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Úvodní informace    

Identifikační údaje

Název projektu: 
Regenerace bývalé cihelny Dolní Dunajovice

Místo:
Obec Dolní Dunajovice

Zadavatel: 
Obec Dolní Dunajovice

Zahradní 613

691 85 Dolní Dunajovice

Dodavatel:
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

Na Hvězdě 56/2

69151 Lanžhot

IČ : 87 775 131

Zodpovědný projektant:
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

číslo autorizace: 4429 (A.3)

Vypracoval:
Ing. Daniel Matějka Ph.D.

Ing. Jana Drochytková

Ing. Lukáš Lattenberg

Ing. Magdaléna Březinová

Bc. Václava Těšitelová

Stupeň:
Architektonická studie

Datum:
Květen 2022

Tento dokument je ideovou studií.

Navazující projektová dokumentace pro provedení stavby může být 
v některých bodech odlišná, idea návrhu však musí být jako celek 
dodržena.





 5 Regenerace bývalé cihelny – Studie 2022  —  Atelier per partes

Širší vztahy    

LOKALIZACE OBCE LOKALIZACE V RÁMCI OBCE



parcelní číslo

5782

5808

5821

5822

5827

5832

5834

5839

5790/1

5790/2

5790/3

katastrální území

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

Dolní Dunajovice

vlastnické právo

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

Obec Dolní Dunajovice

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

způsob využití

neplodná půda

ostatní komunikace

neplodná půda

neplodná půda

neplodná půda

x

neplodná půda

ostatní komunikace

neplodná půda

neplodná půda

neplodná půda

druh pozemku

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

vinice

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha
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Hranice řešeného území    

Řešené území se nachází v katastrálním území obce Dolní Dunajovice na parcelách 

č.: 5782, 5808, 5821, 5822, 5827, 5832, 5834, 5839, 5790/1, 5790/2, 5790/3. Více viz tabulka. 

Řešené území na výměru 4,3 ha.  
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Územní plán    

Dle územního plánu Dolních Dunajovic po změně č. 1 pořízeného v roce 
2018 se na řešeném území nachází plochy s následujícím způsobem 
využití:

SV - Plochy smíšené výrobní – v návrhu (58-V-FVE) - Pro výrobu  
a skladování je navržena plocha změn v území na rekultivované skládce 
odpadů, určená pro fotovoltaické elektrárny (58-V-FVE).

Hlavní využití: Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby, 
vinařské výroby včetně zpracování a skladování produktů, které svou 
činností neovlivňují negativně životní prostředí a mohou být situovány  
v blízkosti obytné zástavby. 

Přípustné využití: pozemky staveb pro řemeslnou a jinou výrobu, 
služby a skladování maloobchodní a obchodní provozy vinařství - 
výroba, prezentace a degustace produktů pozemky související veřejné 
infrastruktury sběrná místa komunálního odpadu ochranná a izolační 
zeleň

Podmíněně přípustné využití: ubytování a stravování spojené s 
prezentací a degustaci výrobků (vinařský dům) výzkumná zařízení  
v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato 
zařízení občanské vybavení a sport bydlení pro osoby zajišťující dohled 
nebo majitele provozovny Nepřípustné využití: činnosti, děje a zařízení, 
které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího 
území Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
výšková regulace zástavby maximálně 2 nadzemní podlaží v případě 
výrobních a skladových objektů výška římsy ve stabilizované ploše  
max. 5 m

K – Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň

Hlavní využití: Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních  
a krajinných hodnot, tvoří je plochy rozptýlené zeleně v krajině, liniová 
zeleň.

Přípustné využití: činnosti a zařízení, které souvisí s extenzivní 
zemědělskou výrobou, se zachováním ekologické rovnováhy území 
realizace ÚSES realizace vodních ploch, opatření pro zadržení vody  
v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny liniové stavby 
dopravní a technické infrastruktury, výstavba objektů pro ochranu 
přírody, včelíny, seníky 

Podmíněně přípustné využití: výstavba vodních nádrží, pokud jejich 
využití bude extenzivní a nedojde ke změně krajinného rázu 

Nepřípustné využití: stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisí (včetně oplocení), pro bydlení, výrobu, 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, rekreaci  
a cestovní ruch – mimo přípustných a podmíněně přípustných činnosti  
a zařízení snižující ekologickou hodnotu území a narušující hodnoty 
území Řešená lokalita – územní plán obce Dolní Dunajovice

Územní systém ekologické stability 

Na řešeném území jsou vymezeny tyto funkční plošné interakční prvky:  
I 165, I 148, I 153

Centrální část se nachází v zastavitelném území.



