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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

ÚVOD 

 

Předmět  diplomové práce vychází z konkrétního záměru města Žďáru nad 

Sázavou na rekonstrukci původního objektu mateřské školy při ulici Okružní na 

komunitní centrum. Diplomová práce navazuje na analytickou část předchozího 

semestru, která prověřila možnosti, rizika i potenciál města. 

Zásadním východiskem zadání je práce s existující stavbou – rekonstrukce a 

přístavba původního objektu mateřské školy. Oproti konvenční nové výstavbě „na 

zelené louce“ klade toto zadání důraz na využití stávajících hodnot, zahuštění a 

posílení stávajícího města jako protikladu soudobé kolonizace volné krajiny. 

Návrh stavební úpravy existující stavby je rovněž založen na vnímání kontinuity 

vývoje, zejména stavební podstaty stavby tak, aby se nově navržená „vrstva“ 

nestala popřením vrstev předchozích. Cílem projektu je vytvoření polyfunkčního 

komunitního městského centra, s provozním a administrativním zázemím.  

 

KONTEXT LOKALITY 

 

Objekt bývalé MŠ se v současné době nachází na pomezí dvou lokalit - sídliště 

Stalingrad a satelit Klafar I. Stalingrad byl vystavěn v 50. až 70. letech 20. stol. s 

příchodem první generace zaměstnanců Žďárských strojíren a sléváren ŽĎAS. 

Jedná se o nejstarší sídliště ve městě, které si dodnes zachovává svůj typický 

ráz a identitu místa. V závěru plánovaní výstavby byl na okraji lokality zrealizován 

i objekt MŠ. Výstavba Stalingradu  započala vznik a rozrůstání dalších sídlišť, 

která měla dopad na celkovou urbanistickou strukturu města. Ze sotva 

pětitisícového  městečka se během několika desítek let stalo industriální město s 

rozlohou 10x větší. Podrobnější analýzy struktury a návrh celkové koncepce 

města byl zpracován v rámci zimního semestru jako předdiplomní projekt.  

Po roce 2000 dochází k vybudování I. etapy nového obytného souboru Klafar I, 

navazující na Stalingrad ze severní strany.  

 

 

 



IDENTITA 

 

Stalingrad i Klafar jsou charakteristické specifickými znaky. Považuji tedy za 

důležité vyjmenovat aspoň některé z nich pro srozumitelnější pochopení zdejší 

atmosféry.  

 

Struktura a výraz 

 

Sídliště tvoří homogenní útvar s jasně definovanou obytnou částí, centrem služeb 

a koncentrovaným souborem školských zařízení. Typická je rozvolněná zástavba 

s otevřenými plochami zeleně pro všechny, bez dalšího parcelování a 

vymezování ploty. Po obvodu lokality vede okružní komunikace, tak aby auta 

nezajížděla až do vnitřní struktury. Struktura je protínána pouze páteřní tepnou, 

kolem které se soustředí občanská vybavenost. Výtvarné řešení fasád je ve 

formě sgrafit a polorozet. Reliéfy byly často umisťovány nad vstupy, v páteřní ulici 

tyto prvky dokonce tvořily cyklus tematicky rozdělený podle typu vybavenosti. 

Dále najdeme v sídlišti volně umístěné plastiky. 

 

Atmosféra  

 

Původně se jednalo o místo, které mělo zajistit rychlé bydlení pro přicházející 

pracovníky Žďasu. Protože byla poptávka po bytech velká a přísun nových 

pracovníků byl rychlý, první obyvatelé museli překousnout bydlení na staveništi. 

Dnes panuje specifická atmosféra kolem tzv. svobodáren s malometrážními byty 

naproti domu s věžičkou. Bydlí zde sociálně slabé rodiny, především romské 

komunity. Tato skutečnost staví sídliště mezi sociálně vyloučené lokality. Snahou 

města je s těmito lidmi pracovat a proto se i obrátilo na studenty pro zpracování 

nového komunitního centra, které by  bylo určeno zejména pro děti a mládež 

právě z těchto vyloučených rodin.  

 

Klafar je od roku 2000 postupně se rozvíjející obytný soubor tvořený viladomy, 

bytovými domy a převážně rodinnými domky. Charakteristická pro toto území je 

katalogová výstavba schovaná za vysokými ploty. Ulice Libická lemovaná po 



obou stranách vysokou betonovou zídkou, bez kontaktu s okolím, tak působí 

nepříjemným dojmem. 

