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MAPA ČETNOSTI DOPRAVY
vychází z dat naměřených v roce 2015 městem Olomouc

Olomouc- město

Hejčín

LOKALITA
Struktura je situována na jedné z posledních volných parcel v majetku města Olomouc, která náleží do 

katastru městské části Hejčín. 
Byť se zdá pozice Hejčína směrem k centru Olomouce skvělá, přináší s sebou množství negativ. Jedním 

z hlavních je dopravní zatížení ulic Tomkova a Erenburgova, které suplují neexistující severní obchvat a ulice Na 
trati, která slouží jako místní, přívodní komunikace pro obce ze Severu.       V blízkosti komunikací vznikají prázdné, 
nevyužité a neoblíbené prostory a právě takový je pozemek na kterém je umístěna má struktura.

Hejčín krom dopravy trápí také tristní nedostatek služeb a občanského zázemí, nejsou schopny se zde 
uživit. Právě zde vidím potenciál pozitivního vlivu dopravy, jako přílivu nové klientely.  Komerční objekty umístěné 
ve struktuře mohou sloužit stejně tak obyvatelům Hejčína, jako projíždějícím řidičům. Bistro se může přes poledne 
živit prodejem menu ve formě drive-in, odpoledne pak sloužit jako místo pro setkání studentů Hejčínského gym-
násia a večer si zde Luboš s Frantou z Balbínovy 15 skočí na pivo. Šikovná Lucka z Horní Hejčínské si při mateřské 
přivydělá na modeláži nehtů kolemjedoucích žen, které si zde rovnou můžou nakoupit čestvou zeleninu a ovoce 
nebo zajít na kávu k Vlastě z Pěšinovy, která si zde otevřela kavárnu, večer sloužící jako vinárna.  A důchodce Cyril 
z Metodějské si díky opravně bot, která je vyhlášená po celém okrese vydělá na dovolenou v Řecku. 



REGULAČNÍ PLÁN
Práce navazuje na projekt zimního semestru, který se zabýval regulačním plánem místní části,  

Princip plánu je založen na regulaci počtu procent veřejného, poloveřejného, polosoukromého a sou-
kromého prostoru v rámci objektů, maximální velikosti parcel a stanovení počtu pater pro lokalitu. Za 
splnění bonusových podmínek jako je navýšení procent zeleně pro vylepšení klimatu,  tvorbu občan-
ského prostoru či příspěvky do participativního rozpočtu pak může developer s regulacemi pracovat  
ve svůj prospěch. 

Pozemek na němž je situována struktura náleží do kategorie pozemků určených k pronájmu, 
která definuje spíše než podobu zástavby její majetko-právní využití. Na rozdíl od ostatních pozemků 
řešených v regulačním plánu, je pro pronajímatelné parcely doporučeno zachování ve fondu města. 
Zisky z prodeje zbytkových pozemků je následně doporučeno využít k vybudování pronajímatelných 
struktur generující další zisky.

REGULACE
Objekt je tak regulován počtem procentuálního využití zastavěné plochy nedefinované jako 

veřejný prostor, které řeším pomocí stanovení maximálního počtu buněk Mraku dle konkrétního typu 
využití a maximálního počtu procent m2 v rámci Podhoubí, zmíněné principy vysvětlují kapitoly vě-
nující se objektům.

Adekvátní náhrada zeleně je zajištěna zelenými střechami Mraku a Přístřešku v kombinaci s 
výsadbou stromů v komunitní zahradě.  Střešní terasy tak tvoří dva generátory občanského prostoru 
přírodního typu, které se třemi generátory městského typu (Zastávka/hřiště, Posezení pod Mrakem a 
Labyrintem schodišť)  zajišťují možnost výstavby čtvrtého patra mraku. 
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Situace
V návaznosti na předchozí úvahy, pozemek dostateč-

ně velký na vytvoření městského fragmentu, dělím na segmenty 
v nichž testuji různé typy možné otevřenosti, viz dále.  Základní 
dělící osnovou jsou spojnice pěších atraktorů (Broadway, zastáv-
ky MHD, Avenue a ulice Metodějská a Cyrilská). Hlavní komunikaci 
fragmentu odsouvám od přesunuté ulice Na trati, vytvářím tak 
intimnější a pocitově bezpečnější prostředí. Chodník okolo silnice 
však zachovávám a rozšiřuji o možnost podélného stání, slouží tak 
jako hybridní zóna komunikace mezi fragmentem a rušnou silnicí. 
Při úplném odstřižení či vyzdvižení kontrastu okolí, by došlo pouze 
k tvorbě prázdného prostoru.

