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1) Předmět dokumentace: 
 
Předkládaná studie, zpracovávaná v rámci projektu změny stavby před dokončením, navrhuje  úpravy hmotového, materiálového a 
barevného řešení polyfunkčního objektu v nároží nám. M.Poštové a ulice Havlíčkova v Berouně.  
Na uvedený objekt je zpracována projektová dokumentace (zpracovatel Ing. Jaroslav Peterka) a vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení v právní moci z roku 2007. Od doby zpracování dokumentace a vydání stavebního povolení se změnila situace v této části 
města, týkající se zejména požadavku a využitelnosti navržené skladby prostor (stravovací zařízení, administrativa, byty). Projekt od 
doby vypracování změnil investora a ten, spolu s projektantem, chce na novou situaci reagovat. V rámci navrhovaných úprav využití 
prostor v objektu se nabízí i příležitost úpravy celkového hmotové řešení budovy v exponovaném nároží. Tak by bylo možno lépe 
reagovat na stávající situaci okolní zástavby a požadavek odpovídajícího doplnění nároží v místě původní zástavby, oproti stávajícímu 
návrhu z roku 2007.  
Studie při návrhu úprav zachovává status polyfunkčního objektu a podmínky stanovené rozhodnutím o umístění stavby. Vzhledem 
k situování  budovy v městské památkové zóně se snaží navrženými úpravami reagovat i na aktuální požadavky odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje.  
Cílem předkládané studie je ověření vhodnosti navrhovaných úprav a jejich zohlednění v rámci zpracovávané dokumentace změny 
stavby před dokončením. 
 

2) Stávající stav:     
 
Navržený objekt má 4 plnohodnotná nadzemní podlaží a podkroví. Propojení všech podlaží je centrálním schodištěm a výtahem, který 
obsluhuje pouze 1.-4.NP. V budově jsou umístěny komerční prostory a byty. Vstup do objektu je bezbariérový z náměstí M. Poštové. 
1.NP  
Vstupy do objektu, komunikační prostory, společné hygienické zázemí a 4 komerční prostory (herna, trafika a 2x obchodní jednotka bez 
bližší specifikace) 
2.NP 
Komunikační prostory a 1x komerční prostor (kavárna-cukrárna) s technických a hygienickým zázemím 
3.NP 
Komunikační prostory, technické zázemí objektu, hygienické zázemí a 5x komerční prostor (kancelář) 
4.NP 
Komunikační prostory a 2x bytová jednotka 
5.NP    
Komunikační prostory a 1x bytová jednotka 
 

3) Navrhované úpravy:     
 
Předkládaná studie jednak upravuje skladbu prostor v jednotlivých podlažích, při zachování funkce komerční a bytové, a dále navrhuje 
úpravy celkového hmotového a tvarového řešení exteriéru objektu, při zachování limitů, stanovených vydaným rozhodnutím o umístění 
stavby. Největší navrhovanou úpravou ve využití prostor, je zrušení provozu stravování (cukrárna-kavárna) v 1.NP. Vzhledem ke 
stávající situaci v centru města, a existenci množství stravovacích provozů obdobného charakteru, se jeví využití tohoto provozu jako 
značně problematické a neekonomické. 
Zásadní změnou vnějšího vzhledu objektu je úprava hmoty a materiálového řešení nároží, zrušení nárožní věže v úrovni 5.NP, dílčí 
úpravy zastřešení se zachováním výšek atik a hřebene a využitím plochých částí střech jako pobytové terasy. Dále dochází k dílčím 
změnám v uspořádání okenních otvorů a prvků fasád. Otvory jsou nově řešeny bez šambrán. 
Mimo úpravy návrhu jednotlivých provozů a s tím spojených dispozičních úprav, si studie klade za cíl optimalizaci stavebně technického 
řešení konstrukcí a provozních částí objektu. Ty jsou ve stávajícím návrhu poplatné době svého vzniku před cca 10.-12. lety. 
1.NP 
Vstupy do objektu, technické prostory, společné hygienické zázemí, komunikační prostory, 3x komerční prostor bez bližší 
specifikace, dvougaráž s vjezdy z ulice Havlíčkova. 
Zásadní změnou oproti stávajícímu návrhu je zrušení obslužného schodiště pro provoz stravování v 2.NP a s tím spojené dispoziční a 
provozní úpravy společných prostor objektu. V místě jedné z obchodních jednotek při jižní fasádě je nově navrhována dvougaráž. Hlavní 
komunikační vertikála je řešena oproti stávajícímu návrhu, kdy výtah byl přisazen ke stěně, s výtahem uprostřed dvouramenného 
schodiště. To umožňuje jednak lepší využitelnost společných prostor a jednak eliminuje případná protihluková opatření ve vazbě na 
sousedící bytové prostory ve vyšších podlažích. Výtah je díky těmto úpravám navrhován jako neprůchozí a nově obsluhuje i 5.NP 
budovy. 
2.NP 
Komunikační prostory, technické zázemí, společné hygienické zázemí a 4x komerční prostor (kanceláře). 
Po zrušení komerčního prostoru stravování a zásobovacího schodiště,  jsou do 2.NP situovány 4 menší prostory (kanceláře) se společným 
hygienickým zázemím. 
3.NP 
2x bytová jednotka 
Původně navrhované komerční prostory byly přesunuty do 2.NP a toto podlaží má nyní čistě bytovou funkci. 
 
