
Potenciály

	 Potenciálem	 jsou	 myšleny	 schopnosti,	 možnosti	 na	 základě	 čeho	 tvořit	 a	 témata	
jedinečná	 pro	 Tetín,	 které	 rozvíjet	 v	 podobě	 konkrétních	 studiích.	 Tetín	 má	 mnoho	 oblastí	
skýtajících	objevené	i	ukryté	ambice.	Jedná	se	o	specifické	témata,	které	jsou	jedinečné	pouze	
pro	Tetín,	a	proto	se	jejich	rozpracováváním	může	Tetín	profilovat	a	zviditelňovat	nejen	v	rámci	
rozvoje	turistického	ruchu,	ale	také	v	rámci	rozvoje	naplňování	potřeb	místních	obyvatel.	
Navržené	potenciály	se	konkrétně	 řeší	 ve	studiích,	ale	 jejich	popsaná	podoba	se	může	dále	
rozvíjet	a	konkretizovat.

1.	Tetínský	hrad
	 Tetínský	hrad	je	oblíbeným	místem	tetínských	obyvatel.	Je	to	také	místo,	které	je	velmi	
turisticky	navštěvované.	Proto	navrhujeme	jeho	celkovou	úpravu	a	umístění	mobiliáře	/	vyhlídky.	
Vyhlídka	je	řešena	jako	objekt,	který	je	vidět	na	celkovém	panoramatu	Tetína,	zdůrazňuje	toto	
místo	a	je	vidět	pro	lidi,	kteří	prochází	dole	pod	Tetínem	kole	řeky	Berounky.	Místo	láká	do	Tetína.	
Část	 expozice	 nově	 navrženého	 tetínského	 muzea	 bude	 věnována	 také	 historii	 spojené	 s	
fungování	tetínského	hradu	a	s	pokladem	ze	13.	století,	který	byl	nalezen	v	jeskyni	v	Kodském	
lese.	Tento	poklad	pochází	pravděpodobně	z	doby	existence	hradu	a	celá	expozice	by	se	mohla	
nově	 jmenovat	Tetínský	poklad.	Půjde	o	zapůjčení	nálezů	do	muzea	nebo	o	vytvoření	 replik.	
Expozice	Tetínský	poklad	by	měla	být	 instalována	 tak,	aby	se	podpořilo	 tajemno,	 tma	a	z	ní	
vystupuje	zářivý	poklad,	viz	inspirace.
Součástí	expozice	o	historii	hradu	bude	také	zpracována	zmínka	o	Janu	Axamitovi,	který	jako	
jeden	 z	 nejlepších	 neprofesionálních	 archeologů	 té	 doby,	 je	 pro	 Tetín	 důležitý	 zejména	 ve	
výzkumu	špičky	 tetínského	ostrohu	pod	hrádem,	 jehož	 zdi	 už	 začínal	 přes	 všechny	protesty	
památkářů	 ohlodávat	 nenasytný	 lom,	 který	 pohltil	 v	 roce	 1890	 Turské	 maštale.	 Na	 těsném	
rozhraní	mezi	hradem	a	lomem	našel	Axamit	roku	1916	důležité	neolitické	sídliště.	Pustil	se	do	
namáhavého	výzkumu	na	svazích	skály.	Výzkumy	prováděl	na	vlastní	náklady.

inspirace	-	vyhlídka	na	tetínském	hradě;	archeolog	dr.	Axamit	a	Tetínský	poklad,	

2.	Slovanské	hradiště
	 Založení	Tetína	podle	pověsti	mýtickou	Tetkou,	staročeské	pověsti	a	mytologie	s	tím	
spojené	vyjadřujeme	pomocí	vyhlídek	na		hradě,	u	kostela	a	na	Damilu.	Vzniká	více	vyhlídkových	
míst,	 které	 jsou	 navzájem	propojeny	 vyhlídkovými	 cestami	 a	místo	 samotných	 vyhlídek	 také	
prochází	 změnami.	 Velká	 část	 expozice	 v	 muzeu	 je	 věnovaná	 právě	 bývalému	 hradišti.	
Uvědomění	 si	 hranice	hradiště	 napomáhá	 také	úprava	 jižního	 svahu	hradiště	 s	 navazujícími	
Tetínskými	terasami.

inspirace	-	panorama	hradiště,	nákres	historické	podoby	sídla

3.	Obnova	kulturní	krajiny	v	sídle
	 Tetín	se	nachází	v	chráněné	krajinné	oblasti	Český	kras,	v	okolí	se	nachází	Národní	
přírod	ní	 rezervace	Koda	a	Přírodní	 rezervace	Tetínské	 skály.	Vývoj	 krajiny	 v	 okolí	Tetína	 je	
zajímavý	 krasovými	 útvary,	 lomy	 a	 zemědělské	 krajiny.	 Původně	 zdejší	 krajina	 byla	 téměř	
bezlesá	a	velmi	 intenzivně	zemědělsky	obhospodařovaná.	Vlivem	intenzifikace	zemědělství	a	
opuštěním	pastevectví	se	plochy	méně	vhodné	pro	polní	obhospodařování	začaly	zalesňovat.	
Proto	 většina	 lesů	 v	 krajině	 je	 druhová	 s	 nepůvodní	 skladbou.	 Také	 současné	 hospodaření	
vytváří	uniformní	krajinu	nejen	v	okolí	Tetína,	ale	také	kulturní	krajinu	přímo	v	sídle.	Myslíme	si,	
že	samotný	vzhled	zeleně	a	její	druhové	složení	a	stav	přímo	souvisí	s	okolím	Tetína	a	tudíž	se	
stává	samo	o	sobě	potencionálně	zajímavým	tématem,	které	by	bylo	vhodné	synchronizovaně	
do	budoucna	řešit	a	rozvíjet.	Navrhujeme,	aby	se	úprava	zeleně	stala	tématem	rozvoje	Tetína,	
aby	se	jím	obec	odborně	zabývala.	Jedná	se	například	o	výměnu	druhové	skladby	trávníků	v	
celém	Tetíně	na	pestré	louky,	které	jsou	všude	kolem	Tetína	a	mohou	být	také	přímo	v	obci.	Stejný	
princip	se	pak	také	uplatňuje	např.	při	použití	výsadby	stromů,	keřů,	okrasných	rostlin.	Druhy,	
které	se	nachází	přirozeně	v	okolí,	by	se	opět	navrátily	 i	do	sídla.	Posílení	regionální	 identity	
může	probíhat	i	introdukcí	atraktivních,	barevně	kvetoucích	rostlin	nebo	celých	společenstev	na	
ústřižky	intravilání	krajiny.	Zároveň	je	také	podpořen	návrat	pastvin	do	oblasti	Damilu	a	pokusně	
do	rokle	u	vodopádu.	Dalším	tématem,	které	se	týká	kulturní	krajiny	Tetína	je	obnova	ovocných	
sadů,	 které	 byly	 pro	Tetín	 přirozenou	 krajinou.	 Velká	 část	 výsadby	 byla	 založena	 díky	 J.	 B.	
Vojáčkovi,	například	moruše	a	hrušně.	Dojde	k	návratu	sadů,	ovocných	stromořadí	podél	cest	
i	samostatných	stromů	v	krajině	a	obci.	Založeny	jsou	i	vinice	na	Tetíně.	Jedná	se	například	o	
vinice	pod	kostelem	Sv.	Ludmily	a	na	stráni	v	podhradí.	

inspirace	-	ovocné	sady	na	terasách,	krasové	luční	trávníky

4.	Voda	na	Tetíně
	 Součásti	veřejného	prostoru	sídla	Tetína	je	také	voda,	se	kterou	také	při	návrzích	úprav	
veřejných	prostranství	v	pracujeme.	Navrhuje,	aby	se	voda	opět	stala	součástí	života	obyvatel,	
aby	se	nejednalo	jen	o	zarůstající	místa.	Místa,	kde	se	voda	na	Tetíně	nachází,	mají	svůj	potenciál	
a	jsou	mnohdy	součástí	dávné	historie	místa.	Práce	s	vodou	zahrnuje	obnovu	toku	vody	přes	
náměstí,	hasičskou	nádrž	a	po	svahu	podél	teras	dolů	kolem	bývalého	mlýna.	Dále	také	úpravu	
přístupu	k	 tetínskému	potoku,	vytvoření	místa	pro	hry	dětí.	Navržena	 je	celková	úprava	okolí	
toku	protékající	roklí	a	Tetínský	vodopád,	tak	aby	místo	nemělo	pouze	recesistické	označení,	ale	
aby	opravdu	cesta	kolem	vody	byla	příjemná	a	vodopád	spolu	s	nově	navrhovaným	schodiště	
se	stal	zajímavým	místem.	

inspirace	-	vodní	hračky,	revitalizovaný	potok,	kořenová	čistička

5.	Lomy	-	vytvořená	krajina	
	 Vzhledem	k	tomu,	že	většina	tetínských	lomů	byla	těžena	stěnovými	odstřely,	zachovaly	
si	stěny	svůj	přírodní	ráz.	Většina	lomů	byla	opuštěna	ještě	v	době,	kdy	nebylo	povinné	lomy	
rekultivovat	a	 tak	byly	ponechány	přírodě	neboli	 tzv.	přirozené	sukcesy.	Tyto	 lomy	 jsou	dnes	
nedílnou	 součástí	 krajiny	 a	 i	 jejich	 další	 využití	 je	 blízké	 přírodě.	 Opuštěné	 lomy	 přispívají	
ke	 zvýšení	 biodiverzity	 krajiny	 díky	 pestré	 mozaice	 vzácných	 stanovišť,	 které	 z	 intenzivně	
obhospodařované	krajiny	rychle	mizí.	Tato	stanoviště	skýtají	příhodné	podmínky	pro	přežití	řady	
významných	 druhů.	 V	 rámci	 návrhů	 využití	 jednotlivých	 lomů	 jsou	 uplatněny	 různé	 způsoby	
přístupu	revitalizace.	Kruhový	je	lom	je	díky	již	započaté	technické	rekultivaci	navržen	pro	změnu	
tohoto	způsobu.	Lomy	Modrý	a	Bílý	jsou	rekultivovány	pomocí	řízené	sukcese.	Naopak	zarostlé	
Damilské	lomy	Na	Krétě,	Na	Sekyře	jsou	ponechány	přírodě	a	představují	tak	spontánní	sukcesi.	
Lom	Hergetův	s	navazujícím	Černým	lomem	je	zarostlý	lom	s	poměrně	dramatickými	stěnami	a	
vlhkým,	stinným	dnem	si	vyžaduje	výrazné	odstranění	náletů	ze	stěn	lomu	a	odstranění	skládky	
pneumatik.
Součástí	revitalizace	Modrého	lomu	je	také	zapojení	bývalé	úzkokolejky	KBK	formou	cesty	po	
posledním	fragmentu	její	trasy	vedoucí	z	lomu	k	upravenému	okolí	mostku.	Díky	opravy	tunelu	
je	obnoven	přístup	do	lomu.	

inspirace	-	revitalizovaný	lom,	možnost	využití	lomů	pro	kulturní	a	sportovní	akce

inspirace	-	půdorys	tetínského	hradu	a	historické	pohledy	na	jeho	ruinu	



8.	Turistika,	cykloturistika
Pro	 podporu	 turistiky	 je	 navržen	 nový	 výrazný	 vstup	 na	 Tetín.	 Nachází	 se	 právě	 v	 místě	 z	
nejzajímavějších	a	to	u	vyústění	potoka	v	rokli	s	vodopádem.	Vzniká	tak	jasné	místo,	kudy	mo-
hou	turisté	přicházet	na	Tetín	a	to	pod	názvem	Brána	Tetína.	S	tím	souvisí	obnovení	železniční	
zastávky	Tetín	jako	zásadním	krokem	k	lepšímu	zpřístupnění	obce	s	tak	bohatým	potenciálem.	
Nově	jsou	vedeny	turistické	trasy	přes	Damil	a	trasa	vedená	ulicí	V	Rybářích,	která	pokračuje	
přes	vodopád	až	k	řece,	kde	se	napojuje	na	cestu	do	Berouna	a	do	Srbska.	Podpořena	je	také	
nová	cyklotrasa	z	Berouna	do	Srbska.	Řešení	je	popsáno	v	celkových	mapách.	

