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Přeštice
 V západní části České republiky v Plzeňském kraji se nad řekou Úhlavy rozkládá malebné město Přeštice. Blízké 
a vzdálenější okolí Přeštic má půvabný venkovský charakter s krásnou přírodou s mnoha historickými památkami, z 
nichž je nejdominantnější barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie od K. I. Dientzenhofera. Výstavba velkorysého koste-
la v tak drobném měřítku venkovského sídla má původ v zázračném obrazu Panny Marie Bolestné, ke kterému proudila 
statisícová pouť. Význam této fyzické i duchovní dominanty města i široké krajiny se komunistický režim usilovně snažil 
potlačit. Jejich přičiněním vznikly v těsné blízkosti kostela budovy přeštického vepře a bytové domy.

Návrh
 Ve své práci jsem se zaměřil na prostory kolem kostela: především kostelní zahrady, parky a areál přeštického 
prasete. Snažil jsem se tyto prostory očistit o přebytečné nebo kostelu dehonestující budovy, lépe navázat na okolí a 
zpřístupnit je veřejnosti. Poté jsem se zabýval prostorem v místě pomyslně odstraněného areálu přeštického prasete. 
Chtěl jsem vytvořit jakési předpolí, odkud bude možné zhlédnout kostel z dálky. Tento prostor bylo nutné aspoň z části 
uzavřít, aby byl čitelnější. Rozhodl jsem se jej uzavřít stávající stodolou a nově navrženým kulturním domem. Jejich 
půdorys vznikl zrcadlením půdorysu kostela s děkanstvím. Celková kompozice je tak ucelenější a srozumitelnější. Dále 
generuje příjemný pobytový prostor chráněný budovami. Vzniká nový urbanistický výraz evokující obraz otevřené náruče, 
jež vítá poutníka v cíli jeho daleké cesty. Návrhem jsem usiloval o návrat do duchovní roviny tohoto posvátného okresku, 
která je tak podstatná pro toto místo. Kruh se uzavírá. 







01 Zpřístunění výhledu do volné krajiny
02 Parkové bludiště s okrasnými trávy
03 Prolínání schodiště a rampy
04 Venkovní posezení kavárny
05 Foyer kulturního domu
06 Kanceláře zaměstanců
07 Zázemí účinkujících
08 Příjezdová a zásobovací cesta
09 Variabilní lineární prostor stodoly
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01 Foyer
02 Sestava sálu pro hudební představení
03 Společenský sál galerie s balkonem
04 Sestava galerie pro obrazovou výstavu
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01 Můstek nad foyerem
02 Sestava sálu pro divadelní představení
03 Sestava galerie pro výstavu artefaktů
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01 Sestava sálu pro konání plesu
02 Sestava galerie pro výstavu artefaktů
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sál - hlediště



sál - jeviště



kavárna - venkovní terasa






