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DETAILNĚJŠÍ INFORMACE K TÉTO ČÁSTI JSOU UVEDENY VE VÝSTUPU Z PŘEDDIPLOMNÍHO SEMINÁŘE ZPRACOVANÉHO SPOLEČNĚ S BC. TEREZOU CIESLAROVOU 
ZDE JSOU PŘEVZATY A DOPLNĚNY ZÁKLADNÍ INFORMACE A ANALÝZY

A. ANALYTICKÁ ČÁST
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První zmínky o obydlenosti území dnešního Jáchymova sahají až do období kolem 
roku 1300, stávala zde osada Konradsgrün. Počátkem 16. století lidé objevili na místních 
stráních a v podzemí obrovská ložiska stříbra a drahých kovů, což lákalo velké množství 
dalších lidí k příchodu do oblasti. Roku 1516 zde byla Štěpánem Šlikem založena osada 
Údolí, vznikaly první doly a větší stavení - v té době zde žilo asi 1050 obyvatel. Nicméně 
většina horníků dojížděla za prací z nedalekého Ostrova. První stavení vznikala na ploše 
tzv. Chlebného trhu (dnešní prostor Na Slovanech). Odtud stavební vývoj pokračoval 
směrem k Jáchymovskému potoku k patě údolí a potom proti proudu toku, až k dnešnímu 
kostelu sv. Jáchyma. Založená usedlost lákala k příchodu dalších obyvatel a tak jeho počet 
rychle rostl. V roce 1517 už se mluví o 2017 obyvatelích, postavilo se na 400 nových 
domů. V domech se bydlelo po 8 - 10 lidech. V roce 1520 je oficiálně založeno město Údolí 
svatého Jáchyma. Město má svůj řád, práva, trh, pečeť i erb. Počet obyvatel dále vzrostl 
na 4936 (pro představu - Praha v té době měla kolem 30 tis. obyvatel, Karlovy Vary 600 
obyvatel). Zpočátku byla výstavba chaotická. S přibývajícími obyvateli byly ale stavební 
práce neudržitelné, proto byl zvolen městský stavitel a měřič, který vytyčoval parcely, 
rozděloval pozemky a schvaloval novostavby. Kromě staveb rodinných domků, stavěly se 
také městské stavby - radnice, škola, pivovar, dále kryty šachet, sklady nářadí, později 
vodotěžné věže, třídírny, drtírny, atd. Ve 20. - 30. letech bylo 60% obyvatel horníků, dalších 
8-10% obyvatel byli hutníci, pracovníci v třídírnách a zbytek se zabýval správou města, 
dále obchodníci a řemeslníci. Zpočátku se stavělo hlavně ze dřeva, v místních lesích 
bylo dřeva dostatek. Se stavebním boomem ale dřeva ubývalo. To vedlo k předražovaní 
stavebního materiálu a tedy i nespokojenosti obyvatel. Město proto zvolilo lesníka, který 
dřevo spravedlivě přerozděloval. 

V roce 1534 už se v Jáchymově mluví o 18200 obyvatelích a město se tak stává 
druhým největším v českém království. Kromě těžby stříbra zde vzniká i mincovna. 

Začátkem 17. století klesá poptávka po těžbě drahých kovů z důvodů objevení 
amerického kontinentu a dovozu drahých kovů ze zámoří za nižší cenu. To má za následek 
prudký pokles počtu obyvatelstva a zavírání dolů. V roce 1603 je zde pouhých 6 dolů a 
kolem 500 obyvatel. Navíc město postihla i morová rána. Další ranou pro město je povinná 
rekatolizace obyvatelstva - odchod místních usedlíků do Německa. Jáchymov se stává 
mrtvým městem. 

Větší slávu opět získává se založením prvních továren, např. na uranové barvy, 
rukavičkárny, tabačky - ale to až v polovině 19. století. 

Světový ohlas Jáchymov získává s objevením léčivých účinků radia a vzniku 
radonových lázní. Město opět nabývá na své slávě a počet obyvatel roste. Začátkem 20. 
století tedy Jáchymov zažívá zlaté časy, které jsou ale tvrdě ukončeny 2. světovou válkou, 
následným odsunem sudetských Němců, vzniku táborů nucených prací a těžbou uranu. 
Poslední obyvatelstvo, které mělo k městu nějaké kořeny a udržovalo tradice, odešlo. Nově 
příchozí se neuměli horskému prostředí přizpůsobit. Město od té doby chátralo a pustlo až 
do dnešní doby.

HISTORIE

HISTORIE MĚSTA
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CÍLE CEST Z JÁCHYMOVA DO OSTROVA A KARLOVÝCH VARŮ

- pracovní příležitosti
- základní a střední školy
- nákupy
- služby
- zábava
- sociální kontakty
- zdravotnictví

vzdálenost do Ostrova:    8 km
      časová dostupnost autem 10 min

vzdálenost na okraj Karlových Varů:  20 km
      časová dostupnost autem 19 min

HRANICE S NĚMECKEM

STÁVAJÍCÍ STAV

Počet obyvatel v dnešním 
jáchymovském regionu - 3389. 