 
PARCELA 

 

Skutečnost výstavby nového satelitu znamená pro parcelu novou pozici. Z 

objektu dříve na okraji struktury se stává pomyslné dělící místo rozdílných 

komunit. Najednou  nemá dům přední a zadní fasádu, ale musí v  podstatě 

reagovat do všech stran. Pozemek je v současné době opticky zcela uzavřen 

veřejnosti. Objekt bývalé školky leží utopený uprostřed zahrady za vzrostlou 

zelení, především jehličnatých stromů. Z toho důvodu jsou i dnes těžko čitelné 

vstupy do objektu. Nepřístupnost zdůrazňuje oplocení celého pozemku. 

Navzdory své ideální nárožní poloze, kdy by se toto místo mohlo stát subcentrem 

dvou městských částí, je v současné době jeho potenciál zcela potlačen.  

 

OBJEKT - SOUČASNÝ STAV 

 

Jesle vznikaly v závěru výstavby sídliště Stalingrad v letech 1964-65. Objekt je 

členěn do tří hmot. Ústřední hmota je dvoupodlažní, zbylé dvě pouze 

jednopodlažní 

Objekt je také částečně podsklepen. Hmotové řešení zůstalo beze změn od 

svého vzniku až dodnes, docházelo pouze k menším stavebním úpravám uvnitř. 

Objekt je řešen jako konstrukční dvoutrakt. Konstrukce je zděná z pálených cihel 

se stropy z železobetonových panelů. Dvoupodlažní hmota je opatřena sedlovou 

střechu s mírným sklonem, zbylé střechy jsou pouze ploché. Stav stávajících 

konstrukcí nebyl ověřen provedením sond, před jakýmkoliv zásahem do těchto 

konstrukcí by tedy bylo nutné tento stav prověřit. 

Objekt je napojen na teplovodní přípojku. Dle informací správce se teplovodní 

výměník nachází v podsklepené části objektu. 

 

Během let se zde vystřídalo několik provozů. První to byly jesle, později do roku 

2000 detašované pracoviště ZŠ pro ročníky 1. stupně. Do roku 2014 zde 

fungovala také výroba loutek. Od roku 2002 zde sídlí Nízkoprahové centrum pro 



děti a mládež  soustředěné na děti z vyloučených rodin a Klub v 9, který se 

zaměřuje na klienty s psychiatrickou diagnózou.  

 

KONCEPT 

 

Odpověď na přístup k rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy na komunitní 

centrum hledám širším kontextu místa. Vnímám důležitost parcely na pomezí 

dvou odlišných lokalit a snažím se využít tento potenciál k vytvoření nového 

subcentra. Komunitní centrum se tak může stát prvním impulzem k začlenění 

sociálně vyloučené lokality. Místo se otevírá lidem.  

 

Další rovinou je vnímání objektu s jeho prostorovými souvislostmi přímo na 

řešené parcele.  

Vzhledem k tomu, že stavební program obsahuje pět různých provozů bylo 

žádoucí provést rozvahu nad jejich rozdělením. Je nezbytné aby každá z funkcí 

fungovala zcela nezávisle na ostatních. V důsledku toho rozděluji  jednu 

společnou zahradu do několika menších prostor určených pro každý provoz 

samostatně a definuji jejich charakter. 

 

Poslední základní úvahou je fungování objektu uvnitř. Komunity fungují jako 

samostatné jednotky s vlastním vstupem a přidělenou hmotou objektu. Zároveň 

komunitní centrum je místem, které otvírá možnost tyto komunity propojit.  

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Návrh 

 

Pro dosažení předchozích myšlenek pracuji nejprve s hmotou a jejím možným 

rozšířením. Přístavbou nové hmoty na jižní straně a dostavbou stávajícího 

objektu na severozápadě docílím prvního rozdělení velké zahrady na několik 

menších prostor. Doplnění stávající hmoty hmotami novými je prvním 

předpokladem pro nezávislé fungování jednotlivých provozů. Další výhodou u 

dostavování do plochy, nikoliv do patra, je umožnění bezprostředního kontaktu 

jednotlivých provozů se zahradou. Každé hmotě je následně přiřazena část 



pozemku. Podle potřeb uživatelů je pak zvolen její charakter a forma vymezení. 

Přítomnost a výška oplocení pak určuje intimitu daného místa. 

