SOUTĚŽ O NÁVRH
POLYFUNKČNÍ DŮM SLIVENEC

SOUTĚŽ O NÁVRH NA POLYFUNKČNÍ DŮM SLIVENEC

HISTORIE ÚZEMÍ A STÁVAJÍCÍ STAV

DŮVODY PRO VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

Pozemek a stávající objekt sloužily v historii jako ovčín. Dnes je zde provozní sklad a dílna pro
potřeby obce. Pozemek má nepravidelný tvar a je mírně svažitý směrem k jihu. Napojení na
dopravní infrastrukturu je po krátké zpevněné cestě na místní komunikaci. Stávající objekt má
rozměry 38 x 12 m. Jde o konstrukci ze smíšeného kamenného a cihelného zdiva s dřevěným
krovem polovalbové střechy. Objekt je napojený na přípojku elektro. Ostatní řady (kanalizace,
vodovod, plynovod) a sítě jsou vedeny v přilehlé komunikaci.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec.
Součástí komplexního řešení je návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný
prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu je i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení by mělo odpovídat
současným standardům. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.
SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ
Zadavatel požaduje dodržet:
Nové objekty umístit pouze na pozemcích ve správě MČ v rámci řešeného území. Pro dopravní
napojení a řešení širších vztahů veřejného prostranství (bez budov) je možné zahrnout do
návrhu pozemek ve vlastnictví Hlavního města Prahy.
Zadavatel požaduje zohlednit:
Požadavky na architektonické a dispoziční řešení, požadavky na investiční a provozní náklady, požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury. Tyto požadavky jsou upřesněny
v kapitole Stavební program a jsou stanoveny jako doporučující. Jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalita a komplexnost
zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení poroty podle kritérií uvedených v odst. 9 Soutěžních podmínek. Nedodržení požadavků by měl účastník
v návrhu zdůvodnit.
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Záměr je situován do území tvořeného pozemky v katastrálním území Slivenec ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, které jsou ve správě Městské části Praha-Slivenec:
-

pozemek 470/1; zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2519 m2
pozemek 471; ostatní plocha o výměře 1036 m2
pozemek 1656; zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2

Pro dopravní napojení a řešení širších vztahů veřejného prostranství (bez budov) je možné
zahrnout do návrhu pozemek komunikace 1790/1 ostatní plocha ve vlastnictví Hlavního města
Prahy. Hranice řešené území jsou vyznačené v podkladu P02 – Vymezení řešeného území.

Současný stav objektu je popsaný ve stavebně technickém průzkumu a je na zvážení účastníků,
zda v návrhu dojde k jeho odstranění nebo použítí některých částí konstrukce.
Polohopis a výškopis je v podkladu P03 –Zaměření pozemku a stavby.
Stavebně-technický průzkum je v podkladu P04 -Stavebně-technický průzkum objektu.
VZTAH K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Zájmové území (viz výše) je součástí sídelního útvaru Hlavního města Prahy a v platném
územním plánu je vymezené jako plocha SV – všeobecně smíšená. Území sloužící pro umístění
polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60
% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.
Výřez územního plánu je v podkladu P10 – Územní plán.
Funkční využití:
Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby
pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče,
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu,
sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb
a staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a
opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz
PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
POŽADAVKY NA URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Stávající objekt ovčína je možné odstranit.
Stavební program lze umístit do jedné nebo více budov.
Nové objekty umístit pouze na pozemcích ve správě MČ v rámci řešeného území.

Zadavatel soutěže o návrh:

ZÁKLADNÍ TERMÍNY A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Městská část Praha-Slivenec
K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec
IČO: 00241661 DIČ:CZ00241661

09.08.2018
15.09.2018
17.10.2018
05.11.2018
25.01.2019
08.02.2019
25.02.2019

Zplnomocněný zástupce zadavatele:
RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha-Slivenec
Organizátor souteže, zpracovatel soutěžních podmínek a přezkušovatel:
Ing. arch. Miroslav Vodák / CBArchitektura
Zeyerova 13, 370 01 České Budějovice
Tel: +420 732418591 / E-mail: mirek.vodak@nolimat.com
Ing. arch. Tomáš Zdvihal / CBArchitektura
Členové poroty závislí:
RNDr. Jana Plamínková - starostka MČ – místopředsedkyně poroty
Ing. Simona Strauchová - zástupkyně starostky
Mgr. Lenka Kudláková - zástupkyně starostky
Ing. Šárka Musilová - referentka úseku výstavby, majetku a investic
Členové poroty nezávislí:
Doc. Ing. arch Radek Kolařík – předseda poroty
Mgr. A. Luboš Zemen
Ing. arch. David Mareš
Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Ing. arch. Zuzana Rákosníková
Anna Ježková – Atkins & Langford Development s.r.o.
Ceny a odměny:
1.
2.
3.

cena se stanovuje ve výši 210.000,-Kč
cena se stanovuje ve výši 165.000,-Kč
cena se stanovuje ve výši 120.000,-Kč

Náhrady výloh spojené s účastí v soutěži budou poskytnuty ve formě skicovného a to předpokládanému počtu 6 účastníků, kteří splní soutěžní podmínky, ale neobdrží žádnou z cen jsou
stanoveny ve výši 60.000,-Kč.

Datum ustavující schůze
Datum vyhlášení soutěže
Termín podání žádosti o účast
Datum rozhodnutí o snížení počtu účastníků
Termín odevzdání soutěžních návrhů
Datum hodnotícího zasedání poroty
Datum oznámení výsledků soutěže

Celý průběh soutěže o návrh je podrobně popsán v Protokolu o průběhu soutěže, který je
uložen u zadavatele. Do termínu podání žádostí o účast bylo odevzdáno celkem 45 žádostí.
Porota je hodnotila podle míry naplnění kritéria „celková architektonická a stavebně technická
kvalita referenčních prací“. K podání soutěžního návrhu následně vyzvala 6 účastníků.
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo 8.2.2018 v objektu městské části Praha Slivenec.
Hodnocení návrhů probáhalo anonymně, pod přidělenými čísly.
Závěr jednání poroty:
1. cena ve výši 210.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 6 - BOD Architekti
2. cena ve výši 165.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 3 - Ing. arch. Martin Matiska
3. cena ve výši 120.000,- Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 5 - 3+1 Architekti
Náhrada výloh spojených s účastí 60.000,- Kč se uděluje soutěžním návrhům číslo 1 - Sdružení
Apropos Architects, číslo 2 - Ing. arch. Jiří Hůrka a číslo 4 - ANTA spol. s.r.o.
V rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) dle zákona o zadávání veřejných
zakázek mohou být vyzvány jen oceněné týmy. Porota doporučuje vyzvat oceněné týmy do
JŘBÚ postupně - dle umístění v soutěži. Porota dále zadavateli doporučuje představit soutěžní
návrhy veřejnosti formou výstavy nebo katalogu.
Zadavatel soutěže po celou dobu průběhu soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost
a nediskriminační postup. Definici zadání i hodnoticí řízení provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího řešení po architektonické, konstrukční, funkční i ekonomické stránce. Soutěž přinesla
zajímavé spektrum různorodých architektonických přístupů, jimiž se mohla porota seriózně
zabývat, a v tomto ohledu soutěž nadstandardně splnila očekávání poroty i zadavatele.
Celkové náklady na uspořádání soutěže - organizace, porota, odměny - byly cca 1,5% předpokládaných investičních nákladů projektu. Za tuto částku získal vyhlašovatel šest kvalitních
studií stavby. Zadavatel a členové poroty děkují všem účastníkům za čas, invenci a množství
profesionálně odvedené práce na zpracováných soutěžních návrzích.

