Program rozvoje obce Řícmanice
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Úvod

BUS

katastr Řícmanic

Řícmanice leží v kopcovité lesnaté krajině, severovýchodně
od Brna, které je dobře dostupné. Největším potenciálem obce
je klidný odpočinkový ráz obce a dochovaný charakter vsi.
Řícmanice jsou takový ráj u Brna.
Obec Řícmanice má poměrně malý katastr. Většina okolních
lesů patří okolním obcím. Proto doporučujeme na projektech
s nimi spolupracovat. V samotném vlastním katastru obec
mnoho pozemků nevlastní, což není z hlediska plánování
nových projektů ideální. To doporučujeme do budoucna změnit.
Řícmanice jsou klidná obec s rekreačně vesnickým charakterem,
která má zhruba 800 obyvatel, vybavenost je téměř dostatečná
(obecní úřad, mateřská škola - 25 dětí, lesní školka - 20 dětí,
knihovna, fotbalové hřiště, víceúčelového hřiště, tenisové kurty,
areál koupaliště, obchod, restaurace U Lajcmanů, dětská
jezdecká škola, některé další drobné služby).
Obyvatelé by měli zájem také o klubovnu, kde by se mohly
scházet různé spolky. Chybějícím prvkem v obci je malá
kavárna nebo cukrárna, kde by občané mohli trávit čas jinak
než v restauraci. Další možnou vybaveností, kterou by bylo
vhodné doplnit, jsou byty pro seniory, ubytování pro turisty a
menší pronajímatelné prostory pro služby.
Obec společně s místními sdruženími pořádá během roku
několik akcí pro veřejnost (hody, ostatky, bály, den dětí,
čarodějnice...), které jsou oblíbené.
V obci je dostatek dětských hřišť, kromě nich je třeba myslet i
na prostor pro jiné věkové kategorie (např. seniory, teenagery).
Dále je třeba se věnovat i okolní krajině (stromy - ovocné,
remízky, les,...) a nové výstavbě (jak má vypadat).

mapa stabilního katastru, 1820
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Cesty

Dobré pěší propojení by mělo fungovat jak v rámci vesnice,
tak i s okolními obcemi. Důležité je zejména pro místní. Pokud
budou dobře vedeny turistické trasy a cyklotrasy, přiláká to do
obce více návštěvníků.
Jelikož má obec Řícmanice poměrně malý katastr a většina
okolních lesů patří okolním obcím, doporučujeme na projektech
s nimi spolupracovat. V samotném vlastním katastru obec
mnoho pozemků nevlastní, což není z hlediska plánování
nových cest ideální. Do budoucna doporučujeme, aby obec
projednala s vlastníkem pozemků, přes které vedou například
nově navrhované pěší cesty, odkup dotčené části, jejich
výměnu za obecní nebo pronájem za symbolickou cenu. Často
stačí vykoupit pouze dva metry široký pruh.
Obec není se sousedními Kanicemi a Bílovicemi nad Svitavou
vhodně propojena pro pěší, chybí i některé části chodníků
přímo v obci. Stav lesních cest není pro chodce dlouhodobě
dobrý, jsou používány jak těžkou technikou lesní správy, tak
jezdci na koních z místní jezdecké školy.
Obcí protéká potok Časnýř, bohužel není ve většině své délky
přístupný. V první etapě navrhujeme novou stezku podél
potoka, která by začínala za tenisovými kurty, pokračovala
u fotbalového hřiště na druhém břehu, dále u víceúčelového
hřiště a pak podél potoka až k lesní cestě Valchov (u zastávky U
lomu). Do budoucna ji doporučujeme propojit s novou stezkou,
vedoucí podél potoka směrem k Bílovicím nad Svitavou.

potenciál potoka - cesta podél potoka - ideální řešení

Kromě pohodlnějšího a příjemnějšího spojení míst pro místní
obyvatele by bylo dobré zřídit novou cyklotrasu po zajímavých
místech. Vedení cyklotrasy přes náves a sportovní areál by
přilákalo více turistů přímo na místa občerstvení, ubytování a
dalších atrakcí pro turisty, které mohou být ziskem pro obec.
Abychom odlehčili lesním cestám, navrhujeme zvážit
vybudování sítě hipostezek. Lesy však nejsou ve vlastnictví
obce (až na malé výjimky), je třeba toto řešit s Lesy ČR a se
ŠLP.
Všechny stávající i nové cesty by měly být pro člověka příjemné.
Není třeba je stavět příliš široké. Doporučujeme podél cest
sázet stromy - listnatnaté, ovocné - druhy, které do Řícmanic
patří.
Obec má tři místa veřejného významu (administrativně-naučný,
společensko kulturní a sportovní), které je dobré zvýraznit a
více propojit. Místa jsou od sebe vzdálena maximálně 500
metrů.

turistická mapa

Obecní dům s úřadem, knihovnou, tělocvičnou a mateřskou
školou, dále náves s obecním obchodem a restaurací a
nakonec sportovně-rekreační areál koupaliště, tenisových
kurtů, fotbalového a víceúčelového hřiště. Tyto tři celky je
potřeba vizuálně, funkčně a komunikačně propojit a vytvořit
rozšířené centrum obce.
Chodník, který všechny tři lokality spojuje, bude odlišně
dlážděn a bude začínat před Obecním úřadem a končit u
sjezdu na koupaliště, kde bude vybudován nový přechod pro
chodce. Zídka od obecního domu k obchodu bude opravena a
její podoba bude pomáhat vizuálnímu propojení.

schéma propojení důležitých míst v obci s centrem, odlišný chodník

Cesty

stezka spojující ul. Komenského a ul. Na Skále
Chodník podél hlavní komunikace je možné doplnit
rovnoběžnými stezkami v kopcích. Například
lze vytvořit spojení bytovek v ul. Komenského a
ulice Na Skále. Pozemky, přes které stezka vede,
nejsou v majetku obce, obec musí sjednat jejich
odkup jejich části (pruh stezky), případně výměnu
za obecní pozemky. Tyto rovnoběžně vedené pěší
stezky zkrátí lidem cestu mezi jednotlivými částmi
Řícmanic. Navíc člověk nebude muset scházet na
hlavní silnic, což přispěje i k bezpečnosti.

stezka podél potoka
V první etapě navrhujeme novou stezku podél
potoka, která by začínala za tenisovými kurty,
pokračovala u fotbalového hřiště na druhém břehu,
dále u víceúčelového hřiště a pak podél potoka
až k lesní cestě Valchov (u zastávky U lomu). Do
budoucna ji doporučujeme propojit s novou stezkou,
vedoucí podél potoka směrem k Bílovicím n/Sv.

chodník do Kanic
Nový chodník naváže na stávající, před autobusovou
zastávkou U Lomu bude zřízeno místo pro
přecházení nebo přechod. Chodník povede až do
sousední obce Kanice a zajistí bezpečnou cestu do
sousední obce a také na obecní hřbitov.

chodník do Bílovic nad Svitavou
Nový chodník naváže na stávající, před autobusovou
zastávkou U Lomu bude zřízeno místo pro
přecházení nebo přechod. Chodník povede až do
sousední obce Kanice a zajistí bezpečnou cestu do
sousední obce a také na obecní hřbitov.

