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1) POPIS MÍSTA 

Řešené území se v městském prostředí nachází ve výhodné pozici, protože je 

situováno na okraji Ždáru nad Sázavou, pořád je ale blízko centra, cca 20 minut pěší 

chůze. Blízké okolí je klidné, přilehlá zástavba není narušena průmyslovou oblastí a 

slouží především pro bydlení. Právě obyvatelům ze sousedství by měly sloužit nově 

navrhované objekty. 

Řeka Sázava je nejbližší lákadlo pro venkovní aktivity, funguje ve Žďáru jako páteř 

zeleně a propojuje několik parků a veřejných prostranství města. Nábřeží řeky i 

parky vykazují spíše dojem, že jsou nechané ladem, není na nich poznat mnoho 

zásahů, aby byly pro veřejnost atraktivnější, ale mají v sobě velký potenciál pro 

budoucí rozvoj tváře města. 

Historické centrum města začíná hned za řekou. Rozlohou je malé, prolíná se s 

okolní panelovou zástavbou a jeho středem prochází hlavní tah, který spojuje město 

s okolními většími městy. V jeho centru leží nově zrekonstruované Náměstí 

Republik. Sympatická je blízkost parků a vodních prvků: řeky a vodních nádrží. 

Hlavní atrakce města je Zelená Hora, památka UNESCO, která se nachází na 

severním cípu města. Z řešeného území je docela daleko, ale díky modelaci krajiny 

je možné ze severně orientovaných místností památku vidět. 

 

2) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Stávající stav 

Objekt se nachází v místě, kde se setkávají tři typy zástavby: větší objekty dvou škol 

a Orlovny, panelové sídliště přezdívané Stalingrad a nová výstavba viladomů. 

Pozemek je vymezený pravidelným rastrem silnic, který byl vytvořen pro sídliště - 

díky tomu má nejsilnější návaznost právě na Stalingrad. K němu je i orientována 

hlavní jižní fasáda, před kterou se prostírá největší část nezastavěného pozemku. K 

viladomům je otočen zády - severní fasádou, k hlavní silnici je pak orientována 

fasáda východní, na které se nenachází skoro žádná okna. Parcela je v mírném 

sklonu, stávající objekt má v severovýchodní části terén o 1,2m níže než na jižní. 

 

Rekonstruovaná stavba hmotově na okolí nenavazuje, díky tomu je ale poznat, že 

její náplň je jiná. Bývalá školka je tvořena ze čtyř hmot, které dělí pozemek na hlavní 



prostor na jižní straně, kde je také otevřený do hlavních ulic a pak na zadní, skrytější 

prostor na severní straně. Další dělení plochy je řešeno pouze pomocí plotů – to ale 

příliš nefunguje, protože jsou přeskakovány a působí spíš jako bariéra. Díky tomu, 

že je stavba kompaktní hmota, je pozemek neprůchozí. 

Centrální hmota je dvoupodlažní a mezi ostatními dominantní. K ní pak z každé 

strany je připojena jednopodlažní hmota a levá z nich má k sobě ještě menší 

přístavek, který byl dostavěn až později. 

 

Návrh 

Stávající objekty nemají výraznou architektonickou hodnotu a při snaze je zachovat 

vzniká množství problémů, protože konstrukce není v dobrém stavu, stávající 

dispozice jsou silně nevyhovující a hmoty nejsou na terén napojeny bezbariérově. V 

tomto návrhu se tedy pracuje s možností, kdyby se zachovala pouze dvoupodlažní 

hmota, která má největší hodnotu a má nejvyšší potenciál na přestavbu, a zbytek by 

byl zbourán. Zamýšlené provozy by pak byly umístěny do nově navržených objektů. 

 

Zachovaná dvoupodlažní hmota, očištěna od přilepených staveb, zůstává i nadále 

hlavním objektem celého pozemku a naopak očištěním se na ni přikládá větší důraz, 

stává se dominantou parcely. Přibyly tři nové hmoty, které prostor pozemku výrazně 

modelují a definují. Všechny tři leží v rozích pomyslného obdélníku vytvořeného z 

uličních čar - díky tomu celý prostor vymezují. Čtvrtý roh, který je sevřen mezi dvěma 

hlavními ulicemi, je ponechán volný - je z celé parcely nejvíce exponovaným, je pro 

veřejnost nejpřístupnější. V reakci na tuto skutečnost je zde situován hlavní veřejný 

prostor. Díky umístění nových hmot k hlavním ulicím vznikne skrytý prostor v jejich 

pozadí. Území se tak začne definovat na otevřené a uzavřené, veřejné a soukromé. 

