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Nevracej se ke starým napajedlům jen pro vodu, čekají tam na tebe přátelé a sny.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Lokalita: Rádlo, Liberecký kraj

Účel: Veřejný prostor pro obec Rádlo (náves, knihovna, pítko, sklad mobiliáře/tržiště, molo a  tančírna.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁSTAVBY A JEJÍ UŽITÍ
Do vesnice Rádlo je dle nového územního plánu navržen rybník o ploše čtyř hektarů. Na  břehu, kde se bude dotýkat intravilánu obce, je trojúhelníkový prostor, který je v projektu koncipován/definován jako náves/zákoutí. Mezi návsí a rybníkem 
(budoucím) je stromořadí (Javor Klen). Horní hranici zastavovaného území tvoří pěší osa rádla. Projekt se zabývá právě sestupováním k vodě, propojením této “tepny”, potažmo celé sídlištní tkáně s rybníkem/tančírnou na rybníce. Zástavba je ve svahu 
s převýšením od nejníže položené navržené stavby tančírny k nejvýše navržené budově knihovny čtrnáct metrů. Knihovna je otevřena do okrasné zahrady. Ta je z východní strany definována objektem, z jižní opěrnou zdí, ze severní silnicí/pěší tepnou 
a nízkou zídkou, oddělující zahradu od silnice pouze pocitově. Ze západní strany je prostor definován opět zídkou, ale struktura je otevřena, aby zde existoval volný průchod do plánovaného sadu. Od knihovny se sestupuje k návsi po schodech/
chodníku, které by se po formální stránce daly nazvat jezdeckými. Samotná náves sestává ze tří stupňů-teras, které vyrovnávají svažitý terén, vytvářejí možnost posezení a zároveň potenciální hlediště. Jalový stupeň těchto teras je tvořen udupaným 
pískem. Je to nerušící, téměř neviditelná platforma pro hry, jako je především pétanque. Uliční čára je kromě stromořadí vždy definována bu’d objektem, nebo plaňkovým plotem. Ve východní části návsi je umístěn objekt s pítkem/nádrží/studánkou. 
Tento objekt vytváří malý krytý prostor (integruje lavičku) a zároveň svým umístěním vymezuje neviditelnou čáru koridoru sestupování k vodě. Z východní, severozápadní i západní strany jsou objekty sousedící s návsí, pouze jižní stranu tvoří jen stromy. 
Jako hráz pro uzavření tohoto prostoru (mimo jiné) vznikne další objekt. Je to sklad městského mobiliáře a vybavení pro veřejné akce. Tento objekt je vyzdvižen o výšku jednoho podlaží a uvolňuje parter. Ten pak slouží jako krytá platforma; jeviště, 
nebo například farmářské trhy. Odsud vede schodiště, které přechází v molo/je součástí mola. Toto molo integruje vybavenost pro fungování rybníka jako veřejného prostoru. Obsahuje převlékárny, zamykací skříňky, sklad a veřejné záchody. Umožňuje 
posezení i přímý vstup do vody, zároveň představuje krytou přístupovou cestu k tančírně, vyvrcholení celé cesty. Tančírna je vznešeným prostorem pro Rádlo, svým způsobem je takovým zámkem. Jedná se o velkolepý open space  fungující ve dvou 
možných provozech; kavárna, tančírna.

KAPACITY STAVBY 
Zastavěná plocha celkem: 630 m2

Užitná plocha: 
 celkem: 427 m2

 Tančírna: 200 m2

 Knihovna:  100 m2

 Tržnice: 120 m2

 Pítko: 7 m2

Obestavěný prostor: 1700 m3

ÚDAJE O ÚZEMÍ A STAVEBNÍM POZEMKU

Pozemek se svažuje k jihu. V rámci Rádla je položen přibližně uprostřed, v nížeji položené zástavbě, mezi výše položenou západní starou zástavbou a taktéž výše položenou východní novější i současnou zástavbou. Nadmořská výška je 490 - 504 
m.n.m. Podél cesty vinoucí se po vrstevnici v rovině tržnice se nachází vzrostlé Javory. V blízkosti řešeného území jsou dva výraznější potoky.