Vzhledem k diverzitě množství prostředí obsažené v měst-
ské struktuře a k nezbytnosti tuto diverzitu udržet, nevytvářím 
jednotící superstrukturu s jedním principem otevřenosti, ale více 
na sobě nezávislých objektů, každý s vlastním typem otevřenosti. 
Hustota potenciálu komerce, vitality místa i atraktorů navržených 
objektů narůstá směrem k průsečíku fragmentu se zeleným pá-
sem, kde je předpoklad nejvyšší vitality.
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Hlavní vstup do Mraku
Hlavní pěší komunikace
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PARKOVIŠTĚ/TRŽIŠTĚ/HŘIŠTĚ, PARK
PŘÍSTŘEŠEK

PODHOUBÍ
PRONAJÍMATELNÉ PARCELY

VLAKOVÁ ZASTÁVKA

VERTIKÁLNÍ LABYRINT

MRAK
PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY

Vedlejší vstup do Mraku

Terén vytvářející příležitosti
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Fragmenty
V práci navrhuji městský fragment na zdánlivě málo atraktivním pozemku 

vklíněném mezi dvěmi trasami komunikací. Pro městskou strukturu je však ne-
zbytná vysoká míra bohatosti a diverzity jednotlivých prostředí, čemuž se věnuje 
projekt regulačního plánu lokality vypracovaný studenty inž. arch. Szymona Roz-
walky v zimním semestru 2020, na nějž v letošní práci navazuji. Primární regulací 
projektu je tak udržení procent veřejného - poloveřejného - polosoukromého  a 
soukromého prostoru v rámci stanoveného intervalu. 

Každé z těchto prostředí však potřebuje zcela odlišnou míru otevřenosti 
a zcela odlišné stabilní prostředky. Zatímco ve veřejném prostoru se otevřenost 
projevuje spíše situačně (Lavička! Sednu si? Lehnu si? bude mi sloužit jako pódi-
um?), interakce s prostředím jsou zde krátkodobé, zato nároky na jeho stabilitu 
a odolnost obrovské. V prostoru soukromém naopak člověk pobývá nejvíce času, 
chce ho mít upravený přesně podle svých představ, ale zároveň ho v porovnání s 
prostorem veřejným upravuje mnohem častěji. Projekt je proto rozdělen do ně-
kolika segmentů z nichž každý poskytuje jiný způsob variability. Finální podoba i 
využití struktury ja tak v rukou jejích uživatelů. 

GROUND LAND CÍLENÁ STRUKTURA
OR.: HAD, KTERÝ SEŽRAL SLONA
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střešní terasa, nahrazující zeleň zabranou parkovištěm
zastřešené parkoviště, prostor pro komunitní akce a trhy

střešní terasa navazující na střechu přístřešku
coworking - flexibibilní interiér, pronájem buněk
coworking - flexibibilní interiér, pronájem buněk

prostor pro objekty vzniklé na parcelách
mini parcely se zabudovanými přípojkami

technické zázemí objektů
vstup, výtah, plošina vedoucí na střechu 
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Práce s terénem
Práci na otevřené struktuře začínám 

už formováním krajiny (LAND). Pomocí er-
gonomie a vlastní (pocitové analýze vztahů 
v prostoru a jejich následnému rozebírání s 
přáteli) vytvářím terén, který výškově reagu-
je na situaci okolo a sám vytváří příležitosti k 
využití. Cílená strutura by tak měla sama vy-
tvářet aktivní prostředí bez kompozic laviček 
a košů.   

ZEMĚ, NEJVĚTŠÍ JISTOTA I KOULE NA NOZE.  ARCHI-
TEKTURA SICE LÉTAT MŮŽE, ALE ŽIVOT POTŘEBUJE 
SVÉ JEVIŠTĚ. 
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Situace
Formování situační vychází především 

z mého vlastního pocitového zkoumání vztahů 
v prostoru a následnou diskusí s přáteli, za 
kterou jim děkuji. Nejedná se tak o exaktně 
podložená data, nicméně  zůstává otázka, zda 
téma exaktně popsat lze.