Cesty

lesní cesta Parketárna - ul. Hybešova
Navrhujeme využít stávající lesní cestu “Feronka”,
která vede od parketárny úbočím svahu nad
Časnýřem. Vytvořila by se tím nová možnost pro
pěší jak se dostat do Bílovic n/Sv. a nejít přitom podél
silnice. Přes potok Časnýř je třeba zbudovat malou
lávku (louka naproti ul. Komenského k bytovkám).

úvoz pojující ul. Havlíčkova a Tyršovo návrší
Navrhujeme provádět pravidelnou údržbu křovin
a stromů a doplnit lavičkou zhruba v půlce cesty.
Stromy příjemně stíní, cesta je vhodná pro
procházky.

úvoz cesta S.K. Neumanna - od FVE do ul. Na
Skále
Navrhujeme provádět pravidelnou údržbu keřů a
stromů, Stromy příjemně stíní, cesta je hezká pro
procházky. Nedoporučujeme tuto cestu vyasfaltovat
pro automobily, jelikož by ztratila původní charakter
a pro současné potřeby automobilů je příliš úzká.

úvozová cesta S.K. Neumanna - od FVE palouku
Brněnka
Cesta vedoucí od FVE k palouku Brněnka je v
současnosti rozježděná od aut lesníků a od kopyt
koňů. Tuto cestu navrhujeme zanechat ve svém
přírodním charakteru. Doporučujeme v blízkých
lesích vytvořit síť samostatných hipostezek.

Cesty

stezka po výhledech
stezka po výhledech
propojuje jednotlivá místa výhledů, prochází hezkou
krajinou

nová obecní cesta - ul. Na Skále a značená
cesta S.K. Neumanna
Nová cesta pro automobily zajistí lepší dopravní
obslužnost ulice Na Skále. Je nutná dohoda s
majitelem pozemku o odkupu části pozemku, na
kterém se cesta nachází. Nová silnice by neměla být
příliš široká.

nové automobilové komunikace na návsi
Nová propojení jsou zakomponována do celkové
rekonstrukce návsi. Cesta na Fügnerovo náv. je
ohraničena chodníkem podél obecního obchodu a
mlatovým povrchem návsi.Směrem na Havlíčkovu
ulici a Tyršovo náv. je cesta definována podélným
parkováním a mlatovým povrchem návsi. Jako
materiál povrchu je zvolena kamenná dlažba
(kostka).

cyklotrasa spojující trasu 5005 u Bílovic a a trasu
5081 u Křtin
Nová cyklotrasa spojí existující trasu 5005 (Bílovice)
a 5081 (Křtiny). Trasa vede od Myslivny Lišky
Bystroušky Ušákovem, v Řícmanicích se napojí na
ulici Hybešova. Bude využito stávajících cesty, ta
bude pouze označena a doplněna lavičkami a novým
vyhlídkovým místem nad Řícmanicemi. Cyklotrasa
povede přes náves a přiláká více návštěvníků do
koupaliště a do restaurace.

Krajina

údolí

cesty

stráně

Řícmanice se rozprostírají především ve svahu a tak je
možné zde najít odlišné typy krajiny a biotopů s různým
charakterem.
Prvním typem je údolí s potokem Časnýř. Převažují tu
traviny, kolem potoka rostou vrby a olše. I v letním vedru
je zde příjemně. Aby vláha v oblasti zůstala, navrhujeme
výsadbu stromů a keřů. Na loukách podél hlavní silnice
doporučujeme vysadit keře. Ty budou sloužit jako domov
pro ptactvo či hmyz a celkově se tím zvýší biodiverzita
v území. Tam, kde je to možné chceme podél silnice
vrátit topoly - stromy poskytují stín a zároveň zabraňují
vzdušným proudům, aby vysušovaly oblast. Obecně v
obci doporučujeme pokračovat ve výsadbě podobných
dřevin, kterým se zde díky vhodnému podnebí a dostatku
slunečného počasí daří dobře.
S projekty nové výsadby mohou dobře pomoct např.
studenti vysoké školy Mendelovy Univerzity v Brně.
Doporučujeme spolupráci.
Druhým typem jsou cesty, které se vinou ve svazích
kopců a spojují obec s okolními lesy. Cesty v úvozech
jsou obklopeny keři a stromy, tento rostliný tunel poskytuje
vytváří specifickou atmosféru a stín. Zde doporučujeme
kontrolu stavu dřevin a případný prořez.
Další cesty vedou volně na pastvinách - ty by si zasloužily
doplnění alejemi ovocných stromů - pohyb ve stínu je pro
chodce mnohem příjemnější, stromy navíc poskytnou úkryt
ptactvu a drobným hlodavcům.
Na stráních kopců se nachází mnoho sadů, plochy mimo
zahrady jsou porostlé travinami, keři a nálety. Navrhujeme

tam kde to bude možné vytvořit malé remízky, případně
pásy stromů. Mezi loukami mohou tvořit remízky například
keře šípků, trnek a lísek. Remízy mají pozitivní vliv na
půdu - slouží jako protierozní opatření (obrana proti větru,
stékání vody z polí při dešti) a zvyšují schopnost krajiny
zadržovat vodu. Také pomáhají v úkrytu a cestách zvířat,
zvětšuje se biodiverzita. Tyto prvky mají také kladný vliv na
celkový vzhled krajiny.
Obecně v obci doporučujeme pokračovat ve výsadbě
podobných dřevin, kterým se zde díky vhodnému podnebí a
dostatku slunečného počasí daří dobře. Kolem potoků vrby
a olše. Podél cest a ve vesnici ovocné stromy. Podél hlavní
silnice stávaly topoly, ty doporučujeme navrátit podél celé
komunikace ve vesnici, pokud to bude možné vzhledem k
vedení sítí. Topoly jsou rychle rostoucí stromy s výrazně
tvarovanou úzkou a vysokou korunou. Případně lze použít
i jiný listnatý druh. Stromy dávají stín a vláhu a ochlazují
vzduch od rozpáleného asfaltu zejména v letních měsících.
Ve vesnici je také mnohem vhodnější vysazovat listnaté
stromy, které jsou zde původní na rozdíl od jehličnatých.
Listnaté stromy mění svůj vzhled v průběhu ročních období.
Na sever a na jih od Řícmanic se nachází husté lesy.
V těch vede řada cest, turistických stezek a pěšin. V lese
je také Arboretum ŠLP Křtiny, které však není veřejnosti
přístupné, což vnmáme jako chybu a doporučujeme to
změnit.
V lesích se nacházejí stanoviště stezky HVOZD, ty
doporučujeme opravit. Na Cedule označující začátek
stezky bude umístěna na návsi, tak aby lákala k
prozkoumání lesa.