6.	Damil
Nenápadný	zarůstající	vápencový	kopec	se	mírně	vzpíná	nad	Tetínem.	Místo,	které	nese	pov-
ahu	posvátnosti	skýtalo	zřejmě	v	minulosti	 i	hradiště.	Magické	vlastnosti	vycházející	z	dávné	
minulosti	 nejsou	příliš	 zmiňovány.	Nezřetelné	 zbytky	 valů	pravěkého	hradiště	a	nález	 zbytku	
cisterny	na	vrchu	Damil	předpokládá,	že	místo	sloužilo	díky	svému	vyvýšení	jako	forma	strážiště	
podléhající	blízkému	hradišti	Tetín.	Z	geologického	významu	je	to	lokalita	doporučená	k	ochraně	
geologické	 fenoménu	a	 je	vedená	 jako	geoturistická	zajímavost.	Zarůstající	opuštěné	vápen-
cové	lomy,	travnaté	a	křovinaté	stráně	nabízejí	botanicky	zajímavé	mechy,	lišejníky	a	další	ros-
tliny.	 Je	 to	 rozsáhlá	 plocha	 zarostlých	 pastevních	 a	 lomových	 strání,	 se	 zbytky	 teplomilných	
trávníků,	antropogenně	pozměněným	reliéfem	a	hustými	porosty	roští.	Vzácné	jsou	zarůstající	
stepní	trávníky	s	různě	hustou	sítí	pěšinek,	s	invadujícími	porosty	akátu	a	štědřence	odvislého.	U	
zarůstajících	porostů	na	krasových	stepích	Damilu	je	navrženo	odstranění	většiny	náletů	dřevin	
na	stráních	a	obnova	stepních	 trávníků,	 ideálně	pastvou.	Zalesnění	vzniklo	z	větší	části	až	v	
dobách	těžby	z	důvodu	omezení	prašnosti
Zpřístupněny	jsou	cesty	a	pěšiny,	které	dávají	poznat	celou	lokalitu.	V	podstatě	jen	o	regulaci	
vegetace.	Konkrétně	cesta	k	bývalému	lomu	Na	Sekyře	a	cesta	okolo	lomu	na	Krétě	směrem	k	
vrcholu.	Dále	severní	cesta	pod	kopcem,	které	vede	po	kraji	pole.	Nově	je	samotným	středem	
vrchu	vedena	turistická	trasa	a	vyhlídkové	trasy	doplněny	trasou	s	tématem	lomů.	Výletní	místo	
poskytuje	nejen	místa	vyhlídek,	ale	také	možnosti	aktivního	odpočinku	pro	cyklisty.	
Samotný	vrchol	bude	dobré	částečně	zbavit	dřevin	a	umožnit	tak	rozhled	do	krajiny,	s	možností	
umístění	dřevěné	mírně	vyvýšené	vyhlídky.	Povahu	místa	bude	dobré	podpořit	například	sochou	
spojenou	s	mytologií,	například	sochu	bohyně	Klimby,	Velese	nebo		znázornění	kultu	koně,	a	
připomenout	tak	bájnou	Tetku.	K	té	době	se	vztahuje	i	umístění	ohniště	na	vyhlídku	nad	modrým	
lomem.	Tady	je	ideální	místo	z	pohledu	pozice	na	vyvýšeném	místě	i	z	pohledu	pohanské	loka-
lity,	kde	právě	tady	byla	podle	historie	nejedna	bytost	upálena.	

inspirace	-	Tetín	s	Damilem	v	pozadí,	lomy	pod	Damilem

9.	Moderní	obec	z	hlediska	zapojení	technologií
Obec	má	ambici	stát	se	vzorovou	obcí	ve	využívání	digitálních	technologií	pro	správu	a	zadávání	
dat	 a	do	budoucna	možní	 také	pokrytí	 internetem.	 Jedná	se	o	nový	obor,	 který	může	proni-
knout	jak	do	muzea,	obecního	úřadu	tak	knihovny,	kroužků	pro	seniory	apod.	Navrhujeme	na	
Tetíně	vytvořit	rekonstrukcí	objektu	bývalé	trafiky.	Místo,	kde	se	může	člověk,	turista	podívat	na	
všechny	 informace	o	Tetínu.	Bude	se	 jednat	o	vložení	 interaktivní	 tabule	do	starého	objektu.	
Přístup	k	informacím	by	měl	fungovat	hlavně,	pokud	bude	místní	muzeum	zavřeno.	Turisté	zde	
mohou	najít	informace	o	místě	a	historii,	ale	mohli	by	se	zde	také	bezplatně	připojit	na	internet,	
popřípadě	nabít	elektrické	přístroje.	Objekt	samozřejmě	bude	také	sloužit	k	odpočinku	a	 jako	
přístřešek,	více	v	samostatné	kartě.	
Obec	může	dále	rozvíjet	své	aktivity	v	rámci	problém	reportu	atd.	Zde	by	mohlo	být	místo	také	
pro	zadávání	problém	reportu	nebo	 interaktivní	úřední	deska,	popřípadě	zde	může	probíhat	 i	
prezentace	jak	obec	funguje	v	rámci	digitálních	technologií.	

inspirace	-	interaktivní	informační	tabule	a	elektronická	obec

10.	kněžna	Ludmila
Je	nejvýraznější	osobností	Tetína	a	je	doloženo,	že	opravdu	na	Tetíně	pobývala.	S	její	osobností	
by	měla	být	spojena	rekonstrukce	návsi	a	areálu	celého	hradiště	např.	v	podobě	přejmenování	
náměstí	 na	 náměstí	 Svaté	 Ludmily	 a	 při	 té	 příležitosti	 umístění	 její	 sochy	 na	 náměstí	 nebo	
pojmenování	 také	 např.	 nové	 kašny	 na	 náměstí	 právě	 kašnou	 kněžny	 Ludmily.	 Nápadů	 je	
více,	 ale	 s	 definitivním	 řešením	by	měli	 přijít	 architekti	 zpracovávající	 studii	 náměstí	 a	 okolí.	
Řešení	náměstí	nebylo	předmětem	zpracování	Vize	rozvoje,	protože	bylo	zpracováváno	zvlášť	
architektonickou	studií.	
Osobnost	 kněžny	Ludmily	by	měla	být	 spjata	 také	s	 rekonstrukcí	muzea	v	Tetíně.	 Její	 život,	
původ	 a	 osud	 by	měl	 být	 stěžejním	 tématem	 zaměření	muzea.	Nemělo	 by	 vzniknout	 pouze	
muzeum	Tetín,	které	nikomu	nic	neřekne	a	pravděpodobně	nebude	asi	mít	dostatečnou	sílu	tímto	
názvem	zaujmout	potenciální	návštěvníky.	Ale	právě	vyčlenění	částí	expozic	právě	Ludmile	a	
době	jejího	života	ve	spojení	s	Přemyslovci,	mohlo	by	vzniknout	muzeum	Přemyslovců,	muzeum	
svaté	Ludmily	atd.	Část	expozice	muzea	by	měla	být	realizována	také	venku	a	to	formou	nově	
navržených	infopanelů,	které	budou	rozmístěny	na	místech	tetínského	hradiště	spjatých	právě	s	
životem	a	smrtí	Ludmily.	Konkrétní	místa	by	měla	určit	architektonická	studie.	
Bylo	by	zajímavé	na	náměstí	vytvořit	možnost	pro	pořádání	venkovních	divadelních	představení	
pro	veřejnost	a	to	nejen	v	době	Ludmiliných	oslav	1100	let	od	jejího	zavraždění.	Mohla	by	být	
nastudována	divadelní	hra	Krvavé	křtiny	od	Josefa	Kajetána	Tyla,	která	popisuje	život	Drahomíry	
a	jejího	syna,	ve	hře	vystupuje	také	postava	kněžny	Ludmily.	

inspirace	-	přemyslovská	výstava,	relikviář	a	socha	sv.	Ludmily

inspirace	-	cyklistika,	turistika	a	údolí	Berounky

7.	Duchovní	místo	a	krajina
Tetín	 není	 pouze	místem	pouhé	 turistické	 návštěvy.	Má	 však	 i	 duchovní	 hodnoty,	 které	 jsou	
viděny	očima	poutníka.	Mnoho	poutníků,	kteří	hledají	duchovní	místa	v	krajině	navštěvuje	právě	
Tetín.	Lidé	sem	směřují	i	pro	jeho	magické	místo,	spiritualitu,	duchovní	obnovu,	nejen	za	přírodou	
a	historií.	Navrhujeme	několik	míst	nebo	vyhlídek	a	nazýváme	je	meditativními	místy.	Některá	
taková	místa	se	nacházejí	i	v	oblasti	chráněné	Kody,	které	je	pro	svou	velkou	hodnotu	navržena	
pro	zachování	vysokého	stupně	ochrany	bez	rušivých	zásahů	do	krajiny.	Doplněním	takových	
míst	bude	revitalizace	farní	zahrady	na	meditativní	zahradu	pro	interní	využití.	Důležitým	bodem	
je	úprava	okolí	nového	hřbitova	a	rekonstrukcí	stávající	márnice.	Uvažována	je	větší	otevřenost	
a	 návaznost	 na	 okolní	 krajinu.	Upravena	 jsou	 zajímavá	 pohledová	místa	 na	 hradiště	 i	 řeku,	
umístěny	lavičky	pro	klidné	rozjímání.	

inspirace	-	krajiny	meditativní	a	posvátné
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 Muzeum je jediná obecní budova na náměstí a proto do něj integrujeme co nejvíce funkcí občanské vybavenosti. Bylo otevřeno v roce 2002 a v současné době jsou pro expozici využity 
dvě místnosti v přízemí. V návrhu jsou dispozice rozvrženy tak, že přízemí stávající budovy slouží jako vstupní prostor do muzea, infocentrum a také recepce obecního úřadu. V druhém patře 
stávající budovy je kancelář starosty a místostarosty a zasedací místnost. V podkroví se nachází archiv a sklad obecního úřadu. Na vstupní prostor infocentra navazuje schodiště, které vede dolů 
do muzea a nahoru do obecního úřadu.

 Přístavba je dvojpodlažní a kopíruje obrys původní budovy, jejíž zbytky budou odstraněny kvůli přílišné vlhkosti. V suterénu přístavby se nachází prostory muzea s výstupem do zahrady. 
Expozice může být rozdělená do jednotlivých částí - například expozice historie s dějinami středověkými, novověkými a dějinami 20. století, speleologická a archeologická expozice, expozice 
věnující se sv. Ludmile, sakrální historii Tetína nebo místním lomům s těžbou vápence. V prvním podlaží přístavby se nachází prostory WC, které jsou určeny pro návštěvníky celé budovy. Za 
nimi se nachází kavárna. Po vstupu do kavárny je po levé straně barový pult a schodiště vedoucí na střechu nové přístavby. Bar a schodiště jsou propojeny pomocí nábytkové stěny, která by byla 
využívaná jako knihovna. Návštěvníci kavárny mohou posedávat na dřevěných schodech nebo u stolu a číst si různé knížky při ranní kávě. Z kavárny je výstup na zavěšenou dřevěnou terasu 
s menším posezením a na střechu, která je taky součástí kavárny. Na střechu má z druhého patra přístup i starosta. V letních měsících může využívat terasu k práci nebo k setkáním s občany. 

 Muzejní zahrada je s ulicí propojena novým průchodem v přízemí stávající budovy. Ten vznikne vybouráním vstupních dveří a jednoho okna na čelní fasádě. Dvě další okna v přízemí 
čelní fasády budou vyměněná za nová s pevným zasklením, která sahají až k zemi a osvětlují vstupní prostory budovy. Doporučujeme také vyměnit nevzhledná plastová okna v patře. Vstup do 
budovy je přístupný z průchodu v přízemí. Před budovou se nachází předprostor s malým posezením a stojanem na kola. Prostor před muzeem by neměl sloužit jako parkovací stání, ale měl by 
být součastí náměstí. Fasády by měla být jednoduchá, například bíla omítka. 

 Pro expozice budou sloužit i místa mimo muzeum. Například venkovní expozice jako informační tabule na místech NPR Koda, PR Tetínské skály nebo v lomech. Případně lze také využít 
část prostoru kostela sv. Jana Nepomuckého pro expozici věnované sv. Ludmile a sakrální historii Tetína. Do expozic mohou být zahrnuty i venkovní prostory náměstí, okolí kostelů nebo prostor 
kulturního domu. Všechny navrhované prostory mohou být zároveň naplněny krátkodobými výstavami a podílet se na kulturních akcích v souvislosti s expozicí. 

půdorys 1.NP půdorys 2.NP půdorys 3.NP

inspirace - materiálové řešení fasády a oken
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inspirace - dřevěné schody k posezení

inspirace - použití dřeva v exteriéru a interiéru

inspirace - zvýšené patro pod oknama, hrací prvky v prostoru třídy

inspirace - hrací prvky na zahradě 

Mateřská škola v Tetíne v Župní ulici se v současnosti skládá z jedné větší třídy, dvou místností, ve kterých se připravuje dětem jídlo a kde obědvají, z prostor pro učitelku a z technických místností. 
Vzhledem k tomu, že budova kapacitně neodpovídá současným potřebám, navrhujeme k budově školky doplnit ještě jednu třídu a jídelnu. Novou hmotu školky navrhujeme v prostorách zahrady. 
Po prokácení několika stromů ve svahu pod pozemkem je ze zahrady krásný výhled do krajiny a k řece Berounce. Velikým kladem tohoto řešení je, že nová třída a jídelna jsou přímo propojeny se 
zahradou a tak můžou děti v letních dnech trávit většinu času právě tam. Zahrada je v severní části doplněna o dřevěné stupně, na kterých mohou děti sedět a hrát se. Prostor pod těmito stupni 
může být využíván jako pódium. V případě, že děti hrají nějaké představení, rodiče mohou sedět na schodech jako v hledišti. Zahrada je doplněna novými hracími prvky a lavičkami pro učitelský 
dozor. 

Nová třída se skládá ze zádveří se šatnami, ze společného prostoru, z vlastního WC a sprch a z kanceláře pro učitelku. Třída je ze západní a severní strany prosvětlena a propojena několika 
vysokými okny se zahradou a s dřevěnými stupni s pódiem. Novou a starou třídu spojuje “krček” ve kterém se nachází jídelna s přípravnou. Z jídelny je také přímý vstup na zahradu, takže děti si 
rovnou po obědě mohou jít hrát ven. Původní budova je s přístavbou propojena pomocí schodiště, které se nachází v původní budově v prostorách staré třídy.

Díky tomu, že jídelna je přesunuta do nových prostor, je možné současnou třídu rozšířit o prostory, kde bývala jídelna a přípravna. Třída je doplněna o různé hrací prvky a dřevěné zvýšené 
patro pod oknem, na kterém si mohou děti hrát nebo relaxovat. Změny výšek a povrchů můžou u dětí stimulovat různé stránky jejich osobnosti. Prostory WC a sprch zůstávají na tom samém 
místě. Současný vstup do budovy je přesunut, jelikož je pro děti nebezpečné vstupovat do budovy z rušné silnice. Nový vstup je umístěn v západní fasádě. Za vstupem do budovy je místnost 
s posezením, ve které mohou rodiče čekat na své děti, a šatna. Posunutím vstupu vzniknul u západní fasády prostor na krátkodobé zastavení auta, rodiče tak vysadí své dítě rovnou u vchodu, 
v bezpečné vzdálenosti od silnice. 