GEOGRAFICKÁ POLOHA MĚSTA
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NPR Božídaské rašeniliště

Cyklostezka na bývalé trase železnice

NAUČNÁ STEZKA
JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

NOVĚ BUDOVANÁ LANOVKA
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Naučná stezka Jáchymovské peklo

Skiareál Klínovec

SUCHÁ

KLíNOVEC

NEKLiD

VRšEK

ROVnOST

NOVÉ MĚSTO

MARiÁNSKÁ

JÁCHYMOV

JÁCHYMOVSKÝ REGION
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LÁZNĚ

STŘED MĚSTA

- především menšiny asijského původu

- bydlení v bytových domech
- nejvyšší ceny bytů 

- především romské menšiny
- nejnižší ceny bytů

- nejvyšší standard

HISTORICKÁ ČÁST

SOCIÁLNĚ NEJSLABŠÍ ČÁST

ČLENĚNÍ MĚSTA
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DNEŠNÍ STAV ZÁSTAVBY VE MĚSTĚ
subjektivní pohled

HODNOTNÉ STAVBY VE MĚSTĚ
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nemovité kulturní památky dle NPÚ

významné památky dle Jáchymova

hranice městské památkové zóny

16%

3%

12%

13%

31%

25%

HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA
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MINULOST SOUČASNOST CÍL

KONCENTRACE DĚJŮ VE  VEŘEJNÉM PROSTORU
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▶ silný genius loci města

▻ ztráta vztahu obyvatel k městu, necítí k němu pouto 

SILNÉ STRÁNKY

POTENCIÁLY

SLABÉ STRÁNKY

HROZBY

▶ horské prostředí - relaxace, sport (letní, zimní)
▶ blízkost většímu lyžařskému areálu

▶ dobrá dopravní dostupnost z okolních měst 
 (Karlovy vary, Ostrov, Oberwiesenthal)

▶ velký stupeň zalesnění okolí města = dobrá regenerace krajiny

▶ příjemná prostupnost města příčným směrem - 
relativně funkční cesty (schody) do svahů

▶ propojení s lyžařským areálem = sezónní nárůst pracovních pozic  
 = > příliv klientské síly do města pro drobné podnikatele

▶ dopravní provázání všech konců města MHD

▶ zlepšení komunikace lázní s radnicí => lepší dostupnost kulturních 
aktivit lázní pro obyvatele města = míšení obyvatel s hosty = komunikace

▶ velice příjemné zázemí pro drobné podnikatele, řemeslníky, chovatele, farmáře

▶ návaznost s krajinou - zkvalitnění stezek, tras, cest - místa v krajině

▶ působivá místa v krajině

▶ bohatá a silná historie města

▶ atraktivní prostředí - usazení zástavby v členitém přírodním prostředí ▻ rozpadlé, nestabilní, vybydlené prostředí
▻ sociální skladba obyvatelstva

▻ absence řady zařízení základních potřeb

▻ naprostá absence společenských prostor, míst pro 
vzájemnou komunikaci a setkávání obyvatel

▻ chybí motivace obyvatel k pohybu ve veřejném prostoru - cíle -> po 
zaměstnání a škole se vrací do domů, NE DO MĚSTA

▻ chybí přímé propojení veřejnou dopravou s německou stranou

▻ slabá nabídka aktivit pro česko-německou spolupráci, budování vztahu soužití

▻ nízká nabídka pracovních míst

▻ mizivé cílené propojení s  krajinou (stav stezek, turistických tras)

▻ ztráta velikého kulturního bohatství
▻ prohloubení sociálních rozdílů ve městě

▻ zhoršující se stav města snižuje potenciál a prestiž radonových lázní  
(instituci, která drží Jáchymov)

▻ pokračování v odcházení obyvatelstva = vylidňování

▻ absence tradic, kořenů

▻ přerušení tradičního česko-německého vztahu v lokalitě

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU MĚSTA
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STRATEGIE VYCHÁZÍ Z PŘEDDIPLOMNÍHO SEMINÁŘE, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN SPOLEČNĚ S BC. TEREZOU CIESLAROVOU 
A PROTO SE NĚKTERÉ NAŠE DÍLČÍ ČÁSTI SHODUJÍ

B. NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE MĚSTA
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PROBLÉM

Jáchymov dnes ve větší míře slouží jako „ubytovna pracujících a školáků“. Obě skupiny tráví den 
mimo Jáchymov v okolních městech, které jsou schopny pojmout jáchymovskou poptávku po 
pracovních příležitostech a místech na školách. 
Protože Jáchymov nenabízí kvalitní základní služby, jsou obyvatelé odkázání na nabídku jiných 
měst. Návrat probíhá přímo do domovů, není nutnost domov opouštět. Město nic nenabízí. Děti mají 
kamarády ve školách, tráví s nimi volný čas v jejich městech
= město je mrtvé, opuštěné, smutné, prázdné. 

