m2

2/ 422,5 m2

3/ 300,5 m2

4/ 287,4 m2

5/ 274,0 m2

6/ 253,0 m2

7/ 233,4 m2

8/ 182.3 m2

l.

1NP
10 x 1+kk / 40m2
1 x 70 m2 / komerce
2NP
4 x 1+kk / 40 m2

2NP + podkroví
5 x 3+kk / 100 m2
2 x 4+kk / 124 m2

21 jednotek / 1134 m2

„Pokud je nějaký pro-
blém příliš velký, rozěl-
me ho na menší“

Osm městských 
domů,
postaveno individuál-
ně jejich majiteli. 
Je to staletími ově-
řený způsob stavění 
města, stačí jen navá-
zat na dílo předků.

Pokud by se město 
rozhodlo pro tento 
způsob, proluka bude 
rychle zastavěna,

10 m

10 m

půdorys

půdorys

l. ll.
1NP 2NP

rozměry parcel

8/ Proluka vedle lékárny - varianta rozdělení na menší parcely 

8/ Proluka vedle lékárny - varianta jeden developer    



—
projekt

Návrh nese název propojovací, protože v sobě kombinuje nová 
spojení pro město:

1/ Psychologické propojení obou částí města pomocí parčíku. 
Severní polovina vznikne obnovou zeleně kolem vodárny a jižní 
teoretickou kulivací prostoru na místě odstavných kolejišť.

2/ Prodloužení současného nádražního podchodu, ulehčující 
obyvatelům jižní části přístup na nádraží.

3/ Zamyšlení nad alternativami součacného podchodu, spojující 
severní a jižní část Peček i pro osobní dopravu.

Park kolem vodárny je navíc průchozí a rovněž citelně zkracuje 
cestu na nádraží. 

—
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Propojení severní a 
jižní části pro obyva-
tele města

—

autoři projektu:
Jan Drška
spolupráce: 
Tadeáš Klaban

—PROPOJOVACÍ    
    PARK

BLVD.

PEČKY

Prodloužení nádražního podchodu

Řez                 nová část

Alternativy současného podchodu

Řez 

Řez 10m

10m

10m

10m

Propojení obou částí města pomocí parku

2

7

5

6

3
4

1

Varianta l  šířka 7 m
chodci a jednosměrný provoz na semafor

Podle Ředitelství silnic a dálnic projede během 24 
hod po přejezdu až 3000 tisíce aut. Pokud je 40% 
z toho doprava místní využívající tříkilometrovou 
objížďku, celkové roční náklady za benzín na objíž-
dění se mohou pohybovat mezi 2.5 - 4 miliony ko-
run 

na druhou stranu Zbývá prokopat 15 metrů. 
Celková doba cesty na nádraží se zkrátí o sedm 
minut chůze a 490 metrů. Zamezí se riskantní-
mu přecházení kolejiště. 
Spolu s podchodem je navrženo i nové zastřeše-
ní na obou stranách.

.  

1/ zpřístupněná věž vodárny - rozhledna. vysílače přesunuty na budovu rafi nerie
2/ amfi teátr složený z pražců zasypaných zeminou
3/ nové zastřešení, zkultivovaný nádražní bufet  
4/ nové propojení od nádraží přímou cestou na ke hřišti
5/ výlez prodlouženého podchodu
6/ park na místě odstavných kolejištť. zachována 1 funkční kolej s branou.
7/ podjezd pro osobní automobilovou dopravu

Varianta ll  šířka 8 m
sdílená plocha pro chodce a obousměrný provoz

Varianta lll  šířka 9 m
obousměrný provoz s chodníky po obou stranách


