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MÍSTO  

Parcela stavby se nachází v západní části města Žďár nad Sázavou. Pozemek leží 

na pomezí dvou druhů zástavby. Na jedné straně sídliště Stalingrad - čtvrť, která 

vznikla jako obytné zázemí pro zaměstnance nově vzniklých strojíren a sléváren 

ŽĎAS v 50. letech 20. století. Charakter čtvrti utváří zejména cihlové domy ve stylu 

socialistického realismu. Dnes slouží malometrážní byty převážně nepřizpůsobivým 

občanům a na čtvrť je tak vržena "špatná" pověst.  

Na straně druhé pak stojí nová zástavba, převážně rodinných domů ve stylu satelitu. 

Tato část se v současné době stále rozšiřuje a je zde plánována další výstavba.  

Potenciálem a příležitostí pro nově vznikající komunitní centrum spojení a provázání 

dvou světů na jejichž hranici leží. Částečné smazání rozdílů ve vnímání rozlišností 

mezi obyvateli může přispět celkovému dojmu čtvrti. Zajištění aktivit pro všechny 

zájmové skupiny v území.  

STAVEBNÍ PROGRAM  

Cílem projektu je vytvoření polyfunkčního komunitního městského centra, s 

provozním a administrativním zázemím. Na základě konkrétního záměru zadavatele 

byl sestaven stavební program jednotlivých provozů komunitního centra. Hlavní 

funkční celky objektu jsou Komunitní centrum a Denní centrum pro děti a mládež, 

doplněny o Klub v 9, Ředitelství sociálních služeb a Jesle.  

Komunitní centrum je určeno pro dospělé, hlavní zájmovou skupinou je zejména 

romská komunita žijící v přilehlém Stalingradu. Působnost je však otevřená a je zde 

pravděpodobný přesah k dalším komunitám a scházení lidí. Počítá se i s možností 

pronajímání prostoru pro soukromé účely. Tím by také mohla být zajištěna finanční 

podpora pro fungování celého objektu.  

Denní centrum pro děti a mládež slouží jako nízkoprahové centrum pro děti, které 

vyrůstají v problematických podmínkách. Tato funkce v objektu momentálně funguje, 

denně sem dochází až ke 30 dětem. Náplní pro děti je zde jak zábava, tak i pomoc s 

úkoly, směřování k samostatnosti, učení různým dovednostem, např. vaření apod.  

Klub v 9 zajišťuje poradenství pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kombinaci s 

mentálním postižením. Klub v 9 v objektu v současné době také funguje. Denně sem 
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přichází mezi 4 - 12 klienty, za některými klienty dochází terénní pracovníci domů. 

Věkový průměr klientů se pohybuje kolem 40 let. Úkolem Klubu v 9 je poskytovat 

klientům poradenství jak v otázkách úřadů či nákupů, tak i pomoc s vařením či 

hledáním práce. Klub nabízí individuální, ale i společné aktivity pro klienty.  

Ředitelství sociálních služeb má vytvořit administrativní zázemí v této oblasti pro 

Žďár nad Sázavou. Požadavkem města jsou prostory kancelářských pracovišť, 

jednací místnosti a potřebného zázemí.  

Jesle doplňují všechny tyto funkční celky. V plánu je třída pro cca 12 dětí s 

odpovídajícím zázemím a vymezenou částí zahrady.  

STÁVAJÍCÍ STAV 

Fotodokumentace stávajícího stavu zachycuje, jaký je objekt v současnosti. Z větší 

části nevyužívané prostory působí až depresivním dojmem. Využívaná část je 

stísněná, prostorově nepříliš dostačující, zmatečná. Hezkým momentem je výhled ze 

severní chodby na Santiniho Zelenou Horu.  

Stávající dispozici domu lze vystihnout jediným slovem - zmatek. Do objektu je 

možné vejít celkem asi 8 vstupy, přičemž bezbariérovost je silně v oslabení. 

Jednotlivé části objektu jsou propojeny vnitřkem, ale vzhledem k tomu, že část 

objektu není v současné době využívána, není toto propojení příliš aktuální. Při 

prohlídce se tedy člověk proplétá spletitou strukturou malých místností a neustále 

přechází venkovním prostorem do jiných částí objektu. Pořádek v celém vnitřním 

uspořádání jsem si v hlavě udělala až po důkladném prostudování výkresů.  

Objekt je zděnou stavbou z 60. let 20. století. Stavba je tvořena třemi hlavními 

objemy s jasným konstrukčním systémem, které jsou doplněny o pozdější přístavky.  

BOURACÍ PRÁCE  

V začátcích uvažování nad mou diplomovou prací jsem se snažila najít DNA stavby - 

nosnou myšlenku, která do ní byla vložena a je možné na ni navázat. Základem této 

myšlenky je zajisté nosná podstata objektu. Při zpracování bouracích prací jsem bylo 

mou snahou očistit stavbu od nenosných příček a dostat se tedy k základní nosné 

konstrukci objektu.  
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Před zpracováním projektu nebyl proveden stavebně technický průzkum. Veškeré 

předpoklady vycházejí z dokumentace poskytnuté zadavatelem a návštěvy na místě. 

Není tedy znám přesný stavebně konstrukční stav objektu. Ten by bylo nutné v 

případě dalších prací ověřit a provést posouzení stávajících nosných konstrukcí.  

KONCEPT 

Základní myšlenkou návrhu bylo zachovat DNA stavby, podpořit ho a rozšiřovat 

stavbu v duchu myšlenky, která již do stavby byla vložena. Podstata stavby je 

tvořena dvěma jednopodlažními hmotami a střední převýšenou hmotou. Mým cílem 

je tuto střední hmotu posílit a vytvořit v území komunitní centrum jako orientační bod, 

dominantu, která si říká o pozornost.  