Podklady pro zpracování studie

• Katastrální mapa a ortofotomapa

• Územní plán Dolních Dunajovice po změně č.1 z roku 2018

• Geodetické zaměření – provedeno autorem této studie v únoru   
2022

• Projekt Ing. Jany Janíkové – Dolní Dunajovice – Revitalizace skládky  
v trati Nad sklepy, 08/2017

• Výstup z participativního plánování – proběhlo s občany v listopadu 
2021 

• Výstup z představení koncepce návrhu občanům a zástupcům obce 
– duben 2022

• Trasování sítí technické infrastruktury staženo z gis-portálu obce 
www.gobec.cz/dolni-dunajovice
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Základní údaje o území    

Širší vztahy

Řešené území se nachází v dochozí vzdálenosti od obce Dolní 
Dunajovice, na úpatí národní přírodní památky Dunajovické kopce. 
Nedaleko je trasována cykloturistická stezka, v blízkosti je plánována 
naučná vinařská stezka a stezka Dunajovickými kopci. Přístup k území 
je zajištěn zpevněnou cestou, která dále pokračuje jako obslužná cesta 
vinohradů.

O obci/městě

Obec leží na jižní Moravě v blízkosti státní hranice s Rakouskem,  
v nadmořské výšce 189 m n.m., v údolí mezi Pálavou a Dunajovickými 
kopci na toku Dunajovického potoka, v jižní části Břeclavského okresu. 
Obec je dostupná po místní komunikaci a po silnici č. E461, která se 
nachází 1 km od obce. Dolní Dunajovice jsou napojeny v jižním směru 
na město Mikulov a severně na Pohořelice – Brno. Obec je vzdálena 
severozápadně 6 km od města Mikulov, 4 km severně od obce se nachází 
vodní nádrž Nové Mlýny – horní. Jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 
3,5 km stojí zřícenina hradu Sirotčí hrádek a Stolová hora. Východním až 
severovýchodní směrem od obce jsou Pálavské vrchy, zřícenina kaple Sv. 
Antonína, Horní a Dolní Věstonice, Dívčí hrady a Pavlov. 

Historie

Obec bývala starou slovanskou osadou s dokladem osídlení již v 6-8. 
století. Osou osídlení byl potok, tekoucí uprostřed vsi s rozšířenou návsí, 
na jejímž jihovýchodním konci byl v 16.století na mírné vyvýšenině nad 
potoční terasou postaven kotel sv. Jiljí. Domy byly postaveny v řadách 
podél potoka a dopravní komunikace. Z devíti původních rybníků zůstal 
v obci jediný. Protože byly Dolní Dunajovice v roce 1580 povýšeny 
na městečko, konávaly se zde trhy, mělo i právo útrpné, po němž se 
u kostela dodnes dochoval památkově chráněný pranýř. Dále jsou 
památkově chráněny kostel sv. Jiljí, fara, dva domy na ul. Hlavní  
a Poštovní, dvoje boží muka v polích a tři plastiky: sv. Florián, sv. Marek  
a sv. Jan Nepomucký. Okolní krajina je intenzivně hospodářsky využívána 
dodnes.

areál bývalé cihelny
V průběhu první poloviny 19. stol. (dle map stabilního katastru z let 
1824–1843) byla západně od obce založena obecní Dunajovická cihelna. 
V roce 1899 a také o rok později nabízela obec cihelnu k pronájmu. 
Okolo roku 1910 byla postavena kruhová cihelna a ve třicátých letech 
zaměstnávala cihelna deset dělníků. Výroba v cihelně zanikla v roce 1938. 
V roce 1950 byly nevyužívané budovy přeměněny na drůbežárny JZD. Po 
ukončení provozu drůbežárny zde měla obec skládku odpadů, která byla 
roku 2015 zrušena a prochází revitalizací.

Přírodní podmínky

klimatická charakteristika
Dle Quitta leží řešené území v klimatické oblasti T4. Tato oblast se 
vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem 
60 - 70 letních dnů (tj. dnů s maximální teplotou 25°C a vyšší) v roce 
a s průměrnou červencovou teplotou 19-20 °C, dále velmi krátkým 
přechodným obdobím s teplým jarem a podzimem (průměrná teplota 
v dubnu i v říjnu 9 - 10 °C) a konečně mírnou teplou a suchou až velmi 
suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet 
ledových dnů, tj. dnů s maximální teplotou pod 0 °C, je 30 až 40 v roce 
a průměrná lednová teplota je zde -2 až -3 °C). Průměrná roční teplota 
vzduchu je kolem 9-10 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 
300 a 350 mm.

