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II.   SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 

 

CÍLE NÁVRHU: 

Primárním cílem předkládané studie je stavba SCIENCE CENTRA v Českých Budějovicích.  
Budova je pojata jako neformální středisko vzdělávání regionálního charakteru, které se 
zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a nových technologii. Důraz je kladen zejména na 
interaktivní  pojetí celé expozice a možnosti si každou nabytou vědomost  prakticky 
vyzkoušet. Dalšími důležitými faktory v koncepci budovy je snížení energetické spotřeby 
stavby a nároku na počty zaměstnanců za pomoci vysoké automatizace řízení provozních 
procesů.  Výsledný tvar objektu navazuje na hmotovou podstatu a geometrii svého 
bezprostředního okolí.  

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ: 

Rozvojová lokalita se nachází v severozápadní části města České Budějovice mezi dvěma 
obytnými sídlišti v městském obvodu Čtyři Dvory. Lokalitu tvoří areál bývalých vojenských 
kasáren a vojenského cvičiště o celkové rozloze 50 ha, z nichž přibližně 18 ha připadá na 
plochu bývalých kasáren. Území  bylo původně využíváno pro potřeby armády, po roce 1990 
byl však areál postupně vojskem opouštěn a celkově chátral. Území je dnes po celkové 
asanaci a postupně se přistupuje k jeho revitalizaci a postupnému zastvování. Uvažovaná 
lokace se nachází v severní části rozvojové lokality "ČTYŘI DVORY".  

Přímá dostupnost centra města a poloha mezi dvěma velkými sídlišti je předpokladem pro 
vznik nového společensko-vědního centra regionu. Cílová oblast je sevřena mezi dvě největší 
koncentrace obyvatel města. Mezi sídlištěm Máj bezprostředně přiléhajícím z jihu a 
vzdálenějším sídlištěm Šumava od západu. Ze severní strany k cílovému území pomalu 
doléhá rapidně se rozrůstající satelitní čtvrť Zavadilka.  

Přiléhající sídliště trpí svým klasickým neduhem -nedostatečnou občanskou vybaveností a 
takřka naprostou absencí budov sloužících pro rekreační vzdělávání. Nově vzniklá struktura 
tedy logicky musí do jisté míry všechny tyto nedostatkysuplovat. Blízkost příměstské krajiny v 
dostupné pěší vzdálenosti nabízí obyvatelům kvalitní životní prostředí a zázemí pro rekreaci. 
Území disponuje díky své strategické poloze značným rozvojovým potenciálem, který  je 
zatím zcela nevyužitý. Lokalita je velmi dobře dopravně obsloužena, je napojena na silnici E 
49 směr Plzeň, Praha. V území je dostupná stávající síť MHD, chybí však technická 



infrastruktura. V rámci urbanistické studie je navíc navržena nová dvojice zastávek na ulici E. 
Rošického. Nejvzdálenějším bodem vůči této zastávce v zájmovém území je navrhovaná 
budova science centra. Vzdálenost mezi budovou a zastávkou je 185 metrů a navrhovaný 
objekt je tak stále dobře napojen na strukturu mhd.  

Funkce území je dána schváleným ÚPnM České Budějovice. Dalšími limitujícími faktory jsou 
PLOCHY PTAČÍ REZERVACE a plochy NATRUA 2000 (reaspektive její ochrnné pásmo) které 
území výrazně "seřezávají".Cílové území se nachází na rozsáhlé území dvou městských 
makrobloků. Cílový stavební pozemek pak zaujímá plochu 3230 m2 po odečtení všech 
limitujících faktorů (viz grafická příloha situace 1:1000). 

URBANISTICKÁ STRUKTURA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ                
V rámci urbanistické studie zájmového území jsou kromě řešeného SICENCE CENTRA 
lokalizovány další čtyři budovy a řada menších objektů.  

SPORTOVNÍ HALA (světle žlutá-grafická příloha situace 1:1000) 

Hala poskytuje hlediště pro 2822 diváků, 22 novinářů a 49 VIP hostů. Parametry hracího pole 
poskytují vysokou vyriabiltu provozu od zápasů na pozemní hokej až po koncerty. V úrovni 
druhého nadzemního podlaží je budova propojena se sousední budovou fitness centra ve 
ktereé jsou lokalizovány šatny všech sportovních oddílů i vedení jednotlivých spolků či 
managmentu haly. 