Vzhledem k tomu, že v podkroví stávající budovy se nemůže nacházet třída z důvodu požární bezpečnosti, navrhujeme podkroví využít jako prostor pro kanceláře učitelek a ředitelky. Část podkroví 
může být také využita jako prostor, kam za dětmi dochází speciální pedagogové, například logoped nebo psycholog. Také by se v těchto prostorech mohly v odpoledních hodinách setkávat 
maminky s dětmi.



Základní škola - přístup k venkovní třídě
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 K základní škole navrhujeme altán, který slouží jako prostor pro venkovní třídu. Altán 
je umístěn v horní části jižní stráně v podhradí, která navazuje na terasy pod kostely. Může 
zde probíhat výuka, dílny, zájmové kroužky nebo být k dispozici odpolední družině. Pro školu 
je vymezena i část svahu a nabízí se využití pro specifické činnosti jako je broukoviště, chov 
včel, pěstování rostlin apod. 

 Pro lepší návaznost s venkovní třídou navrhujeme upravit prostor před základní školou. 
Dlouhou rampu, která v současnosti vede podél čelní fasády, zkracujeme přibližně do úrovně 
hlavního vstupu, tak aby navazovala na pěšinu vedoucí k altánu. Část rampy navrhujeme 
odstranit a terénní zlom vyrovnáváme pomocí schodů. Ke schodům pak vede chodník směrem 
z náměstí ke škole. Přístupovou cestu k altánu necháváme pouze zatravněnou. Část zábradlí 

axonometrie nového řešení 

fotografie současného stavu fotografie současného stavu přístup k venkovní třídě

1:1000 odstraňujeme podél chodníku, zachová-váme ho pouze v části schodů a tam kde je prostor před 
školou vyvýšen. Bezbariérový přístup ke škole je umožněn z východní strany a ze severního 
vstupu přes školní zahradu. 

 V budoucnu je možné uvažovat dostavbu základní školy v severní části zahrady, kde 
se v současnosti nachází veřejné dětské hřiště, které je navrženo umístit do prostoru před 
kostel sv. Jana Nepomuckého. Stalo by se tak v případě přesunutí předškolní třídy do nově 
navržené přístavby mateřské školy. Školy by se mohla rozšířit o druhý stupeň a získala novou 
školní zahradu. Jelikož se v posledních třech letech podařilo zvýšit počet dětí je toto téma 
aktuální. Kvality vesnické školy nabízejí výuku v menších počtech dětí, individuální přístup 
a zaměření se na osobnost dítěte. Děti jsou vzdělávány v klidném a podnětném prostředí.



Školní zahrada a venkovní třída

současný stav - svah a terasy inspirace - venkovní vyučování

GSEducationalVersion

hladká kostková dlažba

hrubá kostková dlažba

hrubá kamenná dlažba

odstranění zábradlí _

odstranění oplocení _

_skála

_ venkovní třída - altán

_ včelí úly

_ broukoviště
_ podpora krasové stepi

_ nově vedené schody

_ dříny

zvýšená zídka _

náměstí

náměstí

škola

_ směna pozemku

posunutá vstupní branka _

_ přesunutí parkování

_ oprava koryta

obnova toku _ _ ovocné keře

_ ovocný sad

ovocný sad _

_ přístup k toku

_ nová terasa

_ úprava zábradlí

_ odstranění náletových dřevin

_ obnažení skaliska s květenou

_ oprava schodů

nová pěšina _

vinice _

_ nová lávka

_ kamenná zídka

malý ovocný sad _

_ hrázka

_ hrázka

_ hrázka

_ hrázka

_ oprava zábradlí

_ obnova mlýnského kola

lavička _

_ nová brána



GSEducationalVersion

materiálová inspirace - skládací přístřeškyinspirace - venkovní třída v Daubeney a broukoviště v Sebrightu (learningthroughplay) materiálová inspirace - rostoucí konstrukce

 Na terasy, které budou složit 
jako školní hřiště, umisťujeme 
venkovní třídu pro cca 15 dětí. 
Altán, v němž se nachází, v 
sobě kombinuje dva principy.

 V jeho jádru je jednoduchá 
dřevená konstrukce nesoucí 
rozkladatelnou střechu, kterou 
je možné na zimu zcela sklidit.

 Světelnou pohodu a příjemou 
atmosféru ale tvoří především 
klenby ze živých šlahounů 
vrb, které zároveň slouží jako 
zábradlí při hraně altánu. Živoucí 
konstrukce je proměnlivá, hravá 
a příjemná na dotek.
 
 0 50 100 200 cm 0 2,5 5 10 m

Skica altánu nejen pro venkovní vyučování



Kulturní dům s výletní restaurací

 Kulturní dům byl postaven v letech 1957 - 62. 
Původní budova byla pouze část se sálem a přilehlými 
šatnami na východě, část hospody byla přistavena 
později. V současné době je dům, procházející postupnou 
rekonstrukcí, využit jen z malé části. Většina prostorů 
je prázdných a chátrá.

 Jedna z nejdůležitějších požadavků Tetína 
je poskytnout kvalitní ubytování a stravování. V návrhu 
se uvažuje rekonstrukce uvolněných prostor po obecním 
úřadě pro ubytování ve třech pokojích s kapacitou 
8 lůžek. Každý pokoj má své sociální zázemí. K dispozici 
je pak recepce v přízemí a nekuřácká jídelna restaurace 
pro podávání snídaní. Nové prostory vznikají po pře-
sunutí knihovny do muzea. Sloužit mohou místním 
spolkům nebo k pronájmu kanceláře apod. Výhodou 
je samostatný vchod a sociální zázemí.  Rekonstruován 
je vstupní vestibul. Přiblížen je původní podobě 
s doplněním šatny a recepce. Sál a jeviště zůstává 
nezměněno. Bar z prostoru sálu je přesunut do části 
vstupního vestibulu. Zachován je i byt správce. Suterénní 
část nabízí zajímavý prostor klubovny pro mládež nebo 
třeba zkušebny. Oddělena je jen technická místnost.

 Současný stav hospody je nevyhovující. 
Přínosné by bylo, kdyby se stala spíše výletní restaurací 
s nekuřáckou jídelnou a s kvalitní kuchyní, která zajistí 
i stravování ubytovaným hostům během celého dne. 
Prostor bývalé pošty je možné využít k rozšíření jídelny 
pro dětskou část. Jako důležité se jeví využít severní 
předprostor u hlavní silnice s vedenou cyklotrasou 
pro menší terasu pro venkovní posezení s výhledem 
na protější kostel a Damil. Zahrada restaurace 
je obnovena, doplněna zelení a dětským hřištěm. 
Tento prostor příjemně doplňuje zahrádka patřící k bytu 
správce.
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fotografie současné podoby vstupního vestibulu a hlavního sálu

inspirace - ples, divadlo, koncert a beseda 

inspirace -zkušebna

inspirace - malé hotelové pokoje

inspirace - hospoda



Veřejný prostor kolem Kulturního domu
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fotografie současné podoby vstupů do restaurace, restaurační zahrádky a kůlny

inspirace - druhý život maringotkyinspirace - parkové úpravy s lučním kvítím inspirace - posezení na dvoře restaurace

 Hlavní úpravou okolí kulturního domu je především 
změna související s výletní restaurací. V severní části 
u hlavního vstupu vzniká terasa pro posezení v místě 
současného parkování. Slouží tak zároveň jako informace, 
reklama u hlavní silnice s cyklostezkou. Malé sezení je také 
vymezeno v podobě dlouhé lavice se stolky podél domu 
vedle vstupu. Pro parkování je vyhrazeno místo před hlavním 
vstupem do domu. Odstraněny jsou schody v této části, jelikož 
se jeví jako nepotřebné. Travnatá plocha podél hlavní silnice 
je postupně obnovena s podporou pestré květnaté louky. 

Možností je zásadní obnova s odstraněním trávy nebo postačí 
přizpůsobení sečení tak, aby vznikl prostor pro květnatá 
společenstva vyskytujících se v okolí. Upraveno je svahování 
u komunikace s řešením vsakování dešťové vody. Návrh 
předpokládá postupné odstranění jehličnanů. Doplněny jsou 
nízké izolační keře u terasy tak, aby omezily prašnost a zároveň 
nebránily výhledu. Zahrada restaurace je zbavena zbytečného 
oplocení terasy a doplněna travnatou částí, stromem a dětským 
hřištěm. Příjemným doplněním může být udržovaná zahrádka 
bytu správce. Vagon umístěný v zahradě může sloužit pro 

sklad zahradního nářadí nebo se může upravit pro dětské hry. 
Západní strana okolí domu je doplněna chodníkem ke vstupu 
do pronajímaných prostor. Odstraněno je zastřešené sezení a 
navržena je také obnova květnaté louky. Parkovací místa jsou 
zachována.

inspirace - poutače před restaurací



Tetínské terasy

GSEducationalVersion

hladká kostková dlažba

hrubá kostková dlažba

hrubá kamenná dlažba

odstranění zábradlí _

odstranění oplocení _

_skála

_ venkovní třída - altán

_ včelí úly

_ broukoviště
_ podpora krasové stepi

_ nově vedené schody

_ dříny

zvýšená zídka _

náměstí

náměstí

škola

_ směna pozemku

posunutá vstupní branka _

_ přesunutí parkování

_ oprava koryta

obnova toku _ _ ovocné keře

_ ovocný sad

ovocný sad _

_ přístup k toku

_ nová terasa

_ úprava zábradlí

_ odstranění náletových dřevin

_ obnažení skaliska s květenou

_ oprava schodů

nová pěšina _

vinice _

_ nová lávka

_ kamenná zídka

malý ovocný sad _

_ hrázka

_ hrázka

_ hrázka

_ hrázka

_ oprava zábradlí

_ obnova mlýnského kola

lavička _

_ nová brána



fotografie současného stavu jižních tetínských teras

inspirace - ovocné stromy na terasách v Hradišti inspirace - skalnatá louka inspirace - zahradní terasy se schůdky

inspirace - školní včelíny a broukoviště

 Celkový koncept řešení části teras a navazujícího 
svahu je brán jako nenásilná galerie cenné kulturní krajiny 
okolí Tetína. Zásadní je využití toho co cenné se zde nachází, 
což jsou skály, terasy, ovocná výsadba a postupné odstranění 
invazních druhů, především akátu a jasanu. Vegetace je 
strukturována tak, aby dávala smysl z biologického pohledu 
a zároveň zvýrazňovala zajímavý horizont této části obce. 
 Kamenné zídky teras jsou opraveny a doplněny 
spojujícími schody v centrální části. Úpravy okolo kostela skýtají 
odstranění zábradlí na jižní straně, které je nahrazeno vyšší 
zídkou a prostupnost z východní strany díky novým schodům. 
Stávající cesta podél teras je opravena a spodní část odkloněna 
směrem k mostku. Obnoven je vodní tok z nádrže na náměstí, 

opraveno koryto a využit tak přístup k toku. Nová výsadba je 
navržena tak, aby nebránila pohledům na kostel, podpořena je 
středová osa bez stromů. V této části jsou umístěny jedlé keře 
jako je angrešt, rybíz apod. Terasy jsou navrženy pro ovocný 
sad, který má v této krajině historické kořeny. Je vhodné využít 
už stávající vegetaci, s redukcí ořešáku a jeho částečným 
nahrazením pestřejší kombinací ovocných stromů například 
jabloní, hrušní i třešní. 
 Spodní část teras je navržena pro obnovu plochy 
krasové stepi na rostlé skále při bázi svahu doplněna v Českém 
krase domácím dřínem. Hodnotná je také rostlá vápencová 
skála s pokryvem zdrhlé skalky a rudimentů teplomilné stepní 
vegetace. Dochází tak k obnovení atraktivního mixu kulturní 

a krasové krajiny.
 Zásadní je směna pozemku v horní části svahu, 
která umožní propojení teras se strání v podhradí. Prostor 
tak získá na kvalitě, která se zhodnotí lepší provázaností této 
oblasti. Na terasy logicky navazuje právě tento svah s pěšinou 
směřující do rokle a k vodopádu. Západní část je vyhrazena 
pro školní terasy s altánem, včelími úly či broukovištěm. 
Terén je mírně upraven do nových teras pro snadnější pohyb 
i jasnější strukturu svahu. Obnažena od náletových dřevin je 
dominantní skála s květnatým porostem. Nový vstup do stráně 
umožní lávka a oprava schodů. V této nejúživnější a nejvlhčí 
části svahu může být malý ovocný sad, který se zde již z části 
nachází.



Stráň v podhradí

hladká kostková dlažba

hrubá kostková dlažba

hrubá kamenná dlažba

_ broukoviště

_ nová terasa

_ oprava schodů

_ revitalizace betonového koryta potoka

_ možnost spásání stráně

_ úprava terénu pro pěšinu

směr k vodopádu

_ odstranění skládky materiálů

_ údržba propojky, odstrnění  skladovaného materiálu

_ kácení rušivých jehličnanů

_ kácení nevhodných jehličnanů

_ školní ovocný sad
_ podpora skalní stepi

_ regulace nevhodných zahradních úprav

_ vchod do jeskyně

vyšlapaná pěšina _

nová pěšina _

_ krasová step

zviditelnění pěšiny _

vinice _

_ nová lávka

lavička _

lavička _

lávka _



fotografie současného stavu jižních tetínských teras

inspirace - horské luční kvítí

fotografie současného stavu jižních tetínských teras

inspirace - sad na terasách

 Horní část stráně je klíčový úsek svahu, kombinující 
strukturu teras, kulturní a krasovou vegetaci. Odspodu 
postupně vyznívají remízky teplomilných křovin. Postupně se 
mohou na plošších úsecích svahu mísit třeba i s nenásilnou 
dekorativní výsadbou trvalek jako je levandule, kytky 
z bylinkové zahrádky v povaze třeba veřejných záhonků. Na 
hranách svahu a skalních výchozech naopak řízenou sukcesí 
postupně vzniknou ostrůvky širokolistých teplomilných trávníků 
s dominantním Brachypodium pinnatum a Bromus erectus. 
Horní část je holá úplně, jen s krasovým trávníkem. Na vrchu 
svahu je možné vysázet vinici. 