Klima se mění. Přibývá období sucha, studánky a potoky
vysychají, ubývá hmyz a ptactvo. Pitná voda a její
dostupnost bude představovat v nadcházejících letech
jeden z problémů naší části světa. Je důležité si to uvědomit
a například omezit používání pitné vody na závlahu a
napouštění bazénů. Proto doporučujeme v území zřídit
retence dešťové vody, tu následně používat na zalévání
zahrad. Každý obyvatel by měl nejlépe zadržovat dešťovou
vodu na svém pozemku. Na zvážení je napouštění
zrekonstruovaného koupaliště ne z vodovodního řadu, ale
například z potoka, nebo z retenčních nádrží.
Studánky Prosba lesa a Pro Silva představují příjemné
místa k odpočinku, o tyto místa je třeba se náležitě starat a
jejich prameny náležitě dbát.
Palouk Brněnka je nádherný prostor, kde hezky vyniká
kontrast mezi lesem a loukou. Zde navrhujeme doplnit
stávající mobiliář o dvě lavičky v přírodní formě.
V lese navrhujeme síť hipostezek. V Řícmanicích je hodně
koňů a je třeba pro ně vytvořit cesty tak, aby neničily cesty
pro pěší.
Okolí Řícmanic tvoří stoupající kopce. Na kopcích jsou
pěkné výhledy - zde by bylo vhodné udělat jednoduchá
vyhlídková místa (vyhlídkové body).
Celkově je třeba pohlížet na přírodu jako na komplexní živý
systém a snažit se přirozené pochody v ní podpořit.
Pomůže to nám i dalším obyvatelům této planety.

Krajina

lesy

voda

studánka Pro Silva

místo pro ohniště nad úvozem

obnova biotopu mezi potokem a silnicí

Důležitá je i péče o studánky, které se nacházejí v okolí.
Dobře je udržovaná studánka Prosba lesa. U studánky
Pro Silva navrhujeme doplnit lavičku nebo opěrné zábradlí, ať mohou kolemjdoucí a cyklisté pohodlně vychutnat
osvěžující vodu ze studánky.

Mezi Tyršovým návrším a ulicí Havlíčkova se nachází
pěkná úvozová cesta. Je třeba o ní pečovat, aby nezarostla,
aby ji lidé využívali na procházky. Nad cestou se nachází
pěkné místo vhodné pro umístění lokálního centra - např.
ohniště nebo pár dřevěných laviček k posezení a setkání.
Po drobném prosekání některých keřů se objeví i pěkný
výhled. K místu by bylo vhodné udělat i jednoduché
dřevěné schody v terénu.

Na louce u potoka navrhujeme vysázet křoviny a stromy dodají potřebný stín a celkově zlepší klima v oblasti (vláha,
proudy větru, domov pro ptáky). Vzhledem k hustotě
inženýrských sítí bohužel nelze vysázet stromy do aleje, ale
nepravidelně. Jako druh stromů doporučujeme zachovat
původní topoly. Na tomto místě rovněž doporučujeme
upravit pramen a dále o něj pečovat.

Stromy v obci

Podél hlavní silnice byly historicky topoly. Ty byly přestárlé
a pokáceny, navrhujeme je vysázet znovu. Stromy dodají
potřebný stín a celkově zlepší klima v oblasti (vláha,
proudy větru, domov pro ptáky). Je třeba respektovat
veden í inženýrských sítí. Jako druh stromů doporučujeme
zachovat původní topoly.

stromy podél hlavní silnice - nad fotbalovým hřištěm

Na louce u potoka navrhujeme vysázet křoviny a stromy dodají potřebný stín a celkově zlepší klima v oblasti (vláha,
proudy větru, domov pro ptáky). Vzhledem k hustotě
inženýrských sítí bohužel nelze vysázet stromy do aleje,
ale pouze jako solitéry. Jako druh stromů doporučujeme
zachovat původní topoly.

stromy podél hlavní silnice - Na Skále

Chov daňků a jelenů je i zdrojem prachu a zápachu.
V ulici Hybešova doporučujeme zasadit podél plotu stromy
nebo požádat p. Leva, jestli by stromy nebyl ochoten
zasadit na svém pozemku. Stromy by pomohly zachytávat
prach a možná i zápach, na který si obyvatelé stěžují. Druh
stromů doporučujeme buď topoly nebo olše nebo ovocné
stromy.

stromy podél chovu zvěře

Stromy v obci

Tyršovo návrší je ve své horní části spíše polní cesta, z
východní strany volně přechází v louku. Navrhujeme doplnit
stávající ovocné stromy, tím se vytvoří pruh stromů, který
bude dávat stín a chytat případný prach a pyl z pastvin.
Jako druh stromů navrhujeme jabloně, švestky, třešně a
další ovocné typy.

stromy podél ulice Tyršovo návrší

Na koupališti je velký nedostatek stínu, navrhujeme doplnit
stávající listnaté stromy novými, po dožití bříz je nahradit
novými stromy. Výsadba a kácení musí být koordinovány
tak, aby se nestalo, že na koupališti nebude žádný stín.
Jako druh stromů navrhujeme lípy, javory nebo duby.

stromy na koupališti

Parkoviště víceúčelového hřiště je velká zpevněná
plocha. Aby se zabránilo přehřívání místa a zlepšilo se
klima, navrhujeme podél ní vysázet topoly nebo rychle
rostoucí stromy.

stromy u parkoviště při víceúčelovém hřišti

Turismus

příroda

sport

kultura

Charakter Řícmanic předurčuje obec jako ideální místo
odpočinku a začátek výletů po okolí.
V obci je jak sportovní vyžití, tak místo pro relax a
odpočinek. Blízko návsi je restaurace. Nad restaurací
je volné podkroví, kde by mohlo v budoucnu vzniknout
ubytování pro turisty.
Návštěvník si tak může udělat krátký výlet po okolních
lesích, dát si oběd v restauraci a den zakončit na
koupališti. Přespí v obecním ubytování a další den vyrazí
prozkoumávat Moravský kras.
Návštěvník má tři hlavní důvody proč obec navštívit.
Prvním je příroda - Řícmanice jsou obklopeny nádhernou
krajinou. Lesy na obou stranách obce jsou vhodné pro
krátké procházky i delší výlety. Arboretum ŠLP Křtiny je
republikový unikát a představuje samo o sobě zajímavý cíl
pro turisty. Obrovská nevýhoda je, že není běžně veřejnosti
přístupné. To doporučujeme změnit.

