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Společnost nad Sázavou

Zadání diplomové práce:

Město Žďár nad Sázavou se v současnosti snaží stanovit vizi dlouhodobé strategie rozvoje města,
k čemuž má přispět také relativně nový institut městského architekta. S jeho pomocí bylo sestaveno
zadání, na základě kterého navrhovali studenti v rámci předchozího modulového atelieru koncept
strategie rozvoje města. Součástí této strategie bylo také začlenění tří stavebních záměrů se sociální
funkcí (domov pro seniory, azylový 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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Rozsah grafických prací:

Analytická část posuzující stav a charakter území, problémy a příležitosti obdobných staveb v ČR
i v Evropě. Budou zde zohledněny poznatky ze studijní cesty do Rakouska v rámci semináře Mezi
městem a domem.
Průvodní zpráva na formátu A4 (297 x 210 mm) na výšku. Rozsah zprávy bude 5 normostran.
(60 úhozů na řádek, 30 řádků na stranu – tj. písmo Arial, velikost 12, řádkování odstavce 1.5, okraje
25 mm).
Dokumentace vývoje návrhu, prezentace konceptu + skicák projektu
Širší vztahy v měřítku 1:1000 – 1:5000, dokumentující vztah mezi stávající a navrženou urbanistickou
strukturou.
Situace v měřítku 1:500 – 1:1000, Půdorysy, řezy a pohledy v měřítku 1:200.
Dvě  perspektivní  zobrazení  exteriéru  (např.  formou  zákresu  do  fotografie),  co  možná  nejlépe
zachycující charakter zvoleného řešení. Konkrétní stanoviště budou stanovena v průběhu práce.
Dvě perspektivní zobrazení interiéru co možná nejlépe zachycující charakter zvoleného řešení.
Technologická studie – tj. konstrukční schéma objektu a typický řez fasádou v měřítku 1:50 s detaily
1:10.
Model v měřítku 1:200, který bude zpracován včetně nejbližšího okolí.
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Urbanistické řešení 

Projekt komunitního centra SAAR je situován na rozmezí městské části Žďár nad 

Sázavou 4 – Stalingrad, která je v současnosti podle zanalyzovaných dat 

považována za problémovou lokalitu s četným výskytem sociálně slabé menšiny a 

nově vznikající části Klafar s převážně mladými rodinami. Architektonické řešení. 

V současné době se na řešeném pozemku nachází objekt bývalé mateřské školky, 

který je využíván jako denní centrum pro děti a mládež a denní služba pro mentálně 

postižené. Zadáním bylo přizpůsobit stávající dům specifickým potřebám současných 

funkcí a navýšit nedostačující kapacity.   

Navržený objekt se nachází ve středu řešené parcely. Z této situace vyplynulo jako 

vhodné řešení uvažovat nad domem, jako nad stavbou v parku, která bude přístupná 

ze všech stran a bude možné ji kdykoliv obejít. Z této situace vyplývá samotné 

urbanisticko architektonické řešení. 

Architektonické řešení 

Rekonstrukce a dostavba komunitního centra je navržena jako přístavba respektující 

stávající konstrukční schéma objektu.  Stávající objekt je nejprve očištěn k samotné 

nosné podstatě, ze kterého následně vychází základní modul 6,75m. Tento modul je 

propsán celou stavbou a je důležitým aspektem v dalších úvahách o koncepci 

upořádání nově vzniklé struktury. Prodloužením pravého křídla objektu a dostavbou 

jednoho modulu docílíme k téměř symetrickému půdorysu. Vzniká nám základní 

mřížka do, ze která následně uvolníme krajní moduly. Jako finální zásah je podpoření 

linearity a zvýraznění lineárního směru, který zde představují nosné stěny – stávající 

i přístavba. 

V navrhovaném objektu Komunitního centra pro město Žďár nad Sázavou se uvažuje 

s provozem čtyř na sebe nezávislých institucí. Jedna se o provoz jeslí pro děti ve 

věku 1-3 let, denní služba pro mentálně postižené s klubovnou a zázemím, dále 

denní centrum pro děti a mládež, kanceláře sociální péče a v poslední řadě prostory 

samotného komunitního centra, které by mělo sloužit široké veřejnosti. 

Jedná dvoupodlažní stavbu s venkovními atrii a kubickou hmotou, která je umístěna 

v centrální části půdorysu. Členění objektu vychází ze základní konstrukční podstaty 

stávající stavby. Doplňuje ji a zvýrazňuje linearitu řešení. 



Objekt komunitního centra je možné rozdělit na 5 částí, v každé potom sídlí jednotlivé 

instituce. Vstup do objektu komunitního centra je ve středu, přes venkovní 

předprostor. První nadzemní podlaží komunitního centra obsahuje zádveří, vstupní 

foyer, multifunkční sál s nezbytným zázemím a toaletami. Po schodišti se dostaneme 

do 2.NP komunitního centra, kde se nachází multifunkční místnost např. pro 

workshopy či dílnu, dále pak hudební zkušebna, kanceláře a sociální zázemí. Z 2. 

NP je možné vstoupit na pobytové střechy, které mají zároveň funkci retenční a na 

kterých se nachází komunitní zahrady, či multifunkční plocha pro pořádání různých 

společenských akcí.  

V levé části přízemní stavby ze směru z náměstí se nachází ředitelství sociálních 

služeb. Zde jsou navrženy jednotlivé kanceláře se sociálním zázemím a dostačující 

zasedací místnost. Z pravé části náměstí se nachází vstup do jeslí pro děti od 1-3let. 

Klub pro mentálně postižené je situován v klidnější severozápadní části objektu. 

Hlavní vstup je situován z levé strany a pokračuje přes foyer, šatnu, společenskou 

místnost až do dílen či kanceláří. Součástí je též nezbytné sociální zázemí a 

venkovní atrium. 

Denní centrum pro děti je navrženo v severovýchodní části objektu se vstupem 

z téže strany. Hlavní herna je spojena s vnitřním atriem i severní – herní částí 

pozemku. 

Budova jako takovou je možno používat v mnoha specifických provozech. Jednotlivé 

části a funkce jsou propojeny středovou část komunitního centra a vnitřní atria. 

Nabízí se tak mnoho možností propojení či využití objektu. 

Technická řešení 

Přístavba objektu je navržena jako zděná konstrukce s železobetonovými 

monolitickými stropy. Přístavba bude dilatována. 

 

 

 