 Východní část stráně je ponechána pro školní 
sad. Odstraněny jsou ale nevhodné jehličnany a regulovány 
zahradní úpravy okolo pěšiny. Nově je upraven prostor podél 
potoka s pěšinou. Dobré je lepší definování cesty s navazující 
propojením do ulice V Rybářích a odstranění nepatřičného 
materiálu ze schůdků.



Ulice V Rybářích

schema celkového řešení ulice V Rybářích

inspirace - lávkainspirace - historický stav ulice inspirace - revitalizovaný potok inspirace - ostrožní město Inspirace: vodní hračky

160 m80400

Na Knížecí

Dr. Aksamita

_ zahrada sad pod kostelem (samostatný detail) _

školní zahrada (samostatný detail) _

hráz pod
křižovatkou _

_ brouzdaliště

_  mlýnský náhon

na náměstí

do ulice Odboje

ke škole

hodnotný dům _
_ hodnotný dům

_ hodnotný dům

_ hodnotný dům

_ lavička

_ lavička

pohledové zdi _

školní zahrada (samostatný detail) _

_ stráň (samostatný detail)

do ulice Odbojedo ulice Odboje k vodopádu

ke škole

_ hodnotný dům

hodnotné místo_

_ lavička _ lavička

_ lavička

voda

nové konstrukce

dlažba hladká
dlažba hrubá
dlažba štětovaná
zpevněný povrch
hodnotný prvek
pěší propojení

hodnotný dům
stávající dům

detail zahrad

rovina řezu
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_ subtilní madlo

Schema rekonstrukce zábradlí



_ oprava zábradlí

_ soukromá lávka

_ lavička

_ zídka na hraní

_ cesta po břehu

_ prostor pro parkování

_ lávka / hráz

_ brouzdaliště

_ vodní mlýnek

přírodní schody _

_ obnova travnaté plochy
   s podporou lužních rostlin

_ hrázka

_ kácený strom
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ulice V Rybářích _

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

VÝ
U

K
O

VÉ
M

 P
R

O
D

U
K

TU
 S

PO
LE

Č
N

O
ST

I A
U

TO
D

ES
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVO
Ř

EN
O

 VE VÝU
K

O
VÉM

 PR
O

D
U

K
TU

 SPO
LEČ

N
O

STI A
U

TO
D

ESK

Řez hrází pod křižovatkou

Detail zahrady nad brouzdalištěm / typický detail ulice V Rybářích

hladká kostková dlažba
hrubá kostková dlažba
hrubý kamenný chodník

suchý luční trávník
podmáčný lužní trávník
voda

20 m1050
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Řez lávkou pod školní zahradou

 Ulice V Rybářích nabízí krásný pohled na historickou 
část Tetína. Dnes je tato strana tetínského vrchu poněkud 
zapomenuta a upozaděna oproti nejvýznamnějších památek 
kostelů. Toto panorama připomíná vzhled kamenných Italských 
měst severní Itálie, které jakoby vyrůstají ze skály, viz. Inspirace. 
Navrženými úpravami by zde měl vzniknout pohledový svah 
tvořící kamenné zídky a zdi. Krásné unikátní panorama 
tetínského hradiště se otevírá právě při procházení ulicí 
V Rybářích. Proto navrhujeme upravit tuto ulici, přináleží ještě 
k historické části Tetína a právě zde by měli být nově vedeni 
také turisté po turistické trase. Součástí navrhovaných změn 
jsou také úpravy řečiště tetínského potoka a okolí, revitalizace 
ulice V Rybářích, úprava svahů a doporučení pro obyvatele jak 
by mohli vypadat hodnotné domy na svahu. 
 Úprava objektů a kamenných zídek. K vytvoření 
jednotného vzhledu domů a svahu je potřeba do budoucna 
dodržovat určité zásady při stavebních pracích a rekonstrukcích. 
Níže uvedené je pouze jen doporučením, záleží na obyvatelích 
a vedení obce zda a jak s doporučením bude v budoucnu 
řídit. Možné použitelné materiály pro fasádu: vápenopísková 
omítka, tradičního složení a nanášení, přírodně probarvované 
omítky. Lze také použít kamenné fasády, přírodní pohledový 
kámen nebo cihlu. Nepoužívat zateplovací materiály a omítky 
z umělých materiálů. Barevnost fasády: bílé barvy, světlé 
odstíny žluté nebo hnědé připomínající světlý písek. Nepoužívat 
výrazné odstíny barev. Jde vytvoření jednotného vzhledu domů 
a svahu, aby vytvářely jeden celek. Doporučujeme používat 
kámen na opravu i stavbu opěrných zdí. Navrhujeme také 
zídky dále budovat. Nedoporučujeme ukončovat kamenné 
zdi výrazným betonovým lemem. Navrhujeme do budoucna 
nenahrazovat kamenné zídky betonovými ať už z prefabrikátů 
nebo z monolitického betonu. Doporučené ploty: dřevěné 
plaňkové přírodní lazura nebo kovové kované, barva kovářská 
čerň. Doporučujeme nepoužívat drátěné ploty s oky.
 Zeleň. Nevhodné druhy stálezelených neopadavých 
jehličnanů, které nejsou typické pro tuto oblast doporučujeme 
zde nesadit ani nenechat růst. Celý svaz i koryto potoka s přilehlé 
svahem k ulici V Rybářích by běl být řešen místními druhy rostlin, 
zídky by se neměly nechat příliš zarůstat popínavými rostlinami, 

aby nedocházelo k nadměrnému poručení kamenných zdí. Více 
o zeleni v této části viz. text  terasy a stráň v podhradí.
 Úpravy potoka. Navrhujeme do budoucna vyčistit 
a zpřístupnit koryto tetínského potoka, aby se prostor kolem něj 
stal místem pro hry dětí, procházky a místem. Doporučujeme 
také udržovat a opravovat stávající schůdky k potoku. V rámci 
úprav by mohlo dojít k vysekání zarostlého břehu potoka ve 
směru od ulice V Rybářích a na druhém břehu od kamenných 
zdí soukromých domů a to po celé délce potoka. Vysekaný 
břeh od náletů, keřů by mohl být osázet trávníkem složeným 
z místních druhů rostlin a z rostlin vhodných pro vlhké místa 
a zpřístupnit potok stavbou nových schůdků. Potok se má stát 
součástí revitalizace navazujících tetínských svahů. Stávající 
vybetonované koryto bude odstraněno a nově bude koryto 
zpevněno kamennými šikmými zídkami, kámen je skládán do 
hlíny nebo do malé vrstvy malty, viz. inspirace.  
 Dětské vodní hrátky. V rámci revitalizace potoka 
by mohl dojít k výstavbě drobných hrázek, které budou více 
zadržovat vodu v řečišti potoka. A v rámci zpevňovacích prací 
koryta by došlo k vybudování malé kamenné cestičky vedoucí 
kolem koryta potoka. Dojde ke zpřístupnění vodní hladiny a tím 
se promění zarostlé místo v místo pro možnost vycházek. V horní 
části u křižovatky nově navrhujeme odtrubnit potok a vést jej 
opět po povrchu. Po celé délce potoka od křižovatky až k nové 
lávce navrhujeme vybudovat dětské vodní hřiště. Může se jednat 
o jednoduché dřevěné herní prvky, které dětem umožní si hrát si 
s vodou v potoku o vybudování malých vodních herních prvků. 
V horní části u křižovatky by se jednalo o vybudování soustavy 
kanálků a korýtek k přelévání vody, pod mostem by bylo nové 
stavidlo na hrázce sloužící k vypouštění vody, dále po produ by 
vzniklo místo s vodním mlýnkem a paloukem na hraní, kameny 
v korytě na skákání přes vodu, místo s lavičkou a novou lávkou 
u potoka pod novou školní zahradou atd. V místě u potoka pod 
kamennými zdi domů, kde má obec své pozemky se vytvoří větší 
herní místo u vody.  Odstraní se skládka kamenného materiálu 
a sutin a může, zde vzniknou menší opěrná zídka s herními 
prvky, pod ní hrázka a nad ní pod stromem může být umístěna 
lavička. Může zde také vést vyšší lávka pro pěší přímo z ulice 
V Rybářích, zbudování možnosti přístupu pro místní obyvatele 

do domů na stráni i z ulice V Rybářích. Lávka bude jednoduché 
konstrukce a společná pro více domů. Stávající lávka by měla 
být rekonstruována. 
 Propojky. Do ulice V Rybářích ústí tři propojky pro 
pěší, které by měly být v budoucnu udržovány a nezastavěny. 
Mohou se vydláždit kamennou štětovou dlažbou. Je to dlažba 
z kamenných odštěpků a proto je míně finančně náročná než 
klasická kamenná kostka. Nově se v propojkách vydláždí 
zpevněný chodníček v šířce cca 1,2m. Tyto chodníčky povedou 
ve dvou propojkách od ulice V Rybářích do ulice Odboje a také 
z ulice V rybářích k potoku mezi domy č. p. 40 a č. p. 21. 
Součástí úprav propojek by měly být také rekonstrukce nebo 
náhrada stávajících venkovních schodišť. 
 Úprava povrchů ulice V Rybářích. Ulice V Rybářích 
je součástí historického centra, i když se nachází na okraji, 
a měla by být v budoucnu citlivě revitalizována. Dnešní stávající 
povrch je ve špatném stavu, pokud se obec rozhodne pro 
povrch nový, doporučujeme, aby se ulice neasfaltovala, ale aby 
se vydláždila kamenem nebo aby se použil povrch z hutněného 
makadamu. Nedoporučujeme zde používat betonové a vysoké 
obrubníky. Cesta pro chodce a pro auta by měla zůstat ve stejné 
úrovni. Důležité je také uspořádání parkování v ulici. Parkování 
by mělo být dovoleno jen na straně podél stávající silnic dále 
od potoka. Auta stojící u strany potoka zde ruší pohled na 
panorama, popřípadě pořízenou fotografii. Mělo by být jasně 
řešen princip pohybu chodců a to, že chodci budou chodit 
právě podél zábradlí u strany potoka. V této části by mohla být 
vydlážděna plocha kamenného chodníku mezi stávající silnicí 
pro auta a zábradlím. Došlo by ke zpevnění krajnice, ale bez 
vyvýšeného obrubníku.  Úpravu okraje zpevněné asfaltové 
cesty V rybářích pro parkování navrhujeme z kamenné dlažby 
prorostlé travou. Dále se jedná o drobné úpravy ulice jako 
např.: zakrytí pohledu do dvorů dřevěným laťovým plotem nebo 
zdí, úpravu zábradlí mostku a zábradlí kolem cesty.  
 Drobný mobiliář. Lavičky s výhledem na panorama 
Tetína, jejich umístění je znázorněno v situaci. Lavičky by měly 
být celo dřevěné nebo dřevěný masivní sedák s kovovými 
bočnicemi. V podobném stylu by také měly být do budoucna 
řešeny i zákryty domovních popelnic. 



Okolí kostela sv. Jana Nepomuckého
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inspirace - dětská hřiště

fotografie současného stavu přeprostoru kostela fotografie současného stavu školní zahrady

materiálové inspirace - dlažby

 Celá část před kostelem je velmi hodnotným prostorem, kterému je 
nutné podpořit jeho kvalitu. Hlavní úpravou je vyřešení parkovacích stání, které 
je v současné době využíváno v rozsahu příliš neuchopitelném. Vyhrazené 
parkování je tedy navrženo vedle vstupu na veřejné toalety a dočasné parkování 
pro školu do boční ulice. Kameny, které v současné době zabraňují vjezdu před 
kostel budou odstraněny a je možno je použít na příklad k posunutému ohništi. 
 Návrh uvažuje přesunutí veřejného hřiště do prostranství před kostel, kde 
budou zároveň využity pozůstatky základů bývalé hasičárny. K oplocení bude použit 
pouze nezbytně nízký plůtek, který nebude působit rušivě. Prostor hřiště se tak 

inspirace - odpadkový koš a polozapuštěný kontejner

inspirace - lavička

inspirace - ohniště s vyhlídkou

může stát součástí školní zahrady a vznikne i prostor pro novou dostavbu druhého 
stupně základní školy. Novou podobu získají kontejnery pro tříděný odpad, který 
je také přesunut na vhodnější místo. Doplněna je alej stromů vedoucí ke vstupu 
kostela a starého hřbitova. Nový povrch je navržen pro cestu touto alejí.
 Doplněny a nahrazeny jsou nové lavičky. Latentní součástí tohoto prostoru 
se stává i  přiléhající farní zahrada v příkrém svahu, která bude po revitelizaci 
na meditativní zahradu zajímavým doplněním pohledů do okolí. S tím budou 
upraveny i obvodové zdi zahrady. Udržované budou i plochy hodnotné krasové 
stepi jako součást PR Tetínské skály.