Druhým cílem návštěvníků je sportovní zázemí obce. V
letních měsících je hlavním lákadlem koupaliště, ale je
možné využít i kurty, fotbalové a multifunkční hřiště. V
Řícmainicích se také nachází jezdecká škola. Opravená
stezka zdraví HVOZD společně s venkovní posilovnou
nabízí aktivně strávený čas. V zimních měsících může
návštěvníky přilákat kluziště, jediné v blízkém okolí.
Třetí zajímavostí je kultura a místní folklor. V obci je
poměrně bohatý spolkový a kulturní život. Nová náves
poskytne těmto aktivitám důstojný prostor, který v obci nyní
chybí. Další akce mohou probíhat i na zahradě restaurace.
Řícmanické hody představují velmi zajímavou událost,
která je atraktivní i pro lidi z města (např. Brno).
Dostupnost obce motorovou dopravou z Brna je velmi
dobrá, je ale důležité umožnit návštěvníkům obce i jiný
přístup než jen autem.
Nově navržená cyklotrasa vedoucí Ušákovským údolím
je jedním z takových nových přístupů. Cyklotrasa vedoucí
přes Řícmanice se může stát dalším zdrojem turistů.

Chodníky podél hlavní silnice v obou směrech - do Kanic a
do Bílovic nad Svitavou zase pomůžou pěšímu propojení.
Je třeba, aby o těchto kvalitách obce návštěvník věděl a
měl důvod v obci zůstat a ne jí jen projet.
Nová náves, zrekonstruované koupaliště, ubytování pro
turisty a spojení s okolím obec zatraktivní a zanesou do
širšího povědomí.

Arboretum

Označení ulic

Fotbalové hřiště

Poblíž Řícmanic se nachází Arboretum Řícmanice
ŠLP Křtiny. Jedná o unikátní přírodní památku, která je
veřejnosti přístupná jednou ročně. K Arboretu a palouku
Brněnka se pojí i jméno lesníka Bedřicha Součka, který
pomáhal tyto vzácná místa vytvářet. Navrhujeme, aby
se Arboretum více otevřelo veřejnosti - například formou
pravidelných víkendových komentovaných prohlídek. To by
dalo práci místním občanům a přivedlo do obce více turistů
a výletníků, tedy i více financí.

V obci je použit unikátní systém označení jednotlivých
ulic (smaltovaná cedule v kovovém rámu z trubek).
Doporučujeme stávající označení znovu natřít (trubky),
případně, pokud jsou ve špatném stavu, zhotovit nové
dle původních a na ulice, kde nejsou (např. bytovky v
Komenského ulici), umístit nové stejné jako stávající.

Na stráni u silnice doporučujeme novou výsadbu na místě
poražených topolů. Navrhujeme využít svah k vybudování
teras

Nové cedule - např. turistické ukazatele a mapy by mohly
být zhotoveny rovněž v tomto stylu. Jednoduchý “retro” styl
včetně kombinace s koupalištěm by se mohl stát typickým
a jedinečným pro Řícmanice.

UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU
UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU
Nová zástavba

TVAR STŘECHY
TVAR STŘECHY

PŮDORYSNÉ
PŮDORYSNÉ PROPORCE
PROPORCE

SKLON STŘECHY
SKLON STŘECHY

PŮDORYSNÉ PROPORCE
PŮDORYSNÉ PROPORCE
fáze 1

TVAR
TVAR STŘECHY
STŘECHY
fáze 2
fáze 3
fáze 4
fáze 5
fáze 6
fáze 7

PŘESAH STŘECHY
PŘESAH STŘECHY

SITUACE: NÁVRH PLOCH NOVÉ ZÁSTAVBY VE FÁZÍCH

Každá obec má svůj charakter, at už urbanistický,
architektonický či jiný. Ten bychom měli respektovat u nové
výstavby. Aby obec neztratila svůj hodnotný venkovský
charakter je třeba do budoucna vymezit pro novou výstavbu
přísnější pravidla než doposud. Ty se týkají hlavně
půdorysného tvaru, počtu podlaží, tvaru střechy, stavební
čáry, rozestupů mezi domy a orientaci domů vzhledem k
ulici. Je dobré se podívat na tradiční zástavbu jihomoravské
vesnice (např. přímo v Řícmanicích).
Z uvedených důvodů je pro obec důležitý koncept budoucího
zastavění a také koncept regulace, který zajistí kvalitu nové
výstavby a zachování urbanistického a architektonického
charakteru v Řícmanicích. Je velmi důležité respektovat
tradiční typy domů, jejich osazení na pozemku a další
charakteristiky tak, aby nová zástavba plynule navazovala
na tu stávající. Dále je důležité vyvarovat se použití
katalogových domů, ty jsou navrhované jako univerzální,
tudíž nemohou respektovat specifika okolí a historii místa.

V některých fázích je třeba k nové výstavbě vybudovat i nové
cesty, ty doporučujeme nekoncipovat jako slepé ulice, ale
naopak je funkčně navázat na cesty stávající.

SKLON
SKLON STŘECHY
STŘECHY

DOPORUČENÉ REGULACE
V obci jsou dva typy zástavby:
Tradiční zástavba podél ulic
Navrhované regulativy:
Uliční čára
Orientace půdorysu: domy doporučujeme umisťovat
rovnoběžně s ulicemi - okapová orientace,
Podlažnost staveb: jednopodlažní (v historické, centrální
části obce) a dvoupodlažní (podél hlavní silnice)
Výška hřebene
Tvar střechy: respektovat a navázat na stávající hmoty
původních domů, se sedlovou střechu (plochá střecha v těchto
částech obce není absolutně vhodná)

OHRANIČENÍ
POZEMKUPOZEMKU
OHRANIČENÍ

NÁVRH ZASTAVOVANÝCH PLOCH A JEJICH FÁZOVÁNÍ
Vize obsahuje orientační a ukázkový návrh systému
nové zástavby v obci. Vymezuje plochy, které by měly být
zastavěny a jak by měly být domy na nich osazeny na
pozemku.
Návrh obsahuje výkres členění na jednotlivé fáze výstavby.
Tyto fáze jsou pouze doporučené a zobrazují ideální postup
rozvoje další obytné zástavby v obci. Nejdůležitější je
dostavění proluk a prázdných parcel směrem od centra obce
a dále postupně zastavovat další oblasti vhodné k výstavbě
rodinných domů. Doporučujeme postupné zastavování ve
frekvenci například 2 domů za rok.