Pomocí převýšení lze vytvářet situace 
bez použití dalších prostředků. S rostoucím 
výškovým rozdílem narůstá i odtržení aktera 
nahoře od světa pod ní. Při překonání schodu 
cítíme rozdíl oproti úrovni pod ním, nicméně 
jsme s ním v kontaktu, půl metrové převýšení 
už vytváří pocit soukromí a při dvoumetrovém 
převýšení začíná vznikat jakási hiearchie. 

Principy uplatňuji v podobě vyzdviho-
vání míst určených lidem oproti autům a míst 
intimějšího charakteru.
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Příležitosti
Lavička, koš, strom----lavička, koš, 

strom, ----lavička, koš, strom. Rytmus typic-
kého českého veřejného prostoru. Na lavičce 
se sedí! Sedět musíme na sedáku lavičky, 
nikoliv na opěradle. Na opěradle přece sedí 
jen chuligáni. Koš musí být hned vedle lavič-
ky. Pokud se sejdou více než tři lidé už mají 
smůlu, na lavičku se nevlezou a další je dia-
gonálně pět metrů po cestě chodníku. A jaký 
typ vybrat? Důchodci potřebují k sezení vyšší 
sedák a opěrky, který se zase nelíbí mladým a 
architektům. 

V místech generátorů občanského 
prostoru pracuji s terénem pomocí tvorby pří-
ležitostí nikoliv přesného určování jejich vyu-
žití. Bude prostor využívaný jako čekárna na 
autobusové zastávce, nebo dějiště dětských 
her? Obojí! Proč by nemohla být bezbariéro-
vá rampa zároveň dráhou koloběžkové rallye? 
A proč nám vlastně ve městech tak vadí děti 
provozující parkour a jezdící na skateboardu? 
Mají radši sedět u počítače? 

0,000

+0,350

+0,450

+0,700

+1,000

+0,900

+0,150

+1,200

+1,500 PODHOUBÍ

NA TRATI

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

NÁSTUPNÍ HRANA PLOŠINY

CHODNÍK



Podmínky
Světlo, teplo, vzduch, voda, živiny. Podmínky života 

na zemi. Přístřeší, ochrana, místo. Podmínky rozvoje spo-
lečenského života.

Člověk je sice tvor společenský a sociální interak-
ce budou probíhat vždy, jak je ale nasměrovat na kon-
krétní místo? 

Parkoviště, nutné zlo, ale auto je vynález tisíciletí! 
Pokud chci objekt uživitelný, parkovací plochy jsou nut-
ností.

Přístřešek je odpovědí na oba zmíněné problémy. 
Parkoviště s regulovanou dobou provozu, může ráno slou-
žit jako dějiště dětských her po cestě do školy, po skon-
čení provozu pak jako místo romantických procházek s 
vyústěním na vyhlídkové terase Mraku.

Kdybychom měli lepší klimatické podmínky a více přístřešků prvním známým českým géniem by jistě nebyl 
Cimrman...



Organizace
Jelikož cílem objektu je být více než 

parkovištěm, dělení prostoru na jasnou ko-
munikaci a chodníky by bylo chybné. Pro or-
ganizaci tak využívám samotnou strukturu 
stavby. Hustota sloupů jasně reguluje pohyb 
automobilů a vytváří zároveň prostory svou 
velikostí vhodné k pronájmům jednotlivých 
stánků. Parkovací čáry místo pouhého nástři-
ku na dlažbě tvoří drážky v nichž je prostor 
na vedení instalací. Na místě tak není problém 
s organizací jakýchkoliv akcí.  Ze strany ulice 
Na trati je autobusový nájezd prodloužen a 
umožňuje krátkodobé zastavení. 

