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Město Žd'ár nad Sázavou se v současnosti snaží stanovit vizi dlouhodobé strategie rozvoje města,

k čemuž má přispět také relativně nouý institut městského architekta. S jeho pomocí bylo sestaveno

zadání, na základě kterého navrhovali studenti vrámci předchozího modulového atelieru koncept

strategie rozvoje města. Součástí této strategie bylo také začlenění tří stavebních záměrů se sociální

funkcí (domov pro seniory, azylovy dům, sborový dům).

Cílem práce je definování vize pro fungování stavby či souboru staveb pro jednu z těchto typologií,

včetně volby vhodného umístění v zástavbě, s důrazem na vytvoření kvalitního veřejného prostoru,

a to při využití aktuálních poznatků a trendů, majících vliv na typologie stavby.
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Průvodní zpráva 
Předmětem diplomové práce je návrh komunitního centra ve Žďáře nad Sázavou. 

 

Město Žďár 
Žďár nad Sázavou se nachází v prostředí Vysočiny, a to je do značné míry určující 

pro jeho charakter. Poloha města mimo hlavní tranzitní trasy jeho vzdálenost od 

metropolí a nižší počet pracovních příležitostí způsobuje pokles počtu obyvatel 

města. V současné době město hledá strategie, jak tomuto poklesu zabránit.  

Historie města 
Historie města je dlouhá a její počátky sahají až do 13. století. V průběhu času se 

poloha samotného města několikrát změnila. V prvopočátku vznikla osada 

v sousedství cisterciáckého kláštera, později se přesunula do lokality nazývané 

Klafar, a později se jádro města posunulo do současné lokality.  Nejvýznamnější 

historickou událostí je však poválečné založení strojírenského podniku Žďas. S jeho 

vznikem je totiž spojen několikanásobný populační růst Žďáru, a tato událost má také 

bezprostřední vliv na lokalitu k výstavbě komunitního centra uvažovanou v tomto 

projektu.  Posun hospodářství směrem ke službám a s tím související odklon od 

těžkého průmyslu je také jednou z příčin ekonomické a sociální situace ve městě.  

Sídliště Stalingrad  
Na sídlišti Stalingrad se nachází Původní objekt jeslí, který je v tomto projektu 

zamýšlen k přestavbě na komunitní centrum.  Sídliště vzniklo nedlouho po založení 

továrny Žďas.  Bylo určeno pro zaměstnance, a nachází se zde především 

malometrážní byty. Část bytových domu byla vybudována jako takzvané svobodárny. 

Nízká poptávka po malých bytech a tzv. obchod s chudobou kdy majitelé nemovitostí 

využívají štědrých státních dotací na ubytování pro sociálně slabé způsobili, že se ze 

Stalingradu stala oblast se sociálními problémy.  

 



Objekt bývalých jeslí  
Objekt bývalých jeslí, který byl městem navržen k přestavbě na komunitní centrum se 

nachází na rozhraní dvou urbanistických celků. Jedním je již zmiňované sídliště, a 

druhým porevoluční zástavba rodinných domů v lokalitě zvané Klafar. Jedná se o 

dvoupodlažní částečně podsklepený objekt. Dům je orientován severo-jižním 

směrem.  V současné době je využívána větší část objektu. V jedné z přízemních 

částí se nachází tzv. nízkoprahové centrum pro děti převážně romského původu kde 

je jim poskytována pomoc při vzdělávání ale i volnočasové aktivity. Provoz dětského 

centra bude po přestavbě zachován a bude fungovat v rámci komunitního centra.  

V druhém nadzemním podlaží objektu se nachází denní centrum pro osoby s lehkým 

mentálním postižením, které provozuje oblastní charita.  Rovněž jeho provoz bude 

zachován v rámci komunitního centra. 

 

Zhodnocení potenciálu objektu 
Původní objekt je v relativně dobém stavebně technickém stavu, bez zjevných 

statických poruch, a proto je vhodný k rekonstrukci. Jeho architektonické a provozně-

dispoziční řešení je však v důsledku postupného dobudovávání velmi chaotické. 

Umístění objektu na terén, který se mírně svažuje severozápadním směrem, je 

nešťastné, neboť neumožňuje přímý kontakt pobytových místností se zahradou. 

Rozlehlá zahrada je největší hodnotou domu. Velkým potenciálem domu je také jeho 

poloha. Pozemek je ze třech stran lemován ulicemi, což umožňuje vytvořit vícero 

oddělených vstupů pro jednotlivé funkce v rámci komunitního centra. Poloha domu 

na rozhraní dvou urbanistických celků, dvou odlišných sociálních skupin, vybízí 

k vytvoření místa pro setkávání, které by se mohlo stát katalyzátorem vzniku 

společné komunity.  V současné době totiž tyto dvě sociální skupiny žijí pouze vedle 

sebe, bez větších vzájemných interakcí v rámci společenského a kulturního života.  