STAVEBNÍ PROGRAM

VENKOVNÍ PROSTORY

Celý stavební program bude podle uvážení soutěžícího doplněn o další související plochy
(výtah, wc, šatna, čajové kuchyňky, technická a úklidová místnost, sklepní kóje bytů, atp..)

•

VSTUP
•

•
bezbariérový vstup do všech navržených budov

venkovní prostory by měly být upraveny v souladu s funkcí místa – budoucí centrum
společenských aktivit obyvatel obce. V souvislosti s tím vytvořit dostatek místa pro
venkovní posezení, mobilní pódium či taneční parket a odpovídající povrchové úpravy
s ohledem na prašnost a vsakování dešťové vody.
Zadavatel preferuje zachování hodnotných stromů. Soutěžící navrhnou vhodné sa		
dové úpravy celého řešeného území při max imálním zapojení zeleně.

MULTIFUNKČNÍ SÁL

POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

•

•

•
•
•
•
•
•

Multifunkční společenský sál pro koncerty, divadelní soubor, ples, klub seniorů, svat
by, školení a další akce
největší společenskou akcí je ples pro 250 osob (parket, stoly, podium)
možnost mobilního dělení (resp. zmenšení pro komornější akce) sálu
podium řešit jako mobilní (tzv. praktikábl), možnost promítání (plátno a projekce)
požadován je celoroční provoz
možnost otevření do veřejného prostoru
zázemí: foyer, šatna pro návštěvníky, sklad nábytku a technického vybavení sálu, 		
zázemí pro hostující účinkující (sklad, šatna), prostor pro catering/výčep

•
•

•

25 parkovacích stání pro obyvatele bytových jednotek, zaměstnance a návštěvníky
umístěných v rámci řešeného území. V dostupné vzdálenosti do 300 m je k dispozici
kapacita 30 parkovacích míst.
řešit parkování pro jízdní kola (“U” stojany)
Příchod a příjezd ze stávající městské komunikace - možnost vybudování nového 		
připojení při dodržení všech podmínek stanovených obecně platnými právními před
pisy a příslušnými správními orgány - přístup musí v každém případě umožnit příjezd
vozidla s hmotností do 5 t.
Požadavek na dopravní propojení směrem na sever na pozemek 1744/1 (komunikace
minimální šířky 7m).
Dopravu v klidu navrhnout v souladu s ČSN 73 6110 – Z1, tab. 34 a souvisejícími 		
poznámkami.

KNIHOVNA A KOMUNITNÍ CENTRUM

•

•
•
•

POŽADAVKY NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

•
•
•

knihovna má v rámci městské části komunitní funkci, menší výstavy...
kapacita 10.000 svazků ve volném výběru (poměr regálů pro dospělé a děti 2:1)
volný prostor sloužící jako čítárna a pro autorská čtení (např. akce pro jednu školní tří
du 20-30 dětí, větší akce v multifunkčním sále)
pultové pracoviště a zázemí pro 1 zaměstnance (čajová kuchyňka, wc)
menší sklad pro mezivýpůjčky a vyřazené knihy
možnost nezávislého vstupu

BYTOVÉ JEDNOTKY
•
•
•
•
•

Celkem 20 obecních malometrážních bytů pro seniory, učitele, zaměstnance obce
9 bytů s dispozicí 1+kk, pro jednu osobu velikosti cca 30 - 35 m2
9 bytů s dispozicí 2+kk, pro dvě osoby velikosti cca 45 - 55 m2
2 byty s dispozicí 3+kk, pro rodinu s až dvěma dětmi velikosti cca 65 - 70 m2
1-2 bytové jednotky pro osoby s omezenou schopností pohybu

NEBYTOVÝ PROSTOR
•
•

Prostor, který může sloužit jako komerční jednotka nebo jako prostor pro obyvatele
bytových jednotek (např. ordinace, klubovna):
možnost rozdělení na dvě jednotky, celkem cca 50 m2

•

Použitá stavební technologie je libovolná, nicméně zadavatel očekává stavbu sestá
vající ze solidních a pevných konstrukcí zaručující dlouhou životnost s minimálními
požadavky na údržbu. Návrh musí být řešen s ohledem na provázanost ekonomiky
výstavby a provozních nákladů na projektované stavby.

•

Z hlediska nároků na energie požadujeme takové řešení, které povede k následné real
izaci stavby s téměř nulovou spotřebou energie a šetrné k životnímu prostředí. Upřed
nostňuje se stavební a technologická nenáročnost, tj. logické a promyšlené hospo		
daření se solárními zisky, dešťovými vodami a světlem, atd. Bude na soutěžících 		
hledat optimální řešení stavby, které by zajistilo maximum požadovaných ener		
getických potřeb.

EKONOMICKÉ POŽADAVKY
•

Vyhlašovatel očekává nepřekročení celkových stavebních nákladů na objekty ve výši
cca 70.000.000 Kč bez DPH. V této částce nejsou započteny případné demolice, real
izace zpevněných a nezpevněných ploch, venkovní i vnitřní vybavení (tj. mobilní vybav
ení v interiéru a exteriéru) a náklady na pořízení projektové dokumentace.

1.místo – bod Architekti s.r.o
Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