CÍL

Pouhé ukojení potřeb pro obyvatele v podobě dostatku pracovních pozic, škol, apod. nestačí. 
Základem úspěchu pro vytvoření stability města je znovuobjevení a posilování tradic. 
Zapuštění nových kořenů v nastupující generaci. Vytvoření prostoru pro pochopení hodnoty místa, 
jeho živení a pěstování. Vytvoření silného pouta obyvatel k městu, dědění tradic z generace na 
generaci, ujasnění identity jedince. Posílení česko-německé spolupráce a kooperace. Naučit se žít 
vedle sebe jako v minulosti.  Naučit se učit se. 

CESTA

Strategie posilování stability města v podobě třech základních oblastí, které tvoří naší každodenní 
cestu. Obnova města nemůže probíhat pouze v jedné z nich. Aby bylo město stabilní, je nutný 
postupný vývoj ve všech třech oblastech, udržování rovnováhy. 

1. práce 2. domov

cesta

3. veřejný prostor

STRATEGIE
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1. Práce
Nalezení nových pracovních pozic je pro město velice obtížný úkol. 
Poloha města je poměrně vzdálena od velkých dopravních tahů a 
dá se spíše předpokládat, že silní investoři nabízející větší množství 
pracovních pozic jednorázově, si naleznou výhodnější a lépe dostupné 
lokality.

Silnou stránkou spolu s upevňováním tradic, může být drobná 
řemeslná výroba. Poctivá práce začíná být v poslední době znovu 
doceňována a výhodné podnikatelské podmínky stanovené vhodnou 
politikou města by mohly přilákat více zájemců. A právě řemesla a 
drobní podnikatelé jsou tím, co se ve městě může stabilně udržet.

Nerušící výroba může probíhat přímo v centru města, záleží na typu. 
Výroba náročnější na prostor a hluk by se stahovala na okraje. Ty 
nejnáročnější potom do severovýchodní části, na úseku směrem k 
lanovce skiareálu, kde se může obnovit „průmyslová zóna“.

STRATEGIE

Některé příklady možností pracovních příležitostí (subjektivní pohled):

- výroba a prodej s lokálně dostupnými surovinami, např.:
 - pila, zpracování dřeva, dřevoprodej, výroba dřevostaveb
 - truhlářství, výroba nábytku
 - řezbář - prodej suvenýrů (viz Oberwiesenthal)
 - statek - chov skotu, ovcí, prasat, pěstování vhodných rostlin
 - zpracování masa z chovu - řeznictví, uzenářství
 - výroba tradičních sýrů (kozí, ovčí, klasické,...) - sýrárna

-  další pracovní pozice, např,:
 - pekařství, drogerie, železářství, smíšené zboží, cukrárny, 
kavárny, restaurace, móda, obuv, ...

 - hotel, ubytovna, soukromé penziony
- zábavní centrum (aquapark, bobová dráha, sportcentrum, …) 

- v části města blíže ski areálu Klínovec
- pracovní pozice v kulturním domě, základní umělecké škole, 

mateřské škole, zdravotnickém centru, škole
- střední škola, dřevařské učiliště, lesnická => udržení a 

příchod mladé generace do města
- rozšíření radonových lázní, snaha o navrácení světového 

věhlasu = více zahraničních hostů => více potencionálních 
investorů

- příchod dalšího investora, výhodná dohoda veřejného a soukromého 
sektoru, např,:
 - výrobní fabrika jakéhokoliv typu (strojírenství, textilka, …)
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++ = 3196 obyvatel - Veškerá čísla jsou orientační. Využity jsou plochy, na kterých by bylo reálné vystavět 
objekty a zaplnily by se maximálními počty obyvatel.+ =

NAVRHOVANÉ OBJEKTYSTÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

- využití všech objektů zmíněných v 
analýze a zaplnění do maximální 
kapacity 

 -> 2588 obyvatel

608 obyvatel

RODINNÉ DOMY
 -  196 obyvatel

ŘADOVÉ DOMY
 -  252 obyvatel

MĚŠŤANSKÉ DOMY
 -  160 obyvatel

++ = 3196 obyvatel - Veškerá čísla jsou orientační. Využity jsou plochy, na kterých by bylo reálné vystavět 
objekty a zaplnily by se maximálními počty obyvatel.+ =

NAVRHOVANÉ OBJEKTYSTÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

- využití všech objektů zmíněných v 
analýze a zaplnění do maximální 
kapacity 

 -> 2588 obyvatel

608 obyvatel

RODINNÉ DOMY
 -  196 obyvatel

ŘADOVÉ DOMY
 -  252 obyvatel

MĚŠŤANSKÉ DOMY
 -  160 obyvatel

2. Domov
Nalezení územních kapacit pro rozšíření historického města o stavby pro 
bydlení. Zobrazený návrh je maximum vzhledem k ekonomicky racionální 
zástavbě na prudkých svazích při použití principu postupného řídnutí 
zástavby v okrajových pozicích města a postupného prostoupení krajiny.
Základní je hustá zástavba v patě údolí tvořící lineární náměstí - městský 
charakter náměstí.
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městský charakter zástavby - měšťanské domy