P

PARKOVACÍ STÁNÍ

ŽELEZNIČNÍ KOLEJE

VYZVEDÁVACÍ BOXY

ZASTŘEŠENÍ

SILNIČNÍ PRUH

VÝJEZD/VJEZD

42 STÁNÍ

3 STÁNÍ

LEGENDA



SCÉNA ČTVRTÁ
JESS, CHESTER
ČAS: ČTVRTEK  15:00
EPIZODA:  NÁSLEDKY VČEREJŠÍ NOCI

SCÉNA TŘETÍ
VLASTÍK, OTA, HONZÍK
ČAS: STŘEDA 7:30
EPIZODA:  CESTA DO ŠKOLY

„Hele, vole, kde mám káru?„Vojíne Součku, zuj se,“ řekne přísně generál Ota. 
„Jinak budeš furt blbej Pražák.“ Tak si zase boty 
zuju se a opatrně vykročím. A tak jdu, jako když 
bruslím. Nepíchá to. Vůbec to nepíchá! Umím 
chodit po parkovišti bos!

SCÉNA PÁTÁ
MANON, DES GRIEX
ČAS: PONDĚLÍ 16:00
EPIZODA:  NÁMLUVY

SCÉNA PÁTÁ
BOB, BILLY
ČAS: 4. TÝDNY DO VÁNOC
EPIZODA:  VÁNOČNÍ SBOR

„Manon, Manon, sladká nevěsto,
ach, kdo by to mohl jiný být,
my spolu utečeme za město, 
já bez Vás nemohu žít.

I feel it in my fingers,
I feel it in my toes, 
Love is all around me. 

You did it again, Billy.





Mrak
Mrak v sobě obsahuje principy pří-

střešku ve formě zajištění podmínek ve formě 
prostředí - tepelná obálka a poskytnutí zdrojů 
pro rozvoj struktury/růst.  Hra otevřenosti se 
zde odehrává v interiéru a jejími elementy jsou 
stěny. 

Hlavním problémem bylo vymyšlení 
fungující systému transportu panelů, tak aby 
byl časově, fyzicky a profesně nenáročný. Ře-
šení se věnuje kapitola Anatomie struktury. 

Stěna vytváří dva samostatné světy, 
v každém z nich se může odehrávat vlastní 
příběh.PS: Kdyby se Khan více věnoval stěně 
místo cihly, nemusel by se uhnat...



Anatomie struktury
Projekty zaměřující se na otevřené a flexibilní struktury často 

končí u stanovení systému organizace buněk, prezentované četnými 
simulacemi. Stránka provedení samotné reorganizace však většinou zů-
stává nezodpovězena, či nedořešena. Největší výzvou tohoto semestru 
pro mne tak bylo vytvoření systému, struktury, oběhové soustavy objek-
tu, která umožní rychlou a pohodlnou transformaci prostor při udržení 
plnohodnotného komfortu uživatel.

Odpovědí na problémy jsou závěsné, posuvné příčky s vakuovým 
systémem těsnění, zajišťující dostatečnou akustickou neprůzvučnost 
mezi prostory (až 64dB) při snadné montáži. Sortiment příček je rozšířen 
o teleskopické panely, které umožňují rohové spoje a vyrovnání kratších 
šířek v místech sešikmení.

Trasy panelů jsou rozděleny na tři typy dle možností, které na-
bízejí. Primární trasy umožňují díky přívodu odpadního potrubí připojení 
zařizovacích spotřebičů. Sekundární trasy poskytují připojení pouze k 
elektrickým spotřebičům a terciální (výhybky a parkoviště panelů) slouží 
pouze k transportu či parkování panelů.
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DELTA BEAM D40-600
BETONOVÁ ZÁLIVKA

SPIROLL 400

Konstrukce
Pro projekt je nezbytná maximální svo-

boda koncového uživatele, pročež musel být 
počet prvků konstrukce minimální a jejich 
rozpětí co největší. Ruku v ruce s rostoucím 
rozpětím se však zvětšuje i výška průřezů, až 
do míry kdy samy průřezy začnou tvořit pro-
storové bariéry. Odpovědí na zmíněné problé-
my je konstrukční systém firmy PEIKO, Delta 
Beam. Tvar nosníků výrazně redukuje výšku 
konstrukce při zachová její únosnosti. 

PROSTUP POTRUBÍ ŘEŠEN OCELOVOU 
VÝMĚNOU.

