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PROhLÁŠENÍ

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplo-
movou práci se plně vztahuje
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
zejména § 60 – školní dílo.
Beru na vědomí, že Technická univerzita v 
Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských 
práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní 
potřebu TUL.
Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licen-
ci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti 
informovat o této skutečnosti TUL; v tomto
případě má TUL právo ode mne požadovat 
úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření 
díla, až do jejich skutečné výše.
Diplomovou práci jsem vypracovala samostat-
ně s použitím uvedené literatury a na základě 
konzultací s vedoucím mé diplomové práce a 
konzultantem.
Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze 
práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou 
do IS STAG.

Datum:

Podpis:
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zadÁNÍ

Dům mládeže v Heidelbergu je nejstarším 
zařízením svého druhu v Heidelbergu. Byl 
postaven v roce 1952. Dům nabízí dětem mnoho 
možností volnočasových aktivit od sportu, dílen 
přes divadelní a taneční kroužky. Během let se 
nároky na trávení volného času dětí a dospí-
vajících velmi proměnily a stávající dům jim již 
nevyhovuje, úkolem práce je navrhnout novou 
budovu Domu Mládeže ve stávajícím areálu, 
úkol je vypsán ve smyslu probíhající architekton-
ické soutěže.
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Frankfurt nad Mohanem

Berlín

Hamburg

Heidelberg

Stutgart
Štrasburg

Mnichov

Düsseldorf

Kolín nad rýnem

Brémy

    Město Heidelberg leží v jihozápadním 
Německu, 88 km jižně od Frankfurtu, 120 km 
severně od Stutgartu a 133km východně od 
Štrasburgu.
    Heidelberg je páté největší město spolkové 
země Bádensko-Württembersko. Spolu s Mann-
heimem a Ludwigshafenem tvoří Metropoli 
Rýn-Neckar Triangle.  

hEidELbERg

Město Heidelberg 
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   Město vzniklo v místech, kde řeka Neckar 
opouští pohoří Odenwald a vstupuje do Rýnské 
nížiny. Historické jádro města je sevřeno ze 
severu řekou Necker a horou Königstuhl (567)
z jihu. Vlivem jihozápadních větrů proudících 
Rýnskou nížinou se Heidelberg vyznačuje velmi 
teplým klimatem. Oblast je označována jako 
nejteplejší v celém Německu. 
   Ve městě žije 156 000 obyvatel. Heidelberg je 
universitním městem. Na pěti universitách zde 
studuje kolem 40 tisíc studentů. Nejznámější a 
největší je universita Ruprecht-Karls-Universität 
, je nejstarší  universitou v Německu (založená 
1386). V Heidelbergu sídlí řada výzkumných 
institucí jako Max Planck Institutes, European 
Molecular Biology Laboratory, German Cancer 
Research Center.
   Heidelberg má mezinárodní charakter. Žije 
zde kolem 17% cizinců a 38% pracujících jsou 
absolventi vysokých škol. Co se demografie 
týče, patří Heidelberg k “mladým” městům. 35% 
obyvatelstva je mladší 30 let, 16 % obyvatel je 
starší 65 let .

hEidELbERg

Město Heidelberg 
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histORiE města hEidELbERg

V roce 1907 byla objevena čelist člověka Homo heidelbergensis. Odhad stáří nálezu se odhaduje  550, 000 let 
př.n.l.  Jde o nejranější nález pozůstatku člověka v Evropě.
V 5. století př.n.l  existovalo na Hoře Heiligenberg keltské oppidum. 
V roce 40 př. n. l. zde Římané založili stálý tábor.
Z roku 769  pochází první zmínka o vsi Bergheim, nynější městské čtvrti.
Z roku  1196  pochází první zmínka o  Heidelbergu spojená s kláštěrem Schönau.
V roce 1386 zakládá princ Ruprecht I Heidelbergskou universitu - nejstarší universitu v Německu.
V roce 1556-59 princ Otto Heinrich přestavuje zámek v Heidelbergu na zámek v renesančním duchu jako je-
den z prvních zámků v Německu.
V roce 1688 francouzská vojska dobývají Heidelberg. Ničí zámek, město i okolní vsi, stejně jako i města v rýn-
ské nížině.
V roce 1693 vojska krále Ludvíka znovu dobývají a zapalují město.
Rok 1697 je začátkem velké přestavby města. Na gotickém plánu rostou barokní budovy.
Po náboženských sporech s občany Heidelbergu v roku 1720 přesouvá princ Carl Philipp svou residenci do 
Manheimu.
V letech 1786-88 probíhá stavba prvního kamenného mostu přes Nekar.
Roku 1764 zámek znovu hoří a stává se nadobro neobyvatelným.
V roce 1803 získává universita nové jméno  “Ruperto-Carola” na počest jejích dvou zakladatelů. 
V roce 1810 začíná konzervace zámeckých ruin.
V roce 1840  je otevřena železniční trať Manheim – Heidelberg.
V roce 1860 jsou zámek a starý most poprvé osvětleny bengálskými ohni
Na konci 19. století probíhá rychlá expanze města. Vznikají nové čtvrti. 
Počet obyvatel se  zvyšuje z 20 000 v roce 1871 na 8500 v roce 1933.    
Roku 1885 Heidelbergem projíždí první tramvaj tažená koňmi, která bude v roce 1902 elektrifikována.
V letech 1933-1945 se Heidelberg stává baštou NSDAP. Dochází k propouštění a diskriminaci     neárijských 
vyučujících na universitě.
V letech 1934 – 1935 vzniká Thingsstätte – rozlehlý amfiteátr na kopci Heiligenberg, který je určený ke konání 
propagandistických akcí NSDAP. Nyní se v něm konají různé kulturní akce.
V roce 1935 vzniká dálnice Manheim – Heidelberg.
Během křišťálové noci v roku 1938 dochází k vypálení dvou Heidelbergských synagog. Den po té začíná syste-
matická deportace židů do Dachau.
V roce 1945 ničí německé vojsko při ústupu všechny tři mosty přes Neckar.
V roce 1945  přebírá americká armáda kontrolu nad městem. (Heidelberg byl během války   ušetřen význam-
nějšího bombardování. Město nebylo významným dopravním uzlem ani zde nebyl těžký průmysl.) Město se 
stává sídlem velitelství pozemních jednotek armády spojených států.
Rok 1946- počet obyvatel náhle vzrůstá. Do Heidelbergu se stěhují lidé z okolních bombardovaných měst. 
Dochází k nárůstu obyvatel z 85 na 111 tisíc.
V roce  1950 se město stává sídlem vrchních velitelských jednotek Nato pro střední Evropu. 
Na jihu města vznikají dvě velitelské osady - Mark-Twain Village a Patrick Henry Village, residence amerických 
vojáků a jejich rodin.
V roce 1952 byl otevřen Haus der Jugend alias Dům pro mladé.
V roce 1955 bylo přesunuto hlavní nádraží o jeden kilometr západním směrem. Byla to nejvýraznější stavební 
událost této doby. Nádraží se stalo nejmodernějším v celém Německu.
V roce 1978 se hlavní ulice Hauptstrasse stává pěší zónou.
V roce 1996 slaví Heidelberg 800 narozeniny.
Rok 2014 je rokem, kdy armáda spojených států opouští Heidelberg, území jí spravované čeká na transformaci.
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Historie Heidelbergu