Klimatická charakteristika teplé oblasti T4 

Počet letních dní : 60 - 70

Počet dní s prům.teplotou 10°C a více : 170 – 180

Počet dní s mrazem : 100 – 110

Počet ledových dní : 30 – 40

Průměrná lednová teplota : -2 - -3 °C

Průměrná červencová teplota : 19 – 20 °C

Průměrná dubnová teplota : 9 - 10 °C

Průměrná říjnová teplota : 9 - 10 °C

Prům.počet dní se srážkami 1 mm a více : 80 – 90

Suma srážek ve vegetačním období : 300 – 350 mm

Suma srážek v zimním období : 200 – 300 mm

Počet dní se sněhovou pokrývkou : 40 – 50

geomorfologické zařazení
Území obce Dolní Dunajovice se rozkládá v nížinné Dunajovické 
sníženině, kterou obklopují okolní hřbety a bradla. Dunajovická sníženina 
leží ve střední části podcelku Dunajovické vrchy. Geomorfologický okrsek 
Zadní Dunajovický hřbet, do kterého náleží řešené území, je vymezen 
terénním hřbetem západně od obce. Západně od řešeného území se 
nachází národní přírodní památka Dunajovické kopce – významná 
lokalita bohatá na unikátní stepní faunu a flóru. Převýšení v řešenému 
území činí 31 m. Nejvýše položeným bodem je cesta na jihozápadě,  
s výškou 244 m n. m. Centrální část území se nachází v nadmořské výšce 
kolem 220 m n. m. a úpatí svahů na jihu klesá až na 213 m n. m.

Pro většinu katastru platí následující geomorfologické členění:  
(http://geoportal.gov.cz)

Provincie: Západopanonská pánev

Oblast: Jihomoravská pánev

Celek: Dyjskosvratecký úval

Podcelek: Dunajovické vrchy

Okrsek: Zadní Dunajovický hřbet

pedologická charakteristika
Území leží v černozemní oblasti; na spraších nacházíme typické 
černozemě, místy i karbonátové. V lokalitě bývalé skládky je původní 
černozem modální překryta několika metry odpadu. V rámci rekultivace 
byla navezena ornice v mocnosti cca 1 m. 

biogeografické zařazení
Mikulovský bioregion 4.2

Provincie: panonská

Podprovincie: panonská 

Bioregion leží v termofytiku, na jihu jižní Moravy a podstatnou částí 
zasahuje do Rakouska. Typická část bioregionu je tvořena členitou 
pahoraktinou na vápnitých třetihorních sedimentech a vysokým bradlem 
jurských vápenců. Vegetačními jednotkami jsou převážně teplomilné, na 
strmějších svazích jižního sektoru šípákové doubravy a skalní stepi, na 
mírnějších svazích a úpatích dubohabrové háje. Typicky je zde vyvinut 
1., dubový vegetační stupeň i s hojným dubem šípákem a dubem cerem, 
na severních svazích je i 2. a 3. vegetační stupeň. Z biogeografického 
hlediska má bioregion mimořádný význam, představuje nejtypičtější 
panonský bioregion České Republiky a právě zde jsou také nejlépe 
vyvinuta společenstva na tvrdých skalních podkladech s velkou 
stanovištní diversitou. Přestože území bylo od dávného pravěku souvisle 
osídleno, dodnes se zachovala značná pestrost biocenóz. Převažuje 
teplomilná panonská biota, s vlivem Alp, omezeně i Hercynie, s řadou 
mezních a exklávních prvků, zvláště na vápencových skalách. Současné 
využití je velmi pestré - pole, vinice, listnaté lesy, skalní stepní lada, 
ojediněle rybníky s rákosinami.

potenciální přirozená vegetace
Dle katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol.) je potenciální přirozenou 
vegetací: 31 Sprašová doubrava s Quercus petraea, Q. pubescens, Q. robur. 
(dub zimní, d. pýřitý, d. letní)Katalog biotopů vymezuje v řešeném území 
biotop L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši. Keřové patro  
s Acer campestre (javor babyka), Cornus sanguinea (svída krvavá), 
Ligustrum vulgare (ptačí zob) a dalšími druhy je v přirozených porostech 
bohatě vyvinuto. Bylinné patro je přirozeně druhově bohaté.
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Analýza aktuálního stavu    

Popis současného stavu

Lokalita bývalého areálu cihelny, kde se nachází bývalá skládka odpadu, 
má obrovský potenciál pro samotnou obec. Díky revitalizaci v minulých 
letech není skládka patrná, v důsledku srovnání plochy a navážení 
zeminy vznikly zajímavé modelace terénu. Řešené území se navíc nachází 
v dochozí vzdálenosti od obce, nedaleko cykloturistické trasy, naučné 
stezky Dunajovické kopce a zajímavých turistických cílů, zejména Velké 
Slunečné. Největší hodnotou lokality jsou výhledy do širokého okolí. 
Návštěvníkům se nabízí panoramatický pohled na vápencové bradlo 
Pálavy i na nádrž Nové Mlýny. Naopak směrem na západ je lokalita 
částečně chráněna zvlněným terénem okolních vinic. 