PANELY SPIROLL 15 000X400 MM

NOSNÍKY DELTA BEAM D40-600 

ZTUŽUJÍCÍ NADBETONÁVKA
ZÁKLADOVÝ ROŠT -1000MM

SOUVRSTVÍ TARTANOVÉ DLAŽBY 200 MM

PŮVODNÍ ZEMINA

PANEL SPIROLL 400

PANEL SPIROLL 400



Základy
Základem Mraku je z rošt, 

jímž prostupují přípojky obsluhující 
Podhoubí. Přípojky vedou pod tra-
sou  komunikace. Díky vydláždění 
Podhoubí tartanovou dlažbou jsou 
přípojky snadno dostupné.
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STOKOVÁ SÍŤ DN 150
UPRAVENÝ TERÉN -1,200

PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ NN
ULOŽENO V CHRÁNIČCE
UPRAVENÝ TERÉN -0,500

LOKÁLNÍ VODOVODNÍ ŘÁD DN100
UPRAVENÝ TERÉN -0,800

ZÁKLADOVÝ ROŠT -1000MM

SV
PV

NN

PŮVODNÍ ZEMINA

-1,700
-0,200



Podhoubí
Byť podhoubí popisuji jako samostat-

ný segment návrhu, zařaďuji ho do struktury 
mraku, neboť jsou zde uplatněny zcela stejné 
principy pouze v exteriéru. Díky polyuretano-
vým dlaždicím jsou jasně vymezeny m2, které 
si lze pronajmout, instalační drážku zde pak 
supluje komunikace pod níž jsou umístěny 
přípojky tras vody, odpadů a elektřiny.

Díky zastřešení (přístřešku) jsou nákla-
dy na stavby budované v podhoubí reduková-
ny. Provozovnu v podhoubí si lze pořídit už již 
od zhruba 60 000 Kč při upraveném kontejne-
ru, či 20 000 Kč při koupi nového dřevěného 
stánku. Cena pronájmu parcel není v této fázi 
projektu specifikována.

SLOUP PRŮMĚR 500 MM

ODPADNÍ POTRUBÍ DN 200

DEŠŤOVÉ POTRUBÍ DN 150

TARTANOVÉ DLAŽDICE

KOMUNIKACE

ZÁKLADOVÝ ROŠT -1000MM

SOUVRSTVÍ TARTANOVÉ DLAŽBY 200 MM

PŮVODNÍ ZEMINA



Podlahové souvrství
V instalačních drážkách podlah jsou umístěny rozvody 

vody, elektřiny a svody odpadních vod. Podlaha se tak stává 
půdou, na které může začít bujet život. Typy drážek se liší dle 
hiearchie typů tras. Viz schéma struktury.

3 000

12 000

5 000
200

100
200

100

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

ZÁKLADOVÝ ROŠT -1000MM

SOUVRSTVÍ TARTANOVÉ DLAŽBY 200 MM

PŮVODNÍ ZEMINA
GRID DEFINUJÍCÍ 
PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY (3x3M)

SCHODIŠŤOVÝ PROSTUP

PRONAJÍMATELNÁ TERASA
GRID (3x3M)

TRÁMY
DELTA BEAM



Éter
Konečný produkt alchymie konstrukce. 

Prázdný prostor umožňující kdekoliv vzniknout 
takřka jakémukoliv programu! (kadeřnictví, vi-
nárna, chov rybiček...) Prostor narušují pouze 
schránky schodišť a jádra, která izolují sloupy. 
Drážky v jádrech umožňují vyvádění rozvodů z 
podlahy. 

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

ZÁKLADOVÝ ROŠT  1000MM

SOUVRSTVÍ TARTANOVÉ DLAŽBY 200 MM

PŮVODNÍ ZEMINA IZOLAČNÍ JÁDRA
OBALUJÍCÍ POTRUBÍ A KONSTRUKCI
S DRÁŽKAMI PRO VEDENÍ EL. ROZVODŮ

DRÁŽKA S KOTVOU PRO ZAJIŠTĚNÍ 
PANELŮ 

 DRÁŽKA EL. ROZVODŮ

TEPELNÁ OBÁLKA SCHODIŠTĚ



Strop
Trasy panelů jsou zde rozšířeny o vý-

hybky a parkoviště. Detail je řešen pouze jako 
kolejnička postrádající akustickou izolaci i 
podlahovou kotvu. Výhybky umožňují objíždění 
již zastavěných tras, nemůže se tak stát, že se 
jedna část trasy ucpe. 

detail kolejnice výhybky a parkovišť

PARKOVIŠTĚ PANELŮ

STROPNÍ LIŠTY TRAS PANELŮ, 
KONKRÉTNÍ TYPY VIZ STRANA



STŘECHA
Zelená střecha Mraku navazuje na 

střešní terasu Přístřešku. Původní možnost 
procházkou zelení okolo železniční tratě tak 
zůstává a je umocněna. Nabízí se zde rozšíření 
a zkulturnění trasy vedoucí pásem ochranné 
zeleně až k centru, viz schéma. 

schéma napojení zelené promenády na již existující a potenciální trasy. 