Graf Zeppelin přelétá nad Heidelbergským centrem v roce 1928

Heidelbergské centrum již bez Graf Zeppelinu v roce 2016

Čelist člověka Homo heidelbergensis Amfiteárt Thingsstätte na kopci 
Heiligenberg
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Za volný čas považujeme dobu, kterou má člověk  pro sebe a  naplňuje jí činnostmi, které ho uspokojují . Patří 
sem zábava, relaxace, dobrovolné vzdělávání, zájmové činnosti, dobrovolná prospěšná činnost… Střídání prá-
ce a odpočinku a tudíž i existence volného času odpovídá biologickému rytmu člověka. 
 Už u Komenského nacházíme rozdělení dne na tři rovné díly- práci, spánek a aktivní odpočinek, pojatý jako 
vzdělávání . Z historického pohledu je zřejmé, že nejprve vznikala volnočasová zařízení  určené pro dospělé a 
teprve pak pro děti a mládež. Byly to například kluby a sportovní zařízení na školách, dětské zahrady pro pobyt 
na vzduchu a pro  pohybové aktivity, klubovny a tábory dětských sdružení, (YMCA, YWCA, Skauti), aktivity 
Sokola, knihovny.
Trávení volného času je specifické pro každou věkovou skupinu. 
Volný čas dětí a mládeže

Mladší děti tráví převážnou část volného času s rodiči, sourozenci, prarodiči , a tak kvalita jejich volného času 
je ovlivněna především rodinou. Rodina hraje nejvýznamnější roli v oblasti sociálních vztahů. Je pro dítě prvot-
ním vzorem. Trávení volného času v rodině je velice závislé na aktivitě,  informovanosti i možnostech samot-
ných rodičů.
V období mladšího školního věku- 6-11 let je důležitá především potřeba pohybu. Děti při pohybu rozvíjí a 
upřesňují pohybovou koordinaci, rychlost a vytrvalost. V ostatních aktivitách je díky ještě nestabilní pozornosti 
potřeba zvýšené motivace a střídání aktivit.
Ve věku od 11 do cca 15/16let dochází ke kritickému přístupu k autoritám. V této době se začíná objevovat 
diferenciace chlapeckých a dívčích zájmů, ale důležitými se stávají individuální zájmy. S přibývajícím věkem za-
čínají autoritu rodičů nahrazovat kamarádi (navštěvování se, chození ven, vzájemné chatování ). Velký časový 
objem vyplňuje trávení času před monitorem počítače nebo před obrazovkou.
V období puberty-14-16 let je důležitým znakem vytváření vlastních postojů a názorů. Negace, střety s rodiči 
…jsou projevem snahy po osamostatnění.. Důležitým trendem se stává snaha být neorganizovaný, jako projev 
domnělé osobní svobody.