AUTORSKÁ ZPRÁVA
Urbanistická koncepce
Společenský sál aspiruje na budoucí centrum společenského dění Slivence. Pozemek se však nachází při dnešním okraji urbanistické struktury, která je
rozvinuta od původního středu, za nějž považujeme vztah kostel – zámek, směrem jižním a severovýchodním. Platný územní plán ale počítá s rozvojem
severně k rušné komunikaci K Barrandovu.
Samotný stavební program je rozdělen do dvou objektů - bytového domu s pronajímatelným prostorem a společenského sálu s knihovnou. Bytový dům je
odsunut do bariérové polohy za současný rodinný dům, a je tak odcloněn od přístupové silnice Ke Smíchovu, opakuje tak polohu i hmotové řešení objektů
v těsném sousedství, což je zejména patrné z pohledu z polí, záhumních cest. Budova sálu se naopak přimyká k cestě Ke Smíchovu, kterou považujeme za
významovou osu území. Objekt je vůči silnici postaven štítovou stranou, čímž se dostává do výrazné pozice – do průhledu při cestě z návsi okolo zámku.
Zároveň před objektem vzniká volné vydlážděné prostranství pro společenský život obce, který může ze sálu ven naprosto přirozeně expandovat.
Architektonická koncepce
Oba dva objekty byť s odlišným využitím vnímáme jako jeden celek. Pro dojem jednoty a z ní plynoucího zvýraznění významu místa volíme stejné či
příbuzné architektonické principy, tím dochází k potlačení roztříštěnosti, která se v okolí objevuje. Jako hmotovou inspiraci volíme v okolí stojící selská
hospodářská stavení, dlouhé stodoly, obyčejné domy. Tento přístup pokládáme v dané lokalitě za kontextuální a uměřený. Inspirace se objevuje i v materialitě objektů. Na střeše je červená taška a na fasádách je cihla. Tento materiál je základem selských stodol v okolí. My jí ale neomítáme, ukazujeme
ji v její přirozené a nestárnoucí kráse. Tímto počínáním posouváme oba dva objekty do lehce abstraktní polohy. Střecha se začíná vizuálně propojovat
se zdmi, a jsou tak lépe čitelné jednoduché čisté tvary návrhu, a inspirace archetypem se stává naléhavou a nepopíratelnou. Tato lehká zvláštnost je zde
odůvodnitelná významností objektů pro obec. Materiál cihly navíc požaduje určitý způsob navrhování, cihle nesluší velké otvory s překlady, konzoly, je
těžká a domy z ní by jako těžké tektonické objekty měly i působit. Měly by být vrostlé do země. Tento přístup vyvolává řešení několika detailů, které se
zároveň objevují i na selských staveních. Velké otvory sálu, díky kterým je možné sál propojit s prostranství před ním v jeden celek, nemají nadpraží, ale
sahají až pod okapovou římsu.
Sál s knihovnou
Základní vztah mezi sálem a veřejným prostorem před ním je propojení. Objekt sálu je provozně sdružen s knihovnou. To je výhodné z důvodu nahraditelnosti veřejného vybavení jako je foyer/zádveří, šatna, toalety, ale i z důvodu případné expanze dění v knihovně do sálu – například přednášek, většího autorského čtení, apod. Lze přepokládat, že v jeden okamžik se oba provozy potkají jen velice zřídka, protože provozní doba knihovny bude pravděpodobně
končit ve chvílích, kdy bude ožívat sál. Je ale samozřejmě možné v jeden okamžik sál i knihovnu zcela plně využívat bez jakýchkoliv omezení, například při
pronájmu pro svatební hostinu, pořádání vinobraní na prostranství před sálem apod.
Vstupní foyer je svorníkem provozu, je zde nástup do knihovny i sálu, toalety, šatna. Lze jej používat pro malé výstavy. Knihovna je dvoupodlažní prostor
částečně otevřený až do krovu budovy. Spodní patro je koncipováno jako knihovna pro dospělé se západním světlem, bezbariérově přístupné patro je
prostorově členěno na část dětskou na galerii a na čítárnu, kterou lze proměnit v malý přednáškový či výstavní prostor s výhledem směrem východním
do veřejného prostranství.
Vstupní foyer je svorníkem provozu, je zde nástup do knihovny i sálu, toalety, šatna. Lze jej používat pro malé výstavy. Knihovna je dvoupodlažní prostor
částečně otevřený až do krovu budovy. Spodní patro je koncipováno jako knihovna pro dospělé se západním světlem, bezbariérově přístupné patro je
prostorově členěno na část dětskou na galerii a na čítárnu, kterou lze proměnit v malý přednáškový či výstavní prostor s výhledem směrem východním
do veřejného prostranství.
Společenský sál je půdorysně a objemově dimenzován, aby byl schopen pojmout největší společenskou akci obce – ples až pro 250 lidí. Způsob využití
prostoru při plesu klade obrovské nároky na výměry. Je totiž nutné přinejmenším 75% lidí posadit, ne vždy totiž všichni tancují, ale zároveň ne vždy všichni
sedí. Dimenze tanečního parketu je obdobná. Pro úsporné řešení jsme zvolili galerii v patře obíhající obvod sálu. Ta pojme až 102 sedících lidí. Plochu
sálu ve vstupním podlaží prostorově člení schodiště vedoucí na galerii. Vzniklé niky jsou využité pro sezení při plesu v kapacitě 96 míst. Tím vzniká jasně
vymezená plocha pro tanec. Tuto plochu jako arénu obklopuje sezení a dominuje jí jeviště s rozebíratelným podiem.
Interiér člení plné vazby krovu, sál je přisvětlen světlíkem vloženým namísto hřebenu střechy. Horní osvícení dodá interieru vznešenost, bude jej ale možné
odclonit roletami umístěnými pod světlíkem. Plné vazby krovu jsou využité pro zapuštěné umělé osvětlení sálu a zároveň jako nosiče garnýží těžkých
závěsů, jímž je možné sál různě členit a zmenšovat při využití pro jiné typy provozu jako koncerty, firemní akce, svatby, divadla s většími nároky na hloubku
jeviště apod.
Bytový dům
Objekt bytového domu s malometrážními byty je koncipován jako chodbový dům s chodbou při severní hlukově exponované fasádě. Objekt obsahuje
požadovanou skladbu bytů. Dle výškového zaměření pozemku využívá terénního rozdílu na délku domu přibližně 1,8m. Tato svažitost umožňuje umístění
bytů s předzahrádkami v částečně zapuštěném sníženém přízemí. Tím je vizuálně zmenšena hmota bytového domu a v konfrontaci s objektem sálu
nepůsobí dominantně, což by bylo nežádoucí, a zároveň je tím využité obnažující se spodní patro. Dům se otevírá jižním směrem francouzskými okny,
každý byt tak má kontakt s venkovním prostorem. Směrem severním ke kapacitní komunikaci dům působí uzavřeně, menší okna 1x1m osvětlující severní
chodbu připomenou archetyp sýpky u pole.
Hlavní jižní vstup je v úrovni parkoviště, to je o 1,45 m níže než veřejný prostor před sálem. Do objektu se tak vchází v úrovni mezipodesty, na níž navazuje
průchozí výtah. Tímto řešením je vchod pocitově oddělen od veřejného prostoru do upozaděné polohy, případné akce sálu by tedy provozně neměly objekt omezit. Zároveň tím dochází ke zdůraznění hlavního vstupu, který je převýšen. Západní část domu přímo přístupná z veřejného prostoru před sálem
slouží jako pronajímatelný prostor.
V objektu jsou navrženy dva bezbariérové byty ve zvýšeném přízemí, přístupné v úrovni terénu severním vstupem, nebo prostřednictvím výtahu z jižní
strany. Celý objem domu je využit beze zbytku včetně podkroví, kam jsou situovány ložnice některých bytů. Suterén objektu vyplňují sklepní kóje, technická místnost a retenční nádrž na dešťové vody pod hlavní vstupní podestou. Konstrukční systém je stěnový s modulovou osnovou 3,5m. Oba dva objekty
jsou zděné s betonovými stropy a dřevěnými krovy.
Vytápění obou objektů bude řešeno jako plynové, objekt sálu bude vybaven vzduchotechnickou strojovnou.

