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Anotace
(česká):

Špitálské předměstí je unikátní tím, že v relativní blízkosti 
historického jádra se nachází volný nezastavěný prostor, který vznikl 
násilnou asanací v minulém století.
Cílem této práce bylo nalézt vhodné nové využití tohoto území, jak po 
stránce urbanistické, tak po stránce funkční.

Anotace 
(anglická):

The „Hospice suburb“ is a unique area located nearby historical 
center. This free space was created by violent „redevelopment“ from 
last century.
Goal of this thesis was to find an appropriate solution for urban 
design and new use of this area.
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Průvodní zpráva

ZTRACENÉ PŘEDMĚSTÍ

 Tématem této diplomové práce je dostavba ztraceného předměstí 
v Kadani. Toto území má bohatou historii, která byla násilně přerušena 
asanací v minulém století. Znehodnocení předměstí bylo dovršeno 
výstavbou panelových domů. 
 V současné době město Kadaň investuje spoustu času i financí do 
revitalizace svého území. V blízkosti předměstí začíná nově zrekon-
struované nábřeží Maxipsa Fíka a také naučná stezka “Údolím Obře”. 
Celé území se nachází v sevření historických hradeb a řeky Ohře, tato 
predispozice činí předměstí velmi atraktivním s velkým potenciálem. 
Bohužel v současné době tyto klady nejsou zhodnoceny.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 Koncept urbanistického řešení je v zastavování údolní části 
území při ulici Rokelská. Tři bytové domy navazují na linii panelových 
domů a tím ji zakončují a udávají jasné hranice území. V jádru území 
se nachází univerzitní centrum. Budova kruhového tvaru, která je 
uzavřená sama do sebe, ale zároveň umožňuje volný pohy osob skze 
svůj parter. Na univerzitní centrum přímo navazuje budova knihovny, 
která ukončuje linii zastavěného území.
 Prostor ve svahu mezi zastavěným územím a hradbami je 
přetvořen na kaskádový park. Nachází se zde několik druhů poby-
tových teras, které nabízí různé aktivity (amfiteátr, sport, relaxace).
 Návrh také počítá s obnovou tří objektů na nábřeží- starého mlý-
na, hospicu a hostince.

NOVÉ VYUŽITÍ

 Jádrem návrhu je univerzitní centrum. Jedná se o externí 
pracoviště univerzity, kde se vyučují programy prezenčního studia, 
dálkového studia, rekvalifikační centrum, univerzita třetího věku a 
letní školy. Program centra je inspirován podobnými centry v Mostě 
(VŠCHT), Litomyšli (Pardubická univerzita) a Telči (Masarykova univer-
zita). 
 Další budovy funkčně budovu univerzitního centra doplňují. V by-
tových domech se nachází malé studentské byty- převážně 1+kk a 
několik bytů 2+kk. V přízemí bytovývh domů jsou studovny a prostory  
pro komerci. Budova knihovny je spojena se školou mostem a ve 2NP 
se nachází univerzitní knihovna. V dalších podlažích je pak oddělení 
pro dospělé a pro děti.



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

InspiraceLe Havre

Rotterdam

Coventry



22



23



STŘEDOVĚKÉ HRADBY
->mají pozitivní vliv na 
území z hlediska charak-
teru území, ale svojí 
přítomností koncentrují 
pohyb osob z historického 
jádra pouze na několik 
míst

ZAKONČENÍ NÁBŘEŽÍ 
MAXIPSA FÍKA
->nábřeží je místem re-
laxace u řeky a cílem 
mnoha návštěvníků 
Kadaně, v současné době 
chybí důstojné zakončení 
této stezky v místě 
Špitálského předměstí

ZCHÁTRALÉ OBJEKTY
->u řeky se nachází 
několik objektů v havari-
jním stavu
1 - památkové chráněný 
Špitál
2 - budova mlýna
3 - budova hostince

PANELOVÉ DOMY
-> do území necitlivě 
zasazené, mimo měřítko 
okolní zástavby

ULICE ROKELSKÁ
-> v kombinaci s pan-
elovými domy tvoří 
geografickou hranici 
území, reálně však 
jako hranice nepůsobí, 
území předměstí je v 
těchto místech neurčitě 
rozmělňuje.
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Analýza území



ZASTAVĚNÉ ÚDOLÍ
-> navazuje na linii pan-
elových domů a ukončuje 
rozmělněnost ulice Rokel-
ská
->tvoří druhou hrad-
bu území, která má za 
cíl zamezit pouhému 
“procházení” Špitálským 
předměstím

PARK
-> propojuje zastavěné 
území v údolí a staré 
město. Slouží k relaxaci, 
kulturním akcím a spor-
tovním aktivitám.