Terén

Revitalizací bývalé skládky vznikla lokalita s rovinatou centrální částí  
a dynamickou modelací na okrajích. Nejvíce dramatický terén se 
nachází při východní hranici řešeného území, kde je převýšení kolem 
osmi metrů na dvaceti až pětadvaceti délkových metrech. Svahy při 
východní a jiho-východní hranici jsou z důvodu jejich prudkého sklonu 
pro návštěvníky téměř nevyužitelné. Vnitřní členění lokality je, až na svah 
u stávající přístupové brány, jemně modelováno. Podél východního a 
severního okraje vedou cesty po vrstevnici a tvoří malé terasy (viz. foto). 
V řešeném území se v současné době při severo-západním okraji nachází 
motokrosová dráha s terénními modelacemi skoků, dopadů a oblouků. 

Provoz
Dostupnost lokality z obce zajišťuje zpevněná místní komunikace. Hlavní 
vstup a příjezd do řešeného vede panelovou cestou skrze bránu v severní 
části území, jiné oplocení se zde nenachází. Přirozenou bariéru proti 
vjezdu na pozemek zajišťuje svažitý terén okrajů lokality. Na panelovou 
cestu navazuje zpevněné plocha z drobného štěrku a dále menší 
zpevněná plocha směrem na jih. 

Povrchy a materiály
Převážnou část území tvoří travní porost. Specifickým povrchem je cesta 
z betonových panelů a zpevněná plocha z drobného štěrku.

Technické prvky
Součástí motokrosové dráhy jsou dvě konstrukce skokánků a drobné 
posezení z různorodých prvků. Z iniciativy místních návštěvníků vznikla 
vlastnoručně vyrobená lavička z dřevěných palet. Je umístěna na 
centrální ploše, kde se otvírají nejlepší výhledy z lokality. Na východní 
terase s cestou jsou umístěny včelí úly. 

Vegetace
Vzhledem k minulému využívání lokality se v centrální části nenacházejí 
žádné vzrostlé stromy. Dospělí jedinci, převážně taxonů Robinia 
pseudoacacia (trnovník akát), Juglans regia (ořešák královský) a Sambucus 
nigra (bez černý), se nacházejí na jižních a východních svazích. V těchto 
zapojených porostech zplaňuje nepůvodní a invazivní Ailanthus altissima 
(pajasan žlaznatý) a minoritně i Juglans nigra (ořešák černý). V severo-
zápandím cípu se vyskytují taxony jako Juglans regia (ořešák královský), 
Prunus avium (třešeň ptačí) a zapojený porost Prunus spinosa (trnka 
obecná). Dále se na území nachází dožívající taxony Populus alba (topol 
bílý) a současně mladé nálety téhož druhu. 

V minulých letech proběhly, dle projektu Ing, Janíkové,  výsadby dřevin 
zejména při okrajích plochy, a v centrální části louky. Mladé dřeviny 
uspokojivě prosperují a do budoucna budou tvořit kosterní funkci 
výsadeb. 

Řešená lokalita – nadhled z vinice, v pozadí na východě obec Dolní Dunajovice a bradlo Pálavských vrchů



Hodnoty a potenciál

• výhledy do okolí

• lokalita vzdálená od území obce

• propojení s obcí

• propojení s vyhlídkovým místem ve vinici

• typický charakter krajiny vinic

• různorodý a dynamický reliéf

• multifunkční využití

• využití pro pořádání kulturních akcí obce

• cíl vycházek místních obyvatel – propojení intravilánu a krajiny

• rekultivovaná krajina

• výrazná paměť místa

• klidné místo v blízkosti sklepní uličky

• přítomnost lesa

• napojení na elektrickou síť technické infrastruktury 

Problémy a rizika

• bývalá skládka - podloží + neúrodná půda

• exponované území – větrná poloha

• nepůvodní invazivní dřeviny

• možný výskyt škodlivých látek v podloží – nové výsadby

• vandalismus – lokalita vzdálená od osídlení

• nerovný terén

• chybějící napojení

• nedostupné zázemí a část sítí technické infrastruktury (voda)

• riziko zastavění

Limity v území

• plocha v lokalitě ukončené skládky odpadů

• bez napojení na technickou infrastrukturu

• interakční prvky dle ÚP
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Analýza aktuálního stavu    

Stávající motokrosové dráhy v severní části území Stagnující voda v severo-západní části

Východní cesta po vrstevnici na snížené terase – dynamický terén územíTerasy z inertního materiálu na jiho-východě

hromada větví 

vyhlídkové místo

svah u příjezdu do lokality

severní cesta po vrstevnici



Východiska pro návrh

• využít různorodého a dynamického terénu a vhodně do něj umístit 
jednotlivé funkce