příměstský charakter - řadové domy, dvojdomy, viladomy

vesnický charakter - rodinné domy
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3. Veřejný prostor
- (1) revitalizace náměstí - spojení dopravy do jednoho pruhu při pravé straně ná-
městí směrem na Boží dar = vznik širokého veřejného prostoru, plošně zadlážděno, 
bodové skupiny stromů, lokální vytažení zatrubněného Jáchymovského potoka = 
vodní atrakce
- převedení dopravy do pravé části pokračuje kolem kostela Sv. Jáchyma také po 
pravé straně = uvolnění předprostoru kostela a propojení náměstí mezi kostelem, 
radnicí a muzeem do jednoho reprezentativního prostoru
- (2) prostor bývalého Chlebného trhu - jediný intimní větší uzavřenější veřejný 
prostor mimo dopravní tah, akcentace polohy bývalé radnice (symbol zrodu města 
a epicentra stavebního vývoje), alternativně doplnění městského mobiliáře multi-
funkčním “pódiem” - venkovní kulturní akce
- (3) revitalizace a zrod nových naučných stezek a turistických tras = vstupy do 
krajiny. Zdůraznění trasy přes Císařskou alej, doplnění o místa zastavení
- (4) návrh nové rozhledny na nejvyšší terénní bod na pláních. Rozhledna je viditelná 
z historického jádra i z lázní = viditelný cíl v krajině
- (5) vznik nového statku = místo zastavení, cíl v krajině, zároveň činitel kultivace 
krajiny

NÁVRH DALŠÍCH KROKŮ

- zavedení nástroje velkoplošné ochrany krajiny - CHKO - regulace výstavby v 
krajině a okolních obcích
- zavedení MHD, radnice - lázně - lanovka na Klínovec, ekobus, frekvence dle 
aktuálních potřeb
- vytvoření integrovaného dopravního systému se Saskými, minimálně přímá 
autobusová doprava Jáchymov - Oberwiesenthal
- podpora podnikatelů a drobných živnostníků ze strany města
- důslednější kooperace města s radonovými lázněmi v rámci propagace města, 
tvorby kulturních a jiných aktivit

- rozšíření zdravotnického centra (praktický, pediatr, zubař, …)
- centrum dětí a mládeže (kroužky pro děti - muzické, výtvarné, divadelní, 
zájmové kroužky; večerní kurzy pro dospělé, jazyková škola, vazba s německou 
stranou Oberwiesenthalu - organizace společných výstav, koncertů, aktivit = 
integrace česko-německých vztahů v mladé generaci)
- společenské kulturní centrum (společenský sál - plesy, divadlo, přednášky, 
schůze, kino; restaurace, konferenční sály, ubytovací kapacity)
- banka

1
HRAD

STATEK

ROZHLEDNA

2

3

4

4

5

5

3
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Budova základní umělecké školy slouží obyvatelům města, kteří v něm žijí. Pohybují se v něm. Znají ho. Stavba nemá potřebu být v prostoru dominantou, takové 
jsou v Jáchymově podstatnější - kaple, kostel, stromy. Stavba je pokorná, skromná. Dům je jedním z řady, ale přitom jiný než ostatní. Posiluje kulturně-vzdělávací 
a kulturně-společenské aktivity ve městě. Je prostupný, veřejný.
Pro zachování tohoto principu se návrh drží pravidel stávající zástavby  tak, aby byl okolím asimilován. Samo místo určuje další tvarování - dvě kaple a stávající 
zbytek opěrné stěny, jako jediný pozůstatek historické konstrukce na parcele. Vazba mezi všemi vytváří napětí, které rozděluje hmotu. Praskání. Uvolnění, 
objevení, nalezení. Nalezení bohatství uvnitř hmoty. Bohatství jako umění. Následuje “těžba” umění, kultury.

Puknutí hmoty uvolňuje dvůr, rozšíření veřejného prostoru. Intimní “pokoj” města, klid, bezpečí, meditace, cesta ke kapli.

C. NÁVRH OBJEKTU VE VAZBĚ NA VEŘEJNÝ PROSTOR
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Volba typologického druhu stavby základní umělecké školy vzešla z předešlé kapitoly strategie města. 

Vzhledem k naprosté absenci výraznějšího zařízení ve městě, které by mělo za úkol v sobě absorbovat 
veřejné aktivity, jsem zvolil tento druh stavby. Místo umožňující vzájemnou komunikaci, interakci obyvatel, 
místo setkání. Zároveň jde o zařízení pro děti a mládež, která má ve městě minimální možnosti aktivit. A 
nastupující generace by právě měla být budoucností nové stability města.