Formy zájmového vzdělávání.
Volnočasová činnost může být zprostředkována ve formě pravidelné zájmové činnosti. Bývá označována jako 
kroužek, kurz, oddíl atd. Jde o zájmovou aktivitu, kde je dítě trvale přihlášeno a pravidelně dochází.  Jde napří-
klad o sportovní  oddíly, technické kroužky…
 Příležitostná zájmová činnost má přesně stanovený začátek a konec. Jedná se o výlety, exkurze, soutěže, tur-
naje atd. Je jednorázová.
Spontánní aktivity jsou zpřístupněny všem zájemců. Činnost nebývá výrazně ovlivňována pedagogy. Pedagog 
dohlíží na bezpečnost, může být rádcem a průvodcem. Jde o aktivity na dětských a sportovních hřištích, v dět-
ských hernách, počítačových pracovnách, ateliérech atd.  
   Velmi důležitou roli představují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je snížit rizika sociálně 
patologických jevů. Jsou zřizována především v lokalitách, kde se vyskytují bezprizorní děti, které nevhodně 
tráví svůj volný čas, a které inklinují k vandalství a jiným přestupkům. Děti, které centra navštěvují mohou 
zůstat v anonymitě, mohou prostor navštívit a využívat a pokud chtějí, nemusí se účastnit probíhajících aktivit.
Centrum je i místem, kde se dětem dostane i okamžité  sociální a psychologické pomoci a poradenství v přípa-
dě nouze. Centrum může také například pořádat odpovídající kurzy, přednášky, výcviky…
Volný čas dětí a mládeže je velmi diskutovaným tématem pro pedagogy, psychology, i celou společnost, v sou-
časné době, kdy dochází u velké části populace k výrazným proměnám v hierarchii životních hodnot a postojů. 
Děti a mladí lidé jsou velice tvární a právě jejich aktivita ve volném čase může mít rozhodující úlohu na jejich 
další vývoj, který může vytvořit harmonickou osobnost, nebo může „sklouznout“ do sociálně patologického 
prostředí. 
Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedokážou se plně orientovat v sociálním prostředí. Ovlivňování volného 
času dětí musí být citlivé a nenásilné, musí vycházet ze zvláštnosti  jejich věku, pohlaví, mentální a sociální vy-
spělosti,. ..Naučit se optimálně trávit volný čas a vytvořit návyk zabývat se i pozdějším věku  užitečnou a radost 
přinášející  aktivitou  není jednoduché. 
   Dům mladých v Heidelbergu byl postaven v roce 1952 ve spolupráci města Heidelberg a fondu amerického 
Nejvyššího komisaře pro Německo jako reakce na naléhavost potřeby denacifikace a převýchovy mladých a o 
péči o jejich volný čas. I z dnešního hlediska představuje tento projekt obdivuhodnou záležitost.

vOLNý čas

Volný čas
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   Dům mladých je nejstarším zařízením svého 
druhu ve městě. Byl postaven v roce 1952 ve 
spolupráci města Heidelberg a fondu amer-
ického Nejvyššího komisaře pro Německo. 
Idea vzniku domu Mladých vznikla v roce 1946 
jako reakce na naléhavost potřeby denacifikace 
a převýchovy mladých a o péči o jejich volný 
čas. 
   Dnes dům slouží návštěvníkům různých 
věkových kategorií. Od malých dětí po do-
spívající a mladé rodiny. Potkávají se zde žáci 
gymnázií, ale i speciálních škol.
   Dům nabízí dětem mnoho možností vol-
nočasových aktivit od sportu a dílen, přes 
divadelní a taneční kroužky, až po pomoc s 
domácími úkoly. Dům je také připraven řešit s 
dětmi problémy v rodině nebo volbu budoucího 
povolání.
   Dům je otevřený pro všechny a je tedy na 
každém zda se rozhodne přijít a čím se bude 
zabývat.
Program domu
   Dům je otevřen denně včetně víkendů. Během 
pracovních dní otevírá kolem 8 hodin školou 
pro pětileté děti. Do 13 hodin v domě probíha-
jí preventivní programy spoluorganizované s 
okolními školami. Od 12 hodin probíhá program 
pro děti z prvních stupňů základních škol s cílem 
“odlehčení” mladým rodinám s přípravou dětí 
do školy. Tento program probíhá ve spolupráci s 
učiteli ze škol a sociálními pedagogy a rodiči.
Od 15 hodin začíná volnočasový program.

Během pracovních dnů se dům zavírá kolem 21 
a 23 hodinou. Čas uzavření domu se odvíjí od 
probíhajícího programu, který si většinou orga-
nizují samy skupiny mládeže.
Dům využívá kolem 400 lidí. Někteří jej využívají 
jednou týdně, někteří sem docházejí každý den. 

haus dER jugENd hEidELbERg

Představení Haus der Jugend 
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OKOLÍ

Fotografie okolí

PestalozziSchuleDomy v ulici Fahrbachweg

Současný Haus der Jugend / pohled z 
parkoviště / z východu

Pohled na současný Haus der Jugend z cyklostezky / z jihuBývalá železniční trať _ současná pěší/cyklostezkaDomy v ulici Guido-Smitt Weg

Bývalá železniční trať _ současná pěší/cyklostezka

Franz-Marc-Strasse Současná pěší/cyklostezka / v pravo Helm Holz Gymnasium
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Weststadt (Západní město) 
   Čtvrť Weststadt vznikla v 19. století, během 
industriální revoluce spolu se železnicí na západ 
od centra města. Heidelberg se s rozvojem této 
čtvrti postupně přeměňuje na velké město. Pos-
tupným rozšiřováním Westadtu vznikly sousední 
čtvrti Südstadt ( Jižního města) na jihu a západ-
ně. Na místě bývalého nádraží vznikla čtvrť 
Bahnstadt (Nádražní město).
   Čtrvť Weststadt je z východu ohraničena 
strmě se zdvihajícím kopcem Geisberg (376 
m.n.v.) -subvrcholem jižního Odenwaldu. Ulice 
Rohrbacherstraße dělí zástavbu ve strmém 
svahu Geisbergu od zbytku čtvrti, kde převládá 
rovina.
   Jižní hranice čtvrtí Weststadt a Südstadt je 
tvořena bývalou železniční vlečkou (König-
stuhl-Tunnel k nádraží Güterbahnhof). Před 
několika lety byla zrevitalizována. Nyní je z 
ní pěší a cyklistická spojnice čvtrti Bahnstadt 
a městského centra.  Nedaleko je dnes stále 
používaná trať Ebelbach- Neckargemünd – Hei-
delberg se zastávkou Heidelberg-Weststadt / 
südstadt  drah S-Bahn Rhein-Neckar.