nové cesty
TVAR STŘECHY
TVAR STŘECHY

SKLON STŘECHY
SKLON STŘECHY

OBECNÉ TVAROVÉ CHARAKTERISTIKY

PŘESAH
PŘESAH STŘECHY
STŘECHY

UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU V TRADIČNÍ ZÁSTAVBĚ ULIC

podzemní podlaží

nízká opěr. zídka

částečné zahloubení

terénní odkop

terénní navážka

mohutná opěrná zeď

PŘESAH
STŘECHY
DOMY V KOPCÍCH: SCHEMA OSAZENÍ V TERÉNU
PŘESAH STŘECHY

OHRANIČENÍ
OHRANIČENÍ POZEMKU
POZEMKU

Nová zástavba

Domy zasazené v kopcích
Zde je důležité především jejich citlivé usazení do krajiny. Osazení
v terénu musí respektovat sklon kopce, doporučujeme se vyvarovat
vytváření násypů a dalších větších terénních úprav.
Kromě půdorysného tvaru, počtu podlaží a tvaru střechy je neméně
důležité i zasazení jednotlivých domů do krajiny. Hmoty nových domů
musí respektovat měřítko krajiny - to zabrání předimenzovaným
a obraz krajiny rušícím budovám. Z těchto důvodů navrhujeme
následující regulativy.
Navrhované regulativy:
Osazení domu do terénu s žádnými nebo minimálními zásypy a
bez výrazných změn v současném terénu
- Výška hřebene domu bude respektovat navazující krajinu
- Půdorysný tvar bude pravoúhlý
- Maximální počet nadzemních podlaží 2, podzemní 1 + podkroví
- Tvar střechy: respektovat a navázat na stávající hmoty původních
domů, se sedlovou střechu (plochá střecha v těchto částech obce
není absolutně vhodná)
Doporučení:
Je důležité dodržovat uliční linii a funkci předzahrádek v území. Ty by
měly mít průhledný plot, ploty by měly být v jedné linii. V zahrádkách
by měly být vysazeny ovocné stromy či keře, květiny nebo zelenina,
ne cizí prvky jako thuje apod. Co se týče barevnosti, nejlepší pro
vzhled obce je bílá barva fasád. Zásadně by se neměly používat
křiklavé a syté barevné odstíny. Novou zástavbu doporučujeme
umisťovat podél stávajících cest, zaplňovat prázdné parcely mezi
existujícími domy.
Referenční projekty můžete najít na inspiračních obrázcích, kde je
zobrazen například vhodně doplněný dům do tradiční jihomoravské
zástavby a také vhodný způsob osazení domu ve svahu.
INSPIRACE: ZÁSTAVBA PODÉL ULIC, PŘEDZAHRÁDKY

INSPIRACE: ZÁSTAVBA VE SVAHU: OSAZENÍ

Náves

vizualizace - pohled na zvoničku

V současnosti slouží náves převážně jako parkoviště a komunikace pro auta. Člověk sice podvědomě cítí, že zde je centrum
obce, ale prostor tuto veřejnou funkci neplní.
Je třeba jasně definovat centrum sídla, charakter veřejného
prostoru, vymezit parkovací plochy, zjednodušit systém
automobilové dopravy územím a vytvořit příjemné místo k pobytu
a setkávání.
Náves by měla sloužit především k pobytu lidí. Proto omezujeme
dopravní plochy a uprostřed vytváříme pobytové místo návsi.
Navrhujeme převést automobilovou dopravu z centra prostoru na
jeho obvod. Náves má sloužit lidem, ne autům. Tím se zmenší
plocha komunikací a dosáhneme, toho že pobytová plocha pro lidi
bude celistvá a důstojná. Člověk se zde bude cítit příjemně.
Na návsi se poté můžou konat hody, trhy a jiné kulturní akce,
to vše v malebných kulisách moravské architektury. Aby se
zachoval vesnický ráz obce, navrhujeme pojmout hlavní zpevněnou
plochu na návsi jako mlatovou (případně z mechanicky zpevněného
kameniva). Tato plocha dobře vsakuje dešťovou vodu a v létě se
méně přehřívá oproti asfaltu nebo dlažbě. Okolní pojízdné plochy
jsou zhotoveny z kamenné dlažby.
V oblasti drobných staveb doporučujeme na náves obnovit zvoničku.
Dále zde navrhujeme malou kašnu. Oba prvky jsou navrženy s kamenným (např. pískovcovým) podstavcem. Nová zvonička by měla
být maximálně lehká a vzdušná, horní část je navržena jako kovová.
Autobusovou zastávku ve směru na Bílovice navrhujeme ponechat na stejném místě, avšak přístřešek by měl být kompletně
nový. Navrhujem lehkou kovovou konstrukci ze stejného materiálu
jako ostatní kovové prvky na návsi - zvonička, stojany na kola).
Součástí zastávky bude obecní vývěska a mapa okolních zajímavostí.
pohled na stromořadí ze severní strany návsi

Náves

_autobusová zástavka

_trávník

_nájezdový práh

inspirace - kamenná dlažba

_lavičky

_kašna

_parkování

inspirace - kontakt různych dlažeb

_zvonička

inspirace - mlatový povrch

_kamenná dlažba

_kamenná dlažba

_nájezdový práh

inspirace - kontakt mlatového povrchu a trávníku

Náves

vizualizace - pohled na náves a autobusovou zástavku

inspirace - zahrazovací sloupky
výrobce: mmcité, model: mielon

inspirace - stojany na bicykle
výrobce: mmcité, model: lotlimit

inspirace - odpadkový koš
výrobce: mmcité, model: lena

Náves

inspirace - vodní kašna, detail
vizualizace - pohled na kříž ze severní strany návsi

inspirace - lavička
výrobce: mmcité, model: portiqoa

vizualizace - pohled na zvoničku a kašnu

Návsí protékal potok, který je nyní zatrubněný. Proto na návsi
navrhujeme nový vodní prvek - kašnu. Pod náves navrhujeme
umístit nádrž na dešťovou vodu, která by mohla napájet kašnu.
Severně od návsi stojí osamocen pomník obětem světových válek.
Je důležité toto místo propojit s hlavní částí návsi, ať už pohledově
nebo použitím stejného městského mobiliáře (např. lavičky,
osvětlení). Travnatý prostor kolem pomníku se může rozšířit,
doporučujeme odstranit túje a pečovat o trávník.
Přerostlé jehličnany u obchodu budou pokáceny. Borovici na
trávníku před rodinnými domy navrhujeme zatím ponechat a využít
jako vánoční strom. Až bude borovice přerostlá, doporučujeme
na jejím místě vysadit listnatý strom. A vánoční strom na náves
přivážet řezaný. Okrasné ovocné stromy na východní části
navrhujeme doplnit o další stromy a vytvořit tak stromořadí, které
bude vytvářet jemnou hranu návsi.
Součástí návsi se stane i novostavba obchodu s klubovnami a
přiléhající zastřešený protor využitelný např. pro trhy.