CENTRUM
-> prostor křížení 
několika linií (řeka, cesta 
od barbakánu a ulice 
Rokelská) vytváří ideální 
prostor pro centrální bu-
dovu návrhu.
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Schema konceptu



AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
->cesta umožňující průjezd 
územím v automobilu

PĚŠÍ ZÓNA
->cesty pouze pro pěší
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Schema dopravy



Výměra řešeného území: 56612m2
Plocha veřejných prostor: 40802m2
Plocha veřejné zeleně: 29958m2
Zastavěná plocha: 4175m2
Obestavěný prostor: 2100m2
Užitná plocha / výtěžnost: 10781m2
3 bytové domy, univerzitní centrum, knihovna
Dimenze veřejných prostor: park umožňuje pořádání hudebního festivalu
Noví obyvatelé:      300 studentů denního studia + 18 studentských bytů
Parkovací místa: 171 míst v podzemních garážích

1

2

3

REKONSTRUKCE
    1 - Hostinec
    2 - Penzion
    3 - Hostel

UNIVERZITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA

BYDLENÍ
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Bilance
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Řez územím



SPOLEČENSKÉ HRY

Šachy, kuželky a člověče ne-
zlob se v životní velikosti jsou 
u určeny jak pro děti, tak pro 
dospělé.

V parku se nachází vždy ve 
stínu vzrostlejších stromů.

PETANGOVÉ HŘIŠTĚ

Nachází se v severním cípu 
parku pod hradbami.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Nachází se u panelových 
domů
LANOVÉ CENTRUM

Je umístěno v jižní části parku 
pod hradbami.

Lanové centrum je doplněno 
dalšími zábavnými prvky- 
např skluzavkou

FONTÁNA

V blízkosti podia amfiteátru se 
nachází letní fontána

PARK PRO MLÁDĚŽ

Nachází se jižní části parku u 
stezky Maxipsa Fíka. Součástí 
parku je beachvolejbalové 
hřiště a skatepark.

Park je místem potkávání mezi městem a univerzitním areálem. Přímo navazuje na stezku Maxipsa Fíka a vytváří její důstojně zakončení. Nabízí místa pro 
relaxaci, aktivní prožití volného času, sport a společenské události. Hlavním tvořícím prvkem jsou terasy, které slouží pro relaxaci a kulturní akce většího i 
menšího měřítka.
Díky nezastavění území zůstáva krásný výhled na hradby

AMFITEÁTR

Řeší umístění parku v 
terénu. V jádru parku 
se nachází amfiteátr 
pro různé sezónní akce 
(např. hudební nebo fil-
mový festival, letní kino 
aj.)

STROM V JÁDRU ŠKOLY

Tvoří srdce dvora. Místo pro 
setkávání, studium a re-
laxaci.

STUDIJNÍ LAVIČKY

Jsou umístěné pod konzolou 
školní budovy. Díky stínu, 
přivedené eletrice a WIFI 
tvoří ideální místo pro studi-
um na laptopu.
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Detail parku
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Univerzitní centrum



Univerzitní centrum je budova sevřená 
sama do sebe. Prostorné atrium nabízí 
možnost relaxace i studijní prostředí. 
V parteru školy se nachází kavárna a     
copycentrum. Pod konzolou druhého patra 
je v parteru umístěna venkovní studi-
jní zóna se stoly, ke kterým je přivedena 
elektřina (zabezpečená zařízením na stu-
dentskou kartu). Tvoří srdce dvora. Místo 
pro setkávání, studium a relaxaci.
Univerzitní centrum disponuje kapacitou 
300 studentů (18 učeben, 2 PC učebny, 2 
posluchárny, kanceláře a relexační zóny v 
obou podlažích)