2.místo – Ing. arch. Martin Matiska
Ing. arch. Martin Matiska, Ing. arch. Pavel Grasse, spolupráce Bc. Radka Smičková

AUTORSKÁ ZPRÁVA
Kulturní dům obce je krokem k širšímu a pevnějšímu pojetí domova, ve kterém hraje důležitou roli místo a společenství. Věříme, že právě na úrovni
společenství obce se rodí sociální a politická kvalita s dosahem na celou zemi. Hlubší pojetí domova vyžaduje zakotvení v komunitě. Místní společenství
musí mít nějaké sdílené hodnoty a tím je zpravidla vztah k místu, proto považujeme za důležité navrhnout kontextuální řešení. Společenství obce ale
potřebuje také sebedůvěru, proto nabízíme velkorysou, moderní a obec reprezentující stavbu.
Místo - urbanistické řešení
Slivenec, dříve samostatné sídlo, byl k Praze připojen až roku 1974 a dodnes je od hučícího velkoměsta do jisté míry izolovaný, kompaktní a se svojí vlastní
identitou. Polohou na vyvýšené planině nad údolím Vltavy skýtá navíc přitažlivé krajinné zázemí (Přírodní parky Radotínsko-Chuchelský háj, Prokopské a
Dalejské údolí). Stavební pozemek je situovaný v severozápadní poloze městské části (obce), kde je zachována původní struktura zástavby zemědělských
usedlostí s dvory okolo nepravidelně rostlé návsi s dominantním areálem Křižovnického dvora a ranně gotickým kostelem Všech svatých. Celek je řešen
jako soubor třech staveb na půdorysu do ulice otevřeného nádvoří s ohledem na strukturu zástavby historické části obce tak, aby „komunikoval“ s jejími
dominantami a těžišti (náves – kostel - Křižovnický dvůr) a také aby obohatil a zpřístupnil svoje okolí. Předprostor areálu uvolňuje současnou situaci,
vytváří důstojné předpolí veřejné stavby a vtahuje ulici do nádvoří. To je na protější straně propojené s rozvojovými plochami. Průchody tam jsou však
dimenzovány tak, by dvůr zůstal dostatečně ucelený, intimní a nezávislý na budoucích plánech, které však případně pozitivně přijme. Nádvoří doplňuje
veřejná prostranství obce o prostor s drobnějším měřítkem, který obec zatím postrádá. Stane se druhým společenským sálem, ale pod širým nebem.
Architektonické řešení
Navržený soubor je tvořen třemi hmotami staveb - kulturním domem (universální společenský sál a knihovna), bytovým domem s lodžiemi (větší byty a
nebytový prostor) a bytovým domem s pavlačí (menší byty). Stavby jsou doplněné plochami předpolí areálu, nádvořím, zeleným parkovištěm, sadovými
úpravami sdílené zeleně a soukromími zahradami. Navenek pevná schránka dvorce je na nádvoří otevřená dřevěnými arkádami, jejichž otevřené plochy
jsou „hledištěm“ pro „jeviště“ nádvoří, přeneseně i doslova. Charakteristickým znakem komunitních souborů je otevřenost, jež spočívá v nevylučování.
Typickým rysem venkovské architektury je zase velkorysost, jež spočívá v lapidárnosti forem. Návrh třech staveb okolo nádvoří se tyto vzory snaží napodobit využitím tradičního uspořádání a hmotového a materiálového řešení. Avšak interpretace je soudobá – abstrahuje a hledá společné jmenovatele
tak, aby se řešení opakovala, posilovala celek, mluvila k současnosti, s respektem k minulému i hleděla do budoucnosti. Mezilehlému prostoru nádvoří
je věnována stejná pozornost jako vlastním stavbám. Příklady jsou na středomořských náměstích a piazzettách, kde se snoubí velkolepost s malým
měřítkem, neuvěřitelnou mírou krásy a odbytnosti. Ve dvou bytových domech je naplněn stavební program 20-ti obecních bytů požadované velikosti
a struktury. Jednou z výhod navrženého řešení je možnost rozdělení realizace do etap a ty pak případně také přizpůsobit aktuálním dotačním titulům.
Dopravní napojení je na severní straně ze zakreslené boční ulice, která napojí rozvojové plochy na severu. Parkování osobních vozidel je řešené sjezdem
také odtud a splňuje výpočtový požadavek tedy 24 stání a jedno stání pro invalidu, za předpokladu saturace 30-ti stání mimo řešené území, jak bylo
uvedeno ve stavebním programu. Napojení z hlavní ulice (Ke Smíchovu) je sjezdem v úrovni chodníku, pouze pro mimořádné účely, případně pro zásah
vozidel HZS. Předprostor je nabídnut s možností řešení průjezdných stání typu Kiss and ride. Stojan na jízdní kola je umístěný na nádvoří mezi vstupy do
sálu a do knihovny.
Použité stavební materiály sledují kontext místa, v obci se opakující režné zdivo, pálená krytina a dřevo, které zároveň zajistí minimální náklady na údržbu.
Interiéry budou kombinací dřevěných a různě omítaných ploch. Venkovní taneční parket je navržen z místního červeného sliveneckého mramoru. Ten
barevně ladí s budovami, ukotvuje stavbu v prostředí a posiluje identitu.
Provozní řešení
Prostorové i provozní řešení společenského sálu vychází z pečlivého studia problematiky a z četných rozhovorů s provozovateli podobných zařízení.
Navazuje též na tradici fenomenálních českých sokoloven, jež dodnes na mnoha šťastných místech slouží jako zázemí kulturního, společenského i školního
života obcí. Tradiční schéma sálu s „divadelním“ jevištěm zahrnuje obrovskou, téměř bezkonkurenční universalitu využití, která je zároveň spojena s noblesou prostoru. Sál umožní pořádat veškerou myslitelnou škálu akcí včetně alternativních. Aby bylo vyhověno doporučení stavebního programu, je jeviště
navržené z mobilních praktikáblů a portál jeviště je skládací. Po demontáži jeviště a otevření portálu je pak možné získat v přízemí ucelenou plochu. Sál je
třemi prosklenými stěnami otevřený přímo na nádvoří, resp. na venkovní taneční parket.
Knihovna je umístěná ve druhém patře v podkroví kulturního domu a má samostatný vstup z hlavní ulice. Z knihovny bude hezký výhled na obec, zejména
na její historickou část. Knihovna je navržená také jako komunitní centrum umožňující kromě volného výběru knih a čtení v příjemném prostředí s duchovní stimulací i pořádání přednášek, promítání diskusí, autorských čtení apod. Nabízí se také alternativa využití prostoru druhé galerie jako studovny. Bylo
by však potřeba řešit její případné uzavření kvůli vytápění v době, kdy nebude v provozu sál. Mimo topnou sezónu by to však nebyl problém. Nebytový
prostor je navržený universálně pro případné různé způsoby využití a je možné jej rozdělit i na dvě jednotky. Je umístěný v přízemí domu s lodžiemi,
navazuje na dlážděnou plochu nádvoří, čímž přispívá k jeho oživení. Bezbariérové vstupy do obou bytových domů jsou z nádvoří. Dům tvořící západní
frontu je pavlačový. Přízemní byty mají svoje předzahrádky, v patře jsou byty mezonetové. V domě s lodžiemi je nabídnuta kvalita samostatných vstupů.
Byt invalidy je přístupný ze severní strany navazující na parkoviště a má spolu s vedlejší garsonkou předzahrádku orientovanou na nádvoří.
Konstrukční řešení
Kulturní dům je navržený z betonových šalovacích tvárnic a monolitických betonových stropů. Konstrukce krovu sedlové střechy, která bude přiznaná do
prostoru, je navržena jako tzv. nůžková vazba. Z důvodu řešení pasivního standardu budou vnější konstrukce sendvičové z dostačně nadimenzovanou
tepelnou izolací. Bytové domy budou zděné cihelné se skládanými keramickými stropy, s jednoduchým krovem sedlové střechy a vnější sendvičovou
konstrukcí. Použité technologie jsou běžné, cenově dostupné a trvanlivé. Stavba je koncipována jako nízkoenergetická a v ovlivnitelných parametrech
sleduje principy a technologie pasivních domů.
Venkovní úpravy
Předprostor areálu bude dlážděný. Výškový rozdíl mezi chodníkem a přízemím kulturního domu je vyrovnám terénními žulovými stupni. Obytné nádvoří
se stromy je jemně členěné do ploch malého měřítka. Dlažba v části před kulturním domem bude z žulových kostek s nepravidelně rozhozeným rastrem z
režných cihel. Dlažby jsou nasucho s velkou schopností absorpce dešťové vody. Taneční plocha před prosklenou stěnou společenského sálu bude dlážděná
z desek červeného sliveneckého mramoru. Pobytový trávník tvořící přechod do klidovější části před pavlačovým domem je s herními prvky pro děti. Prvky
drobné architektury (lavičky, zídky, sedací schody) jsou stejně jako fasády domů z cihel. Parkoviště pod korunami stromů bude dlážděné vsakovací ekologickou dlažbou s prorůstající trávou. Zahrádky před zadní fasádou domu s pavlačí budou příslušet bytům v přízemí a znamenají přirozený přechod mezi
zahradami rodinných domů a navrženým areálem. Řešení venkovních ploch je důsledně bezbariérové.

