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Předmět této diplomové práce vychází z konkrétního záměru města 
Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci  původního objektu mateřské školy 
př i  u l ic i  Okružní na komunitní  centrum. Budova bývalých jesl í  se na -
chází na pomezí sídl iště z padesátých let  Stal ingrad a nové lokal i ty s 
rodinnými domy Klafar. 
Návrh stavební úpravy existuj ící  stavby je založen na vnímání kont inu -
i ty  vývoje,  zejména stavební podstaty stavby. 
Cí lem projektu je vytvoření polyfunkčního komunitního městského cen -
t ra,  s provozním a administrat ivním zázemí.  S ohledem na kapaci tu 
současné budovy bylo nutné rozšíření přístavbou, aby byly splněny 
prostorové požadavky jednot l ivých provozů. Stavební program byl  up -
řesněn zadavatelem a rozšířen o dva nové provozy -  komunitní  centrum 
a ředi te lství .  Jeho součástí  je také řešení venkovních ploch, dostatečné 
parkovací kapaci ty a zejména vytvoření jasné ident i ty komunitního 
areálu.

Širší  souvislosti   -  Stal ingrad

Nejstaršímu sídl išt i  ve Žďáru nad Sázavou nikdo neřekne j inak než 
názvem hrdinného sovětského města.  Stal ingrad nebol i  Staloš.  Sídl iště 
vyrost lo v padesátých letech minulého stolet í  pro první generaci  zam -
ěstnanců Žďárských stroj í ren a s léváren. Celé sídl iště s více než dvě -
ma t isíc i  bytovými jednotkami vyrost lo v někol ika etapách v letech 1950 
-  1965 a na plánování se postupně podí le lo hned někol ik archi tektů. 
Jako úplně první se začaly už v roce 1949 stavět t ř i  desí tky levných 
podsklepených montovaných domků typu Danmark,  lokal i tě se pak 
zkomoleně začalo ř íkat  Dagmarky.  „Jeden, dva, t ř i  pokoje s lunné, z 
toho největšího se malý balkonek ven sune. Poválečná šetrnost,  která 
zaslouží s i  díky,  možná výzva i  pro současné stavebníky,“  veršoval  ar -
chi tekt  a herec David Vávra.
Původní městečko, které mělo po válce sotva čtyř i  t is íce obyvatel ,  se 
začalo po založení průmyslového podniku rychle rozrůstat  díky l idem 
př icházej ícím za prací .  Stal ingrad se výrazně l iš i l  od staré zástavby 
města.  Až druhá etapa, kdy vznikaly školy,  internáty,  k ino nebo obchod -
ní centrum, víc propoj i la Stal ingrad se starým Žďárem.
Vel ikou cenností  bylo spoustu zeleně a bl ízkost pří rody. 
Zaj ímavostí  je,  že fasádu školky v ul ic i  Okružní-dolní ,  zkrášl i l  sgraf -
i ty  s temat ikou dětských her a z imních radovánek akademický malíř 
Pavel  Kopáček. Další  domy vyzdobi l  Karel  Němec a Richard Př ikry l . 
A nebyly to vždy jen mot ivy poplatné době, jako v případě pět icípých 
hvězd nebo př ipomínky V. Světového fest ivalu mládeže a studentstva 
za mír a přátelství  v roce 1955 ve Varšavě. Speci f ická atmosféra panu -
je kolem takzvaných svobodáren s malometrážními byty.  Právě kolem 
svobodáren bývá nejrušněj i ,  patř í  mezi  sociálně vyloučené lokal i ty.  Na 
větší  k l id tu dohl ížej í  asistent i  prevence kr iminal i ty,  díky kterým je tu 
větší  k l id.