vizualizace - pohled z jižní strany návsi směrem k pomníku

Náves
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BUS
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BUS
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situace náměstí

petanque

Náves

vizualizace - pohled ze severní strany

bleší trh

společenská akce - tanec

cvičení jógy

Zahrada restaurace U Lajcmanů
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Zahrada restaurace U Lajcmanů

skica - pohled na schody

skica - pohled zhora

inspirace - schody ve svahu

inspirace - pažené schody v terénu

inspirace - pobytové schody v terénu

inspirace - povrchová úprava schodiště

inspirace - pobytové schody

inspirace - posezení u ohniště

Restaurace U Lajcmanů stojí na hlavní silnici přičemž
je částečně odříznuta od centra obce. Má krásný dvůr a
společenský sál. Konají se zde společenské akce a sál v
minulosti sloužil jako sokolovna. Místo má potenciál být
společensko-kulturním centrem obce.

Schody budou tedy ve svahu dvoje, jedny budou drobnější v
terénu, budou sloužit k průchodu mezi Tyršovým návrším a
Husovou ulicí a především přivádět obyvatele na zahrádku
restaurace U Lajcmanů.

Tento upravený prostor by velmi dobře sloužil pro konání
menších akcí jako jsou oslavy, drobné soukromé i veřejné
akce, menší vystoupení a podobně. Může se zde také
umístit/ příležitostně umisťovat dřevěný parket, který bude
sloužit ať už vystoupením / jako taneční parket.

Navrhujeme dvůr restaurace (zahrádku) propojit s Tyršovým
návrším a také s návsí. Bohužel se mezi sálem a návsí
nachází soukromá zahrada. Do budoucna doporučujeme
tento pozemek odkoupit, neboho vyměnit za část zahrady
dvora restaurace.
Ve svahu k Tyršově návrší navrhujeme do očištěného
zatravněného svahu umístit pobytové schody, vznikl by tu
přírodní amfiteátr.

Stejně jako u ulice Husovy by bylo možné přístup shora
uzavřít brankou. Vedle těchto schodů by ve svahu byly
umístěny schody pobytové, které ergonomicky odpovídají
prostoru na sezení. U těchto navrhujeme, aby byly ze dřeva.
Schody pochozí mohou být ze dřeva nebo tenkého kovu./
kovových sítí. Pro zmiňované očištění svahu navrhujeme
vykácet nevzhledné dřeviny a zasadit nahoru na kopec
několik stromů nových pro zajištění intimity a charakteru
místa.

Navrhujeme také opravit venkovní gril a udírnu, zvolit
nové a estetičtější možnosti zastínění místo stávajících
slunečníků. V budoucna je možné využít i půdu restaurace,
může zde být zřízena např. klubovna přístupná ze dvora
nebo ubytování pro turisty.

Koupaliště
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inspirace - sportovní atrakce, lezecká stěna

_náměstí
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Koupaliště

_pronajímatelný
prostor

_sprchy

_skokanský můstek

_lehátka k zapůjčení

_oddychová zóna
_houpačky

bufet

oddychová zóna, zóna pro rodiče s dětmi
dětské hřišté

bazén
pro nejmenší

malý bazén

velký bazén

tráva
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podélný řez koupalištěm
Koupaliště v Řícmanicích má dlouholetou tradici už od dob první
republiky. Obec sloužila jako cíl výletů mnohých Brňáků, kteří sem
v letních měsících v houfech mířili. Na této minulosti je možné
stavět, příběh s retro nádechem dokáže odlišit toto koupaliště z
řady ostatních.
Stavba bistra a zázemí kurtů a fotbalistů bude doplněna o krytý
přístřešek, který bude chránit návštěvníky proti náhlému dešti
a zároveň bude poskytovat stín. Stavbu ve svahu u silnice
navrhujeme doplnit o jedno podlaží, na úrovni silnice zde můžou
být drobné služby, na úrovni koupaliště navrhujeme umístit
zázemí pro koupaliště - občerstvení, wc, sklad a pokladnu. Hlavní
vstup na koupaliště tedy nově umisťujeme od hlavní silnice.
Bezbariérový vstup by zůstal na stejném místě - od kurtů, kde by
byly také umístěny stojany na kola.
Pro koupaliště by mělo být využíváno nově vybudované parkoviště
vedle víceúčelového hřiště.
Existující kabinky si zasluhují renovaci, společně s betonovými
lavičkami jsou pozůstatek dob minulých. Tyto lavičky (betonové
nohy s dřevěnou fošnou) doporučujeme použít jako jednotící prvek
v obci, tvořící “Řícmanický” styl.
Kolem bazénu chybí stín, navrhujeme proto výsadbu nových
stromů v rozumné vzdálenosti od vodní plochy (kvůli omezení
padajícího listí do bazénu a následné nutnosti čištění).
Navrhujeme stromy dlouhověké (např. lípy a duby).
Do budoucna při rekonstrukci vany bazénu bude dobré zvážit
stavbu nového koupaliště a použití jiné formy než stávající bazén-využít více svahování s postupným vstupem do vody a vytvořit
pláž. Nabízí se také možnost vytvoření přírodního biotopu - ten
by přitáhl do obce další návštěvníky. Byl by napájen vodou z
potoka a napuštěn celoročně. Tím by se ušetřily finanční prostředky
na napouštění a údržbu a zároveň by se rozšířila využitelnost
koupaliště v průběhu roku. Nyní je bazén napouštěn vodou z
obecního vodovodu. Vzhledem k předpokládanému budoucímu
růstu cen a nedostupnosti pitné vody doporučujeme zvážit
zbudování čističky, která by filtrovala vodu z Časnýře.
Areál koupaliště bude propojen s parkovištěm u víceúčelového
hřiště stezkou u potoka Časnýř.
Pro další zatraktivnění navrhujeme koupaliště doplnit o další
aktivity - např.petanque, dřevěná mola, skokanský můstek apod.

skica - pohled od hlavního vstupu

Novostavba na koupališti

skica - pohled na objekt z úrovně koupaliště
Stavbu ve svahu mezi koupalištěm a silnicí navrhujeme doplnit
o jedno podlaží. Na úrovni silnice zde můžou být drobné služby
jako například kadeřnictví nebo malá kavárna s výhledem na
koupaliště. Nové pronajímatelné prostory přilákají do obce podnikatele a nové služby mohou zkvalitnit život v obci. Na úrovni
koupaliště pak vznikne nové zázemí pokladny, občerstevní s
barem, wc a sklad venkovních věcí. Umístění hlavního vstupu
na koupaliště od hlavní komunikace v obci má svůj smysl, pro
návštěvníky bude vstup zřetelnější.
Návrh využívá stávající konstrukci včetně otvorů. Novostavbu
navrhujeme se sedlovou střechou, která respektuje další stavby
ve vesnickém prostředí. Směrem na jih umisťujeme terasu pro
posezení k navrženému občerstvení. Teras bude stíněna jednoduchou konstrukcí, která bude součástí novostavby. Nedoporučujeme
zde používat slunečníky, které pohled na stavbu mohou znehodnotit.