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

PANEL SPIROLL 400MM

SOUVRSTVÍ ZELENÉ STŘECHY 400MM

ZÁKLADOVÝ ROŠT -1000MM

SOUVRSTVÍ TARTANOVÉ DLAŽBY 200 MM

PŮVODNÍ ZEMINA



Membrána
Obálka mraku je ze strany ulice Na trati tvořena dvouplášťovou-

-transparentní fasádou s provětrávanou dutinou šířky 200 mm. Výhoda ře-
šení spočívá především v regulaci hluku produkovaného ulicí Na trati  při 
zachování možnosti přirozeného větrání a chlazení objektu. Transparentní 
vložka je v místech pronajímatelných buněk z polycarbonátových dílců, v 
místech coworkingových pracovišť pak z  jednoduchého zasklení, při použití 
skla se sníženou odrazivostí. Architektonický výraz vnějšího pláště tak, co se 
kontaktu mezi městem a objektem týče, koreluje s mírou intimity překrýva-
ných prostor. 

Stejně jako celý projekt se i Mrak otevírá směrem k trati a přilehlého 
pásu zeleně.  Přechod mezi interiérem a exteriérem zde je umocněn rozší-
řením v prostornou terasu, jenž je, stejně jako interiér, rozdělena na plno-
hodnotné pronajmutelné prostory.  Od vnějšího prostoru je oddělena pouze 
napnutou síťovinou přes celou výšku patra. 

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

PANEL SPIROLL 400MM

PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ 350MM

PANEL SPIROLL 400MM

SOUVRSTVÍ ZELENÉ STŘECHY 400MM

ZÁKLADOVÝ ROŠT -1000MM

SOUVRSTVÍ TARTANOVÉ DLAŽBY 200 MM

PŮVODNÍ ZEMINA

DVOJITÁ TRANSPARENTNÍ FASÁDA
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ: POLYURETAN, 
 V MÍSTĚ COWORKINGU A SCHODIŠŤ SKLO

ZÁBRADLÍ STŘEŠNÍ TERASY

TEPELNÁ OBÁLKA

ZÁBRADLÍ PAVLAČE TVOŘENO SÍTÍ

TI 200MM

TI 200MM

TI 200MM



možnost připojení ZP
vedení elektřiny

vzduchotechnika
akustická bariéra

vedení elektřiny
vzduchotechnika
akustická bariéra



3NP

61 pronajímatelných buňěk
245 m2 co-workingového prostoru

TEPELNÁ OBÁLKA

PŘÍSTUP REGULOVANÝ ČIPEM

KONSTRUKCE

1:500

TEPELNÁ OBÁLKA

VSTUP REGULOVANÝ ČIPEM

SLOUPY

1500

1500

1500

COWORKING 1.

TECHNICKÉ JÁDRO OBJEKTŮ

HYDRAULICKÁ VÝTAHOVÁ PLOŠINA

VÝTAH

WC

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

COWORKING 2.

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY

SCHODIŠTĚ

TERASA

TEPELNÁ OBÁLKA

VSTUP REGULOVANÝ ČIPEM

SLOUPY

1500

1500

1500

COWORKING 1.

TECHNICKÉ JÁDRO OBJEKTŮ

HYDRAULICKÁ VÝTAHOVÁ PLOŠINA

VÝTAH

WC

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

COWORKING 2.

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY

SCHODIŠTĚ

TERASA



1:5004NP
79 pronajímatelných buňěk

245 m2 co-workingového prostoru

TEPELNÁ OBÁLKA

PŘÍSTUP REGULOVANÝ ČIPEM

KONSTRUKCE

TEPELNÁ OBÁLKA

VSTUP REGULOVANÝ ČIPEM

SLOUPY

1500

1500

1500

COWORKING 1.