Urbanistické souvislosti

Budova bývalých jesl í  byla v minulost i  stavěna na hranic i  města se 
vstupy or ientovanými do ul ice Okružní.  Časem se začalo město rozšiřo -
vat za hranice,  byl  umožněn přístup ze severu z nově vybudované si l -
nice a k původním hmotám př ibyly přístavky v podobě  zadního vstu -
pu a skladu. Vstupy do hlavní budovy se přesunuly na zadní stranu 
pozemku. 

Stávaj ící  hmota objektu leží  na rozlehlém pozemku, který leží  na 
pomyslném hranic i  dvou světů.  Nové a staré zástavby. Je to jakýsi 
rozcestník na kř ižovatce cest.  Pozemek je otevřen do tř í  u l ic ,  a le je 
uzavřen plotem. Tento dům uprostřed zahrady posázené vzrost lými 
stromy skrývá nevyuži tý potenciál .  Dům leží  ve velmi dobré vzdálenost i 
od centra města,  řeky i  lesa. Má předpoklady být  využíván hlavně oby -
vatel i  Stal ingradu a Klafaru.  V bl ízkost i  je i  základní škola a gymnázi -
um, je j íž student i  se ve zrekonstruované budově budou moci  scházet a 
navazovat nová přátelství .  Další  př í leži tost í  je zahrada, která se díky 
nedostatku veřejných prostranství  v této lokal i tě může stát  otevřeným 
prostorem pro setkávání l idí ,  zábavu a odpočinek pro všechny věkové 
skupiny.

V současné době je využívána pouze část domu. V prvním patře má 
své prostory Nízkoprahové zařízení pro dět i  a mládež ve věku od 6 do 
18 let .   Toto Denní centrum je otevřeno pro celou veřejnost.  Můžou ho 
navštěvovat dět i  v urči tých hodinách podle věku. Jedinou podmínkou 
je školní  docházka. V urči tých dnech je možný vstup i  pro dospělou 
osobu, který je zpoplatněn symbol icky.  Centrum tedy nemá stálý počet 
návštěvníků.  Je to proměnné dle období.  Nejčastěj i  dochází dět i  z vy -
loučených skupin ž i j íc ích ve Stal ingradu. Zařízení j im nabízí  lepší  pod -
mínky např.  pro psaní domácích úkolů,  vzdělávání,  využi t í  internetu, 
vaření,  sportování.  Pracovníci  je učí  také hospodař i t  s penězi ,  chodí s 
nimi do obchodu a staraj í  se společně o chod celého provozu. Pro něk -
teré dět i  je tohle místo více než domov dle výpovědi  jedné z pracovnic. 

Další  zařízení,  které využívá druhé patro prostřední budovy je Klub v 
9 -  centrum služeb pro podporu duševního zdraví .  Klub v 9 je zařízení 
Oblastní  char i ty Žďár nad Sázavou pro dospělé l id i  s duševním onemoc -
něním. Pracovníci  zde pomáhají  př i  osamostatnění a sebereal izaci  uži -
vatelů.  Podporuj í  nácvik a rozvoj  schopnost i  a dovednost i  vedoucích k 
začlenění do je j ich př i rozeného prostředí.  Služba je poskytována zdar -
ma. Danou provozní dobu má ambulantní  i  terénní s lužba. Průměrný 
věk uživatelů je 40 let  (18-70).  Dnes dochází 4-12 kl ientů denně, př i 
4 pracovnících na plný úvazek a 3 br igádníci .  Další  pobočka je také v 
Bystř ice nad Pernštejnem.
Zbytek budovy, téměř 50%, je nevyužívaný.



