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Podrobný popis Centra volného času, včetně popisu nebytových prostor 
a movitých věcí 

 
 
Zásady urbanistického, architektonického výtvarného řešení 
 
Budova leží na památkově exponovaném místě, v sousedství historického areálu barokního 
souboru staveb měšického zámku. Předmětný objekt není přímou součástí tohoto areálu, resp. 
původní symetrické kompozice. Byl vystaven až po roce 1842 (ve Stabilním katastru z r. 1842 
ještě není zachycena). Přesto je objekt v rámci areálu kulturní památky zámku Měšice zaevidován 
jako památka a podléhá památkové ochraně. 
 
 
Základní údaje objektu 
 

Plocha pozemku     498,0 m² 
Zastavěná plocha     420,0 m² 
Hrubá podlažní plocha    1260,0 m²  
Čistá užitná plocha     848,0 m² 
Obestavěný prostor:     3780 m3 
 

 
Dispoziční řešení objektu 

 
Hlavní vchod je situován z jihu.  
Za posuvnými vchodovými dveřmi na fotobuňku, je zádveří a dále prostor pro odložení kol 
a kočárků. 
Ze zádveří se vstupuje do dostatečně velké komunikační haly, která slouží jako předprostor pro 
pohodlný vstup do bazénu přes přezouvací lavičku a hygienický filtr oddělený zvlášť pro muže 
a ženy, dále se z haly vstupuje k recepčnímu pultu a přes odpočinkový prostor (soukromý klub) 
do prostoru "daycare".  
Odpočinkový prostor je vybaven sedacím nábytkem a slouží k relaxaci a čekání návštěvníků. 
Tento prostor je doplněn o provozní místnost, šatnu, malou kancelář a hygienické zázemí 
zaměstnanců Centra volného času. 
Na halu navazuje schodiště se svislou hydraulickou plošinou obsluhující všechna podlaží. 
V 2. nadzemním podlaží se nachází velký víceúčelový sál s příručním skladem, na opačném konci 
objektu dvě učebny (klubovny) a odpovídající hygienické zázemí. Dále je do 2. nadzemního 
podlaží situována kancelář (zasedací místnost) zaměstnanců a šatna pro návštěvníky.  
V podkrovním prostoru (3. nadzemní podlaží) se nachází ateliérová dílna s přilehlou kanceláří, 
serverovna a galerie víceúčelového sálu.  
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Tabulka místností 

 

1. nadzemní podlaží (přízemí) 

      

č.m. název místnosti plocha[m2] už. plocha[m2] podlaha stěny strop 

1.01 zádveří  9,07 ker. dlažba (terazzo), čis. 
zóna 

  

1.02 hala  41,40 ker. dlažba (terazzo)   

1.03 klub  73,59 dřev.lamely   

1.04 provozní místnost  11,97 ker. dlažba   

1.05 sklad  1,42 ker. dlažba   

1.06 šatna  2,60 ker. dlažba  podhled SDK 

1.07 kancelář  2,94 koberec  podhled SDK 

1.08 umýv. - zam.  1,17 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.09 wc - zam.  1,28 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.10 umýv. - m.  1,94 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.11 wc - m.  1,30 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.12 umýv. - ž.  1,94 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.13 wc - ž.  1,30 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.14 kojící místnost s dět. 
Wc 

 7,47 dřev.lamely  podhled SDK 

1.15 šatna  5,70 dřev.lamely  podhled SDK 

1.16 denní místnost  17,89 dřev.lamely   

1.17 herna  24,91 dřev.lamely   

1.18 šatna - ž.  15,60 ker. dlažba  podhled SDK 

1.19 sprchy - ž.  9,33 ker. dlažba obklad do v. 
podhledu 

podhled SDK 

1.20 wc - univ. - ž.  2,85 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.21 šatna - m.  10,00 ker. dlažba  podhled SDK 

1.22 sprchy - m.  5,67 ker. dlažba obklad do v. 
podhledu 

podhled SDK 

1.23 wc - univ. - m.  2,85 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

1.24 bazén  55,16 ker. dlažba obklad do v. 2000mm  

1.25 technologická 
místnost 

 21,22 stěrka   

1.26 technická místnost  4,40 ker. dlažba   

1.27 kancelář instruktora  8,20 ker. dlažba  podhled SDK 

1.28 kola, kočárky  15,80 ker. dlažba   

 

 

2. nadzemní podlaží  

 
č.m. název místnosti plocha[m2] už. plocha[m2] podlaha stěny strop 

2.01 hala - galerie  23,62 dřev.lamely   

2.02 chodba  13,20 ker.dlažba (terazzo)   

2.03 víceúčelová místnost  149,20 dřev. pružná podlaha   

2.04 sklad  12,33 ker. dlažba   

2.05 kancelář  13,69 dřev.lamely   

2.06 šatna - ž.  5,65 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

2.07 sprchy - ž.  3,33 ker. dlažba obklad do v. 
podhledu 

podhled SDK 

2.08 šatna - m.  5,93 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

2.09 sprchy - m.  3,36 ker. dlažba obklad do v. 
podhledu 

podhled SDK 

2.10 šatna  7,30 ker. dlažba  podhled SDK 

2.11 učebna  33,21 dřev.lamely   

2.12 učebna  41,78 dřev.lamely   

2.13 umýv. - m.  2,46 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

2.14 wc - m.  5,17 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

2.15 wc - inv.  2,96 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

2.16 umýv. - ž.  2,46 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 

2.17 wc - ž. s dět. Wc  7,81 ker. dlažba obklad do v. 2000mm podhled SDK 
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3. nadzemní podlaží  