Südstadt ( Jižní město)
   Südstadt je poměrně mladá čtvrť. Vznikla 
až po druhé světové válce. Z jihu sousedí se 
čtvrtí Rohrbach. Dnes má kolem 4500 oby-
vatel. Südstadt, Bahnstadt a Schlierbach jsou 
třetí nejmenší čtvrti v Heidelbergu. Südstadt je 
rozdělen do tří oblastí. Na jihovýchodě čtvrti 
převažuje zástavba rodinných domů. Na severu 
čtvrti jsou větší 3-6 podlažní bytové domy.
   Na západě Südstadtu leží území bývalého 
vedení zemských sil NATO ve střední evropě 
Campbell barracs a okolní residenční domy  
Mark - Twain Village. Toto území představuje 
zhruba třetinu plochy Südstadtu a svým charak-
terem se zřetelně odlišuje. Jihozápadně od 
Campbell Barracks leží malá průmyslová zóna 
Bosseldorn. Ve zbývajícím území západně od 
bývalého vojenského území jsou plochy využité k 
zahrádkaření, sportovnímu vyžití tzv Kirchheim. 
Toto území bylo armádou Spojených států uvol-
něno v prosinci 2013. V dubnu 2014 rozhodla 
městská rada o vytvoření masterplanu upravující 
území Mark Twain village a Campbell barracks. 
S rozvojem těchto oblastí se počítá se zvýšením 
počtu obyvatel na 7000 do roku 2020. 

čtvRti sOusEdÍcÍ s haus dER jugENd

Südstadt

Weststadt

Bergheim

Haus der Jugend

Altstadt

Bahnstadt

Neckar
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20

50

100m
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Haus der Jugend neboli dům mladých se nachází 
na jižní hranici Heidelbergské čtvrti Weststadt. 
Zhruba 3 km jihozápadně od městského centra. 
Pozemek, na kterém leží má tvar pravoúhlého 
trojúhelníku. Ze severu přímo sousedí se 
školním kampusem, ze západu jej vymezuje 
dopravní tepna Römerstrasse. Jihozápadní 
hranici pozemku tvoří bývalá železniční vlečka v 
současné době stezka pro pěší a cyklisty propo-
jující transformované území kolem Bahnstadt 
západně od domu a městské centrum na severo 
východě.

Willy-Wellpach 

Schule

C
yklostezka

Römerstraße

PestalozziSchule

Rohrbacher Straße

Tělocvična 

Julius 
Springer
 Schule

Helm Holz 
Gymnasium

Železniční stanice / S- Bahn
Heidelberg Westadt / Südstadt

Řešené území
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Pěší prostupnost Cyklostezky v přímém okolí Pohyb automobilů

Železniční stanice / S- Bahn
Heidelberg Westadt / Südstadt Zastávky MHD

Řešené území

Pohyb v lokalitě

POhyb v LOKaLitě
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PROgRam

Taneční sál
140 m2
od 4 do 24 let

dámské 
pánské
šatny 

Dílna 

Výtvarný 
ateliér

zasedací 
místnost 

Sklad

Sklad kulis
 a divadleního

 fundusu

Backstage
pro  účinkující

Mediální místnost
10 pracovních míst

Kuchyňská 
laboratoř

-kurzy vaření

Klubovna 
starších dětí

2 kanceláře pro 6 lidí
5-6 na hlavní pracovní poměr
2-3 spolupracovníci
1 dobrovolník

Prádelna
-pračka, sušička, sušák
-sklad mycích prostředků

Promítací 
místnost

3 hudební zkušebny 
Věk účastníků

od 13 let
- samostatný vstup

Sál pro různé akce
Sport, tanec, divadlo
-max 199 lidí
200m2

Kavárna

Divadelní
zkušebna

-od 6-20 let

Hudební klub
Věk účastníků
10-24 let
-samostatný 
vstup

Sklad 
kulis 

Posilovna
od 12 let

Dětská 
klubovna

sklad 

Sklad jeviště a 
velkých věcí

Sklad sportovního
vybavení

Sklad židlí 
a stolů

Sklad 
nápojů
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KONcEPt

Koncept návrhu sleduje dvě roviny. 

- myšlenka prostupnosti území a zachování 
zelené plochy v zahradě, vytvoření zeleného 
kopce v rovinatém území, vybízejícího ke 
hrám a akci.

- dětská a lidská touha po dobrodružství, po 
cestě do nitra země, nitra sama sebe.

Insprací mi byly jeskynní dómy, které jsou ztěle-
sněním propojení známých a neznámých světů. 
Světů vnitřních a vnějších.