Urbanistické a architektonické řešení

Návrh zachovává myšlenku „domu v zahradě“ a snaží se o co největší 
využi t í  stávaj ící  budov. Nutné očištění hmoty od nežádoucích prvků.  S 
ohledem na kapaci tu současné budovy bylo nutné rozšíření přístavbou, 
aby byly splněny prostorové požadavky jednot l ivých provozů. Nová 
hmota vzniká v ose stávaj ící  h lavní budovy, čímž je vytvořen jeden 
kompaktní  objekt  s pět i  různými provozy spojený atr iem. Př istavěním 
nové hmoty do zadní část i  zůstává zahrada před domem nezastavěná. 
Odstrabněním plotu s ze zahrady stane hodnotný veřejný prostor.  Dále 
vzniká nový poloveřejný prostor atr ia propojené s komunitním a denním 
centrem .  Jednot l ivé provozy jsou umístěny podle toho, jak otevřené 
veřejnost i  jsou. Proto je denní a komunitní  centrum si tuováno bl íže 
ke kř ižovatce, kde je větší  pohyb l idí .  Naopak jesle a ředi te lství   leží 
v k l idnější  a uzavřenější  část i  pozemku. Umístěním komunitního cen -
t ra v přízemí a značným prosklením fasády vzniká propojení ul ice a 
vni t řního prostředí komunitního centra.  Dům se otevírá do tř í  světových 
stran. Dorovnáním terénu do jedné úrovně se zaručí  propojení inter ié -
ru s venkovním životem. Ul ice,  zahrada i  atr ium se tak stávaj í  bez -
bar iérovou dobře přístupnou plochou. 

Návrh fasády respektuje or ientaci  ke světovým stranám a př izpůsobuje 
tomu i  prosklení fasády. Směrem na j ih se přízemí celé otevírá 
do ul ice prosklenou fasádou. Zatímco okna na sever jsou redukována, 
aby v z imním období nedocházelo k tepelným ztrátám. Návrh respektu -
je původní otvory.  Nová okna jsou navržena v osách těch stávaj ících. 
Schody k sezení v atr iu přesahuj í  až do veřejné zahrady. Lákaj í  kolem -
jdoucí směrem ke komunitnímu centru. 

Budova, jenž je přístupná ze tř í  světových stran, má všechny provozy 
bezbar iérové. 
Nadále se v objektu nachází Denní centrum a Klub v 9.  Obnovuje se 
provoz jesl í  a nově vzniká komunitní  centrum a budova ředi te lství .



Dispoziční řešení

Hlavní novou funkcí je komunitní  centrum, umístěné do prostřední hmo -
ty v ose. Nachází se v přízemí a vstupuje se do něj  z j ižní  strany. Prosk -
lená  j ižní  fasáda otevírá inter iéry směrem do ul ice.  Kolemjdoucí tak 
může vidět,  co se zrovna uvni t ř  děj  = otevřenost .  Dispozice umožňuje 
propojení víceúčelového sálu s novým atr iem, které je ve stejné úrovni 
a sál  se díky tomu dostává do přímého kontaktu s exter iérem. Prostor 
se může podle potřeb zvětšovat směrem ven. Je možné propoj i t  sál  s 
atr iem i  u l ic í  zároveň, přes předsál í .  Sál  je vybaven barovým pul tem, 
který lze podle s i tuace schovat za posuvné stěny. Dispozičně je dům 
jasně členěn na jednot l ivé funkce. Každá funkce má svůj  v lastní  vstup. 
Denní centrum je přístupné také z j ižní  strany a je propojeno s komu -
nitním centrem a atr iem. Provozy můžou fungovat nezávis le na sobě. 
Hudebna je přístupná i  v době, kdy jsou ostatní  provozy uzavřené a 
nachází naprot i  vstupu do denního centra.   Jesle jsou umístěny do 
stávaj ící  hmoty v západní  část i  pozemku s oplocenou zahradou. Jed -
nopodlažní objekt  je prosluněn ze tř í  světových stran a leží  v nejk l id -
nější  část i  pozemku. Vstup do objektu je přes oplocenou předzahrádku. 
Herna je or ientována na j ižní  stranu směrem k předzahrádce, spací 
místnost je otočena směrem na sever.  Sociální  zázemí je uprostřed 
dispozice. 
Ve stávaj ící  budově se ve druhém patře nachází i  Klub v 9,  který má sa -
mostatný vstup také z j ižní  strany pobl íž vstupu do komunitního centra. 
Pro lepší  dostupnost je ve vstupní hale Klubu v 9 umístěn výtah. Toto 
jediné zařízení se nachází v patře.  Společenská místnost je or ientová -
na směrem na j ih do ul ice.  Zaj ímavým prvkem na fasádě z j ižní  strany 
je zalomené ostění u oken v druhém patře.  Tento prvek se opakuje 
také na severní  fasádě, kde není potřeba mít  velkoplošně prosklenou 
fasádu.
Ředitelství  se nachází nejdále od veřejného prostranství .  Využívá terénu 
a je posazeno níže oprot i  původním hmotám. Výškový rozdí l  je pře -
konán schody, které s louží zároveň jako posezení ve veřejném prosto -
ru.  Tyto schody se nachází i  v samotném atr iu a tvoří  malou tr ibunu pro 
pří leži tostné představení.  Kanceláře ředi te lství  jsou přístupné z dlouhé 
chodby a or ientované na sever do kl idné ul ice s rodinnými domy. Vstup 
do nové podélné administrat ivní  budovy je z východní strany a navazu -
je na otevřenou zahradu. Jsou navržena kolmá parkovací stání a to na 
severní  a j ižní  straně pozemku. Podélná stání na východní straně.