1. Základní údaje

účel stavby:   Základní umělecká škola

místo stavby:   Jáchymov, Náměstí republiky (spodní část)

stavební pozemek:  276/1, 276/3, 275, 342

celková plocha pozemku:  1292 m2

zastavěná plocha:  890 m2

2. Prostorové souvislosti

Navrhovaná stavba se nachází ve spodní části Náměstí republiky, na kraji samotného vjezdu do 
historického jádra města. Při vjezdu jsou patrné čtyři výrazné dominanty - kaple Sv. Anny, Evangelický 
kostel, těžní věž Josefka a kostel Sv. Jáchyma v horní části náměstí. První dvě zmíněné přímo souvisejí s 
návrhem. 

Kaple Sv. Anny je v dnešním stavu výrazně omezována dopravní situací. Vstup do ni je přímo z vozovky. 
U té navíc chybí chodník. V rámci celkové koncepce návrhu strategie převedení dopravy do pravé strany 
náměstí (při pohledu na kostel Sv. Jáchyma), se výrazně uvolní předprostor kaple. Ta je potom dalšími 
úpravami zapojena více do celého prostoru. 

Vjezd do historického jádra města je na výrazném přechodu typu zástavby - z panelových 6-ti patrových 
domů přechází v historické dvoupatrové domy. Panelové domy navrhuji z náměstí pohledově zakrýt nově 
vysázeným stromořadím z jírovců. Tato „hradba“ zároveň pocitově vytváří určitou bránu do města. Při 
vjezdu je návštěvník semknut a celý prostor náměstí se otevírá ve své šíři v jediný okamžik. 

3. Stavební pozemek

Pozemek zvolený pro stavbu školy se nachází ve spodní části Náměstí republiky v blízkosti kaple sv. 
Anny. Po obou stranách proluky se nacházejí stávající objekty, oba jsou dvoupatrové s obytným podkrovím. 
V předprostoru parcely se nacházejí dva vzrostlé stromy - jírovec a lípa.

Západní hranici pozemku definuje vysoká betonová opěrná stěna - její výška na parcele začíná cca 
na 5m výšky a se stoupajícím terénem dále narůstá. Dále je na pozemku zbytek opěrné stěny - poslední 
historická konstrukce, zbytek po posledním demolovaném objektu. Tato zeď je zajímavá svým současným 
zpracováním - nejspíše při zpevňování opěrných zdí byla z jedné strany obetonována. A to ještě před 
demolicí přilehlého objektu (viz historické foto za textovou částí). Díky tomu má zeď dvě tváře - jednu 
betonovou, druhou s původním historickým kamenným zdivem. 

Tato proluka je jinak prázdná dle historických fotek již od počátku 20. století. 

4. Urbanistické a architektonické řešení, koncept

Pro návrh základní hmoty jsou prioritní sousední objekty a jejich parametry - uliční čára, výška korunní 
římsy a výška hřebene. Na základě jednoduchého spojení těchto objektů vznikla hmota. Hmota je jako 
„solid“ z místního kamene připravena pro vložení do prázdné proluky. V tu chvíli začínají svou roli hrát 
další prvky místa - stávající zbytek opěrné stěny. Její směr přitom není kolmý na uliční čáru, ale protažením 
přímky jejího směru jde o spojnici věže evangelického kostela nad parcelou a místem „bezpečí“ pod 
korunami stromů na náměstí, z kterého je celý prostor pozorovatelný. Při vsouvání hmoty do parcely dojde 
ke konfliktu s opěrnou zdí. Prasknutí, puknutí. Vychýlení části hmoty do veřejného prostoru. Toto drobné 
vychýlení vytváří zajímavý „chaos“ ve veřejném prostoru. Vymyká se stávajícím pravidlům zástavby ve 
městě, přitom je svou podstatou respektuje. Dochází k posílení napětí v prostoru, pocitového uzavření dolní 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

části náměstí, zároveň uvolňuje přístup do dvora objektu. Ten se stává veřejným prostorem.
Prasklý průchod ve hmotě zároveň otevírá průhled na evangelický kostel a udává směr, který dál definuje 

veřejný prostor parteru náměstí. Kolmice na tento směr spojuje kapli Sv. Anny. Tato spojnice je doplněna o 
schodiště, které navádí ke vchodu do kaple. Zároveň načleňuje prostor na dvě samostatné plochy.

Prasknutím hmoty došlo k odhalení struktury obsahu. Nalezení bohatství - to bude „vytěženo“ přistavením 
„příslušenství“ do dvora - lešení v podobě ocelových lávek a hmot zázemí. Lávky podporují prostupnost hmotou 
ve více úrovních, umožňují cestu ke kapli přes horní úroveň, opticky načleňují a ozvláštňují. 

5. Kapacity, stavební program

Pro přiblížení kapacitních nároků školy jsem provedl poměrný výpočet s použitím údajů z ZUŠ v Chrudimi, 
jako příklad.  Na základě toho jsem sestavil následující stavební program. Výchozím kritériem byl celkový počet 
obyvatel v jáchymovském regionu. Ten jsem na základě výše popsané strategie stanovil na cca 5000 obyvatel. 
Jako vizi nárůstu počtu obyvatel.