Tetínské vyhlídky

	 Tetín	se	rozkládá	v	dramatické	krajině,	jejíž	velkou	devizou	jsou	rozhledy	a	vyhlídky.	
Jde	 jak	o	atraktivní	 turistické	cíle,	 tak	 jako	místa	pro	dostaveníčka,	procházky	a	oslavy	
místních.	Navrhujeme	proto	klíčovým	bodům	tetínské	krajiny	věnovat	ucelenou	koncepční	
péči.
	 Vyhlídky	 jsou	 tematicky	 sjednoceny	 Tetínským	 hradištěm	 a	 jeho	 nejslavnější	
obyvatelkou	-	sv.	Ludmilou.	Materiálové	pojetí	architektonických	zásahů	 je	volnou	asociací	
ke	slovanskému	opevnění.	Formálně	jsou	zpracované	podle	toho,	zda	souvisí	s	pohanskými	
kořeny	Tetína	před	Ludmilou,	či	křesťanským	životem	po	Ludmile.
	 Vyhlídky	u	sv.	Jana	a	na	hradě	 jsou	přesně	 tvarované	a	hladké.	Jsou	rafinované,	
barevné	a	 trvanlivé.	Slouží	k	posezení	na	večerních	procházkách.	Vyhlídky	na	západě	od	
Tetína,	na	pohanském	Damilu	jsou	oproti	tomu	bytelnější,	z	hrubšího	dřeva	a	patří	k	pálení	
čarodejnic.
	 Všechny	 jsou	dřevěné,	 tak	 jako	hradby	slovanských	hradišť.	 	Vyhlídky	na	západní	
straně	Tetína	nicméně	netvoří	 lehká	dřevěná	žebra,	ale	naopak	masivní	hmoty	vrstveného	
dřeva	po	raně	středověkém	vzoru.
	 Tento	přístup	vytváří	dvojí	napětí.	Předně	jsme	si	už	zvykli	na	řemeslně	dokonalejší	
práci	se	dřevem.	V	druhé	řadě	je	dráždivé,	že	dřevo	je	zde	použito	místo	kamene	-	a	kámen	
je	v	Tetíně	všudypřítomný.	
	 Ale	lomy	jsou	už	téměř	vytěžené	a	současní	řemeslníci	opět	vrství	dřevo	do	masivních	
bloků	-	ve	snaze	šetřit	dřevem	a	využít	co	nejvíc	odřezků.	Dávná	minulost	je	na	Tetínských	
vyhlídkách	v	těsném	kontaktu	s	blízkou	budoucností.

	 Vyhlídka	na	Tetínském	hradě	představuje	srdce	koncepce.	Vzhledem	k	 tomu,	že	
zbytky	hradu	tvoří	samy	o	sobě	výrazný	a	dramatický	reliéf,	navrhujeme	zde	umístit	pouze	
jedinou,	zato	však	originální	lavičku.
	 K	posílení	romantické	atmosféry	místa	a	ke	zdůraznění	významu	hradu	navrhujeme	
zřídit	ve	zbytcích	věže	růžovou	zahradu.

	 Vyhlídka	 pod	 kostelem	 sv.	 Jan	 Nepomuckého	 je	 navržena	 coby	 prostor	 pro	
společenský	život	místních.	Dvě	navržené	lavičky	tvoří	univerzální	prostor	vhodný	pro	řadu	
aktivit	 -	od	obyčejného	posezení	přes	společenskou	sešlost.	Lavičky	by	měly	být	ukotveny	
zemními	vruty	tak,	aby	se	na	cenné	louce	nemusely	betonovat	základy.
 
	 Navrhujeme	pročistit	od	hřbitova	pěšinu	na	svah	nad	vodopádem.	Jde	o	místo,	odkud	
je	nejlepší	výhled	na	panorama	tetínského	hradiště.	Po	prokácení	náletových	stromů	by	mělo	
jít	o	skrytou,	intimní	vyhlídku	určenou	místním.

	 Vrchol	 Damilu	 je	 obdařen	 intenzivním	 geniem	 loci,	 k	 čemuž	 mu	 stačí	 pověst	
slovanského	kultovního	místa.	Navrhujeme	zde	proto	pouze	pročistit	 výhledy	do	 krajiny	
a	umístit	jednoduchou	sochu	odkazující	k	bohyni	uctívané	bájnou	Tetou.

	 Nad	zrušenými	lomy	navrhujeme	vyčistit	místa	pro	ohniště,	případně	sem	k	posezení	
umístit	hrubé	kamenné	a	dřevěné	bloky.	Tato	ohniště	by	měla	sloužit	pocestným	 i	místním	
k	táborákům	a	oslavám	pálení	čarodejnic	či	noci	sv.	Jana.

	 Ohniště	na	louce	nad	lomem

	 Louky	pod	kostelem	sv.	Jana	Nepomuckého	s	novými	lavičkami	 Sedací	socha	na	tetínském	hradě

	 Nejdůležitější	tetínské	vyhlídky

_	vyhlídka	na	hraděvyhlídka	pod	sv.	Janem	_

_	vyhlídka	u	hřbitova

Damil	_

_	ohniště	nad	lomem



	 Coby	 informační	cedule	navrhujeme	používat	stély	
s	 kukátky,	 která	 budou	 směřovat	 na	 popisovaná	 místa	
a	detaily.	Jde	o	masivní	dřevěné	desky	standardizovaného	
rozměru,	 	 obzvlášť	 významné	 body	 lze	 zdůraznit	 stélou	
odlišných	proporcí	či	z	jiného	materiálu.
	 Každá	 stéla	 by	 měla	 být	 samostatným,	 hravým	
výtvarným	dílem.	Logika	řemeslného	zpracování	stél	je	stejná	
jako	u	vyhlídek	-	hrubší,	rustikálnější	struktura	dřeva	se	bude	
uplatňovat	v	okolí	Tetina	hradiště,	ušlechtilejší	zpracování	
v	okolí	Ludmilina.

	 Kromě	informačních	stél	pro	turisty	je	možné	umístit	
tyto	dalekohledy	i	do	míst	známých	jen	místním.	Významné	
stély	je	také	vhodné	obohacovat	o	skryté	schránky	či	utajené	
rébusy,	které	podpoří	jejich	dobrodružnost	a	hravost.	
	 V	 ideálním	případě	by	 tyto	hry	měly	sloužit	mnoha	
generacím	místních	školních	dětí	a	neměly	by	tak	být	snadno	
řešitelné	či	infantilní.	Doporučujeme	zakládat	je	jednotlivě	při	
významných	příležitostech,	tak	aby	na	nich	ulpěla	historická	
vážnost,	která	je	Tetínu	vlastní.	

inspirace:	hradby	slovanských	hradišť	a	soudobé	objekty	z	masy	recyklovaného	dřeva	

Městská hora Ostrý Kluk
Plešivec

	 Informační	stély	a	příklady	kukátek

inspirace:	lehací	a	víceúčelové	lavičky	(autoři	zleva	-	U.	Valerius;	L.	Michow	&	Sohn;	Pěstuj	prostor)



Infokiosek

Pohled z ulice

Schůdky ve svahu ze zadní strany kiosku

Posezení a stojan na kola pro cyklisty
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příklady interaktivních informačních panelů

fotografie stávajícího stavu

inspirace drobnou veřejnou architekturou

 Stará a nepoužívaná trafika prochází výraznou změnou. Je jí přičleněna zcela nová 
funkce a s ní i nový vzhled a úprava přilehlého okolí. Trafika je rozdělena na dvě části: sklad 
a prostor s infotabulí. Zatímco sklad má vlastní uzavíratelný vchod ze zadní strany objektu, 
druhou část, která je určená veřejnosti, je potřeba více otevřít a prosvětlit. Díky rámu je tak 
možné zbourat velkou část zdí a otevřít trafiku do ulice. Uvnitř je  umístěna interaktivní tabule, 
na které si lidé budou moci najít historii Tetína, mapy i chystané společenské akce. Poskytne 
souhrnné informace i o průvodcovských službách ke kostelům, jeskyním a krajině. Z trafiky se 
stává infokiosek s wifi spotem. Fasáda dostane více kompaktní vzhled a směrem na křižovatku 

průzor tvaru „i“ jako funkční označení. Po odstranění starých kamen nám zbyl komín, který 
jako malý piedestal nese symbol wifi. To aby chodci a cyklisté již z dálky zahlédli lákadlo, které 
infokiosek nabízí. U kiosku je odstraněno zábradlí a stávající podesta je rozšířena, aby zde 
bylo více místa pro lavičku a stojan na kola pro cyklisty. Vzadu jsou navrženy schody vedoucí 
příkrým svahem dolů do údolí. Kiosek se tak stává důležitým bodem na Tetíně, který doplňuje 
funkci muzea v jeho absenčním čase. Zásadní je i strategické umístění trafiky na spojnici dvou 
center dění - náměstí a křižovatky a na hlavní trase pohybu lidí. Zároveň je přínosné i umístění 
s viditelností z širšího okolí.



Bílý lom
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	 Bílý	 lom	 je	 nejmladším	 lomem	 na	 Damilu.	 Otevřen	
byl	 roku	 1952	 a	 těžba	 ukončena	 roku	 1962.	Rozdělen	 je	 do	
dvou	etáží	 o	 výškách	22	a	21	metrů.	Předmětem	 těžby	byly	
především	 přídolské	 vápence.	 Jelikož	 lom	 nebyl	 dotěžen,	
jsou	 evidovány	 ještě	 zásoby	 vápence	 a	 je	 tak	 teoretická	
možnost	 znovuotevření	 lomu,	 což	 není	 žádané.	 Horní	 etáže	
jsou	částečně	zarostlé	náletem	především	osiky	a	místy	 jsou	
vyvinuté	 sekundární	 teplomilné	 trávníky.	 Pod	 horní	 stěnou	
je	 rozsáhlá	 hrubozrnná	 suť.	 Dno	 pokrývá	 cenná	 mosaika	
iniciálních	 krasových	 společenstev,	 kopírujících	 mosaiku	
sušších	a	vlhčích	úseků	povrchu.	
	 Celkový	 koncept	 řešení	 je	 podkladem	 pro	 zahájení	
rekultivace	 lomu	 řízenou	 sukcesí	 s	 využitím	 toho,	 že	 se	 lom	
nachází	v	počátečním	stadiu	sukcese.		Rekultivace	pak	bude	
vlastně	jenom	její	cílený	usměrňování.		V	podstatě	jde	o	zvýšení	
a	udržování	ploch	bezlesí	a	to	jak	na	lomových	stěnách,	tak	na	
dně	lomu.	Podstatné	je	také	zachování	většiny	antropogenních	
tvarů	jako	jsou	navážky,	které	všechny	patří	do	jevů	zvyšujících	
atraktivitu	 lomu	 pro	 širokou	 škálu	 nejen	 rostlinných	 druhů.	
Zásadní	je	v	žádném	případě	na	dno	lomu	nic	nenavážet.
	 Dno	 lomu	 se	 dostává,	 ideálně	 řízenou	 sukcesí,	 do	
stadia	savany	nebo	lesoaprku	se	zhruba	40%	podílem	dřevin	

a	 60%	 podílem	 bezlesí.	 Celý	 prostor	 je	 členěn	 do	 jakého	 si	
systému	paloučků,	které	jsou	oddělené	bohatě	strukturovanou	
pestrou	 vegetací.	 Cílové	 společenstvo	 v	 dřevinné	 části	 jsou	
buď	 bohaté	 xerotermní	 křoviny	 nebo	 lesní	 vegetace	 blízko	
k	dubohabřinám.	Na	bezlesé	části	 by	měly	postupně	vznikat	
teplomilné	 širokolisté	 trávníky	 s	 dominantním	 Brachypodium	
pinnatum	a	Bromus	erectus.	Při	správném	způsobu	hospodaření	
se	sem	začnou	šířit	trávníky	již	přítomné	v	okolí	lomu.
	 Jižní	 část	 lomu	 je	 navržena	 na	 prokácení	 tak,	 aby	
postupně	plynule	navazovala	na	dno	 lomu,	přičemž	ho	může	
opticky	uzavírat	a	okraj	může	končit	částečně	kompaktnim	lesem.	
Zásadní	je	postupně	eliminovat	podíl	invazních	a	expanzivních	
druhů,	 hlavně	 akátu,	 Solidago	 canadensis	 a	 Calamagrostis	
epigeios.	 Cílová	 dřevinná	 skladba	 odpovídá	 dubohabřinám	
podobným	 jako	v	okolí,	například	na	blízké	Kodě,	s	bohatým	
křovinným	lemem	tvořeným	teplomilnými	keři.
	 Jihovýchodní	část	u	příjezdu	do	 lomu	se	postupným	
vykácením	 převede	 na	 řidší	 podobu	 dna	 lomu,	 s	 podílem	
dřevin	 20%	 a	 80%	 krasového	 bezlesí.	 Krasový	 trávník	mezi	
dvěma	 lomy,	 udržovaný	 především	 extenzivním	 crossem	
a	 čtyřkolkami,	 dovoluje	 pokračovat	 v	 těchto	 aktivitách	 cíleně	
spíše	 pro	 cyklokros.	 Pouze	 je	 vhodné	 pojíždění	 ve	 větších	

plochách,	ne	jenom	ve	vyjetém	korytě.	Jinak	je	možné	využít	
pro	 spásání	 jako	 v	 sousedních	 horních	 plochách	 Damilu,	
potenciálně	je	možné	i	citlivé	zimní	vypalování.	Na	horní	hraně	
lomu	směrem	k	vrcholu	se	nachází	sečení	trávník	přecházející	
na	 dolní	 polovině	 v	 teplomilný	 širokolistý	 trávník.	 Zde	 je	
nejvhodnější	 oproti	 současnému	 jednorázovému	 posečení	
zahájit	 diferencovanou	 seč,	 například	 v	 pruzích	 tak,	 aby	 se	
z	poměrně	monotónního	porostu	stala	bohatá	květnatá	louka.
	 Nově	 jsou	 vedeny	 cesty	 ze	 západu	 a	 východu	
propojující	lom	s	cestou,	která	se	stáčí	kolem	spodní	části	lomu	
a	umožní	otevřený	pohled	na	stěny	lomu.	Další	cesta	je	vedena	
po	 krasovém	 trávníku	 k	 vyhlídce	 nad	 lomem	a	 pokračuje	 ve	
trase	Tetínských	vyhlídek	buď	směrem	k	vrcholu	Damilu	nebo	
nad	 sousední	 Modrý	 lom.	 Rekultivací	 lomu	 dojde	 k	 lepšímu	
zpřístupnění	 hodnotné	 krajiny	 lomu	 a	 poskytne	 klidné	 místo	
pro	vycházky	 i	aktivity	v	povaze	kulturní,	například	umělecká	
sympozia,	 výstavy	 v	 plenéru,	 prostor	 pro	 landart	 apod.	 nebo	
jako	naučná	krajina	pro	pozorování	teplomilných	rostlin	a	dřevin.	
Zároveň	 se	 stane	 venkovní	 expozicí	 rekultivace	 přístupem	
řízení	sukcese	a	doplní	tématicky	expozici	Tetínského	muzea.