3.místo – 3+1 Architekti s.r.o
Ing. arch. Pavel Plánička, Ing. arch. Jan Harcinik, Ing. Bruno Panenka, Ing. arch. Pavel Vinter

AUTORSKÁ ZPRÁVA
Širší vztahy
Místo v severozápadním cípu Slivence, o které zde běží, je v současnosti okrajem, předpolím. V budoucnu bude pravděpodobně pohlceno zástavbou
pokračující nad svojí severní hranou. Parcela leží na ose kolmé ke spojnici obecní úřad/kostel Všech svatých/škola. Na pozemku stojí sympatický historický
ovčín, který se nám ale bohužel dík ploše parcely ve vztahu k rozsahu zamýšleného stavebního programu nepodařilo do návrhu zapojit. Formou, měřítkem
a umístěním domu navazujeme na strukturu blízkých významných stavebních celků – Křížovnického dvora a domu pro seniory. Navrhovaný dům je jedním
z vrcholů pomyslného trojúhelníka, který tato místa vytváří.

Máme za to, že stavební záměr lze na vytipovaných pozemcích návrhem smysluplně artikulovat (pokoušíme se o to). Zároveň ale musíme podotknout,
že pokud by se Slivenci podařilo získat chřadnoucí Křížovnický dvůr, bylo by logičtější a elegantnější realizovat záměr zde. (Měřítko, velikost, orientace a
význam existujících budov a prostoru mezi nimi ve vztahu k zamýšlenému záměru. A spolu s tím „šém“ atmosféry do obce od počátku vrostlého, živého
a v tomto syslu přirozeného.)
Architektonické řešení
Rozsah zadání ve vztahu k ploše pozemku a úvaha o adekvátním měřítku nás vedou k soustředění na jeden stavební objem.
Metoda našeho navrhování je evoluční, mimetická - nechceme ztratit ze zřetele původ. Dům by měl být skrz naskrz domem.
Jednoduchá forma je provázena nekomplikovaným provozním členěním.
Parter domu se dvorem a podloubím jsou všem otevřenou náručí.
Patro a podkroví domu je naplněno obecními byty.
Lícová cihla je pevná, stabilní, trvanlivá a je zároveň znakem těchto vlastností.
Bílá barva bude indikátorem stavu světa.
Užívání domu
Komunitní centrum vnímáme jako symbiózu všech zamýšlených provozů, oživujících místo po většinu času dne/týdne/roku.
Průsečíkem prostor je společné foyer, propojené skrz podloubí s dvorem domu. Zde se - mimo základní obsluhu veřejně přístupných částí domu (občerstvení v průběhu větších akcí ve společenském sále, společné sociální zázemí, šatna) - nabízí v podobě (literární) kavárny též prostor pro čtení knih vypůjčených z knihovny. Možná i s pečivem z přilehlé pekárny.
Knihovna je rozdělena na dvě části – v přízemí prezenční a dětská (s možným dozorem rodičů z kavárny), v suterénu soustředěnější část pro dospělé. Obě
patra jsou vertikálně propojena otvorem, který je pro suterén nositelem druhotného denního světla a pro přízemí čtecím pultem. Spodní část knihovny
je rozšířena o místnost pro případné přednášky. Komunitní centrum navrhujeme doplnit o prostor pro klubovnu místních spolků (respektive hudební
zkušebnu, apod.), samostatně přístupnou přes kavárnu. Klubovna by mohla být potenciálně propojitelná s přednáškovou místností knihovny. Společenský
sál lze otevřít do venkovního prostoru dvora. Na sál navazuje sklad (skladování mobiliáře atd.) Sklad je též samostatně přístupný ze zadního parkoviště. V
suterénu se nachází šatna účinkujících s vlastním hygienickým zázemím.
Parter domu je přirozeně provázán se dvorem – zahradou. Ten může sloužit jak sám o sobě, tak jako rozšířený prostor aktivit probíhajících v domě. Dvůr
je přístupný dvěma směry protínajícími se v hlavním vstupu do foyer. Ve středu je dvůr rozšířen o mlatovou plochu, na kterou umisťujeme volný mobiliář,
například typické „Pražské židle“.
Pro obecní byty v prvním patře a podkroví navrhujeme 3 vchody (schodiště vždy pro 6-8 bytů) ze severní strany, kde očekáváme dle územního plánu
budoucí rozvoj další obytné výstavby. Úložný prostor pro všechny bytové jednotky nabízí sklepní kóje v suterénu. Západní fasáda se společným parkováním
mezi stromy a prostor před vstupy na severní straně jsou druhou, intimnější tváří domu a možným prostorem sociálního kontaktu stálých obyvatel.
Konstrukce a technologie
Předpokládáme kombinaci železobetonové monolitické konstrukce (suterén, stropy, ztužující nosné příčné stěny a sloupy) a zděných obvodových stěn a
příček nadzemních podlaží. Krov z dřevěných vazníků s ocelovými vaznicemi. Veškeré technologie provozu domu (vzduchotechnika sálu, vytápění, správa
vody) soustřeďujeme do centrální technické místnosti v suterénu. Na část jižní strany sedlové střechy proti sálu navrhujeme plošné umístění solárních
kolektorů (zhruba 150m2). V případě potřeby zisků další solární energie lze využít i navazující plochu střechy. Vytápění předpokládáme tepelným čerpadlem se zemními vrty.
Střecha nad společenským sálem by mohla být „zelená“ s extenzivní na údržbu nenáročnou zelení. To by mělo především v letních měsících pozitivní
dopad na klima uvnitř sálu. Navrhujeme akumulaci a využití dešťové vody (toalety, zálivka apod.). Venkovní zpevněné povrchy budou spádovány tak, aby
přirozeně zásobovaly dešťovou vodou zelené plochy a stromy. Nechtěným pasivním solárním ziskům velkými prosklenými plochami předcházíme orientací (společenský sál otevřen na východ) a tvarováním (podloubí na jižní fasádě) domu. Okna jižní a západní fasády v patře a podkroví by byla opařena
exteriérovými žaluziemi.