Jáchymov Chrudim
Počet obyvatel 5000 23220
% rozdíl 22% 100%

Počet studentů celkem 212 985
Počet dívek 141 657

Studenti přípravka a základ I. stupeň 188 874
Studenti přípravka a základ  II. stupeň 24 111
Studenti dospělí 5 21

Taneční obor 22 104
Výtvarný obor 56 259
Lit. dramatický obor 9 42
Hudební obor 125 580

Hra na klavír 37 171
Hra na el. klávesové nástroje 6 28

Hra na akordeon 3 13
Hra na housle 9 41

Hra na Violoncello 4 18
Hra na kontrabas 0 1

Hra na kytaru 15 69
Hra na zobcovou flétnu 15 68

Hra na flétnu 4 20
Hra na hoboj 1 3

Hra na klarinet 4 19
Hra na saxofon 1 5

Hra na trubku 2 7
Hra na ostatní dechové nástroje 3 15

Hra na bicí nástroje 1 3
Pěvecká hlasová výchova 15 68

Sborový zpěv 8 37

Počet učitelů celkem 6 26

Počet učeben celkem 7 33
Počet zkušeben hudebního oboru 4 17

Poměrný výpočet kapacit dle ZUŠ Chrudim
Hudební obor

Učebna teorie 1x pro 16dětí
Zkušebna 4x

Sklad nástrojů a not 1x 

Výtvarný obor
atelier 1x

kabinet 1x
sklad 1x

Výtvarný obor - keramika
dílna 1x

pec / glazovna 1x
sklad 1x

Taneční obor
zrcadlový sál 1x

šatna dívky 1x
šatna chlapci 1x

kabinet 1x
sklad 1x

Administrativa
ředitelna 1x s menším jednacím stolem

sekretářka 1x
archiv 1x

sborovna 1x kuch. linka, pc

Technické zázemí
zdroj tepla 1x

dílna školníka 1x
sklad 1x

byt školníka 1x
strojovna VZT 2x

záložní zdroj 1x

Reprezentativní sál
předsálí 1x

šatna 1x
sál 1x

zázemí sálu - sklad 1x
rozcvičovna 1x

režie 1x
tech. místnost 1x společná pro byt

Komunikace
odpočinkový prostor / 

čekání rodičů
wc žáci v každém patře

wc invalida přízemí

PROGRAM

Navržené řešení počítá s dalšími prostorovými rezervami vzhledem k předpokladu, že škola bude 
využívána s přesahem základní výuky daných oborů. Jedná se například o využívání učeben externími 
zájmovými kroužky, večerní hodiny jazykové školy, tělesné cvičení, atd.
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6. Provozní řešení

Základním principem objektu je jeho otevřenost veřejnosti - tedy maximální prostupnost, kontakt 
interiéru s exteriérem. Celé řešení lze rozdělit na tři základní celky - škola, sál, dvůr. Veškeré učebny jsou 
situovány do náměstí tak, aby s ním držely kontakt a tóny se tak linuly celým prostorem. Naopak prostor 
dvora je klidným a tichým.

škola
Hlavní vstup do školy je z cetrální části horní plochy části náměstí. Vchod je artikulován hlubokým 

zářezem do hmoty přes dvě patra a vsazenou výplní do hloubky. Následuje hlavní komunikace, která 
prostupuje skrze dům a rozlévá se následně po obvodu opačné strany objektu. Velkými okny přes celou 
světlou výšku je maximalizován kontakt s dvorem. Vertikální komunikace je zajištěna hlavním schodištěm 
přímo v tomto prostoru a také výtahem. Přízemí je věnováno tanečnímu a literárně dramatickému oboru 
s patřičným zázemím. Zrcadlový sál kromě výuky tance může mít další externí využití (cvičení, aerobic, 
zájmové skupiny, atd). Sál je s přímou vazbou na náměstí, možnost propojení. Dále sociální zázemí pro žáky 
a učitele, včetně WC pro invalidy. V přízemí přístavku ve dvoře navazujícím na objekt je umístěn sekretariát 
a ředitelna s vazbou na archiv. V suterénu je kromě veškerého technického zázemí ještě jedna univerzální 
učebna a dva depozitní sklady školy.

Patro je věnováno celé hudebnímu oboru. Kromě zkušeben a učebny je zde sklad nástrojů a not a také 
velká sborovna s příslušenstvím pro učitele. Sborovna je rovněž přímo přístupná z lávek ve dvoře, je tedy 
možné využití místnosti např. při vernisážích exterierových výstav, jako krytý prostor rautu atd.

Podkroví patří výtvarnému oboru s atelierem a keramickou dílnou. 

sál
Reprezentativní sál slouží k absolventským, ročníkovým a jiným koncertům a představením žáků školy. 

Dále prostor pro zkoušky větších souborů, generálky, atd. Řešení sálu bylo navrženo s důrazem na žáky a 
vytvoření co nejbližší iluze divadla se vším všudy tak, aby při vystoupení zažívali vše skutečné a nabírali 
zkušenosti - jeviště, hlediště, opona, světla, zázemí, nervozita... Primárně je tedy sál v této dispozici. 
Umožňuje ovšem přeskupení rozložením pódia. Dále může být celý objekt sálu využíván městem, odborem 
kultury, pro pořádání komorních koncertů, přednášek a jiných představení. K sálu patří foyer a patřičné 
zázemí. V suterénu je technické zázemí a skladové prostory - kulisy, jevištní technika, nábytek atd, je 
manipulovatelný do suterénních skladů pomocí plošiny. 