• prostor více zpřístupnit, propojit s krajinou i obcí

• umocnit výhledy do krajiny

• dbát na multifunkční využití, zejména zajistit prostor pro pořádání 
akcí, hru dětí a cíl vycházek

• připomenout historii místa – cihelnu

• využívat přírodních materiálů, nejlépe přímo z řešené lokality
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Analýza aktuálního stavu    

Prosperující mladá výsadba Cesta na východní terase v současnosti využívaná pro včelí úly

Prostor na jiho-západě chráněný terénní modelací s vinicí

vyhlídkové místo

vyhlídka

Jedinečné výhledy z otevřené plochy v centrální části řešeného území



Cíle záměru a hlavní myšlenka návrhu

Projekt si klade za cíl vytvoření multifunkčního přírodě blízkého prostoru 
v docházkové vzdálenosti od obce. Požadavek na vytvoření obsahově 
atraktivního místa, příjemného pobytového prostoru, místa pro aktivní 
hru dětí, prostoru pro pořádání společenských akcí, cíle vycházek, 
naplňujeme rozzónováním, zpřístupněním celého území a vložením 
mnoha funkcí naplňující zadané potřeby. Návrh dbá na vysokou herní, 
ekologickou, estetickou a pobytovou hodnotu pro všechny návštěvníky, 
podporuje biodiverzitu, edukaci a využití přírodních materiálů. 
Jednotlivé navrhované funkce se v místě nejen podporují, ale dokonce 
potencují. Formou hry nabízíme vzdělávání a výchovu dětí.
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Koncept návrhu    

VSTUPPARKOVIŠTĚ

ZÁZEMÍ
ZVÍŘATA

UMĚLECKÝ 
OBJEKT

VYHLÍDKOVÉ 
MÍSTO

PASTVINY

PASTVINY

VYHLÍDKA

VSTUP

HŘIŠTĚ

PUMPTRACK
DRÁHA

VSTUP

SPOLEČENSKÁ
PLOCHA,

ZÁZEMÍ ŠKOLKY
OHNIŠTĚ

SAD
SVATBY
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Komunitní plánování    

Komunitní plánování bývalé cihelny

V listopadu 2021 proběhlo setkání projektantů a zástupců vedení obce 
s občany Dolních Dunajovic, ze kterého vzešly následující podněty: 
Podněty byly dle úvahy projektantů a jejich bodového ohodnocení 
zapracovány do studie prostoru. Od požadavku jezdeckého klubu bylo 
samotnými navrhovateli ustoupeno, proto byl tento bod zcela vynechán.

DOLNÍ DUNAJOVICE – CIHELNA - KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ  
 

NÁMĚTY pozitivní 
hlasy 

negativní 
hlasy 

▪ jezdecký klub (50x80m) 7 4 
▪ aktivity – hry – měkký sport (stezka boso, skluzavky, 

pumptrack) 7   
▪ lana v akátině 6   
▪ ohniště 6   
▪ oslavy 5   
▪ podpoření naučných ekologických funkcí 5   
▪ živý prostor 5   
▪ přírodní amfiteátr + letní kino 5   
▪ arboretum 4   
▪ zoo-koutek + zázemí 4   
▪ obecní sad 4   
▪ rozhledna 4   
▪ jedlý les 3   
▪ propojení s krajinou (naučná stezka) 3   
▪ vypustit děti 2   
▪ udržet nezastavitelné území 1   
▪ přiznání a ukázání historického vývoje (interaktivní stezka,      

exteriérová expozice) 1 
  

▪ centrum ekologické výchovy 1   
▪ vyhlídka 1   
▪ ukázková vinice     
▪ vzdělávací a školící místo (naučná funkce)     
▪ budky pro ptáky     
▪ lesní (vinařská) školka     
▪ samoobslužný „bar“   3 
▪ parkoviště     
▪ minigolf   13 
▪ bezpečnostní systém     
▪ návštěvní řád     
▪ psí agility     
▪ motivace jít do přírody     
▪ maminky s kočárky     
▪ zázemí – menší zastřešený prostor     

 

 

 

 

fotodokumentace z komunitního plánování v listopadu 2021tabulka výsledků komunitního plánování z listopadu 2021
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Popis návrhu    

Základní popis návrhu

Návrh rozšiřuje možnosti vstupu do území, vytváří síť cest z přírodních 
materiálů, která propojuje jednotlivé funkce jako je společenská plocha, 
zázemí školky, vyhlídkové místo, umělecký objekt, zázemí pro zvířata, 
pastviny, sad, hřiště, pumptrack, vyhlídka a parkoviště. Zároveň celým 
prostorem probíhá zábavně-naučná herní trasa pro děti.