TRŽNICE (bílá-grafická příloha situace 1:1000) 

Čtyřlodní hala tržnice poskytuje celkem 37 prodejních “kojí” a šest samostatných obchodů. 
Tyto obchody jsou orientovány směrem k hlavní průchozí komunikaci objektem. Tato 
komukace je otevřena po 24 hodin deně . Samotná tržnice se pak dá v požadovanou dobu 
uzavřít a nenarušovat tak provoz obchodů či průchodu budovou. Ve druhém nadzemním 
podlaží jsou situovány obchody sobčestvením s masivní terasou. velkou část střechy tržnice 
tvoří zelená střecha skalka, pod touto skalkou jsou instalovány zásobníky jímající dešťovou 
vodu, která je dále používána v rámci tržnice 

FITNESS CENTRUM/ZÁZEMÍ HALA (světle hnědá-grafická příloha situace 1:1000) 
Železobetonový skelet této multifunkční budovy slouží zejména jako zázemí přilehlé 
sportovní haly. V přízemí nalezneme fitness centrum a přístup do šaten sportovní haly, 
kteréjsou lokalizovány ve druhém patře budovy. Vstupní prostor do šaten je přímo napojen 
na parkoviště autobusů. Díky situování parkoviště pro autobusy pod hmotou budovy je 
většina hmoty následných pater uložena na sloupech a masivních příhradových konstrukcích 
jež tuto hmotu vynášejí.  
 

LÉKAŘSKÝ DŮM (světle modrá-grafická příloha situace 1:1000) 
Dům je řešen jako komplexní zdravotnické zařízení soukromého typu se zaměřením velké množství 

poskytovaných služeb na malé ploše. Budova není koncipována na operační zákroky nemocničního 

rázu či na dlouhodobý pobyt pacinetu na lůžkových oděleních. 

 



PARKOVÁNÍ                     

Celkově parkování zaujímá dvě podzemí podlaží na kterých poskytuje 885 parkvacích míst 

pro osobní automobily a 28 parkovacích míst pro invalidy. V prvním podzemním podlaží se 

nachází 496 parkovacích míst. Na povrchu se nachází dalších 36 parkovacích míst. Celkově 

tak v území nalezneme 942 parkovacích míst pro osobní automobily a osm parkovacíh míst 

pro autobusy. Normové požadavky na parkování od jednotlivých budov jsou splněny a 

celkově parkoviště poskytuje ještě 9% parkovacích ploch nad požadovaný limit.Z celkového 

počtu parkovacích ploch je pro potřeby SCIENCE CENTRA alokováno 66 parkovacích míst v 

podzemních garážích a 6 míst v pohotovostním stání na povrchu. Dále jsou vyhrazena čtyři 

invalidní stání (vždy v blízkosti výstupu) a 11 parkovacích stání pro zaměstnance a hosty 

SCIENCE CENTRA. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ EXPOZIC: 

Dispoziční řešení ploch expozice je tvořeno jako jeden ideový celek, který se proplétá 
celkovou plochou podlaží. Expozice je členěna podle jakési časové osy vývoje života a 
živočišných druhů. Jako dva extrémy tohoto časového rozpětí jsou na  ploše parteru 
umístěny dvě koule. Jenda obsahující v sobě expozici deštného pralesa-symbol jedinečnosti 
života. Ve druhé kouli nalezneme planetárium jako symbol času,vesmíru. Ideově však 
expozice začíná již prvním podzemním podlaží na začátku vývoje druhů. Nalezneme zde tak 
expozici se dvěma velkoplošnými akvárii a jedním velkoplošným terráriem pro plazy a 
obojživelníky. Postupně tak návštěvník stoupá od prehistorie přes rampu situovanou v  kouli 
s deštným pralesem k expozici  v 2.NP. Tam se návštěvník seznámí se základní Darwinovou 
teorii o vývoji druhů. Expozice ve druhém patře je tak pojata jako časová osa jejíž konce jsou 
umístěny na opačných stranách objektu propojená zavěšenou lávkou. Přes rampu deštného 
pralesa pak návštěvník pokračuje do 3. patra které je zaměřeno na svět rostli a 
environmentální výchovu. Expozice 4. Patra je pak zaměřena na obory lidské genetiky a 
augmentace . V prostoru 4 patra je také situována hlavní serverová místnost adaptabilní 
neuronové sítě, která řídí většinu provozních procesů domu. Poslední patro objektu je pak 
zasvěceno přednáškovým místnostem a kancelářským prostorům.  