V podkroví nad sálem jsou navrženy dvě bytové jednotky. Jedna pro školníka, druhá k pronájmu.

dvůr
Je veřejným prostorem, intimní zákoutí města. Je koncipován jako klidný prostor, pro pořádání 

exteriérových výstav prací žáků a jiných expozic. Dvůr je alternativním prostorem pro jakékoliv kulturní 
akce pod širým nebem s patřičným zázemím školy. Lávky v prostoru umožňují vnímat prostor a exponáty z 
různých úhlů, úrovní, perspektiv. Je možné ho sledovat hned ze čtyř různých výškových úrovní.

7. Stavební řešení

založení
Založení objektu se předpokládá na kombinaci monolitické železobetonové vany (izolované 

kontrolovatelným systémem nebo bílou vanou) u podsklepených částí, na pasech u nepodsklepených 
částí. Volba rozsahu podsklepené části byla vedena snahou většího odstupu základové spáry suterénů od 
opěrných zdí, aby se minimalizovalo ohrožení jejich základových konstrukcí.

nosná konstrukce
Veškeré nosné konstrukce - vertikální a horizontální jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Nosný systém je stěnový. Střešní konstrukce tvoří šikmé monolitické železobetonové desky.

příčky
Příčky budou řešeny jako akustické, tzn. s velkou objemovou hmotností - potřebné hodnoty akustického 

útlumu budou doporučeny specialistou akustikem. Mezi dvěmi zkušebnami je navržena mobilní akustická 
příčka splňující předepsané hodnoty útlumu dané specialistou.

akustické úpravy
Typ objektu vyžaduje zvýšenou péči z hlediska akustických úprav konstrukcí. Potřebné prostory by byly 

posuzovány specialistou, který by upřesnil výsledné řešení. Všechny zkušebny a učebny jsou navrženy s 
akusticky pohltivým obkladem, stejně tak reprezentační sál. 

výplně otvorů
Jsou navrženy jako bezrámové nebo se skrytými rámy. Výplně v přízemí směrem do dvora jsou navrženy 

jako atypické, otočné kolem osy ve třetině šířky okna. Dále v tanečním a reprezentačním sále jsou navržena 
atypická posuvná okna na celou výšku místnosti. V ostatních prostorech jsou buď klasická otočná či výklopná 
křídla a nebo fixní zasklení. Podkroví je prosvětlováno střešními okny. Jejich osazení je provedeno atypicky, tak 
aby rámy nevystupovaly nad střešní rovinu.

Vstup do foyer sálu je řešen proražením otvoru do zbylé opěrné stěny. Otvor je „začištěn“ po svém obvodu 
plechovým lemem s vsazenými dveřmi.

fasáda
Finální úprava fasády objektu respektuje koncept návrhu. Celý objekt je řešen s povrchovou úpravou z 

pohledového betonu a to včetně šikmé střešní konstrukce. Beton je s příměsí kameniva z místní šedé ruly a 
rovněž chemickou přísadou, která zvyšuje jeho vodotěsnost vyplněním pórů. Povrch je po odbednění zbroušen.

Štítové stěny v puklině hmoty zůstanou neopracované, pro bednění budou použita hrubá prkna, alter. 
desky s jiným hrubým povrchem.

Fasáda přístavku ve dvoře bude obložena děrovaným plechem z konstrukční patinované oceli. 

lávky
Jsou navrženy jako ocelové konstrukce, lávka s nejdelším rozponem napříč dvorem je vynášena dvěma 

příhradovými nosníky tvořícími zábradlí, ukotvenými do opěrné stěny a k betonové desce domu. Ostatní lávky 
jsou vynášeny ocelovými konzolami, upevněnými do betonové stěny chemickými kotvami. Všechny lávky a 
schodiště jsou obloženy děrovaným plechem z patinované oceli.

8. Technické zařízení

vytápění
Objekt bude vytápěn teplovodní soustavou, v jednotlivých prostorách budou podlahové nebo stojánkové 

konvektory, popřípadě podlahové vytápění (výuka dětí často probíhá na zemi).  Do objektu bude navržena 
rekuperační jednotka. Získané teplo bude vráceno do okruhu VZT. 

větrání
V objektu jsou navrženy dvě VZT strojovny s jednotkami. Samostatně pro taneční sál a reprezentační 

sál. Zároveň slouží pro odvětrávání sociálních zázemí, pokud by nebyly řešeny se samostatným podtlakovým 
větráním. Přívody a odvody vzduchu k jednotkám budou vytaženy vždy ve střechách přístavků po stranách 
dvoru. Ostatní prostory by byly větrány přirozeně okny. 