V regionu se nachází málo 
možností pro vyšší vzdělání. 
Studenti musí dojíždět do 
vzdálených měst. Nové uni-
verzitní centrum přiláká do 
Kadaně nové obyvatele a 
spřístupní vzdělání širší vrstvě 
obyvatel, která by si jinak 
nemohla studium dovolit. Uni-
verzitní centrum je oddělené 
pracoviště vysoké školy, kde 
jsou v nabídce prezenční pro-
gramy bakalářského a mag-
isterského studia, programy 
dálkové. Dále lze prostory 
centra využít pro univerzitu 
třetího věku (v Kadani se 
nachází domov pro seniory), 
rekvalifikační centrum a 
příležitostné kongresy.
Inspirací návrhu jsou univer-
zitní centra v Mostu (VŠCHT), 
Telči (Masarykova univezita a 
Litomyšli (Univerzita Pardu-
bice)

MostTelčLitomyšl
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Univerzitní centrum



UČEBNY

POSLUCHÁRNY

RELAXAČNÍ ZONA

KANCELÁŘE

KOMUNIKACE

ZÁZEMÍ

KAVÁRNA

COPYCENTRUM
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Funkční schéma



POSLUCHÁRNY

RELAXAČNÍ ZONA

KANCELÁŘE

KOMUNIKACE

ZÁZEMÍ

KAVÁRNA

COPYCENTRUM
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Půdorys 1NP



UČEBNY

RELAXAČNÍ ZONA

KANCELÁŘE

KOMUNIKACE

ZÁZEMÍ
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Půdorys 2NP
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Fasády
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Řezy



1- kolejnice kovového závěsu
2-exteriérový kovový závěs
3-vnitřní roleta
4-příhrada
5-fasádní panel alucobond
6-skladba podlahy
7-skladba střechy

Fasáda ve 2NP podlaží má jak 
vnější clonu (kovový exteriérový 
závěs), tak vnitřní zatemňovací 
rolety.
Fasáda je prosklená (LOP SCHU-
CO). V každé učebně se nachází 
vždy minimálně 2 okna.
V 1NP je fasáda též prosklená, 
ale doplněná je jen interiérovou 
roletou.
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Detail fasády
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Knihovna



DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

PREZENČNÍ ČÁST A VSTUP

ZÁZEMÍ

KANCELÁŘE

KOMUNIKACE
Veřejná knihovna svou funkcí přímo navazuje 
na budovu univerzitního centra, se kterým je 
propohena ve 2NP mostkem.
Funkční členění probíhá ve vertikálním směru, 
což umožňuje vytvoření čtyř samostatných 
oddělení knihovny.
Veškeré zázemí se nachází v prvním podlaží.   
Fasáda knihovny je složena z lehkého obvo-
dového pláště ve kterém se střídají skleněné a 
plné prvky. Plné prvky navazují na regály s  kni-
hami a vytváří tak iluzi, že knihy jsou “nosným 
prvkem konstrukce”. 
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Funkční schéma



1NP 2NP 3NP

4NP 5NP
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Půdorysy
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Fasády
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Řezy



1-fasádní panel Alucobond
2-interérová roleta
3-skladba podlahy
4-LOP SCHUCO

Fasáda knihovny je složena 
z lehkého obvodového 
pláště ve kterém se střídají 
skleněné a plné prvky. Plné 
prvky navazují na regály 
s  knihami a vytváří tak 
iluzi, že knihy jsou “nosným 
prvkem konstrukce”.
Prosklené části fasády jsou 
doplněnéi nteriérovou role-
tou. Všechny prosklené díly 
jsou v horní částí otvíravé.
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Fasádní detail
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Bytový dům



STUDOVNA

OBCHOD

KOMUNIKACE

1KK

2KK

Tři bytové domy doplňují univerzitní centrum a poskytují 
startovní studentské byty. Nachází se zde 18 bytů 1+kk a 
4 byty 2+kk.
V prvním podlaží se nachází komerční prostor, studovna a 
byty s předzahrádkou.
Pod každým domem se nachází podzemní garáže.

1+kk 2+kk
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Funkční schéma



47

Půdorysy

1NP 2-3NP
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Řezy
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Fasády



1- kolejnice
2- fasádní panel alucobond
3- okno SCHUCO
4- skladba exteriérové podlahy
5- skladba interiérové podlahy
6-zábradlí
7- okenice

Hlavním fasádním prvkem jsou 
harmonikové kovové okenice, 
které nepřetržitě rozehrávají 
rytmus fasády. Okenice jsou 
umístěné u balkonů všech bytů.
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Detail fasády
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Podzemní garáže
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Vizualizace
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