Parcela = zahrada Prostupnost území Dóm Přeměna Kopec Kopec v zahradě
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PRůvOdNÍ zPRÁva

  Haus der Jugend neboli dům mladých se nachází zhruba 
3 km jihozápadně od městského centra. Dům leží na jižní 
hranici čtvrti Weststadt. Pozemek, jehož tvar připomíná 
pravoúhlý trojúhelník, sousedí severní hranou  se škol-
ním kampusem, ze západu je vymezen dopravní tepnou 
Römerstrasse. Jihozápadní hranici pozemku tvoří bývalá 
železniční vlečka, v současné době stezka pro pěší a 
cyklisty, která propojuje transformované území kolem 
Bahnstadt západně od domu mladých a městské centrum 
na severovýchodě. Pozemek lehce klesá severozápadním 
směrem. Na 100 metrech terén klesne zhruba o 1 metr.

Urbanismus
   V řešeném uzemí se vyskytuje množství pěších tras 
popojujicích obytné čtvrtirvti se školním centrem. Návrch 
svým koncepčním řešením na tuto skutečnost reaguje a 
prostupnost pozemku zachovává.
   Přístup na pozemek pro dopravu je umožněn ze 
severozápadu od ulice Römerstrasse. Haus der Jugend 
počítá s využitím parkovacích míst stávajícícho parkoviště 
školního kampusu. Na vlastním pozemku se nacházejí 
parkovací místa čtyři, z toho jedno bezbariérové.
   V blízkosti Domu mladých se nachází dvě zastávky 
městské hromadné dopravy. Na severní hraně školního 
kampusu se nachází vlaková zastávka Heidelberg West-
stadt/Südstadt. Tato trať zajišťuje propojení města nejen 
z východu na západ, ale i s celým regionem, zejména s 
městem Manheim.  
   Pěší přístup do objektu je možný třemi vstupy. Hlavní 
vstup se nachází na východě. Je orientovaný kolmo na 
cyklostezku a zároveň komunikuje se školním kampusem, 
odkud se předpokládá významný příliv dětí. Druhý vstup 
je orientovaný na jih. Umožňuje přístup lidí přicházejících 
ze čtrtí Südstadt a rychle se rozvíjející čtvrti Bahnstadt.    
Zásobovací vstup se nachází na západě v dosahu 
parkoviště. Tento a hlavní vstup z východu jsou
 vybaveny výtahy. Umožňují tak vstup a pohyb lidí s 
omezením pohybu.

Architektura 
 Návrh domu mladých vychází z výše popsaného koncep-
tu cesty za dobrodružstvím, vstupu do tajemného kopce.   
Hmota vychází z tvaru vrchlíku elipsoidu. Pro zachování 
a zvýšení prostupnosti území je celý objekt vsazen pod 
úroveň terénu. Na povrchu zůstává pouze jeho pochozí 
zelená střecha, která se tím stává součásti zahrady domu.
Interiér domu je osvětlen pochozími střešními světlíky.

Pohyb po domě
Hlavní centrální prostor určený k volným setkáváním 
a neformálním hrám je umístěn dva metry pod úrovní 
okolního terénu. Vstupuje se do něj hlavním červeným 
betonovým schodištěm nebo z lávky, která vede paralelně 
se schodištěm a je ukončena výtahem. Centrální prostor 
je možné využívat různými způsoby. Návšťevníci si mohou 
vytvořit vlastní diskusní hnízda z fatboyů, zalést do jedné 
ze “zašíváren”, promluvit si s psychology o volbě povolání, 

Zahrada 
  Zahrada je rozdělena do dvou částí, na část aktivní a 
pobytovou. Část aktivní obsahuje dvě sportovní hřiště. 
Jedno víceúčelové s možností zimního přetvoření na 
kluziště a druhé streetbalové. Hřiště jsou oploceny. Zah-
rada dále obsahuje plochu se skatovými prvky, prostor 
pro trénink jízdy na BMX kole, tréninkové překážky pro 
městský parcour, a plochu s dětským hřištěm. Poby-
tový prostor je zaměřen na neformální aktivity a aktivity 
nevyžadující předem připravený prostor. Střechu domu 
obklopuje zelený pás pobytového trávníku. tato plocha 
plynule navazuje na pobytový střešní „hřib“.  Rozlišení 
pobytových a nepobytových ploch různou zahradní 
úpravou. Pobytové plochy jsou zatravněné, nepobytové 
tvoří plochy trvalek, vonných bylin a trav, proměnlivé v 
rámci ročních dob.
  Zahrada je oplocena jen ze západu (hrana pozemku 
sousedící s Römestrasse). Jinak je volně přístupná po celý 
den.  Mobiliář má v sobě zabudované ocelové hrany pro 
jízdu na skateboardech nebo koloběžkách. Zábradlí se 
skládá z jednoduchého rámu vyplněného nerezovou sítí. 
Osvětlení je bodové. Je zabudované v terénu při okrajích 
pobytových ploch.