Polyfunkční dům Slivenec vychází z obecního archetypu stavení s polouzavřeným dvorem. Centrální veřejný prostor je semknut mezi dva samostatné objekty kulturního a
bytového domu, čímž vytváří komorní prostředí. Budova s prostory víceúčelového sálu a komunitního centra s knihovnou je orientována do jihozápadní části pozemku, která
je dostupná a viditelná z centra obce i příjezdové komunikace. Přístup je umožněn z ulice Ke Smíchovu a přes společný dvůr. K severní hranici je situován pavlačový bytový
dům s dvaceti obecními byty orientovanými na jih. Lineární bytový dům je rozčleněn malým posunem hmoty na dvě poloviny, které propojuje vzdušné schodiště z materiálu
korespondujícího s prvky fasády kulturního domu.
KOMUNITNÍ CENTRUM A MULTIFUNKČNÍ SÁL
Objekt společenského centra obce je umístěn podél příjezdové komunikace Ke Smíchovu. Tato poloha zajišťuje dominantní a jasně viditelné postavení komunitního centra při
příjezdu do obce. Prostor multifunkčního sálu s kapacitou až 250 osob je orientován podélně ve směru příjezdové ulice – tím je zajištěno vizuální propojení veřejného dění v
sálu / na náměstí / s kolemjdoucími. Vstupní prostor a foyer novostavby se nachází v nároží objektu ve tvaru „L“. Foyer příčně propojuje náměstí a ulici Ke Smíchovu a slouží
jak pro multifunkční sál, tak pro komunitní centrum a knihovnu.Vytváří jasně definovaný vstupní prostor orientovaný do nádvoří areálu a směrem k přilehlé komunikaci. Multifunkční sál se svou jižní fasádou otevírá do přilehlé komunikace a svou severovýchodní fasádou do nově vzniklého veřejného prostoru obce. Velkorysá okna orientovaná do
nádvoří je možné kompletně otevřít a interiér sálu s exteriérem dvora propojit. Komunitní centrum s knihovnou je situováno v klidnější části objektu, vzdálené od frekventované ulice, podél severozápadní hranice řešené parcely. Centrum tak získává klidné okolí s přímým napojením do nového veřejného prostranství obce. Prostory komunitního
centra, foyer a multifunkčního sálu jsou převýšeny a otevřeny do krovu novostavby. Celý vnitřní prostor tak získává výšku a vzdušnost. Převýšeného prostoru je dále využito v
sále pro umístění galerie a v knihovně pro umístění klidové zóny a menší čítárny. zázemím objektu (šatny, WC, výčep, sklad etc.).

BYTOVÝ DŮM
Jedná se o dvoupodlažní pavlačový dům s byty orientovanými na jih (jiho-západ). Hmota lineárního bytového domu je v polovině rozdělena schodištěm. Vzniká zde posun obou
polovin novostavby, který dále vymezuje a uzavírá nový veřejný prostor obce. Dlouhá hmota objektu je zároveň načleněna a dochází ke zjemnění jejího měřítka. Komunikační
pavlač je situována při severní fasádě domu. Jedná se o otevřený prostor, který díky své šířce bude sloužit obyvatelům domu i jako místo setkávání a komunitního života.
V objektu je navrženo 20 malometrážních bytů. 9 bytových jednotek 1KK, 9 bytových jednotek 2KK a 2 bytové jednotky 3KK. 2 bytové jednotky 2KK umístěné v 1.NP jsou
navrženy jako bezbariérové. Polovina objektu situovaná dále od veřejného prostoru – směrem k obci – nabízí bytům v přízemí soukromé předzahrádky. Největší z bytů – 3KK
jsou situovány v koncových nárožních polohách domu. Všechny byty mají exkluzivní výhled orientovaný na jihozápad a zaručují vizuální propojení s centrem obce. V parteru
novostavby bytového domu, orientovaném do nově navrženého veřejného prostoru, se nachází pronajímatelný komerční prostor.
VEŘEJNÝ PROSTOR
Hlavní myšlenkou umístění veřejného prostranství je vytvoření komorního prostředí, které v případě konání společenských akcí bude sloužit jejich nerušenému průběhu.
Zároveň se jedná o chráněné nádvoří určené obyvatelům bytového domu s vhodnou orientací směrem k obci. Celý areál je co nejvíce přiblížen směrem k centru Slivence –
příčná komunikace šířky 7 m propojující pole (parcela č. 1744/1) s ulicí Ke Smíchovu je proto odsunuta až za novostavby podél severo-západní hranice parcely. Tato komunikace
zároveň obsluhuje podzemní garáž bytového domu a jsou při ní umístěna venkovní parkovací stání komunitního domu. Kompaktní kompozice objektů novostaveb komunitního
centra a bytového domu se napojuje na strukturu obce. Z tohoto umístění těží i rodinný dům č.p. 158, který je nově obklopen zahradou situovanou před bytovým domem a do
zástavby ve Slivenci je rovněž více začleněn.Celý areál je pro pěší a cyklisty napojen velkorysým průchodem před objektem multifunkčního sálu.

odměna – Sdružení Apropos Architects
Ing. arch. Michal Gabaš, Ing. arch. Eva Gabaš Rosenová, Ing. arch. Magdalena Havlová, Ing. arch. Tomáš Beránek