To celé ještě umocňuje architektonické řešení, kdy nové stavby jsou schovány do 

uměle vytvořeného terénního náběhu. Na první pohled je tak vidět pouze zachovaný 

dvoupodlažní objekt, zvýrazní se tak jeho důležitost. Terénní náběhy jsou pochozí a 

fungují jako rozšíření veřejného prostranství. 

 

Centrální hmota slouží jako komunitní centrum a nízkoprahové centrum zároveň, 

protože oba provozy se nekryjí v provozní době (nízkopráh funguje v odpoledních 



hodinách ve všední dny, komunitní centrum spíše po večerech a hlavně o víkendu), 

zároveň mají ale podobné potřeby. Objekt tak je využíván většinu času a je tak 

minimalizován čas, kdy je dům vytápěn „naprázdno“. Tato stavba je provázána s 

hlavním veřejným venkovním prostorem, který je tak rozšířením vnitřku. 

Klub V9 je umístěn v novém objektu na severovýchodě pozemku. Protože je Klub V9 

službou pro veřejnost, je přístupný hned z hlavní silnice. Soukromé prostranství za 

budovou se hodí pro neveřejnou zahradu, kde mohou klienti trávit čas. Klub V9 má 

východo-západní orientaci fasád. 

 

Jesle se nachází v jihozápadní „vlně“, která za svými zády skrývá další krytější 

prostor, který je využíván jako zahrada. Hlavní sál je osvětlen z jihu a ze severu. 

 

Nejmenší a nejskrytější hmota slouží pro Ředitelství sociálních služeb. Vzhledem k 

tomu, že od nízkoprahového centra chodí především problémové děti, bylo 

zapotřebí, aby v jeho blízkosti nefigurovalo Ředitelství jako velín. Z tohoto důvodu 

získalo skryté místo na severozápadě parcely. 

 

Soukromé zahrady Klubu V9 a jeslí jsou definovány terénním tvarováním - jeden roh 

zahrady je zvednut do jednoho metru výšky a odtud je sklon zpět na původní terén. 

 

Všechny nové objekty mají stejnou skleněnou fasádu. Tyto fasády je možné stínit 

venkovními žaluziemi, které jsou skryty v atice. 

 

Nová parkovací místa jsou umístěna podél jižní a severní hranice pozemku. U 

severního parkoviště je také přístěnek na popelnice. Mezi Komunitním centrem a 

Klubem V9 je v terénním náběhu skrytá za prvé technická místnost sloužící pro 

teplovodní výměník a za druhé sklad pro zahradní náčiní. 

 

 

 

 

 



3) PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Komunitní centrum a nízkoprahové centrum 

Hlavní páteří je široká komunikace, která jde kolmo proti nosnému systému. 

Nejdůležitější místností prvního nadzemního podlaží je sál, který slouží pro 

nízkopráh jako tělocvična. Má kapacitu 40 osob. Pokud bude sál zaplněn po svou 

danou kapacitu, je možné ho rozšířit o vstupní halu díky skládací stěně. K sálu 

přísluší sklad a je propojen s hudebnou, která je přístupná i z haly. Naproti sálu se 

nachází dílna a za ní je zázemí objektu – šatna, toalety a úklidová místnost. 

 

Druhé podlaží je přizpůsobeno spíše klidnějšímu dennímu provozu. Nějvětší část 

zabírá společenská místnost s kuchyní, které lze předělit posuvnou stěnou. Na 

severní straně je pak učebna, která funguje i jako počítačovna. Vpravo od schodiště 

je kancelář a kontakní místnost. 

 

Celá vstupní hala funguje jako chráněná úniková cesta. 

 

Klub V9 

Vstupní hala dělí celý objekt na dvě nesymetrické části. Ta podstatně menší funguje 

jako zázemí. To je schované v terénním náběhu. V této části je i kontaktní místnost, 

aby bylo dosaženo maximálního soukromí při rozhovorech, kterého není možné 

dosáhnout v druhé části objektu. Ta je vymyšlena jako openspace, který obíhá 

kolem jádra, ve kterém je kuchyně a sklad, který náleží k dílně. Jako komunikační 

prostor na jedné straně funguje kancelář na druhé pak společenská místnost. V 

neprůchozí a také největší části je dílna, ve které tráví klienti Klubu V9 nejvíce času. 