 

Pro nízkoprahové centrum slouží otevřená zahrada, která je vymezena pouze půl 

metru vysokou zídkou. Symbolizuje otevřenost denního centra pro všechny děti 

a mládež, které se nachází v tíživé životní situaci. Podobně funguje workoutové 

hřiště, které je zcela otevřené široké veřejnosti. Naproti tomu se jesle vyznačují 

jinými požadavky. Pro bezpečnost dětí při pohybu venku je zvolena zídka o výšce 

1,5 m. Děti jsou pod kontrolou, ale do zahrady je možné nahlédnout. Absolutně 

oddělené a stabilní místo potřebují klienti Klubu v 9. Z toho důvodu je zvolena 

zeď o výšce 2 m. Utváří tak dostatečně intimní, klidový a stabilní prostor. Klienti 

se tak mohou cítit v bezpečí. Zbytek prostor tvoří terasy a atria přidružené ke 

komunitnímu centru. Tyto prostory jsou vymezeny právě pro společné setkávání 

různých komunit. Díky navrženému členění komunikuje objekt vstupy do všech 

stran. Dům získává tři adresy.  

 

Doprava 

 

Vzhledem k těsné návaznosti komunikací k řešené parcele je umožněn snadný 

přístup pro  zásobování každého z provozů. V rámci pozemku je navrženo 

parkování s odpovídající kapacitou jednotlivým funkcím dle normy ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací.  

 

Výhledový počet parkovacích a odstavných stání: 

 

Administrativa s malou návštěvností 35 m2/ 1 stání celkem 3 stání 

Školství - jesle    5 dětí/ 1 stání celkem 3 stání 

Kultura - taneční sál    8 m2/ 1 stání  celkem 11 stání 

Školství     5 dětí / 1 stání celkem 4 stání 

Zdravotnictví     3 personál/ 1 stání celkem 2 stání 

 

         celkem 23 míst 

 

  



Zeleň 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu, pozemek je obklopen vzrostlými, většinou jehličnatými 

stromy nebo keři. Část z tohoto porostu bude pokácena, navrhuji zachovat 

především listnaté stromy, které lepé komunikují s městským prostředím. Další 

stromořadí bude doplněno především na rozhraní zahrad a parkovacích ploch a 

dále uvnitř zahrad. Plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách 

typu ploch občanské vybavenosti  - min 20 %, odpovídá požadavkům ÚP Žďáru 

nad Sázavou. Toto je zároveň jediná regulace pro intenzitu využití pozemků v 

ostatních zastavitelných plochách.  

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Kompozice hmot 

 

Před zahájením jakýchkoliv úprav bylo zapotřebí očištění objektu na jeho nosnou 

podstatu, kterou je konstrukční dvoutrakt. Z této konstrukce vychází skládání 

nových hmot a utváří tak celkovou kompozici objektu do “větrníku”. Ústřední částí 

je dvoupodlažní hmota, jako “hlava” celého objektu. Na ni navazují jednopodlažní 

pavilony. 

 

Architektonický výraz 

 

Celkový výraz domu vytváří ztvárnění fasád. Při umisťování otvorů pracuji se 

současným rastrem oken, do kterého zasahuji jen minimálně - zmenšováním 

otvorů či bourání parapetů, pro lepší proporce oken. Šířka otvoru vychází z 

původního rastru 1200 mm, při zmenšení 600 mm. Pro výraznější tektoniku a 

celkové odhmotnění domu pracuji s modelací ostění a nadpraží oken pomocí 

zateplovacího materiálu. Nutné zateplení tak zároveň zajišťuje estetickou funkci 

domu. 

 

  



Funkce 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu, funkční náplň komunitního centra je velmi různorodá. 

Stavební program zahrnuje: jesle pro děti od 1 do 3 let, nízkoprahové denní 

centrum pro děti a mládež, klub pro klienty s psychiatrickou analýzou, ředitelství 

sociálních služeb a samotné komunitní centrum. Provozy komunitního centra a 

nízkoprahového zařízení se doplňují, což umožní snížení prostorových nároků 

objektu.  

 

Dispozice 

 

Princip uspořádání dispozic je v celém objektu totožný. Každá hmota obsahuje 

technické jádro se sociální zázemím a kuchyňkou. Krátkou chodbičkou jsou 

propojeny vždy společenské místnosti. Mezi ně jsou vloženy kanceláře a 

místnosti s menšími prostorovými nároky. Přízemí dvoupodlažní hmoty je řešeno 

obdobně s technickým jádrem, vstupními prostory a víceúčelovým sálem. V patře 

objektu jsou umístěny kanceláře se zasedací místností a opět technickým 

jádrem. Podzemní podlaží je využíváno jako technické zázemí objektu.  