inspirace	-	žádoucí	květena,	pryšec	mnohobarevný

inspirace	-	sukcese	vápencového	lomu inspirace	-	lavička

inspirace	-	kulturní	akce,	sochařské	sympozium

inspirace	-	Maloměřice	u	Brna inspirace	-	Růženin	lom	od	Evy	Wagnerové

inspirace	-	landart
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_ vymezená trasa v trati
   pro průchod lomem
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_ cesta po bývalé malodráze KBK

úprava a mírné rozšíření cesty _

Modrý lom



	 Modrý	 lom	 je	 největším	 lomem	 v	 oblasti	 Damilu.	
Těženy	byly	dvorecko-prokopské	vápence,	postupně	i	vápence	
slivenecké,	řeporyjské	a	nadložní	vápence	zlíchovské.	Začátek	
těžby	byl	v	70.	letech	19.	století.	Původně	byl	lom	stěnový.	Na	
přelomu	30.	a	40.	let	se	započalo	se	zahlubováním	a		z	lomu	
se	 stal	 stěnovojámový.	 s	 tím	 je	 spojeno	 i	 vyražení	 tunelu	
1942	 o	 délce	 62,5	m,	 kterým	 byla	 přivedena	 vlečka	KBK	 na	
dno	 lomu.	 Po	 roce	 1957	 dochází	 k	 postupnému	 ukončení	
těžby	a	lom	sloužil	jako	úložiště	výklizových	hmot	z	Velkolomu	
Čertovy	schody	a	jako	skládka	komunálního	odpadu.	Z	tohoto	
důvodu	 je	 dnes	 lom	 z	 jedné	 třetiny	 zavezen.	 V	 roce	 2012	
obdržela	Obec	Tetín	územní	rozhodnutí	na	rekultivaci	Modrého	
lomu,	spočívající	v	zavezení	lomové	jámy	zásaditou	výkopovou	
zeminou	a	v	 roce	2013	založila	 společnost	Modrý	 lom	Damil	
s.r.o..	 V	 současnosti	 probíhá	 1.	 etapa	 rekultivace,	 která	 je	
naplánovaná	na	pět	let.

	 Tento	 lom	 poskytuje	 nejúplnější	 významný	 profil	
stratigrafického	 spodního	 devonu.	 Požadavkem	 České	
geologické	 služby	 je	 zachování	 nejvyšší,	 severní	 stěny	
lomu,	 jelikož	se	 jedná	o	světově	uznávaný	profil	devonskými	
hlubokomořskými	 vápenci.	 Požadavek	 České	 speleologické	
společnosti	 je	 zachování	 přístupu	 do	 tzv.	 Nové	 jeskyně	 na	
Damilu,	 jejíž	 vchod	 leží	 ve	dně	 lomu.	V	 současné	době	 jsou	
stěny	lomu	této	post-těžební	krajiny	dost	zarostlé.	

	 Návrh	 upřednostňuje	 postupné	 odstraňování	 náletů	
na	 stěnách	 lomu.	 Využití	 prostoru	 pro	 crossové	 aktivity	 do	
určité	míry	 napomáhá	 udržení	 druhové	 diversity	 lomu.	 Obec	
bude	 lom	dále	využívat	pro	zavážení	 zeminou,	ale	pouze	do	
určité	 úrovně,	 maximálně	 do	 úrovně	 západní	 části.	 Zároveň	
může	být	dno	využíváno	pro	motokros.	Po	ukončení	navážky,	
kdy	 se	 změní	 hluková	 úroveň	 tratě,	 bude	 trať	 změněna	 pro	
pumptrack.	 Pumptrack	 má	 k	 dispozici	 soustavu	 okruhů,	 kde	
se	 jezdec	 pohybuje	 a	 zrychluje	 jen	 “pumpováním”	 hliněných	
boulí	a	projížděním	klopených	zatáček.	 	Tratě	mohou	být	pro	
děti,	začátečníky	i	pokročilé	jezdce.	Příjezd	do	lomu	umožňuje	
dobrý	přístup	z	nové	cyklistické	trasy	z	Tetína	do	Koněprus	i	do	
Berouna	a	nabídne	tak		rozšíření	aktivit.	Západní	část,	v	místě	
bývalé	 střelnice,	 bude	 umístěn	 sběrný	 dvůr.	 Stěny	 lomu	 se	
podle	možností	 očistí	 od	 uvolněného	 kameniva.	 i	 přes	 to	 se	
ponechává	 podél	 stěn	 bezpečný	 prostor.	 Cesty	 jsou	 vedeny	
kolem	celého	lomu.	Po	opravení	portálu	z	lomové	strany	bude	
zpřístupněn	také	tunel.	V	trasování	crossových	tratí	je	navrženo	
umožnění	průchod	napříč	lomem.	

současný	stav	:	zavážené	dno

inspirace	-	singletrekové	stezky	v	lomu	v	Craggu

současný	stav	:	bývalá	střelnice

inspirace	-	pumptrekové	dráhy

inspirace	-	dirtbikové	tratě	dráhy
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	 Lom	byl	otevřen	v	roce	1880	Českou	montánní	společností	a	kamenivo	se	dopravovalo	
do	hutě	v	Králově	Dvoře.	V	roce	1964	byl	ukončen	provoz	železniční	vlečky	a	veškerá	doprava	
vápence	je	realizována	nákladními	auty.	Vzhledem	k	tomu,	že	jediná	dopravní	trasa	vede	přes	
Tetín,	nechal	si	Místní	národní	výbor	vytvořit	projekt	na	silniční	obchvat	obce.	K	jeho	realizaci	
ovšem	 nedošlo.	 S	 otvírkou	 velkolomu	 Čertovy	 schody	 v	 60.	 letech	 20.	 století	 klesá	 odbyt	
saturačního	vápence,	proto	se	vápenec	začal	využívat	pro	výrobu	bryzolitových	omítek	a	směsí	
pro	umělé	kámen	s	výrobní	kapacitou	25	tis.	tun	ročně.	V	80.	letech	20.	století	se	roční	těžba	
pohybovala	v	rozmezí	200	-	300	tis.	tun.	Kruhový	lom	je	dnes	otevřen	v	pěti	etážích.	Vápenec	
je	využíván	převážně	v	cukrovarnictví	a	odsiřování	elektráren	a	tepláren	či	na	drcené	kamenivo	
určené	pro	podklady	a	zásypy	do	staveb	či	obalované	drtě.	Vydobytí	zásob	se	předpokládá	mezi	
roky	2033	a	2035.
 
	 Rozlohou,	umístěním	a	především	zavodněním	dna,	jako	jeden	z	mála	okolních	lomů,	
má	lom	velký	potenciál	v	přítomné	krajině.	V	jímce,	která	má	v	současnosti	rozměry	50	x	60m	jsou	
infiltrovány	veškeré	atmosférické	srážky	a	s	postupem	těžby	západním	směrem	bude	maximální	
délka	asi	 350m	a	 šířka	do	100m.	V	 části	 dna	 lomu	 je	uvažováno	 se	 zahloubením	o	dalších	
6m.	Vznikne	 tak	prostor	pro	koupání	a	 rekreaci,	který	 ještě	zvýší	atraktivitu	Tetína.	 	Zároveň	
vodní	plocha	bude	fungovat	 jako	retenční	nádrž	při	povodních.	V	současné	době	dochází	při	
rozkolísání	hladiny	řeky	Berounky	v	období	povodní	k	vystoupání	vody	a	částečnému	zatopení	
4.	etáže.	V	oblasti	Kruhového	lomu	se	stále	nachází	několik	více	či	méně	významných	jeskyní	
a	propastí,	i	přestože	většina	byla	již	odtěžena.

	 K	 lomu	 přiléhá	 již	 zarostlá	 severní	 výsypka,	 které	 poskytuje	 široký	 výhled	 do	 okolí,	
lom	i	řeku.	Nově	navržená	cesta,	která	vede	od	hřiště	podél	hrany	pole	k	lomu,	zpřístupní	toto	
zajímavé	místo	s	obcí.	Součástí	lomu	jsou	provozní	budovy.	Dominantní	je	vysoká	věž	úpravny	
kameniva,	 ze	 které	 vede	 schodiště	 k	 propustku	 pod	 tratí.	 Na	 ni	 navazují	 dlouhé	 posuvníky	
vyúsťující	k	zásobníkům	kameniva.	Zajímavý	je	starý	domek	zasazený	z	části	ve	skále,	který	
je	 v	 současné	době	používán	 jako	 laboratoř	 a	 evidence	 trhavin.	Všechny	 tyto	 budovy	 návrh	
zachovává	s	možností	nalezení	dalšího	využití.	Jsou	nepochybně	součástí	takto	nově	vzniklé	
industriální	 krajiny	 a	 mají	 svou	 hodnotu.	 Konverzí	 budovy	 na	 úpravu	 kameniva	 může	 dojít	
k	využití	pro	expozici	vápencových	lomů,	expozici	industriální	technologie,	expozici	revitalizace	
lomů,	zajímavé	rozhledny	s	kavárnou	nebo	 třeba	nový	adrenalinový	sport,	bouldering	a	další	

aktivity	a	spojené	s	rekreací	u	vodní	plochy.	Celá	soustava	zásobníků	nabízí	využití	vnějších	
ochozů	a	schodišť	po	zajímavé	konstrukci.	Konverzí	může	dojít	k	posunutí	současné	funkce	pro	
účely	zpracování	kamene	k	naplnění	třeba	i	restaurací,	expozicí	nebo	jen	prezentací	na	téma	
těžby	kamene.	Dům	ve	skále	může	sloužit	jako	netradiční	penzion.	Celý	prostor	lomu	může	také	
nabídnout	například	místo	pro	slacklining.
 
	 V	současné	době	probíhá	plán	sanace	a	rekultivace	lomu,	který	byl	vypracován	v	roce	
2005.	Cílem	této	technické	rekultivace	je	jakési	začlenění	vytěženého	lomu	zpět	do	okolní	krajiny	
s	 tím,	že	 lomové	stěny	budou	vymodelovány	do	stupňů	předepsanými	zásadami	 rekultivace.	
Součástí	návrhu	je	oplocení	ocelovým	lanem	doplněné	výstražnými	tabulemi.
	 Návrhem	je	změna	tohoto	plánu	technické	rekultivace	a	začít	s	tvorbou	krasové	krajiny	
metodu	spontánní,	případně	řízené	sukcese	v	celém	lomu,	nejen	na	západní	stěně.	Tato	metoda	
je	oproti	technickým	rekultivacím	značně	levnější,	při	příznivých	podmínkách	dochází	k	rychlému	
ustanovení	 kontinuálního	 pokryvu	 vegetací,	 malému	 výskytu	 invazních	 druhů	 a	 celkovému	
zvýšení	 přírodní	 hodnoty.	 Aktuální	 je	 studie	 vlivu	 technických	 rekultivací	 na	 biodiverzitu	
vápencových	 lomů	v	chráněné	krajinné	oblasti	Český	Kras,	pod	vedením	vědců	zabývajícími	
se	 problematikou	 post-těžebních	 stanovišť.	 Opakovaně	 se	 jim	 podařilo	 prokázat,	 že	 těžební	
prostory	 mohou	 být	 často	 útočištěm	 celé	 řady	 kriticky	 ohrožených	 a	 vymírajících	 živočichů	
i	rostlin.	Výsledky	poslední	práce	pak	ukazují,	že	většina	těchto	druhů	bývá	nenávratně	zahubena	
velmi	nákladnými	rekultivacemi,	které	v	určitém	časovém	úseku	těžbu	následují.		Lomy,	výsypky	
a	podobná	místa	jsou	nesmírně	cenné,	protože	obohacují	krajinu	o	velmi	ojedinělý	typ	prostředí,	
v	němž	bujná	vegetace	nepotlačuje	vzácné	drobné	 rostliny	nebo	neméně	vzácná	slunomilná	
zvířata	nejrůznějších	druhů.	Je	tedy	 lépe	preferovat	přírodní	procesy	před	nákladnou	tvorbou	
umělé	„nové	přírody“,	která	však	tu	původní	připomíná	jen	velmi	vzdáleně.	
 