 

č.m. název místnosti plocha[m2] už. plocha[m2] podlaha stěny strop 

3.01 hala 11,74 11,74 ker.dlažba   

3.02 galerie víceúčelové 
místnosti 

47,17 37,69 dřev.lamely   

3.03 dílna 128,69 93,80 dřev.lamely   

3.04 kancelář 8,77 8,77 dřev.lamely   

3.05 server 3,66 3,66 ker. dlažba   

 

 
Dopravní řešení 

 
Stavba je dopravně napojena v rámci stávajícího hospodářského areálu na místní komunikace 
s využitím existujících vjezdů a vstupů do areálu. 
Dopravní obslužnost je zajištěna využitím stávajícího vjezdu do hospodářského areálu z ulice 
Nosticova. 
 
 
Vybavení 

 
Název položky MJ množství 

Vnitřní vybavení     
šatní skříň - jednoduchá, plechová  ks 4,00 

skříň úložná, hl. 500, v.1850  bm 11,00 

skříň úložná, hl. 400, v.1850  bm 1,70 

skříň úložná, hl. 300, v. 1600  bm 4,20 

skříň úložná, atyp - ve zkosení v podkroví - hl.1500, max.v.1750 bm 17,60 

barový pult, úložné prostory pod prac. plochou, š.700 bm 9,00 

prac. pult s regálem, š. 700, pod prac. plochou úlož. prostor, nad ní otev. regál bm 3,60 

regál se spodními skříňkami, skříňky do v. 850, hl. 300 bm 5,20 

barová židle  ks 11,00 

stůl typový kavárenský pro 4 os.  ks 8,00 

židle typová kavárenská  ks 32,00 

šatní skříň - dvojitá, plechová  ks 47,00 

taburet, dětský, typový  ks 14,00 

přezouvací lavice, věšáky lavice v. 350, pod ní prostor pro boty a přezůvky, nad ní věšáky bm 4,50 

přijímací pult dřevěný se skříňkou pod prac. plochou, 1200x450 ks 1,00 

malá kuch. Linka se spodními i horními skříňkami  bm 4,60 

dětský stůl pro 5-6 dětí  ks 2,00 

dětská židle  ks 12,00 

přezouvací lavice  bm 9,30 

nástěnka korková  m1 8,00 

školní lavice výšk. nastavitelná 1300/550  ks 12,00 

židle univerzální  ks 29,00 

přebalovací stůl hl. 900  bm 7,70 
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učitelský stolek  ks 1,00 

bílá tabule - fólie  ks 3,00 

počítačový stolek  ks 10,00 

konferenční stůl pro 4 os.  ks 2,00 

konferenční židle  ks 8,00 

stůl univerzální 1200/800  ks 15,00 

digestoř cirkulační  ks 1,00 

přezouvací lavice kovová  bm 1,90 

vybavení wc inv. (madla)  ks 3,00 

zás. toal. papíru+wc štětka  ks 11,00 

zás. mýdla  ks 15,00 

stůl kancelářský  ks 3,00 

židle kancelářská  ks 4,00 

tiskárna/kopírka/scanner A3  ks 1,00 

server  ks 1,00 

projektor  ks 1,00 

Konferenční židle Ks 120,00 

 
 
Technické parametry 
 
Vytápění 
Zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla země x voda umístěná ve strojovně objektu Zemní kolektor je 
roztažen z jižní strany objektu. Součástí systému jsou dále akumulační nádrže na topnou vodu a zásobníky 
TUV umístěné ve strojovně. Tepelná čerpadla kompletně zajišťují potřebu tepla v objektu. Ohřívají 
topnou vodu, TUV, dodávají teplo bazénové vodě a VZT jednotce. V přízemí je podlahové vytápění, 
v patrech jsou zvolena otopná tělesa nebo konvektory.  
 
Svislá hydraulická plošina 
V objektu je instalována svislá hydraulická plošina pro vozíčkáře HPI-VotoLift XL 
Nosnost/kapacita:  400kg/ 5 osob 
Stanice/nástupiště:  3/3 
Zdvih:    6525 mm 
Rychlost:   0,15 m/s 
Pohon:   příkon motoru: 2,2 kW (230V) 
   agregát umístěn vedle šachty 
   rozměry agregátu: 600x270x1000 mm 
Řízení:   jednoduché tlačítkové 
Kabina:   neprůchozí, 1100x1400 mm 
   podlaha: PVC 
   kabinové dveře: fotobuňka 
 
Šachta:    rozměry 1550x1600 mm 
   prohlubeň: 120 mm 
   nadjezd: 2500 mm 
   šachetní dveře: 3x900/2000 mm, ruční jednokřídlé bez PO, 
   úprava - matný hliník + čiré sklo 
 
Bazén 
V objektu je instalován nerezový systémový bazén do připravené ŽB vany.  