Herní prvky mají výukový charakter a vysoce rozvíjí mobilitu a motorické 
dovednosti. Přímý kontakt dětí s přírodou a přírodními materiály je velmi 
hodnotný. Studie prostoru počítá i s možností umístění lesní školky  
a jejího zázemí. Možné jsou také pouze příležitostné návštěvy okolních 
lesních i jiných školek. 

Terén
Návrh využívá stávající dynamiky terénu, terasy, svahy a kopečky bere 
jako devízu. Stávající pumptracková dráha bude po zjemnění terénních 
vln velmi dobře využitelná pro menší děti na kolech či koloběžkách. 
Pumptrack navrhujeme udržet pouze z přírodního materiálu – dusané 
hlíny.

Stávající skládku sutě je nutné zahrnout zeminou, která se v těsné 
blízkosti nachází a bude vhodné její rozhrnutí a srovnání. Haldy štěrku 
budou využity obcí na jiných projektech, halda větví bude spálena. 

Nutná práce s terénem bude v části průchodu od parkoviště, kde bude 
nutno terénu pro volnou chůzi dorovnat, naopak navážky zeminy budou 
nutné kolem společenského prostoru pro vytvoření závětří a většího 
bezpečí a intimnějšího prostoru (ze zeminy bude navezen val tvořící 
určitou náruč). Situace nutných terénních úprav viz výkres na straně 43.

Provoz a návaznost
Stávají vstup do území branou ze severu rozšiřujeme o možnost vstupu 
z východu, kde se napojujeme na cestu k vinným sklepům (cesta 
je katastrována, avšak neužívána), ze severozápadu, kde přirozeně 
navazujeme na uvažované parkovací stání, poslední vstup je na 
jihozápadu, v nejvyšším bodě místa s krásnou vyhlídkou. Tyto čtyři 
vstupní body mezi sebou rozehrávají logickou síť cest, která propojuje 
jednotlivé atraktivity místa.

Parkoviště je uvažováno pouze formou zpevněného štěrkového trávníku. 

Kromě základní sítě cest z přírodních materiálů návrh přináší ještě 
herní stezku, která se prolíná celým územím. Jedná se o formu různých 
zastavení s naučnou či herní funkcí, ale také o různé možnosti průchodu 
– po různých materiálech, prvcích aj.

Území nebude oploceno a bude volně přístupné pro pěší, vjezd aut 
zůstane omezen - stávající brána bude zachována.

Povrchy a materiály
Stávající zpevněné štěrkové cesty budou zachovány a na místech 
zvýšeného provozu budou doplněny. Krom drceného štěrku je možné 
využít i drcené cihly (jako odkaz na historii území a barevné oživení 
prostoru). Veškeré další použité materiály by měly být přírodního 
charakteru – herní prvky, lavičky, ohniště, dřevěná ohrada, dřevěný 
přístřešek pro zvířata aj. Vhodné je využít přímo místního akátového 
dřeva. 

Mobiliář a herní prvky
Lavice a lehátka – prvky ze dřeva, nejlépe z akátu.

Informační panel – panel u vstupu informující návštěvníky o historii 
místa, propojením s navazujícími prvky v krajině, pojednávající  
o stávajícím využití, o režimu návštěvnosti a pravidlech chování.

Herní místa - houpačky, přírodní průlezky z proutí, přírodní domečky  
z větví, bludiště z kamenů, lupa pro zvětšování přírodnin aj. 

Herní stezky - zábavné formy průchodu územím – přeskakování kamenů, 
skákání po pařezech, skákání po cihlové cestičce, lanová dráha, balanční 
dráha aj. 

Posilovací prvky – předpokládáme, že řešené území může být 
také stanovištěm pro sportovce, zejména běžce a cyklisty, pro tyto 
návštěvníky umisťujeme v ploše jednoduché posilovací a protahovací 
prvky přidružené k dalším herním prvkům.

Vegetace
Ve stávajících akátových porostech navrhujeme provést odstranění 
náletu pajasanu, místy také prořezávky akátu a keřového porostu pro 
bezpečný průchod a hry dětí.

Návrh doplňuje stávající, nedávno vysazené dřeviny. Doporučuje druhy 
odolné extrémním podmínkám – sucho, slunce, vítr, podloží skládky,  
a zároveň respektuje lokalizaci v blízkosti PP Dunajovické kopce a 
využívá pouze domácích druhů. Pro dosadby budou vhodné druhy: 

duby - Quercus cerris, Quercus petraea, mahalebka - Prunus mahaleb, 
oskeruše - Sorbus domestica, ořešák - Juglans regia.

Výrazným plošným prvkem zeleně bude ovocný vysokokmenný sad.  
Zde doporučujeme výsadbu třešní, hrušní a mandloní.