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Bourací práce 

Při z pracování projektu bylo vycházeno z dostupné projektové dokumentace při 

vzniku objektu, z aktualizované verze z r. 2002 a doplňujících měření na místě. 

Další analýzy o technickém stavu stávajících konstrukcí nebyly provedeny. Proto 

by bylo nutné před zahájením veškerých úprav zajistit náležitý průzkum. 

 

Stávající nosné zdivo tl. 450 je z plných cihel pálených. Vnitřní zdivo tl. 450, 300 

a 250 z plných cihel pálených a zdivo příček tl. 150 a 100 z cihel plných nebo 

dvouděrových. Vše na maltu MVC 2,5.  

 

Dispoziční řešení současného objektu je velmi nepřehledné a chaotické, při první 

prohlídce objektu se uvnitř dalo těžko orientovat. Bariérou jsou také různé 



výškové úrovně objektu. Z toho důvodu jsem se při bouracích prací snažila dostat 

na nosnou podstatu objektu a s ní dále pracovat.  

 

Došlo k odstranění všech nenosných příček, obou schodišť spolu s jejich nosnými 

stěnami, které ale nemají vliv na celkovou stabilitu objektu. V ústřední hmotě 

došlo k probourání stropu pro převýšení víceúčelového sálu a celkovému 

zlepšení hodnoty prostoru. V místě bourání části nosných stěn bude použit 

ocelový válcovaný I profil pro zajištění stropní konstrukce. Při rekonstrukci se také 

uvažuje se zcela novou konstrukcí střechy dvoupodlažního objektu a minimálně 

obnovení vrstev střech na jednopodlažních objektech.  

 

Celý objekt včetně přístaveb bude zateplen tepelnou izolací EPS tl. 200 mm. 

Šikmá ostění a nadpraží z tepelné izolace budou vyrobeny jako prefabrikované 

prvky, jejich rozměry se na stavbě opakují. V místě ostění a nadpraží bude 

zateplení řešeno pomocí PIR desky. 

 

Nové konstrukce obvodového zdiva budou provedeny z keramických bloků Heluz 

36,5,  založené na základových pasech do potřebné hloubky. Stropy jsou 

navrženy jako monolitické železobetonové. Střechy jako ploché s extenzivní 

zelení. Podrobnější informace k technickému řešení jsou zpracovány v 

konstrukčním řezu a detailech.  

 

Pro povrchovou úpravu fasád je zvolena minerální škrábaná omítka v bílé barvě. 

Okenní rámy jsou dřevohliníkové v černé barvě na exteriérové straně.  

 

Zdrojem tepla je teplovodní výměník napojený na teplovodní přípojku. Vytápění 

bude zajištěno pomocí radiátoru a konvektorů. Pro zpětné využívání tepla bude 

objekt doplněn rekuperační jednotkou. Větrání je navrženo jako nucené se 

vzduchotechnickou jednotkou umístěnou na střeše objektu. Elektrické obvody 

budou sloužit pouze jako zdroj energie pro lokální zařízení a vypínače. Stínění 

všech domů bude zajištěno pomocí venkovních rolet ISOTRA. Odvod vody z 

ploché střechy bude zajištěn pomocí vnitřního svodu, který bude veden skrze 

technické jádro.   

 



BILANCE 

 

Celková plocha pozemku 4 235  m2 

Zastavěná plocha stavby – stávající 877 m2 

Zastavená plocha stavby – návrh 1 160 m2 

 

Hrubá podlažní plocha – stávající 1 292 m2 

Hrubá podlažní plocha – bourané stavby 105 m2 

Hrubá podlažní plocha – rekonstrukce 1067 m2 

Hrubá podlažní plocha – přístavba 343 m2 

Celková hrubá podlažní plocha – návrh 1 530 m2 

 

Obestavěný prostor – stávající 4 135 m3 

Obestavěný prostor – bourané stavby 336 m3 

Obestavěný prostor – rekonstrukce 3 414 m3 

Obestavěný prostor – přístavba 1 097 m3 

Celkový obestavěný prostor – návrh 4 895 m3 

 

Předpokládaná cena bouraných staveb (750 Kč/m3) 235 000  Kč 

Předpokládaná cena rekonstrukce (6000 Kč/m3) 20 488 000 Kč 

Předpokládaná cena přístavby (5500 Kč/m3) 6 582 000 Kč 

Celková předpokládaná cena 27 305 000 Kč 

 

Počet parkovacích stání 23 / z toho 2 pro osoby ZTP 

 