Koncept 
Konceptem mého návrhu je odstranit nevhodné provozní a architektonické řešení 

objektu jeho očistěním od přístaveb a nově jej doplnit o prostory požadované 

uživateli. V hmotovém řešení jsem vycházel z geometrie původního objektu, jehož 

jednotlivé hmoty se skládají z různého počtu podobně velikých čtverců. Toto 

uspořádání se projevuje i v členění čelní fasády původního objektu. Po očištění 

zůstane zachována centrální dvoupodlažní hmota a čtvercový přízemní pavilon. Do 



těchto prostor umisťuji provozy dětské nízkoprahové centrum a samotné komunitní 

centrum. Tyto dva provozy jsou vzájemně propojeny, protože sdílí některé prostory. 

Klub pro mentálně postižené a dále pak nové prostory pro ředitelství sociálních 

služeb a malé jesle umisťuji do nových čtvercových pavilonů které jsou uspořádány 

kolem centrální hmoty. Pavilony mají extenzivní vegetační střechy kvůli tepelné 

stabilizaci objektu, které mají nahradit plochu odebranou zahradě. Centrální hmota 

komunitního centra je zvýšena, kvůli umístění společenského sálu do 2. nadzemního 

podlaží. Z předsálí je pak vytvořen přístup na jednu ze střech pavilonů, která tak složí 

jako terasa, zahrada komunitního centra. Hmoty mají vždy dvě fasády prosklené a 

dvě plné, každá z nich je má však orientovány odlišně, tak aby měla kontakt se 

zahradou ale zároveň jistou míru soukromí.  Vstupy jsou potom orientovány 

k veřejným prostorům umístěným ze severu nebo a z jihu které společně s hmotou 

objektu rozčleňují pozemek na několik zahrad. Okna původního objektu mají 

vybourané parapety. Formát oken přistavěných částí je v duchu původního objektu.  

Konstrukční a materiálové řešení 
Původní objekt je zděný z plných pálených cihel. Obvodové zdivo má tloušťku 450 

mm. Stropní konstrukce jsou z železobetonových panelů ukládaných na podélné 

nosné zdi. Strop nad částí 2. nadzemního podlaží je navrženo vybourat, obvodové 

zdivo nadezdít keramickými tvárnicemi a vytvořit novu stropní konstrukci 

z předpjatých železobetonových stropních panelů. Obvodové zdivo původního 

objektu bude opatřeno tepelnou izolací z EPS tloušťky 200 mm. Podlaha bude 

opatřena izolací z EPS v tl. 150 mm. Střecha nad 2. nadzemním podlažím je řešena 

jako plochá nepochozí s hydroizolací z folie z měkčeného PVC a tepelnou izolací 

z EPS v tl. 300 mm. Výplně okenních otvorů jsou částečně bezrámové zasklení 

pomocí sklolaminátových kompozitních profilů. Část jako otevíratelná okna 

v dřevěném rámu. Všechna okna jsou montována jako předsazená do roviny tepelné 

izolace.  

Přistavěné části jsou oddilatovány od původního objektu. Plné stěny jsou zděné 

z keramických tvarovek, prosklené fasády mají nosné sloupky z lepeného dřeva. 

Stropní konstrukce je řešena jako křížem armovaná železobetonová deska. 

Základová konstrukce je řešena pomocí základové desky kvůli eliminaci rozdílného 

sedání zeminy pod původní stavbou a nesednutou nově zastavěnou plochou. 

Střechy přístaveb jsou extenzivní vegetační se souvrstvím s hydroilzolační folii 



z mPVC a vegetační vrstvou v tloušťce 50 mm. Tloušťky tepelných izolací konstrukcí 

jsou stejné jako u rekonstruované původní části.  

Všechny fasády jsou omítané hlazenou omítkou v bílé barvě. Klempířské prvky jsou 

navrženy z titanzinkového ho ocelového plechu. 

Technická infrastruktura 

Vytápění objektu je řešeno pomocí dálkového přívodu tepla, tak jako u stávajícího 

objektu. Výměníková stanice je přesunuta do technické místnosti umístěné v objektu 

ředitelství sociálních služeb. Jednotlivé objekty mají vlastní technické místnosti pro 

umístění například vzduchotechnických jednotek. Objekt má navrženo nucené 

větrání s rekuperací tepla, rozvody vzduchotechniky jsou vedeny v podhledech pod 

stropní konstrukcí.  

Doprava v klidu  

Navržený počet nových parkovacích stání je 24, což odpovídá požadavku dle normy, 

z toho dvě stání jsou bezbariérová umístěná před hlavním vstupem do objektu.  

Parkování je navrženo podél komunikací, na pozemcích v majetku města.  

 

Bilance objemů a zastavěných ploch 

Zastavěná plocha původního objektu je 875 m2. Celková podlažní plocha původního 

objektu je 1153 m2. Podlažní plocha odstraňovaných částí staveb je 405 m2. Plocha 

přístaveb je 688 m2. Obestavěný prostor stavby je celkem 5013 m3.  

 

 