TECHNICKÉ JÁDRO OBJEKTŮ

HYDRAULICKÁ VÝTAHOVÁ PLOŠINA

VÝTAH

WC

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

COWORKING 2.

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY

SCHODIŠTĚ

TERASA

COWORKING 1.

TECHNICKÉ JÁDRO OBJEKTŮ

HYDRAULICKÁ VÝTAHOVÁ PLOŠINA

VÝTAH

WC

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

POŽÁRNĚ-DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

COWORKING 2.

SCHODIŠTĚ

SCHODIŠTĚ

PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY

PRONAJÍMATELNÉ BUŇKY

SCHODIŠTĚ

TERASA



SIMULACE
Vzhledem k tomu, že cílem projektu 

bylo vytvoření flexibilní struktury, která se 
může kdykoliv změnit a kdy architekt navrhu-
je pouze kostru návrhu, zdálo se mylné, abych 
simulaci vytvářela sama.  Pomohli mi s ní tak 
přátelé a rodina. Tímto bych chtěla všem podě-
kova, především Ondrovi za množství altereg, 
které pro mne vytvořil. Prezentovaná možná 
podoba patra Mraku je patchworkem tvořeným  
z poskytnutých elementů.

Na hotové simulace se můžete těšit 9.6. 2021 na výstavě Hej-čin!
Útržek rozhovoru s (ne)nadšeným Hermanem Hertzbergerem o zabydlení jeho stavby Central Beehrer.

R: Let‘s talk about the way the 
people use your building.

R: Did you expect them to use 
it this way?

H: No, I didnt expect this at all. I 
have never imagined that the buil-
ding after just a few months, would 
be obscured so completely.



1. Situace
Simulace probíhala v průběhu semest-

ru, finální půdorysy prezentované dříve tak 
zcela neodpovídají podobě, která byla poskyt-
nuta při simulacích, princip však zůstává stále 
stejný.

Pomyslní budoucí pronajímatelé struk-
tury si pronajímali strukturu postupně, každý 
následující pronajímatel tak věděl, které buňky 
už jsou zabrané a jak vypadají.

CHÚC

LEGENDA VYMEZENÝCH PROSTOR

WC

CO-WORKING

KOMERČNÍ PROSTORY 
podporující chod objektu

PRONAJÍMATELNÁ TERASA

LEGENDA TYPŮ TRAS PANELŮ

Přístup ke zdrojům
akustická bariéra
akustická bariéra
výhybky
parkoviště panelů



2. Výběr buňky
Cena buněk se odvíjí od míry osvětlení, 

které se jim dostává, či dostávat bude. Pro-
světlené buňky jsou nejdražší. Buňky se sever-
ním osvětlením nejlevnější, pro množství akti-
vit, může být méně světla benefitem spíše než  
limitem. Schéma na vedlejší straně popisuje 
ceny buněk pouze v prvotním stavu. Po zasta-
vění buněk, vedoucí k nemožnosti prosvětlení 
buňky její cena devalvuje na nižší kategorii.

CHÚC

LEGENDA VYMEZENÝCH PROSTOR

WC

CO-WORKING

HLAVNÍ VSTUPNÍ, ATRIUM

PRONAJÍMATELNÁ TERASA

LEGENDA TYPŮ TRAS PANELŮ

Přístup ke zdrojům
akustická bariéra
akustická bariéra
výhybky
parkoviště panelů
původní parkoviště panelů

P

P P
P

P

P

P

P

P
P

P



3. Panely
Každý pronajímatel má možnost vybrat 

si podobu své buňky a případně ji přestavět dle 
obrazu svého. Ceny panelů se odvíjí od mož-
ností, které poskytují viz katalog panelů. Vzor 
panelů je stejný z obou stran, vnější vzhled 
buňky tak koreluje s jeho obsahem. Sousedící 
buňky zároveň nejen stěnu, její cenu, ale i její 
obraz.