OKOLNÍ ZÁSTAVBA

Projekt se nachází na vesnici v novější části zástavby. Většina budov je jedno a dvoupodlažní s šikmou střechou, v západní vilové zástavbě i třípodlažní. Rádlo zažívá velký nárůst obyvatel, především z Liberce a Jablonce. S tím je spjata nová výstavba 
rezidenčního až satelitního charakteru.

ÚČEL ZÁSTAVBY
Obec v poslední době zažívá příval nového obyvatelstva a s tím spojený růst. Tito lidé sem přicházejí především z Liberce a Jablonce tedy lidé se zkušeností života ve městě. Bez řízeného zásahu je zde riziko, že tendence Rádla bude stát se satelitním 
městečkem. Tomu ostatně nasvědčuje i současná parcelace a ryze rezidenční výstavba. Je přirozené, že se obyvatelé nechtějí vzdát výhod města a tudíž denně dojíždějí. Otázkou je, zda alespoň v některých případech může Rádlo zastat výhody 
blízkých měst. Zda se Rádlo také může stát, byť mnohonásobně menším, také městem (městečkem). Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor, který dá životu v Rádle důstojnost a nabídne místu novou identitu jakožto i prostor pro pospolitost, vzájemné 
sbližování nejen starých a nových obyvatel.



TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚČEL OBJEKTŮ
Na zastavovaném území se nachází čtyři objekty: knihovna se zahradou, pítko na návsi, tržnice se skladem v 2.NP a tančírna na vodě propojená molem s pevninou a návsí. Tančírna má dvojí provoz: jako lavárna a pro tanec.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Náves se nachází v klidné části vesnice mimo hlavní silnici protínající starou zástavbu vesnice položené západněji. Očekává se nízký silniční provoz.

ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Obec v poslední době zažívá příval nového obyvatelstva a s tím spojený růst. Tito lidé sem přicházejí především z Liberce a Jablonce. Jsou to tedy lidé se zkušeností života ve městě. Co si s sebou na vesnici přinesou a co tento střet města a vesnice přinese? 
Bez řízeného zásahu, tedy necháme-li celé věci volný průběh, dá se předpokládat, že tendence Rádla bude stát se satelitním městečkem. Tomu ostatně nasvědčuje i současná parcelace a ryze rezidenční výstavba. Je přirozené, že se obyvatelé nechtějí vzdát 
výhod města a tudíž denně dojíždějí. Otázkou je, zda alespoň v některých případech může Rádlo zastat výhody blízkých měst. Zda se Rádlo také může stát, byť mnohonásobně menším, také městem (městečkem). Cílem mého projektu je vytvořit kvalitní veřejný 
prostor na malém městě/vesnici.
Projekt se zabývá cestou od ulice*, která představuje osu a zároveň představuje/bude představovat pěší tepnu obce, k rybníku navrženému a zanesenému v novém územním plánu. Jedná se o soustavu veřejných prostorů, obecně je lze rozdělit na 
transitní (cesty), kumulující (náves...) a budovy občanské vybavenosti či objekty jakkoliv sloužící veřejnému životu v obci.
Postupný výčet prostorů:
Proluka na pěší ose: Bude zde umístě navrhována knihovna/čítárna. Ta je umístěna na uliční čáře na severním a východním rohu. Jedná se o jednopodlažní objekt na betonové stěně, která vyrovnává rozdíl terénu. Zahrada do které se otevírá je prvním 
kumulativním prostorem.
Cesta k návsi: je typologicky řešena jako chodník charakteru jezdeckých schodů. Jedná se o tenkou pupeční šňůru mezi knihovnou/zahradou/pěší tepnou, malý potůček kterým přetéká veřejný prostor na náves.
Náves: Je definování trojúhelníkového prostoru již téměř na jižní hranici intravilánu. Náves má charakter teras, stupňů. Je veřejným prostorem neformálních setkání, dějištěm letních divadel, farmářských trhů, veřejných oslav... Cesta k vodě, linie této 
cesty, je definována malým objektem ve východní části, který představuje krytý prostor integrující lavičku a pítko/studánku. Charakter: posezení u studánky, přečkání deště, osvěžení pro cyklistu/turistu, symbolický prvek - “studna na návsi”. Náves je 
opticky ucelena objekty, plaňkovými ploty, stromořadím a novým objektem na jižní straně.
Od návsi k vodě: Tento poslední transitní prostor je řešen jako molo, integrující funkce pro podporu rybníku, jako veřejného prostoru.
Rybník: Na samotném rybníce se nachází poslední objekt, vyvrcholení cesty, tančírna.