inspirace - pergola
varianta - mobilní zastřešení

inspirace - pergola
varianta - dřevo

Novostavba na koupališti

_vstup do areálu

_pronajímatelný
prostor

_sklad

_wc muži
_prodej
lístků

bufet

_sklad

_sklad

_wc ženy

_bufet

_sklad

terasa

řez objektem

půdorys 1. NP (stávajíci objekt)
_vstup do areálu

hranice řešeného ůzemí

_sklad

_sklad

_sklad
_wc muži

_prodej
lístků

inspirace - pronajímatelný variabilní prostor

_bufet

_wc ženy

_sklad

půdorys 2. NP (nadstavba)

_
h

inspirace - nadstavba
kamenný obklad

pohled na objekt z jihu od koupaliště

Prostor u obecního úřadu
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Prostor u obecního úřadu

inspirace - variace materialů v opěrné zídce

skica - pohled na zídku

inspirace - posuvný zákryt na kontejnery

inspirace - nasucho skládané kameny

inspirace - zatrávnovací dlažba

inspirace - kámen v kombinaci s vegetací

V budově bývalé obecní školy je obecní úřad, mateřská
škola, knihovna a tělocvična. Velkou část pozemku za
domem tvoří nevyužívaný svah, jehož opěrné zdi se
pomalu rozpadají.

Stavebními úpravami se rozšíri potřebný prostor pro vznik
parkovací stání v dostatečné kapacite i s výhledem do
budoucna.

estetičnost prostoru. V rohu tohto prostoru se nachází krytá
garáž údržby obecního majetku. Objekt bude mít zelennou
střechu a stane se tak přirozenou součástí terénu kolem
tohoto prostoru.

Zpevněný povrch kolem budovy slouží jako parkoviště
pro auta zaměstnanců úřadu, školky, pro rodiče dětí a
návštěvníky obce. Kapacita parkoviště v současnosti
nevyhovuje požadavkům. V areálu je také umístěn tříděný
odpad.
Navrhujeme odstranit nadbytečnou část zeminy ve svahu,
odstranit současnou opěrnou zeď a nahradit ji novou
konstrukcí - vid inspirace.

V nově vytvořeném prostoru vzniká příležitost k
pohodlnému zaparkování i manévrovaní s autami.
Provoz nenarušuje a žádnym spůsobem nezabranuje
vstupu do budovz a bezpečnému pohybu chodců.
V prostou jsou umístněné lavičky, které mohou být využity
při čekání na děti ze školky/knihovny a podobně. Prostor
má působit příjemně, klidně, přátelsky.
Zvolený převažující povrch je navržen jako zatravňovací
dlažba. V ostrůvcích s nízkou vegetací umístňujeme
stromy, které poskytnou stín v horkých dnech a zvýší

Kontejnery na tríděný odpad jsou umístěny tak, aby
esteticky v prostoru nepřekážely a zároveň se před nimi
dalo zastavit, kvůli jejich pravidelnému vývozu. Budou
umístěny v zákrytu.
Vjezd na pozemek bude posunut tak, aby se prostor dal
maximálně využít pro parkování. Ve dvoře tedy vznikne
celkem 14 parkovacích míst, z nichž jedno je navrženo
jako stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace.

Obecní obchod a klubovny

schéma provozu objektu

skica - pohled na objekt od přechodu

půdorys - 1. NP

půdorys - 2. NP
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Obecní obchod a klubovny

situace
V obci sice funguje řada spolků, mateřská škola či knihovna, avšak
chybí neformální prostor, kde by se mohli scházet např. sousedé,
matky s dětmi či senioři. Místo, které by bylo vybaveno kuchyňkou
a poskytovalo by možnost různých využití v průběhu dne.
Klubovna by posílila veřejný život v obci a také by pomohla snížit
občany vnímanou anonymitu v sídle.
Tato klubovna by měla být v přirozeném centru obce - okolo návsi.
Navrhujeme ji umístit přímo na náves do podkroví obecního obchodu. Při této příložitosti navrhujeme zrekonstruovat / postavit
nový také obecní obchod, jehož vzhled nyní není příliš pěkný.
Přízemí bude celé věnováno obchodní ploše (a skladu pro obchod)
s hlavním vstupem z návsi. Do patra umisťujeme 2-3 klubovny,
které budou přístupné samostatným vstupem z návsi.
Hmota domu je doplněna venkovní zastřešenou částí, která může
sloužit jako venkovní tržiště nebo altán. Hlavní průčelní fasáda
se obrací do návsi, hmota domu respektuje okolní venkovskou
zástavbu, avšak 2 podlaží ukazují, že se jedná o významnější
budovu.

skica - pohled od náměstí

inspirace - semitransparentná fasáda

inspirace - fasáda z perforovaného kovu

inspirace - hmotová kompozice průčelí

0

2

4

Obecní byty pro mladé a seniory

Na obecním pozemku u hlavní silnice navrhujeme postavit
malé byty pro seniory nebo pro mladé rodiny. Obec v
současnosti nemá žádné byty k pronájmu, o případné
budoucí byty bude zájem.
Pozemek se nachází ve svahu u hlavní silnice. Nové
objekty by hmotově měly respektovat charakter vesnice.
Navrhujeme 2 hmoty objektů, které nabízí byty různých
velikostí. První hmotou je řadová zástavba několika

pohled od cesty - jižní

rodinných domků, kde je možné zkombinovat několik
typů bytů od garsonky až po 3+kk. Druhou hmotou je
samostatně stojící rodinný dům. Oba domy jsou propojeny
společným schodištěm, na které se vstupuje z hlavní
silnice. Domy využívají svého usazení ve svahu. Hlavní
vstupy do řadových domů jsou navrženy ze severu. Na
jih se pak dům otevírá velkými okny na společnou terasu.
Kromě společné terasy je v domě navržena i společenská

místnost, která může sloužit pro společná setkání, aktivity,
ale také jako společná pracovna či prádelna. Rodinný dům
je přístupný ze společného venkovního schodiště a nabízí
přístup nejen na jižní terasu, tak na sever na zahradu. Ke
každému bytu je navržena garáž, na které doporučujeme
udělat pochozí střechu (terasu), avšak garáže nebudou
po celé délce domu. Měly by být prostřídány s travnatým
svahem se stromy.