Centrum Slivence tvoří bývalá náves s kostelem a farou, „zámek“ a škola. Pozemek pro umístění stavebního programu je ve vzdálenosti 200 m od historického centra obce.
Na stavebním pozemku je starý ovčín určený k demolici. Pozemek nemůže být v současnosti dopravně napojený ze severu vzhledem k neujasněnému dopravnímu řešení
budoucí zástavby. Severní hranu staveniště tvoří polní cesta a pole, které je určeno k zástavbě. Předpokládáme budoucí pěší propojení z nově vzniklého veřejného prostoru.
Koncept návrhu staveb spočívá v oddělení funkce bydlení od funkcí multifunkčního sálu a komunitního centra. Mezi stavbami vzniká nový veřejný prostor, který ideově i fakticky rozšiřuje centrum obce. Rozložení domů na pozemku vytváří jednoduchou čitelnou figuru. Na západě je umístěna kompaktní hmota polyfunkčního domu, která spolu
s protilehlým pavlačovým bytovým domem vymezuje obdélný veřejný prostor. Obě budovy jsou svými vstupy orientovány do tohoto veřejného prostoru, a podílí se na jeho
oživení v průběhu dne i večer. Naopak obytná fasáda bytového domu je orientována na odvrácenou stranu, a není tedy negativně ovlivněna společenským provozem. Areál
je dopravně napojen z místní komunikace Ke Smíchovu (jednosměrným vjezdem) a dále z plánované místní komunikace na východní hraně řešeného území. Doprava v areálu
probíhá po zklidněné komunikaci skupiny D1, s odstavnými stáními na terénu o celkovém počtu 25 stání. Pěší propojení s centrem Slivence je ulicí Ke Smíchovu, na niž bezprostředně navazuje navrhovaný veřejný prostor.
Polyfunkční dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Dispozice domu je koncipována jako centrum celé komunity. Vstupy jsou orientovány z veřejného prostoru. Knihovna má možnost nezávislého přístupu z ulice Ke Smíchovu. Vestibul, foyer a sál mají polyfunkční uspořádání. Obecně je snahou používat v dispozici průhledy a
skleněné příčky a vytvořit otevřené transparentní interiéry. Foyer je možné využívat universálně pro setkávání občanů, pro výstavy i jako kavárnu. Na sál navazuje catering s
barem, který může obsluhovat i venkovní prostor a stoly ve foyer v případě svatby. Toalety, sklady nábytku a technická zařízení jsou umístěny v suterénu. Sál je navržen jako
polyfunkční, pomocí praktikáblů zapouštěných do podlahy je možné jej adaptovat na různé způsoby využití (viz schémata). Vytvoření „komorní“ scény je možné z části prostoru

zázemí. Kazetový „voštinový“ strop umožní dobré akustické řešení sálu, umístění osvětlovací techniky, spuštění promítacího plátna i systémů předělení prostoru. Součástí sálu
je i ochoz galerie s možností rozmístění stolů v případě plesů a taneční zábavy. Rozměry sálu jsou 18 x 15 m. Ze sálu je přímý výstup na terén s venkovním parketem a pódiem.
Zatemnění sálu je navrženo pohyblivými okenicemi a závěsy. Schodiště pro přístup do suterénu a patra jsou umístěna při západní fasádě. Únikové schodiště z galerie sálu je v
protilehlé poloze. Ve druhém nadzemním podlaží je situována knihovna s možností samostatného vstupu a bezbariérovým přístupem výtahem. Prostory knihovny mají rovněž
polyfunkční využití. Knihovna má kapacitu 10 000 svazků. V přilehlém prostoru je možnost malých výstav, prostor pro čtenáře, komunitní posezení, a pro autorská veřejná
čtení pro děti i dospělé. Dále je zde malá teráska na venkovní čtení a pokouření. Pultové pracoviště má za zády uzavíratelné regály - sklad pro mezivýpůjčky a vyřazené knihy.
Pracovnice má své zázemí. Pro veřejnost dále slouží kávové posezení vedle čajové kuchyňky a záchody. Bezbariérové WC je v suterénu.
Architektura i objem domu jsou z jednoduchých klasických prvků. Dům tvoří dvoupodlažní hranol s vykonzolovanou mohutnou „deskou“ střechy. Nosná konstrukce pilířů a
konstrukce střechy jsou podstatným architektonickým prvkem stavby. Fasády jsou jednoduché až klasické. Vstupní fasáda má „vysoký řád“ se „sloupy“ a výplněmi. Výplně tvoří
okna s pohyblivými okenicemi, výjimečně s dřevěným obkladem. Materiálem stavby je omítka, dřevo a sklo. Okna jsou hliníková šedočerná. Členění fasád a návrh materiálů
jsou inspirovány architekturou tradičních venkovských zemědělských stavení. V interiérech vstupu je pohledový beton, skleněné příčky, teraco, podélná dřevěná lavice. V
prostoru sálu a knihovny je výrazným prvkem dřevěný strop z lepených trámů a skleněné příčky. Podlahu sálu tvoří dřevěné pásky z tvrdého dřeva. Mezi foyer a knihovnou
je prosklený průhled. Do knihovny je přivedeno zenitální světlo. Konstrukce komunitního centra je provedena v železobetonových přizdívaných pilířích, strop nad 1. NP je
železobetonový monolitický. Konstrukce střechy je z vysokých dřevěných lepených trámů, které jsou v druhém směru křížem ztuženy, tím je vytvořena voštinová konstrukce s
přesahem 3m do nádvoří.

odměna – Ing. arch. Jiří Hůrka
Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Martin Feistner - Spoluautor: Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. Tomáš Feistner, Ing. arch. Radana Feistnerová, Ing. arch. Dominika Kovandová

NOVÉ CENTRUM MĚSTA - NOVÁ DOMINANTA - Nové kulturní centrum Slivence na zadaném pozemku pojímáme jako obestavěné náměstíčko, do kterého orientujeme jednotlivé veřejné části polyfunkčního domu: multifunkční sál s prostorným foyer (které lze využívat jako malý sál), knihovna s čítárnou a samostatný objekt komerční jednotky.
Náměstí se tak stává nedílnou součástí těchto prostor a dle potřeby je možné pořádané akce rozšířit do exteriéru, případně vstupovat do jednotlivých prostor přímo nebo
kontrolovaně přes vstupní halu. Nádvoří se tak může zařadit mezi nejvýznamnější veřejné prostory obce, kde lze trávit volný čas. Z toho důvodu je bytový dům s obecními byty
významově a urbanisticky využit jako dominanta nového ansámblu, která vypichuje v panoramatu města polohu nového náměstí. Je nutné podotknout, že Slivenec, ač místy
velmi vesnického charakteru, je součástí Prahy a navrhovaná výška stavby jako součást kulturního centra je opodstatněná.
ŠKOLA - KOSTEL - KULTURA - Nové kulturní centrum Slivence se hmotově a výškově orientuje dle stávajících dominant: školy a kostela. Lze předpokládat další stavební vývoj
města ve směru k Barrandovské spojce a tím i postupné další začlenění tohoto orientačního bodu do samotného centra městské části. Současně návrh respektuje a využívá
požadavek na převýšení 1/3 půdorysu u staveb veřejného vybavení. Urbanisticky lze argumentovat vedutami a pohledy, které prokazují, že stavba doplňuje Slivenecké panorama jak významově, tak i tvarově. ARCHETYP - PROTOTYP - Architektonická forma navrhovaného kulturního centra se odvíjí od místa, ve kterém stojí. Sál může připomínat staré
jízdárny, bouraný ovčín, nebo dokonce okolní dvory, avšak zjednodušením formy, adicí prvků nových a jejich transformací: loubí, rozměrná okna, zjednodušené provedení římsy
a konstrukcí vzniká architektura nová, staronová, kterou známe, okoukali jsme ji v naší krajině a máme k ní vztah. Bytový dům svým výrazem může připomínat sýpku masivním
charakterem fasády směrem k rušné Barrandovské spojce, ale na jižní fasádě nabízí pobytová francouzská okna, kterými lze rozšířit obytný prostor místností o exteriér, malý
balkonek, kam lze umístit květináč, vyvětrat, rozhlédnout se po okolí a nakouknout, co se děje dole na náměstí.