*Rádlo nemá názvy ulic

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavním architektonicko-urbanistickým prvkem je cesta vedoucí od knihovny kolem pítka a tržnice přes molo k tančírně. Osa cesty je zakřivená a ve svahu.

Tančírna je umístěna na vodě, připojená k pevnině molem. Její šikmá střecha je dotažena na úroveň mola. Hlavní prvkem je strop tvořený z krokví hustě naskládaných vedle sebe. Budova je osově symetrická. Podélné stěny mají téměř po celé délce 
okna, v místě černého barového pultu s šatnou jsou stěny s černým povrchem vizuálně oddělující prostor foyer a sálu. Vstupní dveře jsou železné a posuvné po kolejnicích. Výrazným architektonicko-konstrukčním prvkem jsou dva lepené vazníky o 
délce dvaceti metrů, které pocitově celý objekt odlehčují a vytváří “vznášející střechu”.

Molo je tvořeno z dvou k sobě posunutých desek, jedno vedoucí k tančírně, druhé umístěné blíže k návsi a napojující se na náves a na osu cesty. Molo je zastřešené deskou z lepeného dřeva, středem jde nosník ze stejného materiálu. Na pevnině jsou 
umístěny veřejné záchody (sloužící i pro tančírnu) šatny a skříňky.

V přízemí tržnice se otevírá prostor pro konání akcí a je jedním z objektů vyplňující náves. Tržnice je dvoupodlažní, její horní patro je povrchově upraveno shodně s šikmou střechou tedy dřevěnými došky. Pítko je druhým z objektů umístěném přímo na 
návsi a je součástí teras/stupňů.

Nejvýše položeným navrženým objektem je knihovna. Z hlavní místnosti dlouhé okno nabízí přístup i výhled do zahrady.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Tančírna je tvořena jediným sálem. Objekt je obklopen molem šířky 1,5 m. Vstup je na východní straně. Foyer je vytvořeno barovým pultem/šatnou vizuálně oddělené od prostoru tančírny.

Knihovna má hlavní vstup ze severu z hlavní ulice. Tvořena je pouze přízemím ve které se nachází hlavní sál knihovny/čítárny, zádveří, wc, technická místnost a sklad. Čítárna je od ostatních prostorů oddělena chodbou/zádveřím. Z místnosti knihovny 
je možné vyjít na zahradu přiléhající ke knihovně.

Tržnice je dvoupodlažní budova. Přízemí je otevřené určené pro konání trhů. V západní části je schodiště do 2.NP, které je oddělené skládací ocelovou stěnou. V 2.NP se nachází sklad. V západní části je výsuvná plošina určena pro převoz skladovacích 
předmětů.



KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Objekt tančírny je založen na pilotách, které jsou zaraženy dostatečně hluboko pod dno rybníka. Piloty vynášejí základovou desku tančírny nad hladinu vody.
Knihovna je založena pomocí základových pasů. Základová spára je v nezámrzné hloubce 1,2 m pod terénem. Protože je objekt založen ve svahu, pasy jsou odstupňovány.
Objekty tržnice a pítka jsou založeny na základové desce. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosný systém je navržen jako stěnový. Stěny jsou tvořeny z lepeného masivního dřeva tloušťky 300 mm u obvodové stěny knihovny a 200 mm u tančírny, tržnice a nosná stěna knihovny. 2NP objektu skladu je řešeno jako trámová konstrukce 
opláštěná doškami.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Vodorovná nosná konstrukce tančírny je navržena železobetonová deska tl. 400 mm sloužící zároveň jako základová deska. Stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP tržnice je navržena jako trámový dřevěný strop.

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 
Hlavní cesta spojující tančírnu s knihovnou je ve svažitém terénu, venkovní schodiště propojuje náves s molem (směřující k tančírně) a je navrženo z pohledového železobetonu. Další venkovní schodiště se nachází u pítka, které je taktéž z pohledového 
železobetonu a dotváří kaskádu terénu. Nejvýše položené schodiště je jezdecké ve spádu a meteriálově stejné jako předchozí.
Vnitřní schodiště je umístěno v dvoupodlažní budově tržnice. Ocelové schodišťové desky jsou uloženy mezi ocelové desky .

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A PLÁŠŤ
Sklon střechy tančírny je 30,5°. Střešní plášť je v tloušťce 360 mm složena z krytiny, latí (30x50) a  kontralatí (40x60), hydroizolací, záklopem tl. 20 mm, minerální vlny v tl. 200 mm a bedněním tl. 40 mm. Střešní plášť je uložen na střešní konstrukci 
tvořenou krokvemi tl. 120 mm. Na krokve je připevněn podhled z dřevěných prken. Mezi prkny jsou mezery, vytvořen je tak polootevřený podhled, za kterým se skrývá osvětlení.
Střecha tržnice a knihovny je ve sklonu 33°. Střešní konstrukce je tvořena z krokví s osovou vzdáleností 200 mm. Pozednici nahrazuje lepený nosník. Tuhost střešní konstrukce je zajištěna příhradovým vazníkem v rovině střechy spojující krokevní 
konstrukci s podhledovou deskou ve vodorovné rovině. Skladba střechy je krytina, latě (30x50) a  kontralatě (40x60), hydroizolace, záklop tl. 20 mm, vakuová tepelná izolace v tl. 60 mm a bednění tl. 40 mm.
Krytina je z betonových tašek u tančírny a knihovny, krytina u tržnice je z dřevěných došek.
Střešní konsturkce objektu pítka je dřevěná s I ocelovým prvkem pro zajištění statiky. Krytina jsou došky.

DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
Příčky jsou tvořeny z dřevěného lepeného dřeva tl. 100 mm s povrchovou úpravou pro ochranu dřeva. 
Dělící stěna pítka je z vertikálních dřevěných prken tl. 50 mm.

SKLADBY PODLAH
Povrch podlahy v tančírně je z dřevěných prken uložených na tepelné izolaci /kročejové z minerální vaty tl. 100 mm. Podlaha v tržnici a pítku je betonová. Povrch podlahy v knihovně je z dřevěných prken, podlaha je na terénu, a proto je zateplená 
minerální vatou tl. 150 mm. Povrchy WC jsou z dlaždic.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KONSTRUKCÍ
Povrch v úrovni 2.NP tržnice je z dřevěných došek.
Masivní stěny z lepeného dřeva jsou opatřeny ochraným nátěrem.

VÝPLNĚ OTVORŮ 
Vstupní dveře tančírny jsou ocelové a posuvné tvořené ze 4 křídel upevněné do kolejnic. Dveře v knihovně jsou dřevěné a opatřeny bílým matným nátěrem.
Okna v tančírně jsou pevně zasklená, některá jsou posuvná, všechna vysoká 3 m.
Okno v knihovně je pevně zasklené s jedním posuvným křídlem.

VESTAVĚNÉ INTERIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ
V objektu tančírny je barový pult s šatnou.




