
~1

Nový přístřešek na zahradě AVU
autoři ~ Markéta Mráčková, Barbora Šimonová ~ srpen 2014

Zadání
Hledáme autora/y konceptu i finálního řešení přístřešku na za-
hradě školy pro slavnostní zahájení akademického roku  
2014/ 15 letos v říjnu a zároveň oslavu 215 let AVU.

Přistřešek by měl pojmout nejlépe cca 100 sedících osob a měl by 
být z materiálu, který obstojí povětrnostním podmínkám, mráz, 
zátěž vody a sněhu. Využití okolních stromů jako nosných prvků 
vítáme, odborný řez provedeme na náklady školy podle potřeby.

Maximální rozpočet řešení (materiál a práce) 30 000 Kč.

Prosíme o dodání návrhu kalkulace s vizualním návrhem  
do 11. 8., realizace by měla být předána do 26. 9.

Při bližší specifikaci použitého materiálu budeme zkoušet žádat  
o sponzoring.

Komentář k zadání
Při rozpočtu 30 000 Kč na kompletní realizaci nového přístřeš-
ku pro 100 sedících osob a s podmínkou odolnosti proti sněhu, 
shledáváme částku řádově poddimenzovanou.

Pro událost se 100 sedícími osobami je dle našich výpočtů 
potřeba minimálně 125 m2 zastřešeného prostoru.

Aby stavba přístřešku vyhověla odolnosti proti povětrnostním 
vlivům, musela by být navržena v odpovídajících dimenzích dle 
platných norem. Vyžadovala by základovou konstrukci, odvod 
vody ze střechy a údržbu.

V zadání zmiňované využití stromů jako nosných prvků pro 
zastřešení považujeme za nereálné a nežádoucí. Pro samotné 
stromy se zdá naprosto nevhodné. Toto řešení směřuje k mem-
bránové textilní konstrukci se samostaným nosným systémem. 
Takové zastřešení by několikanásobně překročilo požadovaný 
rozpočet.

Zahrada
Na zahradě jsou dvě parkoviště pro auta, stavební buňka  
7 x 4 m, plechový sklad 4 x 20 m, přístřešek z lešenářských 
trubek 7 x 7 m, kontejner, popelnice, sklad dřeva, kamenů a 
uměleckých děl. V tomto kontextu a při neexistující koncepci 
zahrady se jeví umístění nového přístřešku jako nahodilý čin.

Návrh
Navrhované varianty se snaží adekvátně odpovědět na zadání.

Jako nejvhodnější investici a nejlepší odpověď na zadání pova-
žujeme provedení úklidu a opravy stávajícího přístřešku z leše-
nářských trubek a jeho dočasné využití pro slavnostní události. 
Přístřešek bude studentům nadále k dispozici.

Dalším možným řešením je pořádání oslav v zahradě bez 
přístřešku, v případě špatného počasí vybavení návštěvníků 
ochrannými pomůckami proti dešti. Finance mohou být po-
užity k nákupu nového zahradního nábytku. Nábytek, před-
pokládáme hlavně židle, poslouží v budoucnosti studentům k 
zahradním party. V případě špatného počasí lze pro oslavy jistě 
využít aulu či galerii AVU.

 

Stávající konstrukce na zahradě AVU z lešenářských trubek se střechou z pro-
filovaného plechu, rozměry asi 7 x 7 m.

Deštník, například 127 x 102 cm, konstrukce ze skelných vláken, hliníková hůl, 
553 g, 274 Kč. Židle, například skládací židle Reidar, hloubka sedáku 51 cm, šířka 
38 cm, 279 Kč.

Varianty
Oprava stávajícího přístřešku z lešenářských trubek a jeho do-
časné využití pro slavnostní zahájení akademického roku a oslavu 
215 let AVU.

Slavnostní zahájení bez přístřešku. V případě špatného počasí 
vybavení účastníků deštníky, nákup nových židlí.

Pokud by škola chtěla přístřešk realizovat, doporučujeme 
zakoupit či pronajmout některý z typových druhů přítřešků. Fi-
nančnímu limitu vyhoví pronájem vojenského stanu S 65. Stan 
lze umístit na zahradu dočasně a bez nutných stavebních prací. 
Zakoupení dražšího použitého typového přístřešku požadova-
ných rozměrů je v ceně od 150 000 Kč a výše.

Závěr
Nejlepší investicí je dle nás oprava stávajícího přístřešku, pří-
padně úvaha o jeho smysluplném rozšíření. Taková investice by 
však neodpovídala stanovenému rozpočtu.
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Vojenský stan S 65 s vyhrnutými boky, 6 x 6 m až 6 x 60 m. Pronájem základního 
rozměru 6 x 6 m na týden 2 500 Kč, každý další nástavný díl 1 000 Kč. Cena 
použitého základního modulu 6 x 6 m cca 30 000 Kč.

Hangár 20 x 9,15 m, v. 4,5 m, plachta PE, 330g/ m2, materiál rámu práškově lako-
vaná ocel, hlavní vazby 76 mm, tloušťka stěny rámu 2 mm, počet osob potřebných 
pro stavbu 6, ukotvení – včetně, cena 163 000 Kč bez montáže.

Pronajmutí levného prototypu stanového přístřešku. Například 
vojenský stan.

Zakoupení dražšího typového přístřešku. Například hangár.

Aula AVU.

Galerie GAVU, rozměry 15,75 x 9 m.

Využití GAVU nebo auly školy.