POLYFUNČNÍ DŮM - Stavebně jsou objekty polyfunkčního domu spojeny veřejně přístupným přízemím multifunkčního sálu a knihovny, ze kterého vyrůstá samotná střecha sálu
a bytový dům. Vstup do bytového domu je řešen samostatně v severní části fasády. Tím se odděluje soukromá část a veřejná část domu. Byty svou dispozicí umožňují jak klasický půdorys, každá funkční místnost má své okno, avšak vynecháním nenosné příčky lze vytvořit volný půdorys a realizovat tak například propojení kuchyně s obývákem atp.
Až na podkrovní byty s vnitřním schodištěm jsou jednotlivé bytové jednotky bezbariérové, dostupné přes výtah. SÁL - Předobrazem navrženého sálu se staly jízdárny a míčovny,
které jsou dnes hojně využívány právě ke společenským akcím, výstavám, promítání, tanci apod. Variabilita a nedefinované prázdno jsou jeho předností. Lze jej dále dělit mobilními stěnami pro účely výstav, promítat na stahovací plátno, vyklidit sál pro taneční parket případně koncert,...Prostorné foyer díky své dispozici lze využít pro komornější či
soukromé akce. Technické zázemí sálu je umístěno nad prostorem foyer v podkroví z důvodu odlišnosti charakteru foyer a sálu, zároveň blízkost sálu umožňuje krátké vedení
instalací (nasávání, odsávání vzduchu apod.) KNIHOVNA - Dispozice knihovny je členěna do různě velikých prostor, které nabízí různé charaktery a odlišné způsoby používání
a aktivit: studovna s čítárnou, multifunkční prostor pro autorská čtení, přednášky, workshopy či dětský koutek. Knihovna skrze loubí vizuálně komunikuje s náměstím, loubí ji
však zároveň dodává určitý druh intimity a cezuru vůči náměstí. Naopak společenský sál je na náměstíčko napojen přímo.
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - Doprava v klidu je řešena na pozemku ve východní části pod stromy na ploše ze zádlažby s různě širokými spárami pro prorůstání travin. Celkem se jedná o
27 parkovacích stání. Z důvodu zvýšených nákladů na výstavbu garáže se toto řešení jeví jako samozřejmé. Dopravní obslužnost/zásobování sálu a knihovny je řešena vjezdem
na zpevněnou plochu náměstí. Komerční jednotka na jižní hraně pozemku disponuje časově omezeným parkováním při přilehlé ulici Ke Smíchovu, zejména pro případné zákazníky, a možností příjezdu/zásobování až ke vchodu, opět po zpevněné ploše.

odměna – ANTA spol. s.r.o.
Ing. arch. Richard Zacpal, Dipl.-Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Karel Scheib

Hodnocení poroty
porota konstatovala vysokou úroveň všech odevzdaných soutěžních návrhů a ocenila různorodý koncepční přístup.
Odhadovaný objem práce na jednom návrhu je kolem 500 hodin, celkově jde tedy včetně zpracování portfolií o cca 3000 hodin vysoce profesionální práce architektů a mnoha dalších profesí.
1. Cena – návrh číslo 6
Návrh č. 6 dosáhl nejvyšší míry celkového naplnění soutěžního zadání. Porota ocenila střídmou formu a umístění jednoduchých a jasných hmot v kontextu širšího centra obce. Velkorysost definice veřejných
prostorů pouze těmito dvěma solitéry se jeví jako velmi křehká a bude - stejně jako lapidární tvarosloví, materiálové a konstrukční řešení navrhu - náročná na provedení. Odborná část poroty upozorňuje na
nízkou deklarovanou cenu stavby za m3 — zejména s ohledem na návrhem znázorněnou nadprůměrnou náročnost provedení stavby.
2. Cena – návrh číslo 3
Požadavky soutěžního zadání byly v návrhu splněny. Stavební program je umístěn do tří domů kolem nádvoří, ze kterého je vyloučena automobilová doprava. Toto uspořádání, díky kterému vzniká prostor s
potenciálem stát se lokálním centrem obce, je jednou z nejsilnějších stránek konceptu. Dalším kladem návrhu je výrazný charakter budov při současné přiměřenosti a civilnosti výrazu, díky němuž dobře zapadá do kontextu obce. Autorem uváděná ekonomická náročnost je přiměřená standardu návrhu.
3. Cena – návrh číslo 5
Návrh v podstatných částech vhodně plní soutěžní zadání. Vytváří kompaktní hmotu tvaru „L“, u bytové části s typickou siluetou venkovského stavení. Za méně vhodnou porota považuje část sálu s pultovou
střechou, orientovanou do ulice fasádou bez oken. Tato hmota nekoresponduje s předloženými odkazy na historické objekty ve Slivenci. vzhledem k ostatním návrhům má menší obestavěný prostor, ale do
jisté míry na úkor kvality prostoru nebo uživatelského komfortu. Konstrukční řešení a ekonomika návrhu jsou přiměřené.
Odměna – návrh číslo 1
Návrh pracuje s konceptem dvou hmot s nižšími sedlovými střechami a polouzavřeného dvora. Umístění sálu k uliční čáře sice odcloňuje dvůr, zároveň ale vede až k příliš velké izolovanosti celého areálu. Samotná hmota společenského sálu a knihovny působí až příliš venkovským dojmem a sklon šikmé střechy není pro lokalitu typický. Horní patra mezonetů mají nižší světlé výšky. Jako jediný umisťuje obslužnou
komunikaci na západní stranu pozemku a také navrhuje podzemní parkování, což vede k vyšším stavebním nákladům.
Odměna – návrh číslo 2
Koncept řádkové zástavby kolmo k ulici ke Smíchovu a celkové hmotové řešení jednotlivých objektů působí v dané urbanistické struktuře rozpačitě. Prostranství mezi domy nejsou v širším kontextu území
vhodně orientované a působí až příliš periferním dojmem. V dispozici je horší zázemí pro obsluhu a menší skladovací prostory. Skladba bytů v pavlačovém bytovém domě a jejich řešení odpovídá soutěžnímu
zadání, ale žádný byt není pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Odměna – návrh číslo 4
Koncept veřejné podnože s dominantí hmotou sýpky sice vychází z měřítka okolních staveb, poměr mezi nižší hmotou společenského sálu a bytového domu jako výškové dominanty je však neopodstatněný.
Byty mají poměrně dobře zvládnutou dispozici a jejich skladba odpovídá soutěžnímu zadání. Není jasné, jak vedou svislé rozvody a jak je řešen jejich průchod přes veřejnou část knihovny. Půdorys podkrovních
mezonetů má minimální užitnou plochu. Veřejný prostor mezi domy nemá jasněji vymezený charakter k navazujícím územím.
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