Keřové patro, zejména jako větrolam za společenským prostorem, bude 
složeno z ptačího zobu, dřínů, mandloně nízké a lísek. 

Na ploše budou založeny travní porosty, v místech méně intenzivně 
využívaných to budou květnaté louky (ideálně se směsí z Dunajovických 
kopců) koseny 2x ročně, v místech častějšího sešlapu pak parkové 
trávníky častěji kosené, v základu směsi kostřavy, jílek a lipnice odolné 
suchu.

Zázemí pro zvířata - minizoo 

Studie v území navrhuje minizoo, tento návrh vznikl na podnět občanů, 
kteří jsou aktuálně ochotni se o zvířata starat. Místo tím získá na trvalé 
atraktivitě pro místní i pro příležitostné návštěvy školek nebo může být 
důvodem pro zřízení lesní školky trvalé. Udržitelná existence minizoo 
se však odvíjí od časových možností a vstřícnosti pečovatelů. Existence 
minizoo je v území velmi žádoucí, bude velikým lákadlem, avšak 
uvědomujeme si limit výše uvedeného lidského faktoru, návrh ostatních 
částí/funkcí řešeného území bude případně fungovat i bez zázemí pro 
zvěř.  

Navrhované zázemí pro zvířata obsahuje dřevěný přístřešek rozměrů 
10x10m, výšky do 3m  (vnitřní část pro zvířata i pro návštěvníky), vstup 
do přístřešku je pro zvěř orientován na východ. Na přístřešek navazuje 
příruční dřevěná ohrada rozměrů cca 30x20m, ze které je zajištěn přístup 
na různé pastviny obehnané elektrickým ohradníkem. 

Příjezdová cesta k přístřešku je zpevněná štěrkem, bude tak zajištěn 
trvalý přístup pečovatelů a veterináře (dovoz krmení, odvoz podestýlky).    

Inženýrské sítě

Studie uvažuje nad přivedením pitné vody a elektřiny. Tyto zdroje by 
zajistily vyšší komfort při využití prostoru jako lesní školky, byly by také 
velmi vhodné pro péči o minizoo. Připojení k elektřině je možné pod 
svahem u vinných sklepů. Kanalizace není řešena, navrženo je pouze 
ekologické separační wc v kadibudce. 
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Popis návrhu - Zážitková stezka    

přírodní hřiště přírodní hřiště přírodní herní prvky

1 - Úvodní informační panel + Pumptrack

Hned u hlavního vstupu se nachází rozcestník a mapou a pravidla využívání Pumpratckové dráhy i celého areálu 
bývalé cihelny.

2 - Společenská plocha a lesní školka

Otevřený zatravněný prostor pro konání společenských akcí a zázemí lesní školky s možností využít přírodní herní 
prvky. Dále je navrženo plochu doplnit o ekotoalety, ohniště a maringotky s různorodým využitím. Maringotky 
mohou složit jako zázemí školky nebo zázemí pro pořádání kulturních akcí v lokalitě. 

pumptruckinfopanel pumptruck

maringotka – občerstvení nebo zázemí parku



logická skládanka z kmenů stromů

3 - Vodní prvek

Místo s celoročním výskytem srážkové vody umožňuje zkoumat drobné organismy pod 
lupou i hru nad vodní hladinou.

4 - Poznej podle kmene

Naučné a logické přírodní herní prvky pro zvídavé děti.

lupa velké objekty ze kmenů stromů s různou funkcí 
rozvíjející hmat, sluch, zrak..

5 - Herní koutek pro děti i dospělé

Koutek pro hru dětí a odpočinek nebo protažení dospělých na přírodních prvcích.

nášlapné prvky umístěné napříč tůní

přírodní herní prvky přírodní herní prvky přírodní herní prvky
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Popis návrhu - Zážitková stezka    

přírodní herní prvky přírodní herní prvky přírodní herní prvky přírodní herní prvky

6 - Dětské herní údolí

Otevřený zatravněný prostor pro konání společenských akcí a zázemí školky s možností využít přírodní herní prvky.

přírodní herní prvky přírodní herní prvky



7 - Památník cihelna

Nový cihlový objekt připomíná existenci cihelny na tomto místě.  
Dva vstupy úzkými štěrbinami nenarušují vnitřní prostor a umožňují 
nekonfliktní provoz památníku. 

Tvar objektu vychází z charakteristického prvku cihelny – komínu. 
Kladením cihel na širokou spáru vzniká vzdušný odlehčený charakter 
stavby. Objekt vybízí ke ztišení a odpočinku díky zvýšenému kruhovému 
pódiu, na které je možné ulehnout a nechat na sebe působit kruhem = 
komínem orámované nebe. 