nechat si poradit s úkoly nebo si s přáteli zahrát hru... 
V prostoru je také umístěn kulečník a stolní fotbal. Jde o 
místo neformálního setkávání, které poskytuje každému 
potřebný prostor pro neorganizové aktivity. 
   Na toto místo dále navazují na pravo od vstupu prosto-
ry pro konání organizovaných činností jako jsou ateliéry, 
dílny a klubovny. Po levé straně je možné navštívit tzv. 
kuchyňskou laboratoř, kuchyň pro výuku vaření. Je možné 
si také promluvit s pracovníky domu v jejich kancelářích.      
  Do volného prostoru jsou vloženy dva tubusy o průměru 
6m a prosklené atrium. Atrium má dřevěnou dubovou 
palubu, po obvodu exteriéru atria jsou umístěny dřevěné 
nádoby, určené pro sadbu drobných rostlin. Obvod 
směrem do interiéru obkružuje dřevěná lavice s úložným 
prostorem. Atrium je přístupné třemi vstupy. 
   Dřevěné tubusy v sobě ukrývají mediální učebnu a 
kavárnu, která vítá návštěvníky nedaleko u vstupu a 
zároveň funguje jako recepce. Na stropech obou tubusů 
se nachází “zašívárna” prostor s fatboyi pro neformální 
komunikaci. V tubusu kavárny se nachází i druhá “zašívár-
na” přístupná z úrovně 1PP podlaží, vybavená obrazovk-
ou. Pod schodištěm “kavárenského” tubusu je umístěna 
příruční knihovna. V prostoru schodiště “mediálního” 
tubusu jsou úložné prostory pro společenské hry a jiná 
drobná vybavení. 
   Úložný prostor v platformě propojující jižní vstup s 
centrálním prostorem ukrývá množství látkových sedacích 
pytlů, fatboyů.
  Sestoupí-li návštěvník po pobytových schodech dolů na 
spodní výškovou úroveň ocitne se v předsálí tanečního 
a multifunkčního sálu a hudebního klubu. Stěny obou 
sálů jsou opatřené tzv. posuvnými zdmi. Jsou tedy 
částečně otevíravé a umožňují propojení sálů a předsálí 
v jeden prostor využitelný například v případě větších 
sousedských setkání nebo slavností. 
   V tomto podlaží se nacházejí prostory pro zájmové ak-
tivity jako jsou dramatický a taneční kroužek a posilovna 
s potřebným zázemím. Hudební klub, který předpokládá 
využití v rámci domu i místní komunity, je do struktury 
domu zapojen tak, aby mohl fungovat i v mimo otevírací 
hodiny domu. Podobně fungují i  tři hudební zkušebny, 
které s hudebním klubem sousedí. Tato část Domu je 
přístupná skrze Haus der Jugend i přímo z hlavního vstu-
pu.
Hlouběji v podlaží se nachází technické zázemí a sklady. 

Materiálové řešení
  Monolitické konstrukce jsou z pohledového betonu. 
Vyzdívané konstrukce mají šedou barvu. Tubus kavárny 
je červený. Podlaží jsou odlišena barvou podlah v 1PP je 
podlaha světle žlutá epoxidová pryskyřice, v 2PP je světle 
modrá. Monolitická schodiště jsou červená. Detaily oken-
ních otvorů, propojující jednotlivé místnosti v 1PP, posu-
vné dveře tubusů a lavice kolem atria je dřevěné. Výplně 
zábradlí jsou nerezové sítě.
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PROvOzNÍ schéma

1NP 
± 0,000 m 

Střecha

1PP
-2,000 m

2PP
-5,600

Strojovna vzduchotechniky

Atrium

Taneční sál

Sklad dílny a ateliéru
Grafická dílna

Kanceláře zaměstnanců

Cvičná kuchyň

Klubovny
Kavárna

Mediální učebna

Dílna a ateliér

Šatny

Hudební klub

Divadelní zkušebna

Posilovna
Vstup 2PP

Zásobovací vstup Hlavní vstup

Zašívárny

Jižní vstup

Bezbariérový vstup / 
Vstup do hudebního klubu / zkušeben

Multifunkční sál
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„zaŠÍvÁRNy“

Čekání na vývarný kroužek, ve výklenku ve zdi Zašívárna všude možně

Zašívárna nad kavárnou, uvnitř kavárny Velké okno pro malé hrdiny, vizuální propojení akčních prostor Kolem atria
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KONstRuKčNÍ schéma

Konstrukce
  Budova je založena na základových pasech. Vzhledem 
k tomu, že se objekt nachází pod úrovní terénu, bude 
konstrukce řešena jako bílá vana. Nosná konstrukce 
objektu je navržená jako železobetonový monolit. Nosná 
konstrukce pochozí zelené střechy je betonová skořepi-
na o tloušťce 200mm. Tvar skořepiny je nutné odborně 
posoudit tak, aby přenášela pouze normálové síly.  Síly 
vyvozované skořepinou jsou zachyceny v obvodovém žele-
zobetonovém prstenci o tloušťce 300mm (+ hydroizolační 
souvrství, 200mm XPS, ochranná vrstva z betonových 
cihel). Skořepina je podepřena stěnami dvou  sálů, jejichž 
konstrukce je z monolitického železobetonu o mocnosti 
400mm . Vložené 1PP nese železobetonový skelet. Rastr 
sloupů o průměru 350mm je 6,5m na 7m. Stropní kon-
strukce je bezprůvlaková, monolitická železobetonová 
deska o tloušťce 300mm.  Skelet je vyzděn keramickými 
tvarovkami Porotherm. Příčky vyžadující zvýšený aku-
stický útlum, obklopující hudební klub v 2PP a vyšší 
příčky v 1PP, jsou z keramických tvárnic Porotherm Aku 
2x 190+40mm minerální vaty, které dostatečně splňují 
požadavky na akustický útlum. Stěny a podhledy obou 
sálů jsou obloženy akustickými obklady. Kolmé stěny ve 
volnočasové části domu jsou též obloženy akustickým 
obkladem. V objektu se nacházejí dvě požární schodiště, v 
jejichž blízkosti se nacházejí evakuační výtahy. 
  Vložené tubusy v 1PP jsou dřevěné konstrukce, s 
opláštěním na bázi dřeva. Mediální učebna je obložena 
akustickým obkladem.