Obecní byty pro mladé a seniory

varianta A

hmotové zobrazení

varianta B

varianta C

společný prostor - pracovna, jídelna, sklep, společenská místnost
garsonka - 25 m2
2+kk - mezonet - 50 m2

2+kk - 50 m2

3+kk - 75 m2

typický řez objektem

Obecní byty pro mladé a seniory

Obecní byty pro mladé a seniory

hmotovo-materiálová inspirace

inspirace - společná terasa

inspirace - interiér objektů

Hřbitov

skica - pohled na vodní plochu

skica - pohled na vodní plochu

skica - pohled od vstupu na nově vydlážděnou cestu

Hřbitov

Hřbitov se nachází na východním okraji obce. V blízké
budoucnosti navrhujeme jeho rekonstrukci. Hlavní
středovou cestu doporučujeme vydláždit kamennou
štětovou dlažbou s dostatečně velkými spárami, které
budou propustné pro vodu. V místě stávajících tújí
navrhujeme nový prvek - jezírko, jehož vodní hladina dodá
klid tomuto místu. Jezírko bude nízké jednoduchého tvaru
s tenkou ocelovým plechem po obvodu. Křížem na osu
hřbitova přes jezírko navrhujeme také dlážděnou cestu.
V současné době je na hřbitově málo stromů. Navrhujeme
doplnit stromy na místech, kde nejsou hroby a je to možné.
Nové stromy by měly být listnaté. Některé stávající túje
navrhujeme pokácet, případně dle jejich stavu ponechat
po dobu než vyrostou nové listnaté stromy.
Na hřbitově doporučujeme umístit další lavičky na vhodná
místa, např. pod stromy, u vstupu, k objektu, ke kolumbáriu.
Na stávajícím objektu uprostřed hřbitova navrhujeme
zhotovit nový kohout na vodu, který nebude působit
provizorním dojmem.
rozšíření kolumbária

V budoucnosti, až nebude kapacita hřbitova stačit,
navrhujeme hřbitov rozšířit pokračováním ve směru osy za
kolumbárium. Kolumbárium doporučujeme rozšířit i na jeho
nynější zadní straně a celé ho zprůchodnit v ose hřbitova.
Při rozšíření hřbitova je třeba umístit jinam i kontejner
na odpad, který musí být v zákrytu - zeď či jiná estetická
pohledová zábrana, ale zároveň v místě dostupném pro
dopravní obsluhu.

_nová vodní plocha

nový vodovodní kohout_

_kontejner v zákrytu

_lavičky

_kříž

inspirace - vodní plocha

_lavičky

_nové listnaté stromy
_hlavní vstup

inspirace - štípaná kamenná dlažba

půdorysné schéma hřbitova

- cesty
ice -Řícmanice
cesty
výhledy

- nejkrásnější

stezka výhledy - nejkrásnější
část

Řícmanice - cesty

okruh

Stezka po výhledech

vyhlídkový okruh

o - dřevěné
výhledy
ve svahu s
otější stráň

vyhlídkové místo - dřevěné
pobytové prvky ve svahu s
stezka výhledy
- nejkrásnější
výhledem
na protější stráň

o - malá část
ledem na
vyhlídkový okruh

vyhlídkové místo - malá
rozhledna s výhledem na
vyhlídkové
místosvah
- dřevěné
protější
o - velká
pobytové prvky ve svahu s

ledem na

ty

výhledem na protější stráň

vyhlídkové místo - velká

rozhledna
s výhledem na
vyhlídkové
místo - malá
protější
svah na
rozhledna
s výhledem
protější svah

Řícmanice - cesty

vyhlídkové místo - velká
rozhledna s výhledem na
protější svah

Řícmanice - cesty

mapa vyhlídkové cesty

Navrhujeme využít potenciál krásné kopcovité krajiny v okolí Řícmanic a vytvořit zde stezku po výhledech nejen pro místní, ale i
pro návštěvníky. Stezka může být okružní kolem celé obce, avšak
je možné si projít pouze část. Nejkrásnější část stezky je vedena
po loukách mezi zástavbou a lesem na severní straně od obce.
Často je cesta vedena přes soukromé pozemky nebo sousední
katastr, proto je možné její vedení na některých místech upravit dle
dohody s majiteli pozemků. Na stezce jsme vytipovali několik zajímavých míst, kde navrhujeme umístit pobytové prvky a rozhledny.
Obec je umístěna v údolí podél potoka Časnýře. Z některých míst
je vidět na protější stráň. Doporučujeme toho využít v návrhu, kdy
umisťujeme dvě rozhledny naproti sobě. Rozhledny umožní návštěvníkům kromě výhledu také hru, např. kdy na sebe mohou lidé
vysílat signály. Větší rozhledna je umístěna na kopci v lese, kde je
třeba aby výška konstrukce dosahovala nad koruny stromů. Menší
rozhledna je umístěna u lesa na louce v místě stávající lavičky.
Může se jednat o zajímavou např. dřevěnou konstrukci, jakousi
sochu v krajině, která bude zároveň pobytovým prvkem. Na třetím
místě jsou navrženy dřevěné prvky ve svahu k posezení i ležení.
Podél stezky po výhledech mohou být umístěny také prvky venkovní posilovny. Tyto prvky by však měly být provedeny citlivě ke
krajině - jak umístěním, tak materiálově a vzhledově.

inspirace - pobytové a vyhlídkové prvky v krajině

Stezka po výhledech

vizuální a zvukový kontakt s vyhlídkou na druhé straně údolí

schody do nebe

inspirace

sedací stupně

sedací terasy

Palouk Brněnka

Palouk Brněnka představuje jedinečný přírodní
prostor snadno dostupný z obce, zároveň je
přístupný i autem. Těchto kvalit lze využít při
pořádání společenských a kulturních akcí - například
zde můžou začínat nebo končit běžecké nebo cyklo
závody, svatba, divadelní představení pod širým
nebem nebo lanové překážky a slackline dráha mezi
stromy. Je samozřejmě nutné při všech aktivitách
dbát na to, že se konají v lese (akce během dne, ne
v noci, bez reprodukované hudby atd.) Prostor lze
doplnit drobnými zásahy - například přidáním další
možnosti posezení, altánem, pódiem či sochami.
Vše by však mělo být decentní, aby nenarušilo krásu
přírodního místa, pouze místo vhodně doplnilo

zobrazení obřadu na palouku

inspirace - kulturní dění

inspirace - doprovodné prvky a umělecká díla

inspirace - volnočasové možnosti

obsah CD:
vize v tiskové kvalitě
výkresová dokumentace
prostorové zobrazení objektů
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