Základní prvkem je tedy zvýšení střední hmoty. V převýšené části je navržen 

multifunkční komunitní sál jako hlavní prvek objektu, který slouží jak pro potřeby 

jednotlivých provozů, tak i pro možné akce veřejnosti či pro soukromé účely. 

Převýšená část střední hmoty je pak sjednocena i materiálově. Dům je tedy tvořen 

linií a na ní posazenou bednou.  

NÁVRH  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  

Návrh zachovává současnou hodnotu domu obklopeného zahradou. Tato myšlenka 

jde ruku v ruce s provozem stavby. Komunitní dům, centrum v zahradě, které 

poskytuje spoustu místa pro venkovní vyžití návštěvníků. Pozemek je rozdělen do 

dvou hlavních částí - na severní straně provozní část zajišťující parkování pro 

návštěvníky a klidovou zónu pro zaměstnance Ředitelství sociálních služeb. Jižní 

část pozemku je vymezena jako pobytová zahrada. Hlavním prvkem pobytové části 

je veřejný prostor před hlavní hmotou komunitního a dětského centra. Tato otevřená 

část zahrady vytváří propojení komunitního centra z okolí a zapojuje jen do 

organismu čtvrti tím, že posedět v zahradě může každý.  Na něj navazují plochy pro 

umístění dětského hřiště a plocha s workoutovými prvky. Celá zahrada bude po 

obvodu vymezena převážně živými ploty. V jižní části jsou vzhledem k povaze 

provozů vymezeny laťkovým plotem dvě soukromé zahrádky pro jesle a Klub v 9.  
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

Dispoziční řešení vychází z podélného konstrukčního systému stavby a reaguje na 

orientaci objektu ke světovým stranám. Navazuje také na koncepci zahrady - severní 

část = provozní, jižní část = pobytová a doplňuje ji. Jednotlivé hmoty objektu jsou 

rozděleny střední chodbou na pás obytných místností - jižní strana otevřená do 

zahrady a pás potřebného provozního zázemí. Reakcí na charakter prostor je 

hloubka těchto pásu - mělké = zázemí, hlubší = obytné prostory. Obytné místnosti 

jsou tvořeny zejména sály, dílnami či klubovnami a je možnost je vzájemně propojit. 

Vstupy do jednotlivých hmot jsou řešeny zasunutím závětří a na něj navazující 

prosklený vstup.  

FASÁDY 

Členění fasád a rozmístění otvorů vychází ze stávajícího stavu. Severní fasáda 

pracuje se zužováním stávajícího modulu otvoru, okenní otvory na ostatních 

fasádách zůstávají ve stávajícím modulu. Fasáda je rozdělena na dvě části. Spodní 

tektoničtější pás s okny bez parapetu, která je omítnutá. Do ní je zakousnuta 

převýšená část střední hmoty obložená dřevěným obkladem z modřínových prken ve 

svislém směru. Tato kompaktní hmota přiznává okenní otvory pouze větším 

rozestupem prken v obkladu.  

BEZBARIÉROVOST 

Současný stav neumožňuje do většiny částí objektu bezbariérový přístup. Tato 

skutečnost je řešena terénními úpravami či návrhem šikmé rampy v místě, kde je 

terénní skok příliš velký. Ve střední 3podlažní hmotě je pro zajištění bezbariérovosti 

navržen výtah. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  

Stavba je očištěna od přístavků, které byly pravděpodobně realizovány v průběhu její 

existence. U hlavní dvoupodlažní hmoty je navržena nástavba, nutná kvůli zvětšení 

vnitřních prostor, které požadované provozy potřebují . Vzhledem k charakteru půd 

na Vysočině lze předpokládat, že únosnost základové půdy je pro tento zásah 

dostatečná. Podrobný průzkum však nebyl pro účely této práce proveden.  
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Nástavba bude vyzděna z keramických tvárnic. Konstrukce stávající stavby 

neodpovídá dnešním parametrům z hlediska energetické náročnosti budov. Proto se 

při rekonstrukci počítá také s celkovým zateplením objektu - fasád, střech i podlah na 

terénu. Důležité je také ověření stavu hydroizolací a jejich kvalitní provedení znovu. 

Konkrétní skladby konstrukcí jsou uvedeny v přiložených technických detailech.  
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BILANCE PLOCH A OBJEMŮ 

Plocha pozemku        4600 m2 

Zastavěná plocha stavby - stávající    878 m2 

Zastavěná plocha stavby - návrh     812 m2 

 

Hrubá podlažní plocha - stávající     1158 m2 

Hrubá podlažní plocha bourané stavby    108 m2 

Hrubá podlažní plocha rekonstrukce    1102 m2 

Hrubá podlažní plocha - nástavba    290 m2 

Celková podlažní plocha - návrh     1392 m2 

 

Obestavěný prostor - stávající      4590 m3 

Obestavěný prostor - bourané stavby    584 m3 

Obestavěný prostor - rekonstrukce     3976 m3 

Obestavěný prostor - nástavba     1189 m3 

Celkový obestavěný prostor - návrh    5165 m3 

 

Předpokládaná cena bouraných staveb (750 Kč/m3)  438 000 Kč 

Předpokládaná cena rekonstrukce (6000 Kč/m3)  23 856 000 Kč 

Předpokládaná cena nástavby (5500n Kč/m3)   6 539 500 Kč  

Celková předpokládaná cena     30 833 500 Kč 

 

Počet parkovacích míst      27/ z toho 2 pro osoby 

ZTP - ZTPP 

 

Plochy jednotlivých provozů 

Komunitní centrum        291 m2 

Dětské denní centrum      235 m2 

Ředitelství sociálních služeb     160 m2 

Klub v 9        266 m2 

Jesle         172 m2 
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