Zelená střecha 
  Skladba zelené střechy viz. konstrukční detail. Před 
realizací zelené střechy je nutné spočítat její drenážní 
kapacitu. V konstrukci střechy je zabudován závlahový 
systém. Voda pro závlahu je získávána z okolních zpe-
vněných ploch a uchovávána v retenční nádrži, kam je 
odvodňovacími žlaby svedena i přebývající dešťová voda 
ze střechy. Střecha je osvětlena osvětlením umístěným v 
úrovni pochozího terénu.

Osvětlení
  Přívod denního světla je zajištěn kruhovými střešními 
světlíky o průměru 2500 a 1200mm.Světlíky jsou vy-
baveny aktivním stínícím systémem a pásem LED diod v 
okruží.  Světlíky jsou navrženy jako pochozí s protisklu-
zovou úpravou. Světlíky jsou navržené jako bezvýztužové 
viz. Stadel museum extension ve Frankfurtu nad Moha-
nem od Atelieru Schneider + Schumacher, případně po 
dohodě s dodavatelem skla mohou být vyztužené křížem 
ocelovou konstrukcí. 

TZB  
  Objekt je vytápěn podlahovým topením a vzduchotech-
nikou. Dům bude využívat dálkový zdroj tepla a pro tem-
peraci zemní čerpadlo. Výměník tepla je umístěn v 2PP. 
Strojovna vzduchotechniky a chlazení je umístěna v 1PP. 
Vzduchotechnika bude rozdělena do pěti vzduchotech-
nických okruhů (centrální prostor, hudební klub, taneční 
sál a multifunkční sál a sociální zázemí). Horizontální 
vedení vzduchotechniky je přiznané, v 2PP vede pod 
podhledy. Dům bude využívat zemního výměníku tep-
la. Objekt je vybaven záložní zdrojem energie, diese-
lagregátem umístěným v 2PP. Přečerpávací stanice 
splaškového odpadu se nachází v 2PP, stejně jako výměník 
tepla. 

Zahrada
  Herní terénní prvky jsou v části pro trénink jízdy na 
freestylovém kole vrchní vrstvou betonové. Herní terén-
ní prvky v části dětského hřiště jsou opatřeny gumovým 
povrchem, stejně jako plocha kolem parkourových 
překážek.  Na zahradě jsou ponechány stávající vzrostlé 
stromy.

tEchNicKÁ zPRÁva

Železobetonová skořepina
tl. 300mm

Vyzdívky z keramických tvarovek

Vyzdívky z keramických tvarovek

Monolitický ŽB prstenec

ŽB sloupy 350 x 350mm

Monolitické schodiště

Monolitické ŽB stěny  tl. 400mm

Zhutněný zemní val

Železobetonová bezprůvlaková deska 
tl. 300mm

1PP

2PP

Celkem podlahová plocha

biLaNcE dOsažENých PLOch

1

2

3

874,4 m2

1516 m2

2390 m2
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KONstRuKčNÍ dEtaiL
Zelená střecha navazující na zemní val

, M=1:20

Výsadba

Zemní substrát,  250mm

Protiskluzový systém - rošt

Filtrační rouno

Štěrková vrstva z drenážní drtě 60mm, Elastodrain EL 202

Pás proti prorůstání kořínků, 60mm, Etylenpropylenový těsnící pás

Pěnové sklo, 90 mm,

Parotěsná vrstva

Penetrační nátěr

Nosná železobetonová skořepina, 200 mm

Odvodňovací žlab ve spádu

Podkladní beton pro žlab ve spádu

Drenáž

Hutněný násyp

Ochranná obezdívka z žb cihel. 75mm

Tepelná izolace, XPS  200mm

Hydroizolační souvrství

Železobetonová stěna, 300 mm

Podpěrný L profil
podpora protiskluzového systému
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7. Světlík / 8. tvrzené zasklení / 9. stínící systém / 10.pás s led diodami /
11. Světlo rozptypující textilie / 12. bodové osvětlení

PřÍKLad využitÍ  POchOzÍch 
KRuhOvých světLÍKů s aKtivNÍm systé-
mEm stÍNěNÍ

Projekt rozšíření Stadel muzea Frankfurt
Ateliér SCHNEIDER + SCHUMACHER

- Průměr světlíků se pohybuje od 1,2 metru do 
2,5 metru. 
Světlíky jsou vybaveny textilií rozptylující světlo, 
stínícím systémem a LED pásem, umožňující 
regulaci osvětlení výstavních prostor.

Příklad využití pochozích kruhových světlíků
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/ 23Situace širších vztahů, M 1: 1000  
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100m

Willy-Wellpach 

Schule

C
yklostezka

Römerstraße

PestalozziSchule

Tělocvična 

Rohrbacher Straße

Městské centrum 
3 Km

Hlavní nádraží

Julius 
Springer
 Schule

Helm Holz 
Gymnasium

Železniční stanice / S- Bahn
Heidelberg Westadt / Südstadt
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Pobytový trávník