V případě rizika přehřívání podkrovních prostor, jsou připraveny nad stropy jednotlivých skladů prostory 
pro osazení chladících jednotek. 

odvodnění
Střecha bude odvodněna podélnými skrytými žlaby. Podlaha dvora bude řešena spádovanými deskami, 

dilatační spáry budou využity jako odvodové kanálky, tak aby se minimalizovaly viditelné krycí mřížky.

požární řešení
Evakuace je možná vždy minimálně dvěma únikovými cestami. Součástí objektu musí být značení 

evakuačních cest, protipanikové osvětlení, panikové kování na dveřích, hydranty, elektronická požární 
signalizace.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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vytvoření hmoty na základě pravidla

vsunutí hmoty do proluky

stav - definuje pravidla:
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historie
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dvě tváře

bourání
zpevněnísměr

konflikt napětí vzdor

vychýlení

poslední
původní konstrukce

přenesení napětí do veřejného 
prostoru

rozšíření veřejného prostoru
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PROSTOROVÉ PROVOZNÍ SCHEMA

VÝTVARNÝ OBOR
- výtvarný atelier
- keramická dílna
- fotoatelier

- zkušebny
- učebna

- zrcadlový taneční sál
 - balet
 - klasický tanec
 - lidový tanec
 
 - aerobic, ...
 - mažoretky

- absolventské koncerty
- divadlo
- zkoušky větších souborů
- generální zkoušky

- přednášky
- komorní externí koncerty
- aktivity zájmových skupin

HUDEBNÍ OBOR

BYTY

TANEČNÍ OBOR /
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ 
OBOR REPREZENTAČNÍ SÁL

pohledový beton s 
přidaným kamenivem z 
místní ruly, broušený 
povrch

dlažba z žulových kostekschodiště v parteru z 
pohledového betonu

vozovka z žulových kostek

R: 207 G: 212 B: 49

jáchymovský uraninit (smolinec)

R: 178 G: 39 B: 16 R: 115 G: 45 B: 19

patinovaná ocel dřevěný akustický obklad

KONCEPT / PROVOZNÍ SCHÉMA / MATERIÁLY
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trávník /
sadové úpravy

mlatová cesta

dlažba z 
žulových kostek

komunikace z 
žulových kostek

stávající zeleň

navrhovaná 
zeleň

vstupy do 
prostoru

cesta ke kapli

vodní prvek - kašna

umělecké dílo

schodiště /
veřejné osvětelní

patníky

lavičky

zpomalovací práh

situace M 1:500

SITUACE
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0.16 SKLAD

0.05

0.04

-3,150

-1,850

PŮDORYS SUTERÉNU

M 1:200

0 5 10m
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M 1:250
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POHLED ZE DVORA
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POHLED ULIČNÍ
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Střešní okna jsou navržena jako zapuštěná pod úroveň 
střešní roviny. To vychází ze základního principu všech 
výplní otvorů. Tedy, že vše je zapuštěno ve hmotě 
domu.

ARCHITEKTONICKÝ DETAIL

3

2

6

6

7

7

1

4

5

5

1

4

8

1 střešní okno kyvné, dřevěné s povrchovou vrstvou z polyuretanu, bílé, 
elektrické otevírání na dálkové ovládání

2 atypické lemování, světle šedý hliník
3 vyfrézovaná drážka pro vsazení okenního lemování, zatmeleno
4 atypické plechové lemování, „brzda“ stékající vody, světle šedý hliník
5 osazovací dřevěný rám
6 rozšiřovací distanční rám, povrch totožný s rámem okna
7 utěsnění pojistnými fóliemi k okennímu rámu
8 pojistná fólie

- nosná šikmá střešní monolitická železobetonová deska
- parotěsná / pojistná fólie
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu - XPS, s profilovanou 

vnitřní stěnou
- pohledová střešní deska z monolitického železobetonu, beton s 

příměsí místní ruly, s přísadou zvyšující voděodolnost ve hmotě 
betonu, broušený povrch

200mm
2mm
250mm

120mm

m 1:10

řez fasádou m 1:50



39REVITALIZACE ČÁSTI JÁCHYMOVA S NÁVRHEM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ARCHITEKTONICKÝ DETAIL

1
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4
5

1

6

4
5

1 z exteriéru skrytý okenní rám, dřevěný / dřevohliník
2 zatmeleno
3 vyfrézovaná okapnička
4 obklad deskou MDF, lakovaná, v barvě rámů oken
5 nosný rošt krycí desky
6 vnitřní stínění / zatemnění - látková roleta
7 stojánkový konvektor / alt. podlahový - atypická konstrukce, krytí deskou 

MDF v barvě rámů oken

- monolitická železobetonová stěna
- parotěsná / pojistná fólie
- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu - XPS
- pohledová stěna z monolitického železobetonu, beton s 

příměsí místní ruly, s přísadou zvyšující voděodolnost ve hmotě 
betonu, broušený povrch

200mm
2mm
200mm
150mm

m 1:103
1

2
řez fasádou m 1:50
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