Konstrukční a materiálové řešení

Původní objekt je zděný z plných pálených cihel.  Obvodové zdivo 
má t loušťku 450 mm. Stropní konstrukce jsou z železobetonových 
panelů ukládaných na podélné nosné zdi.  Obvodové zdivo původ -
ního objektu bude opatřeno tepelnou izolací z EPS tloušťky 200 
mm. Podlaha bude opatřena izolací z EPS v t l .  150 mm. Střecha 
nad 2.  nadzemním podlažím je řešena jako plochá nepochozí s hy -
droizolací z asfaltových modifikovaných pásů a tepelnou izolací 
z EPS v t l .  200 mm. Okna jsou kovová s izolačním trojsklem. Před 
okny jsou instalovány stínící  rolety.  Všechna okna jsou montována 
do roviny stávajícího zdiva. Ostění je v místě tepelné izolace šik -
mé. Přistavěné části  jsou oddilatovány od původního objektu. Plné 
stěny jsou zděné z keramických tvarovek, prosklené fasády mají 
nosné hliníkové sloupky. Základová konstrukce je řešena pomocí 
základové desky kvůli  el iminaci rozdílného sedání zeminy pod 
původní stavbou a nesednutou nově zastavěnou plochou. Střecha 
přístavby je extenzivní vegetační se souvrstvím s hydroilzolační 
fol i i  z mPVC a vegetační vrstvou v t loušťce 50 mm. Tloušťky tepel -
ných izolací konstrukcí jsou stejné jako u rekonstruované původní 
části . 

Všechny fasády jsou omítané hlazenou omítkou v bí lé barvě. 
Klempířské prvky jsou navrženy z t i tanzinkového ho ocelového 
plechu.

Technická infrastruktura
Vytápění objektu je řešeno pomocí dálkového přívodu tepla. 
Výměníková stanice je v technické místnosti  umístěné ve sklepě 
stávajícího objektustejně jako vzduchotechnická jednotka. 

Navržený počet nových parkovacích stání je 24, což odpovídá poža -
davku dle normy, z toho dvě stání jsou bezbariérová umístěná před 
hlavními vstupy do objektů.  Parkování je navrženo podél komu -
nikací,  na pozemcích v majetku města. 

Bilance objemů a zastavěných ploch
Zastavěná plocha celkem je 1200 m2. Celkem užitková plocha je  
1000 m2. Plocha přístaveb je 200 m2. Obestavěný prostor stavby je 
celkem 4420 m3.