	 Konkrétně,	v	současné	době	kdy	je	již	plán	z		poloviny	naplněn,	bude	vhodnější	zachovat	
jednotlivé	etáže	s	cestami	a	netvořit	ze	západní	lomové	stěny	jednu	stěnu	70	metrů	vysokou.		
Jižní	výsypku	omezit	na	minimální	navážení	skrývek.	Zároveň	se	vyhnout	zbytečnému	pokrývání	
zeminou	a	vysazováním	množstvím	rostlin	a	zalesňováním.	Místo	nevzhledného	i	zbytečného	
oplocení	 se	 osvědčuje	 asi	 1,5	 metru	 vysoký	 val	 ze	 zeminy	 nebo	 odpadního	 kamene,	 který	
minimalizuje	nebezpečí.	Jediné	co	by	bylo	vhodné	pomoci	vytvořit	jsou	propojovací	pěšiny	mezi	
etážemi	a	propojení	dno	lomu	se	severní	cestou	směrem	na	Tetín.

inspirace	-	lom	v	Chýnicíchinspirace	-	bouldering,	slacline	nebo	koupání	jako	budoucnost	lomu

industriální	dědictví	ke	ke	konverzi	-	zásobníky,	propustek	pod	tratí,	pásové	dopravníky	nebo	elektrický	těžní	vrátek

postup	lomu	-	historie,	současnost	těžby inspirace	-	lom	Čertovy	schody



Rekonstrukce márnice a úpravy hřbitova

současný pohled na zadní stěnu márnice

současný pohled na jižní zeď hřbitova

fontána : slavnostní napouštění vody 

zrcadlo : obyčejné koryto vévodící Trnkově zahradě

urnové niky po obvodu krematoria v Nymburce

sousedství zasklených a neprůhledných nik v Clevelandu
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 Ú p r a v y  h ř b i t o v a  v e d o u 
především k obnově jeho zašlého zařízení 
a technického zázemí, návrh zároveň 
posiluje a čistí jeho vazby na okolní 
krajinu a řeší i jeho potenciální rozšíření 
o rozptylovou či vsypovou loučku, případně 
přírodní hřbitov.

 V bývalé márnici je umístěna 
smuteční sín. Kromě celkové obnovy 
budovy dozná změny zejména její severní 
fasáda. Zde budou vybourána vrata, jimiž 
se bude obřadní síň moci příležitostně 
otevírat směrem k řece.

 Úpravy uvnitř smuteční síně 
se týkají především osvětlení. Budou 
ponechána a rekonstruována pouze jižní 
okna a dveře, ostatní budou zazděna. 
Uvnitř bude rozšířeno nadpraží, aby sem 
nedopadalo prudké jižní světlo přímo.
 Terasy márnice budou obloženy 
místním vápencem a budou v nich zřízeny 
zrnové niky. Prostor před severním i jižním 
průčelím budovy bude srovnán a zpevněn 
válcovaným mlatem.
 V rámci rekonstrukce budou 
ve východním bočním křídle zřízeny 
bezbariérové toalety. V západním křídle 

zůstane přípravna a sklad, zahradní 
náčiní bude nicméně přesunuto do budovy  
v protějším rohu hřbitova spolu s nádobami 
na odpad.

 Důstojnější a trvanlivější podobu 
získá i kohout s vodou a bude tak sloužit 
zároveň i k okrase hřbitova, coby kašna 
či pítko. Vzniknou zde nová stíněná místa 
k sezení. K tomu navrhujeme zasazení 
několika stromů, z nichž jeden by se měl 
stát centrálním bodem hřbitova. 
 Vyřešeno bude také parkování, 
nová místa budou vymezena u starého 

Pohled z rozptylové loučky za hřbitovem do obřadní síně skrz otevřené zadní dveře

Detail urnových nik po obvodu obřadní síně

Domek pro odpadní kontejnery a koryto  na vodu



luční trvalky : alternativa k udržovaným záhonům a trávě

stéla : tradiční nástroj k vymezení památky i hranice

zvonky : oblíbené řešení anglických lesních hřbitovů

neviditelná zídka :  jemné ohrazení anglických parků

soudobé zpracování oltářního kamene v Mariboru

současný stav : zarostlá vyhlídka na Berounku 
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vstupu vně hřbitovní zdi. Součástí 
těchto úprav je výsadba nových stromů 
okolo hřbitova tak, aby byl obklopen co 
nejúplněji.
 
 Rozptylová loučka je se starým 
hřbitovem ve volném kontaktu, sdílí 
spolu pouze obřadní síň, která se na tuto 
stranu nově otevírá a má zde zpevněný 
předprostor s obřadním stolem. 
 Stromořadí, které rozděluje obě 
místa, udržuje uzavřenou atmosféru 

historického hřbitova a zároveň umožňuje 
loučce definovat atmosféru vlastní. 
Není tedy pouze prostorem za zdí, ale 
svébytným pohřebištěm.
 Na rozdíl od starého hřbitova, 
obklopeného zdí a korunami stromů, se 
rozptylová loučka otevírá skrz výhledy 
k řece i na samotný Tetín. Její hranice 
jsou volně definované krajinářskými prvky: 
stromy, lavičkami, stélami a valy. Pro 
otevření zmíněných výhledů je nicméně 
nutné vyčistit svah od náletových dřevin 

a založit nové pěšiny.
 Doporučujeme vést tuto louku 
coby přírodní hřbitov, s nenápadnými a 
jemnými zahradnickými úpravami. Tetín 
tak bude mít k dispozici hřbitovy dvou 
rozličných charakterů - tradiční i moderní. 

rokle s vodopádem

pěšina po hraně stráně _

_ vyhlídka na Tetín

_ postupné vykácení borovice černé

posezení na cestě k vyhlídce _

_ vyhlídka na řeku

_ prokácení náletových dřevin

_ rozptylová louka

_ ohraničení louky

_ odstranění kontaminované  
   zeminy po skládce odpadu

_ obřadní prostor
   se stolem

_ památný strom

_ lavičky

nový vstup na hřbitov _

vstup a vjezd na hřbitov _

cyklostezka na Blansko

_ odstranění oplocení

směr rokle, obec cyklostezka směr Beroun, Koněprusy

_ rozšíření příjezdové cesty

_nová parkovací místa

_nová parkovací místa

_ odstranění tříděného odpadu

sklad nářadí
nádoby na odpad _

legenda

nové konstrukce nové stromy

bourané konstrukce kácené stromy

plochy kácení

stávající stromy



Hřiště v březovém háji
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 Březový háj je zajímavé místo, které tvoří prostranství mezi hřbitovem a hřištěm 
se sportovištěm. Dominantní je travnatá plocha s bělostnými kůrami bříz. Prostor je rozdělen 
severojižní cestou směřující ke hřbitovu. V současné době je tato cesta používána i pro příjezd 
na hřbitov. V návrhu je tento příjezd přesunut na vedlejší asfaltovou komunikaci, cesta je 
zúžena a upravena na mlatovou cestu. Vznikne tak příjemná cesta pro pěší v ose navazující 

inspirace - přírodní dětská hřiště (Lukáš Gavlovský)

fotografie stávajícího stavu

inspirace - herní prvky inspirace - mlatový povrch

inspirace - přírodní dětská hřiště (Lukáš Gavlovský)

inspirace - celková atmosféra

na centrální osu hřbitova. Doplněny jsou ještě malé pěšiny jako zpřístupnění západní části. 
Současné herní prvky budou opraveny s novým barevným nátěrem a lavičky nahrazeny 
novými. Doplněny jsou přírodními herními a akustickými prvky, které jsou rozmístěny mezi 
stávajícími stromy a nabízejí  rozšíření aktivit pro děti i dospělé. Materiálem je převážně 
dřevo, převážně akátové, které je trvanlivé a v této oblasti přítomné.



Úpravy fotbalového hřiště a jeho okolí

 Fotbalové hřiště by mělo doznat dvou hlavních 
změn. V první řadě jde o zastavení živelného rozvoje areálu 
a jeho další racionalizaci. Ve druhé řadě o obnovu zázemí 
fotbalového hřiště. 

 Okolí nových šaten navrhujeme oplotit jako jeden 
areál a okolo hřišť samotných nechat pouze ochranné sítě. 
Kromě zmíněných spolků by měl sloužit také základní škole, 
pro jejíž potřeby zde navrhujeme dráhu pro běh a skok.
 Při výměně oplocení areálu doporučujeme vyměnit   
současnou bránu za menší a posunout ji blíž k volejbalovému 
hřišti. Přístupová cesta do areálu by měla být zpevněna 
mlatem. V centru areálu tak vznikne centrální prostor pro 
společenské události či cvičení. Zbývající travnatá plocha 
je stále dostatečně velká pro potřeby her při školním tělocviku.

 Vně areálu zůstává betonová plocha, kterou 
navrhujeme využít jako multifunkční, veřejně přístupné hřiště, 
které rozšíří paletu dostupných sportů. Kromě obnovené 
tenisové stěny by zde měl být například koš na volejbal nebo 
stůl na stolní tenis.

 Parkování bude namísto toho řešeno podél plotu 
areálu, kde doporučujeme zpevnit 10 parkovacích míst pro 
běžné užívání. V případě výjimečné potřeby se bude parkovat 
také na vnější straně valů fotbalového hřiště.
 Tyto valy zároveň doporučujeme doplnit o nové 
stromy tak, aby nebylo možné vjet na trávník autem. Měly 
by být součástí stromořadí vedoucím po jejich celém obvodu 
Na  vnitřní straně valů navrhujeme vytvořit schod, který bude 
sloužit jako tribuna.

 V samostatném režimu bude fungovat také domeček 
na severovýchodě hřiště, který bude v budoucnu sloužit 
k ubytování a komorním oslavám. Na sousední obecní louce 
bude možnost kempování.
 Variantně je zakresleno umístění nové budovy 
hasičské zbrojnice, která by navazovala na budovu šaten 
a spojovala i nové šatny s občerstvením a zázemím fotbalistů. 
V tom případě by ateltická dráha byla umístěna v severní části  
areálu, v místě starých kabin.



fotografie současného stavu - zchátralé zázemí a živelná oplocení

inspirace - veřejná sportoviště

inspirace - ohrazení a jejich druhotná využitelnost

inspirace - dětská hřiště

inspirace - kempováníinspirace - akustické hřiště



Novostavba a rekonstrukce kabin fotbalistů

otevřená vrata do hospody u nových kabin fotbalistů

 Stávající šatny mezi tenisovým a volejbalovým hřištěm 
navrhujeme upravit na šatny těchto klubů. Nejdůležitější 
změnou je rozdělení objektu na tři samostatně přístupné části 
– šatny volejbalistů, šatny tenistů a technickou místnost, kde 
budou zároveň uskladněny tělocvičné pomůcky ZŠ.
 Objekt navrhujeme obložit dřevem, doporučujeme 
například modřín či akát, které v exteriéru dlouho vydrží 
s minimální údržbou. Ze stejného materiálu by měly být 
i okenice, jimiž je možné objekt uzavřít zejména přes zimu, 
kdy bude využíván jen sporadicky.
 
 Místo bouraných starých kabin navrhujeme pro 
zázemí hřiště novou budovu, v níž bude také občerstvení. 
Zvláštní pozornost věnujeme fasádě, která je odolná proti 
vandalismu, a zároveň nenákladná na údržbu.
 Mimo provoz - se zavřenými dveřmi – tvoří 
povrch budovy souvislý obklad z opáleného dřeva, který je 
bezúdržbový a odolný proti rytí i sprejerství. Tento špinavý 
povrch za provozu překryjí otevřená vrata.
 Objekt je průchozí, hospoda se otevírá na hřiště 
i směrem k navrhovanému kempu. Ke hřišti je ale jeho terasa 
širší a slouží zároveň jako hlavní tribuna.

inspirace: průjezdná stodola je typickou součástí české 
venkovské krajiny (dole novostavba arch. Rajniše)

inspirace: venkovský klub v Greensboro (nahoře, Rural Studio) 
a bar na honětickém statku (dole, Prokš Přikryl architekti)



mimořádně odolné celodřevěné fasády - skrytá mořínová okenice, obklady z ohořelého dřeva s detailem kliky v opálených dveřích a barevné možnosi opalování

1

2 3

4

5

6 7 8 8

9 9

10 10

11

1 - WC pro diváky
2 - technická místnost
3 - sklad potravin
4 - WC pro invalidy
5 - bar
6 - sál
7 - šatna rozhodčích
8 - šatna
9 - umývárny
10 - WC pro personál
11 - sklad a garáž sekačky

schema dispozic novostavby zázemí fotbalového hřiště:

1

2

3

4

2

3

1

1 - sklad
2 - šatna
3 - umývárny a WC
4 - technická místnost

schema dispozic a demolic rekonstruovaného zázemí ohrazeného sportovního areálu

1 : 100

1 : 100



Hasičská zbrojnice

Možnosti umístění hasičské zbrojnice

 1. Podle finančních možností je dobré místo pro 
hasičskou zbrojnici s plnou vybaveností a dostatečným 
prostorem u fotbalového hřiště v jihozápadní části. Novostavba 
by navazovala na budovu šaten pro tenis a volejbal. Současně 
by byla spojena s novými fotbalovými kabinami, malou 
tribunou, prostorem pro občerstvení a zázemím pro údržbu 
hřiště. Výhodné je dobré napojení na příjezdovou cestu.

 2. Dočasným umístěním lehké montované stavby 
pro garáž by mohlo být místo v zahradě restaurace (současné 
umístění vagonu). Klubovna a zázemí by mohli být v části 
kulturního domu, která je navržena k pronájmu. K dispozici 
by byly také suterénní prostory. 