Vonné byliny a květiny proměňují 
střechu během ročních období

Trvalky

Litá guma

Akrylátová stěrka

Mlatová cesta
Traviny

kopečky k dětským hrám

Parkourové hřiště

BMX trenažér

“Boulderová” stěna
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10 30

20

50m

40

Haus der Jugend
Hlavní vstup
Jižní vstup
Zásobovací vstup
Multifunkční hřiště
Streetbalové hřiště
Plocha se skateboardovými prvky
Tréninková plocha BMX
Tréninková plocha parkour
Dětské hřiště
Plocha pro neformální hru
Pobytový trávník
Cyklostezka
Römerstrasse
Parkoviště školního kampusu
Zatravněná plocha
Betonová dlažba
Litá guma
Mlatová cesta
Asfalt
Akrylátová stěrka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

a
b
c
d
e
f

1

14

15

13

2

3

4

5

8

9

10

11

12 a

b

c

d

e

6

7

±0,000

±5,800

±0,000 = 115 m.n.m
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0,000

-5,600

-5,600

-5,600

-2,000

±0,000

±0,000

±0,000

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6.1

1.7.1

1.9

1.10

1.11

1.12

1.19

2.1

2.2

2.3

1.13.1

1.13.2

1.14

1.2.1 1.15

1.1

1.17

1.16.1

1.16.2

0.2

0.1

0.3

1.13.3

1.13.4

1.13.5

1.3.1

1.3.2

1.6
1.7

1.8

1.18

Půdorys 1PP , M=1:250

PůdORys 1PP

Zašívárna 1NP -5,600 0,000 -2,000

±0,000 = 115 m.n.m

Zašívárna 1NP

-2,000

0

1
5

10

1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.13.5
1.14
1.15
1.16.1
1.16.2
1.17
1.18
1.19
0.1
0.1.2
0.2
2.1
2.2
2.3

14 m2

647m2

12 m2

13m2

4,2 m2

4,7m2

26,6m2

39m2 

35 m2

47m2

35 m2

42m2 

37 m2

40m2

28 m2

33m2 

35 m2

11m2

4,3 m2

15m2 

4,4 m2

15m2

4,4 m2

14m2 

22 m2

200m2

49m2

32m2

31 m2

4,7m2

21m2

2,3m2 

165 m2

214m2

160m2

Zádveří
Otevřený prostor
Šatna
Kavárna
Zázemí kavárny
Zašívárna
Mediální místnost
Klubovna dětí
Výtvarný ateliér
Grafi cká dílna
Dílna
Sklad dílny a ateliéru
Herna starší děti
Kuchyňská laboratoř
Zasedací místnost
Kancelář
Kancelář
Toaleta zaměstnanci
Bezbariérové wc
Toaleta muži
Bezbariérové wc
Toaleta ženy
Sklad úklidových potřeb
Zádveří
Zázemí TZB
Zázemí TZB 
Atrium
Promítací místnost
Balkón
Zádveří
Vstupní prostor
Zádveří
Předsálí
Multifunkční sál
Taneční sál
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PůdORys 2PP

2.1 2.4

2.5

2.5.1

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.2.2

2.2.1

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.3

2.2.3

2.2

2.3.1

2.8.1

2.8.2
2.8.3

2.8.4
2.8.5

2.8.6

2.9

2.10

2.9.2

0

1
5

10

Předsálí
Multifunkční sál
Sklad židlí
Sklad nářadí
Sklad
Taneční sál
Sklad kulis a kostýmů
Hudební klub
Zázemí baru
Backstage
Sklad techniky
Divadelní zkušebna
Sklad kulis a kostýmů
Hudební zkušebna
Hudební zkušebna
Hudební zkušebna
Posilovna
Sklad sportovního náčiní
Šatny ženy
Šatny muži
Bezbariérové wc
Toalety muži
Bezbariérové wc
Toalety ženy
Úkldová místnost
Prádelna
Výměník tepla
TZB

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.9.1
2.9.2

165 m2

214 m2

29 m2

26m2

15 m2

160m2

58 m2

200 m2 

16,4 m2

17,5 m2

21 m2

50 m2 

23 m2

35 m2

22 m2

33 m2 

60 m2

30 m2

28 m2

24 m2 

4,2 m2

18 m2

4,8 m2

18m2 

6,2 m2

6,4 m2

30 m2

17 m2

±0,000 = 115 m.n.m
-5,600
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/ 32Pohled východní , M=1:250
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/ 33Pohled západní , M=1:250
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/ 34Pohled severní , M=1:250
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/ 35vstupVizualizace

“Pojď Jájo, vezmem´ to přes  kopec!”
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/ 36Pohled do haly od vstupu

“Ségra ségra! koukej! ... proskočil jsem oknem!....počkej!...nemám čas jdu si s Emou koupit kafe!
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/ 37Pohled do předsálí

“Nedočkavé parádnice čekají na hodinu tance, naoko při tom ignorují ze zašívárny mávajícího fešáka Frantu.”
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/ 38Zákoutí za atriem

“Jedna! Dva! Tři! čtyři!  ...  Ahoj Petro!...Pět! Šest!....Super! dneska jich dáš  i dvacet viď?
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/ 39Pohled  do  zašívárny nad mediální učebnou

“Jako  malé jsme nechtěli po obědě odpočívat , teď si povalování a čtení  v polštářích s nadšením užíváme, pak si mezi sebou o snových zážitcích povyprávíme”
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/ 40Průhled do kuchyňské laboratoře

Mmm! Mňam! ty jo! Ty jo! ty levandulový bábovičky upeču mámě k mdž!  Bude koukat si myslí, že tady furt jen hrajeme na stejšnu.
Hmm... já z nich mám spíš takový crème brûlée , sem je zapoměl vyndat z trouby.. sem se do tý hry ňák vžil..
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/ 41Na schodišti

“Kouukeeeej! Já letííím!”.....Děti jsou malí géniové , géniové jsou malými dětmi.
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/ 42Na střeše

“ A tak si pískám celý den! A v zimě! v zimě tu budu lyžovat.”
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