 

ARCHITEKTONICKÁ FORMA: 

Architektonicky studie  navazuje na výraz budov lokalizovaných v bezprostřední  urbanistické 
struktuře a dotváří  celkovou proporci území.  Edukativní záměr je propsán i do 
konstrukčního řešení a všechny konstrukce jsou tak viditelné. Technické rozvody mají jasné 
barevné schéma a jsou také přiznané. Záměr je to aby každý návštevník kromě dojmů z 
expozice získal i jakousi další, na první pohled skrytou, expozici  architektonicky-
konstrukčních principů.  Samotná  architektonická forma je pak bstrahovaná na jasně 
definovatelnou podstatu základních ploch. Přechodem mezi dvěma konstrukčními systémy je 
pak dosaženo cílového architektonického výrazu jakýchsi dvou budov které do sebe narážejí 
a vzájemně se prolínají. Jedna část budovy je odlehčena předsazenou skleněnou fasádou, 
kterou ořezává linie. Tato linie primárně vychází z prostorových nároků daných vnitřní 
strukturou budovy. A to zejména polohou a poloměry dvou masivních koulí. Tyto interiérové 



koule jsou nedílnou součástí expozice a jako takové tvoří vlastní konstrukční subsystém, jež 
se propisuje do celkové vizuality objektu. Ideově je tato linie odvozena od tvaru křídel 
plachtících ptáků, kteří jsou díky bezprostřední poloze rezervace nedílnou součástí území. 
Směrem od rezervace budova postupně nabývá na hmotnosti až se nakonec postaví svou 
druhou netransparentní fasádou vůči civilizaci. Tato druhá přiléhající hmota je jakýmsi 
protikladem oproti odlehčené zadní linii. Jde o ideové spojení kdy se organická příroda 
potkává se strojovým světem lidí plného ostrých linii a tvarové dominance. Tato masivní 
vizuálně betonová plocha je proto odlehčena vertikální  hydroponickou zelenou fasádou-
ideově příroda si bere zpět co jí lidská technika vzala. Dalším záměrem převýšení budovy 
směrem k tělesu silničního městského okruhu bylo vymezení se oproti hlavní vertikále území 
jež je situována poblíž objektu.  Spolu tak tyto dvě budovy vytváří jakýsi efekt brány do 
zeleného portálu . Samotná budova SCIENCE CENTRA tento efekt navíc zdvojuje proříznutím 
tělesa pěší komunikace napříč budovou. NA tuto komunikace je bezprostředně navázán 
venkovní amfiteátr s  kapacitou 96 sedících. Tento podsunutý tvar pod samotnou hlavní 
hmotu budovy tak spolu s okny tříští onu masivní civilizační zeď. Minimalizace oken ve 
fasádě blízko okruhu má také čistě praktický-protihlukový charakter. Na tvar přední části 
budovy a na její  půdorysný přechod  z trojúhelníku do lichoběžníku měla také vliv orientace 
ke světovým stranám a požadavek na to, aby byl objekt co nejméně zastíněn a naopak po 
celý den chytal co nejvíce jihozápadního světla. Materiálové řešení bylo pojato čistě 
utilitárně (viz-grafická příloha pohledy) kombinací skla se zelnou fasádo či střechou a 
betonovou stěrkou se dvěma odstíny šedi, které opticky vymezují dva hlavní tvary jež tvoří 
hlavní vizualitu přední části budovy. 

  

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: 

Hlavní část objektu je založen na základové desce tl. 600 mm.  Půdorysně předsazený tvar amfiteátru 
je z jedné třetiny podsklepen na úrovni založení hlavního objetku. Zbytek stavby je však založen v jiné 
výškové hladině a je založen na železobetonové desce  tl.450mm.  Malá část půdorysu je také 
nepodsklepená a je založena na základových pasech šířky 650mm spodní hrana základu je v 
nezámrzné hloubce 1800 mm. Sloup a pilíř které nesou vykonzolovanou  hmotu 3-5 N.P. jsou 
založeny na masivních železobetonových patkách.                   
Celkově je objekt pojat jako kombinace několika konstručních systémů. V prvním podzemním podlaží 
nalezneme kombinace stěnového a skeletového systému. V nadzemních patrech je pak objekt členěn 
na dva konstrukční celky. NA konstrukční celek hala a konstrukční celek budova.  V místě setkání 
těchto dvou systému je dilatace na celou výšku budovy a objekt je tak rozdělen na DH-DILATAČNÍ 
CELEK HALA a DB-DILATAČNÍ CELEK BUDOVA. V místě dilatace je tedy zdvojena konstrukce a přidán 
jeden příhradový nosník (ND).  