Některé cihly na vnitřní straně objektu ve výšce očí stojící postavy mají 
instalované informační destičky, které nesou informace o historii této 
lokality.

zapracování informací do stavby – cihly s textemvzor kladení cihel výrazný úzký vstup do prostoru
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Popis návrhu - Zážitková stezka    

VYVÝŠENÉ 
PÓDIUM

VSTUP

VÝCHOD

PŮDORYS OBJEKTU

ŘEZ OBJEKTU

PERSPEKTIVNÍ ZOBRAZENÍ OBJEKTU



fotopoint

luční trávník a naučné cedulky odrůd

8 - Minizoo

Objekt zázemí a přístřeší pro chov domácích zvířat s příruční ohradou, která umožňuje 
volbu vstupu do dvou samostatných výběhů.

9 - Fotopiont

Místo s krásným výhledem na hřbet Pálavy umocněné a podpořené 
zarámováním samostatným objektem.

různorodá skladba zvířat fotopoint

mobilní žebříky

10 - Svatební sad

Ovocný sad doplněný o informační systém o jednotlivých odrůdách dřevin. Sad může 
být příležitostně doplněn mobiliářem pro svatby (dřevěné židle, stůl, lavice), i pro sběr 
ovoce (dřevěné žebříky).

oplocení příruční ohrady

mobilní vybavení pro konání svateb trvalý objekt slavobrány uvnitř sadu
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Popis návrhu - Zážitková stezka    

skluzavka ve svahu

doskočiště s porovnáním se zvířaty/pískoviště skryté prvky hluboko v písku skryté prvky hluboko v písku

11 - Zkratka - skluzavka

Prudký svah nabízí hravé využití zkrácení cesty při 
odchodu z areálu pomocí nerezové skluzavky lanových 
nebo dřevěných prvků.

13 - Badatelna

liniový prvek prosypaný pískem umožňuje porovnání délky skoku se známými zvířaty 
a zároveň v písku nalezení jejich stop.

ohniště a posezení cvičební prvky

12 - Ohniště a workout

Otevřený zatravněný prostor pro konání společenských akcí a zázemí 
školky s možností využít přírodní herní prvky.
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Inspirační obrázky – mobiliář a povrchy cest    

úzka linie vyskládaná z cihel - zážitková stezkaštěrkové cesty cihlová cesta – připomínka cihelny cihlový recyklát – připomínka cihelny

vyhlídkové místo – dřevěná platformalehátka management údržby trávníků sedací lavice
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Vizualizace návrhu    

vizualizace budoucí podoby vyhlídky pro třešní s dřevěnou vyhlídkovou platformou a mobiliářem
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Vizualizace návrhu    

vizualizace budoucí podoby plochy u vodního prvku



Etapizace

Realizace projektu je možná po etapách, kdy realizace každého  
z jednotlivých prvků bude znamenat vyšší obytnost území a zároveň 
motivaci a důvod, proč pokračovat s etapou další.  Primárním bodem je 
dokončit terénní úpravy (zahrnout suť, zjemnit terénní vlny pumptracku, 
vymodelovat terénní val kolem společenského prostoru). Na terénní 
úpravy by měla navázat realizace cestní sítě a zpevněných ploch  
z přírodních materiálů. Dále je primární také výsadba zeleně, zejména 
ovocný sad a keřový větrolam za společenským prostorem, dále travnaté 
a luční porosty. Obytnosti prostoru velmi pomohou dřevěné lavice  
s výhledem do krajiny, případně lehátka. V první etapě je také možné 
umístit ohniště pro společenské aktivity.

Etapa 1 – červená

• vyhlídka u třešně

• terénní úpravy

• vegetace

• cestní síť a povrchy

• mobiliář – lavice a lehátka

• fotopoint

• ohniště

Etapa 2 – modrá

• minizoo – zázemí a výběhy

• posezení

• hřiště (postupná realizace)

Etapa 3 – zelená

• cihlová zážitková stezka

• hřiště (postupná realizace)

• pumptrack

• maringotka

• ekotoalety

• cihlový památník
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Etapizace návrhu    

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3



Terénní úpravy v 1. etapě

V rámci 1. etapy je nutné provézt základní terénní úpravy. Většina zásahů 
je spíše ve formě navážek zeminy pro mírnou modelaci terénu.

Bilance ploch:

navážky, náspy a terénní modelace    1052 m3

srovnání terénu a plošné navýšení terénu     605 m3

odkopy a odstranění            10 m3

přemístění navážky v rámci lokality       420 m3

potřeba dovézt 1227 m3 zeminy
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Etapizace návrhu – terénní úpravy    

Výrazné navýšení terénu (navážky, náspy, terénní modelace)

Odkopy a odstranění terénu - využitelné na navážky a základ terénních modelací

Přemístění navážky v rámci lokality - využitelné na náspy a plošné navýšení terénu úpravy

Plošné navýšení terénu