 
 



4.NP 
1x bytová jednotka 
Oproti původně navrhovaným dvěma samostatným bytům je nyní ve 4.NP navrhována jedna bytová jednotka. Tato je v návrhu pomocí 
hlavní komunikační vertikály a výtahu funkčně propojena s 5.NP. Zatímco ve 4.NP jsou situovány hlavní pobytové místnosti bytu, jeho 
část v 5.NP slouží jako odpočinková a relaxační zóna. 
5.NP 
1x bytová jednotka – funkčně propojena s bytem v 4.NP 
Oproti původně navrhovanému samostatnému bytu jsou prostory 5.NP funkčně přičleněny k bytu v 4.NP. Je zde situována relaxační a 
odpočinková zóna (fitness, sauna, pokoje pro hosty, pobytová terasa a odpočívárna - solarium).  
Zásadní úpravou oproti původnímu návrhu jsou dispoziční úpravy 5.NP, směřující k umístění pobytové terasy v místě původní ploché 
střechy při západní fasádě do nám. M.Poštové. Vstup na terasu je ustoupen od linie fasády tak, aby pohledově nenarušoval navržený 
vzhled objektu. Na fasádní atice bude, opět s přihlédnutím k minimalizaci dopadů do vzhledu objektu, realizováno skleněné 
bezsloupkové zábradlí, půdorysně ustoupené za konstrukci obvodové atiky. 
 

4) Materiálové a barevné řešení:     
 
Původní projekt pro stavební povolení navrhuje fasádu hladkou ve světlých odstínech – kombinace bílá, světlý okr a šambrány 
kobaltově šedá. Okna v podlažích dřevěná v přírodní světle hnědé barvě. Výplně okenních otvorů parteru, vstupní dveře a prosklení 
nároží z hliníkových profilů v barvě oken. Obklad soklu žulovými leštěnými deskami v červenohnědém odstínu. Klempířské prvky 
střechy měď, zámečnické prvky fasády žárově zinkované s nátěrem v barvě kobalt. Střešní krytina skládaná tašková v barvě černé. 
 
Předkládaná studie navrhuje úpravu barevného řešení s převládající plochou klasické bílé hladké fasády s kombinací světle šedých 
odstínu u prvků říms a parteru, který doplní obklad soklu v imitaci světle šedého kamene. Veškeré povrchové úpravy fasád se navrhují na 
zateplovacím systému z minerálních desek s důrazem na vzhled původních vápenných povrchů budov v místě. Výkladce 1.NP, vstupní 
dveře a garážová vrata jsou navrhována v hliníku, nebo dřevohliníku, s důrazem na provedení co možná nejsubtilnějších rámů v kovové 
barvě. Okna v běžných podlažích budou realizována dřevěná v přírodním odstínu s lazurou barvy světle červenohnědé (třešňové). 
Zámečnické a klempířské výrobky titanzinkové a žárově zinkované bez další povrchové úpravy, případně s šedým nátěrem. Krytina 
střechy skládaná tašková krytina v černé barvě. Na fasádách objektu se nepředpokládá umístění výrazných reklamních ploch, 
identifikačních prvků a světelných ploch. K umístění prvků domovního vybavení (tabla, schránky, identifikace sídlících subjektů) jsou 
určeny zapuštěné stěny hlavního vstupu, kde mohou být integrovány. 
 
V rámci ZSPD dále dochází i k optimalizaci stavebně-technického řešení a kompletní aktualizaci profesí TZB (viz výše v této TZ), které 
sebou nesou i další možnosti uvolnění dispozice jednotlivých podlaží v návaznosti na nosný systém a konstrukční řešení objektu. 
Tato studie, která je předkládána v rámci zpracovávané změny stavby před dokončením, navrhuje základní principy a úpravy oproti 
schválené dokumentaci ke stavebnímu řízení. Na základě jejího odsouhlasení budou tyto zapracovány do PD ZSPD.  
 
 

v Praze dne 30.7.2016 




