KONSTRUKCE HALY                        
Hlavním nosným systémem konstrukčního celku haly jsou prostorové příhradové rámy (RK) jež nesou 
konstrukci zakřivené střechy střechy. Na tšchto rámech také částečně spočívý váha zavěšenáé lávky. 
Rámy jsou od sebe osově vzdáleny 6 m, maximální rozpon rámu je 24 m a minimální 7,2 m. Celá 
rámová konstrukce je zavětrována (ztužena) tyčovými profily (Z) o průměru 100mm.  

V prostoru Haly se nacházejí také dvě koule které jsou konstruovány jako vlastní konstrukční 
subsystém:                            
KOULE (KS) má v průměru 19,6 metru a je konstruována pomocí principu Fullerovy Geodetické 



kopule. Kdy nosný trojúhelný rám tvoří profily 100x300mm zasklené bezpečnostním sklem Conex 
Stratobel. Uvnitř kopule se nachízí spirálové schodiště, které je neseno soustavou sloupů o průněru 
300mm. Do konstrukčního tvaru také pronikají dvě lávky-napojení na 2 .a 3. podlaží. 
Železobetonovou desku lávky tl.150mm nese příhradový nosní  (T) tl. pásnice 150mm( v příčném řezu  
je nosník trojstěnný-trojúhelnýplášť kopule a trojúhelný příhradový nosník tak při správném výpočtu 
kladení fasády nebudou vůči sobš v náročnš řešitelném teatilu, protože výška příhradoviny a rozměr 
segmetu jsou stejné) Nosník (T) je kotven do nosníku (NP) s možností půdorysného posunu. 

KOULE (KT) má v pruměru 16 metrů a její nosnou konstrukci tvoří trubková ohýbaná trubková 
konstrukce. Průměr trubky je 300mm. Na tuto konstrukci je následně osazen vnější plášť z 
hliníkových desek tl.1,5mm a zavěšen podhled pro planetárium.  

KONSTRUKCE BUDOVY                           
Hlavním nosný sytém budovy tvoří železobetonová stěna (SN) tl.240mm, do které jsou uloženy 
příhradové nosníky (N). Nosníky jsou 1,2 m vysoké a nesou hmotu patrových železobetonových desek 
tl. 170mm. V místě kde  příhradové nosníky dobíhají do prostoru schodiště a výtahu je instalována 
výměna. Nosníky jsou od sebe osově vzdáleny 3m a jeich průměrná délka nepřesáhne14,5 metru. 
Protože však není půdorysný tvar patra lineární, ale směrem k hale nabyde její šířku musí se zvětšit i 
příhradovina jež desku vynáší. Proto jsou na konci patrové desky unístěny příhradové nosníky (NP). 
Tyto nosníky jsou posunuy vůči poloze desky tak, že jdolní pásnice je zarovnána s linii nižších nosníku 
(N) a nad deskou vtvářejí konstrukci zábradlí. Vzhledem k jiné konstrukční výšce 5.podlaží je v rímci 
otimalizace tvaru i přitížení nosníku od atiky příhradovina zvětšena na rozpon více jak jednoho patra. 
Veškeré betonové plochy stěn jsou zaizolovány 180mm tepelné izolace a povrchovou úpravu v 
imitaci pohledového betonu pak tvoří betonová stěrka 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1801

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1903

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3870

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1530

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 5400

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20884

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5580

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 26464

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (5500,-kč/1m3)    145 552 000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP PLOCHY EXPOZIC 2193,8

HPP PRODEJNí PLOCHY 102,6

HPP PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY A KLUBOVNY 386

HPP PLOCHY KANCELÁŘÍ 187,9

HPP PLOCHY ZÁZEMÍ 560

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0

UŽITNÁ HPP CELKEM 3428,3

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 0

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 72/4