Ve skladu je vyhrazen prostor pro pec na keramiku. 

 

Vstupní hala prochází napříč stavbou a je zakončena vstupem do zahrady. Z této 

zahrady je přístupná technická místnost s tepelným výměníkem a sklad na zahradní 

náčiní. 

 

 

 



Jesle 

Jesle mají dva vstupy. Ten hlavní slouží pro zaměstnance a pro děti s jejich rodiči. 

Vstupuje se jím do velké haly, která slouží zároveň jako kočárkárna. Odtud je možné 

se dostat do šatny dětí a izolace, do kanceláře vychovatelek a do úklidové místnosti, 

která slouží také jako prádelna. Šatna dětí je navázána na umývárnu, izolaci a 

samozřejmě vede do hlavního prostoru jeslí – herny. Podobné propojení je i v 

kanceláři – odtud se dá projít do šatny vychovatelek s koupelnou a opět do herny. 

Hlavní prostor je nedělený, je možné ho modelovat pomocí skříňových stěn. K herně 

přísluší sklad lehátek a hraček. Přes něj je přístupná technická místnost. Z herny je 

možné vyjít na zahradu. 

Druhý vstup je technický, vstupuje do zádveří, ze kterým je přípravna jídel. Přípravna 

se zádveřím, sklad a technická místnost opět využívají toho, že je fasáda zapuštěna 

do terénu a nejsou na ní žádná okna. 

 

Ředitelství sociálních služeb 

I když není tato stavba zapuštěna do terénu, funguje provozně na podobném 

principu, kdy má jednu fasádu slepou, u které je umístěno zázemí s toaletami, 

technickou místností a archivem. Zbytek půdorysu je rozdělen na dvě velké 

místnosti, jedna funguje jako openspace kancelář, druhá jak zasedací místnost s 

kuchyňkou. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců se počítá, že se zasedací 

místnost bude užívat i jako denní místnost. Obě místnosti jsou propojeny navzájem a 

také s chodbou. 

 

 

5) Konstrukční řešení 

Původní objekt je postaven ve zděném, podélném nosném systému. Nosné zdi byly 

v novém návrhu zanechány. Nově se musí řešit konstrukce schodiště, které je 

neseno příčnými nosnými stěnami. Celá stavba bude zateplena tepelným izolantem 

o tloušťce 150mm. 

 

Všechny tři nové objekty mají stejný skeletový systém, nosné sloupy jsou z oceli. 

Střešní konstrukce vln jsou betonové skořepiny o tloušťce 150mm. U ředitelství je 



železobetonová deska. Prosklená fasáda je z izolačního trojskla v hliníkovém rámu. 

V části, které nemohou být řešeny obyčejným prosklením jsou řešeny pomocí 

skladby fasádní panely cembrit, tepelná izolace a sádrokarton z interiéru.  

V nových objektech je nucené větrání. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny v  

technických místnostech.  

Energetické řešení bude splňovat normy EPBD II 

    Prosklené fasády U = < 0,8 W/m²K  

    Obvodové stěny U =< 0,18 W/m²K  

    Střešní konstrukce U = < 0,15 W/m²K 

 

Na pozemku je řešeno hospodaření s dešťovými vodami. Jsou zde maximálně 

eliminovány nezasakovatelné plochy, většina komunikačních ploch je řešena 

pískovým mlatem . Zelené střechy část vody kumulují, přebytečná je odvedena do 

retenční nádrže, která se nachází na pozemku.  

 

6) BILANCE 

Velikost pozemku 4320 m² 

Bilance zastavěných ploch  

- zastavěná plocha nadzemních podlaží 755 m²  

- zastavěná plocha podzemních podlaží 32 m² 

Bilance hrubých podlažních ploch 

- HPP nadzemních podlaží 1005 m² 

- HPP podzemních podlaží 32 m² 

Bilance obestavěného prostoru 

- obestavěný prostor nadzemních podlaží 5381 m² 

- obestavěný prostor podzemních podlaží 73,6 m² 

 

IZP = 0,18 

IPP = 0,24 

Parkovacích stání 26 