KATALOG PANELŮ

80 Kč

80 Kč

100 Kč

80 Kč

120 Kč

80 Kč

120 Kč

80 Kč

120 Kč

80 Kč

cena za měsíc

cena za měsíc

typ panelu

možnost úprav*

typ panelu

připojení ZP**

možnost úprav*

připojení ZP**

Poznámky

při prosvětlení 50 Kč

* Možnost úprav panelu nabízí nájemci úprav panelu dle jeho libosti, bez nutnosti návratu panelu do původního stavu po ukončení jeho pronjmu.
** Panely s obklady nabízejí možnost skrytého připojení zařizovacích předmětů  pomocí zabudovaných prostupů. 

žlutý

ne

prosklený

ne

ne

ne

červený

ano

čistý, bílý

ano

ne

ne

zelený

ne

dřevěný

ne

ne

ne

modrý

ne

obklad, bílý

ano

ne

ne

růžový

ne

obklad, černý

ano

ne

ne



Stanovení cen
Byť se ceny panelů a jednotlivých buněk 

mohou zdát poddimenzované, jsou vypočtené 
z průměrné ceny za m2 odpovídajících typů 
prostor v lokalitách a prostorách obdobných 
řešenému objektu. Lokality byly vybrány na zá-
kladě dopravního zatížení a jeho dostupnosti, 
blízkosti centra a charakteru prostedí z hledis-
ka typu zástavby.

Ceny coworkingových pracovišť porov-
návají jedinné tři coworkingové pracoviště v 
Olomouci.

název místo členství základní rozšířené členství top členství

Coworking Jakoubka ze Stříbra 44 1 900 Kč 2 500 Kč
Tegraph Jungmannova 3 3 100 Kč 4 200 Kč 15 000 Kč
Vault 42 Koželužská 945 1 442 Kč 4 242 Kč 4 242 Kč

kávičky ano ano ano
pracovní místo ne ano kancelář 
internet ano ano ano
sídlo firmy ne ano ano
zasedačka 10 h 20 h 30 h
tisk ano ano ano

https://www.olomoucdnes.cz/zpravodajstvi/25876-trend-sdilenych-kancelari-nasleduje-i-olomouc/

PRŮZKUM CEN COWORKINGOVÝCH PRACOVIŠŤ

místo typ cena m2 Kč/m2
Hejčín nebytové prostory 10 000 Kč 47 213 Kč
Olomouc, Wellnerova kanceláře 16 200 Kč 90 180 Kč
Olomouc, Litovelská kanceláře 7 900 Kč 37 214 Kč
Olomouc, Litovelská - Silo kanceláře 33 089 Kč 114 290 Kč
Olomouc - Lazce kanceláře 4 000 Kč 40 100 Kč
Olomouc - Lazce kanceláře 4 000 Kč 35 114 Kč
Olomouc - Velkomoravská kanceláře 13 000 Kč 25 520 Kč
Olomouc - tovární kanceláře 5 106 Kč 22 237 Kč
Olomouc - Hodolany kanceláře 18 790 Kč 82 229 Kč
Olomouoc-Krakovská kanceláře 7 000 Kč 54 130 Kč
Olomouoc-Krakovská kanceláře 7 000 Kč 50 140 Kč
Olomouc-Krakovská kanceláře 7 000 Kč 40 175 Kč
Olomouc-Libušina kanceláře 48 300 Kč 252 192 Kč
Olomouc - U panelárny kanceláře 3 733 Kč 35 107 Kč
Olomouc - U panelárny kanceláře 6 267 Kč 78 80 Kč
Olomouc - U panelárky, Chválkovice kanceláře 18 500 Kč 200 93 Kč
Olomouc- U stadiónu, Nová ulice kanceláře 20 500 Kč 50 410 Kč
Olomouc - Švýcarské nábřeží kanceláře 24 800 Kč 82 302 Kč

207 Kč

3 726 Kč
650 Kč
100 Kč

nejlevnější buňka 18*80 Kč + 2*500 2 740 Kč
nejdražší buňka 15*120 + 3*120 + 2*500 3 460 Kč

3 100 Kč
172 Kč

výpočet buněk 400 500 Kč 600
pronájem buněk 2 1 200 Kč
panely 80 100 Kč 120

3 440 Kč
1 640 Kč

cena za m2 buňky

průměrná cena za m2/měsíc

cena mojí buňky 18 m2

PRŮZKUM CEN PRONÁJMŮ OBDOBNÝCH PROSTOR

cena za měsíc

NACENĚNÍ

cena zarezervované buňky
průměrná cena 1 panelu