Mapa s variantami umístění hasičské zbrojnice

 3. Možná je rekonstrukce části současné hospody 
s umístěním hasičské zbrojnice v části bývalé jídelny a pošty 
v přízemí a části skladů v suterénu. V současné době jsou tyto 
části využity minimálně. Pro garáž je snížena úroveň podlahy 
na úroveň terénu a probourána východní stěna pro vjezd. 
Ostatní konstrukce zůstávají, základy budou v části garáže 
zpevněny. V garáži je místo na umístění velkého hasičského 
auta, malého auta a přídavných vozíků. Na sušení hadic může 
sloužit zvonice, která je vložena v místě současného vstupu. 
Nové je schodiště do suterénu, který je z části navržen jako 
dílna a sklad. Umístěny jsou zde šatny a sociální zázemí. 
Pro klubovnu hasičů a zároveň kancelář je vyčleněn prostor 
v místě bývalých kanceláří, kde je nově doplněno sociální 
zázemí. 

 Celá rekonstrukce se předpokládá po uplynutí 
ochranné lhůty pro dotaci na zateplení budovy, což by 
se mohlo slučovat s ukončením pronájmu farní stodoly pro 
hasiče.

 4. Jednou z možností je umístění garáží se zázemím 
u nového sběrného dvora v Modrém lomu. Nevýhodou tohoto 
řešení je odlehlost místa s velkou docházkovou vzdáleností 
jak pro hasiče, tak pro děti docházející do klubu.



inspirace - minimalistické zvoniceinspirace - soudobá hasičská zbrojnice inspirace - hasičská klubovna

Fotografie současné podoby fasád a interiéru objektu

Skica varianty rekonstrukce s novou zbrojnicí a zvonicí

inspirace - hospoda vedle hasičské zbrojnicePR
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Půdorysy varianty rekonstrukce kulturního domu

Skica varianty rekonstrukce kultruního domu



Křižovatka ulic Na Knížecí a Dr. Aksamita
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Křižovatce vévodí mostek přes potok, který teče do rokle V Rybářích V místě se setkává řada cest různé hierarchie

Fotografie současného stavu - křižovatka se zeširoka rozkládá ve zvlněném prostoru mnoha tváří

 Tématem k řešení je prostor křižovatky cest na Beroun, 
Srbsko a Koněprusy. Je to celkem vytížená křižovatka i díky 
provozu nákladních aut svážejících kamenivo z nedalekého 
lomu.  Předmětem úprav je celý prostor zkultivovat, zajistit 
bezpečnost přecházení a poskytnout přehlednost. Předně 
je nutné upravit podobu mostu. Návrh uvažuje novou 
dřevěnou lávku pro pěší jako součást stávajícího mostu. S tím 
se odstraní nevhodné duplikované zábradlí a nahradí se dřevě-
ným po obou stranách. Ideální bude podle finančních možností 
oprava celého mostu. Okolí mostu je upraveno s přístupem 
k vodnímu toku.
 Stěžejním místem se stává travnatá část uprostřed 
křižovatky, kde je odstraněn asfaltový povrch, nahrazen 
mlatovou cestou a vodní tok ponechán na povrchu. Prostor 
tak získá na kvalitě, poskytne příjemné zastavení turistům 
a cyklistům, kteří mohou v teplých dnech smočit nohu 
na oblázkovém dně potoka. Pro děti bude zajímavé přítomnost 

vodních hrátek jako jsou stavidlo, vodní šroub v této části nebo 
v části pod mostem. Předpokladem je zajištění čistoty vody 
bez odpadních přítoků. Nevhodné jehličnany jsou vykáceny 
a doplněn listnatý strom poskytující příjemný stín. Většina 
travnatých ploch je nahrazena květnatými loukami s místními 
rostlinami. Otázkou k řešení je umístění točny a zastávky 
autobusu, kdy současný prostor umožňuje použít pouze 
minimální normové poloměry pro otáčení autobusu. Vhodné 
by také bylo zvážit potřebu obyvatel o umístění zastávky.
 Upraveno je prostředí obchodu s potravinama, které 
postrádá určitou kulturnost. Vymezena jsou parkovací místa 
a travnaté plochy nahrazeny květinovou výsadbou. Pro tříděný 
odpad jsou navrženy polozapuštěné kontejnery. Podle možností 
bude dobré zlepšení sortimentu a rekonstrukce budovy. 
 Na prostor křižovatky navazuje prostranství před 
kulturním domem. Travnatá plocha podél hlavní silnice 
je postupně obnovena s podporou pestré květnaté louky. 

Možností je zásadní obnova s odstraněním trávy nebo postačí 
přizpůsobení sečení tak, aby vznikl prostor pro květnaté 
společenstva vyskytujících se v okolí. Upraveno je svahování 
u komunikace s řešením vsakování dešťové vody. Návrh 
uvažuje postupné odstranění jehličnanů. Doplněny jsou nízké 
izolační keře u terasy výletní restaurace tak, aby omezily 
prašnost a zároveň nebránily výhledu. 
 Navazujícím a zajímavým místem se stává 
stráňka s pěšinou pod bývalou trafikou, nyní infokioskem. 
Je zpřístupněn vodní tok, opraveny schody na konci pěšiny 
vyúsťující na chodník a doplněny schody k infokiosku. Vykáceny 
jsou nevhodné jehličnany, kultury stříbrných smrčků, výsadba 
keřů netypických druhů v této oblasti a náletové dřeviny. 
Naopak jsou podpořeny druhy místních bylin a květů z okolních 
luk a založena je pestrá louka poskytující barevnost po celé 
vegetační období. Je to další z míst vhodných k umístění 
plochy pestré autochtonní flóry.

inspirace - polozapuštěné kontejnery inspirace - dřevěné zábradlí inspirace - Kneippovy lázně inspirace - vodní hrátky inspirace - květnatá louka
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Čistička odpadních vod

 Cesta kolem čističky získává návrhem na významu, navrhujeme zde proto úpravy vedoucí k jejímu zprůchodnění a zkulturnění. Oplocení s 
průjezdnými branami je odstraněno a nahrazeno plaňkovým plotem, který je veden v minimální nutné délce a doplněn branou pouze ze severní strany. 
Uvolní se tak prostor pro cestu vedoucí k terasám a do centra obce - průjezd je při tom umožněn. Navrhujeme zde založit rybníčky k biologickému 
dočištění vody vytékající z čističky, která dnes degraduje celou oblast. Jeden rybník splňuje funkci primitivní kořenové čističky a druhý má dočišťovací 
funkci. Spojeny jsou kamennou hrází, po které vede cesta ke hradišti s vyhlídkou. Stráň s touto cestou je určena pro spásání. Vyčištěna je i malá 
studánka pod vyústěním rokle na jižní straně a  připravena na očekávání přítomnosti vody.

inspirace - plaňkový plot inspirace - hráz s poválkovým chodníkem inspirace - kořenové čističky

fotografie současného stavu - budova čističky a studánka v její blízkosti





Brána do Tetína - cesta podél vodopádu
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podoba údolí z roku 1949



návrh schodiště kolem vodopádu

inspirace - stabilizace koryta Lhoteckého potoka

fotografie současného stavu - vodopád, cesta ke hřbitovu, cesta pod vodopádem a propustek pod tratí

inspirace - Velké mechové jezírko inspirace - poválkový chodník inspirace - revitalizovaný potok v Domašíněinspirace - kovové schody

 Okolí vodopádu s cestou k řece je jedno z nejhezčích 
míst na Tetíně. Je to romantická krajina uvnitř obce. Cesta 
vede podél potoka, napojuje se hned za čističkou a vyúsťuje 
u propustku pod tratí. Charakter krajiny udává bývalý lom Pod 
Hradem, který byl velmi diskutovaným tématem od počátku 
jeho otevření roku 1889 až do ukončení těžby roku 1923. V té 
době je výška stěny přibližně 33 metrů a závěrná stěna lomu 
se stává místem pro vodopád. Zásadní v otázce těžby se staly 
archeologické nálezy a jeskyně Turské maštale, která byla 
převážně odtěžena. Stejně tak byly rozebrány i zbytky hradu, 
kde poslední hranice byla určena 4 metry od věže.
 Hlavní myšlenkou je zpřístupnění celé cesty a možnění 
dobrého přístupu ke řece, podél které vede cesta z Berouna 
do Srbska. Jako jedno ze dvou míst přístupu na Tetín od řeky 

je tato cesta důležitým bodem pro podporu dostupnosti. Proto 
je zde také umístěna nová železniční zastávka na znamení, 
přímo u propustku. Součástí zastávky je také kolárna pro 
bezpečné uložení kol. Vodopád tak bude dostupný z Tetína 
i z tohoto směru.  
 V celém spodním úseku je navržena úprava cesty, 
která se momentálně střetává s tokem potoka. V dolní části, 
kde se držívá více vody, je umístěn poválkový chodník. 
Samotné řečiště potoka je zpevněno a doplněno ve větší 
svažitosti kaskádkami a protierozními přehrádkami. Podél 
cesty po levé straně potoka jsou prokácené stromy, převážně 
náletové dřeviny a rozšířena je tak skalní step na lomových 
stěnách. S tím se podpoří pohledová vazba se zříceninou 
hradu a vyhlídkou na tom místě. Stráně na svazích přiléhající 

ke hřbitovu jsou navrženy k postupnému kácení borovice 
černé a k obnově hodnotné krasové stepi, která je přínosná 
pro oblast přírodní rezervace Tetínských skal. Pročištěna je 
štola spojující lom s tratí, která sloužila pro nakládání kamene 
přímo na vagony. V současné době je její konec vylit betonem 
pro zamezení průchodnosti a naplněna odpadem pro její 
neobyvatelnost. Jelikož průchodnost není pravděpodobně 
možná, je tento otvor doplněn dřevěnou mříží, ale přístup 
je umožněn. U vyvýšeného vstupu, kde bývá ohniště, je 
umístěna lavička. Podél samotného vodopádu je navrženo 
prefabrikované roštové kovové schodiště, které je zakotveno 
do skal. Konstrukce je opřená o přitesanou skalní stěnu 
a připevněná kotvami. 
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 Navrhujeme dvě železniční 
zastávky. Jednu v směru do Prahy 
a jednu do Berouna. 

 Zastávka směrem do Prahy 
je menší, subtilní kovová konstrukce, 
probarvena do tmavě šedivého 
odstínu, která ukončuje betonové 
nástupiště v celé jeho šířce. Jedna 
stěna zastávky je perforovaná, druhá 
plná, jinak je zastávka otevřena do 
krajiny a podepíraná jenom v jednom 
rohu. Na tomto místě je umístěna 
informační tabule s jízdním řádem. 
Z perforované stěny vystupuje lavička 
ve formě zahnutého plechu. Přístup 
na nástupiště je zabezpečen pomocí 
ocelového schodiště za zastávkou. 
Kolem nástupiště doporučujeme upravit 
terén a zpřístupnit ho i štěrkovou 
pěšinou vedoucí od paty železničního 
valu nahoru k perónu. 

 Zastávka směrem do Berouna 
je stejná kovová konstrukce, jen o něco 
větší, rozšířená o místo pro odkládání 
kol. Na kovové stěně za stojanem na 
kola je perforováno kolo, díky čemuž 
kolemjdoucí vědí, k čemu slouží. 
Toho mohou využít hlavně cyklisti, 
kteří projíždějí kolem železnice po 
cyklostezce. Zastaví se u zastávky, 
zamknou si své kolo a mohou navštívit 
například Tetínsky vodopád. Přístup 
na nástupiště je kovovým schodištěm 
vedoucím přímo od cyklostezky na 
perón.

návrh železničné zastávky - směr Beroun

návrh železničné zastávky - směr Praha
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 Dopravní situace v obci je zatížena svážením kameniva z blízkého lomu. Především to 
má vliv na prašnost prostředí. Hodně zatížená je ulice Župní, Dr. Aksamita a na ni navazující ulice 
Na Knížecí. Volba vhodného povrchu a doplňkové zeleně sníží hladiny hluku i prachu a zpříjemní 
pohyb po komunikacích. V ulicích je zvolen profil komunikace tak, aby umožnil bezpečnější 
pohyb chodců a zároveň došlo ke zklidnění dopravy. Doplněny jsou chodníky a zeleň. 
 V historickém jádru obce je nutné volit odpovídající povrchy komunikací. Štětové nebo 
kamenné v ulici V Rybářích, mlatové v ulici Ve Mlýně. Mlatové cesty jsou konstruovány jako 
sypané plochy z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí, které se následně mechanicky 
hutní. Naprosto nevhodné je zde použití asfaltu, který je vzhledově rušivý a neumožňuje 
vsakování vody.
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inspirace - nová zástavba inspirace - dřevěný obklad

Pro zhotovení územního plánu obce je potřeba stanovit hranice zastavitelnosti, které budou konečné a definují tak maximální možné rozšíření obce. Tetín nemá potřebu se více rozšiřovat a ani by 
to nebylo vhodné více zasahovat do přilehlé krajiny. K nové výstavbě se nabízí pouze část pozemků Pod Ajskou, které jsou již z větší části zastavěné. Doplnit lze severní část podél liniové zeleně. V 
současné době jsou již v jednání o zastavěnosti pozemky Na Dílech, směrem k Srbsku. Kapacitně by se jednalo maximálně o  deset parcel pro rodinné domy. Jednou nevýhodou v těchto lokalitách 
je vznik jednostranné komunikace. Novou zástavbu je také možné doplnit v ulici Ve Hrobích. Dále je v podstatě možnost pouze menší zahuštění a doplnění zástavby uvnitř obce. Jsou to většinou 
větší pozemky sloužící jako soukromé zahrady. Poněkud specifický je pozemek na konci obce směrem na Beroun, který je v příkrém svahu a je zároveň součástí PR Tetínské skály. Do katastru 
obce také patří oblast Koda, která další rozšíření neumožňuje. Stejně tak se hranice zastavitelnosti nebude měnit v části obce U Rozvodny a Koledník.

současný stav lokalit Pod Ajskou, Na dílech, Ve hrobích
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