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DŮVOD STUDIE 
Trafostanice z 80-tých let v ulici Na Habrové je již 10 let prázdná. Její technologii nahradila typová 
stavba v těsném sousedství ze západu. 
Díky iniciativě občanů Starého Barrandova správce trafostanice – MČ Praha 5 uvažuje o jejím 
využití pro skautskou klubovnu a komunitní aktivity. Odbor územního rozhodování nechal v únoru 
2020 stavbu zaměřit a objednal tuto studii (Objednávka č.0011/OÚR/20). 
 
CÍL A ROZSAH STUDIE 
Cílem studie je: 
-nalézt potenciál stavby: jaké prostory pro jakou aktivitu? 
-určení náplně využití (od skautské klubovny přes schůzky občanů, kurzy ručních prací, výtvarnou, 
hudební a pohybovou výchovu…) 
-prozkoumat míru náročnosti stavebních úprav od jednoduchých po vytvoření prostorových 
předpokladů pro zamýšlené aktivity  
-návrh úprav okolí: vedle je hřiště pro malé děti, pod svahem u lesa je oplocené víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem s malými fotbalovými brankami 
- hrubý odhad stavebních nákladů 
- Poskytnout podklad pro rozhodování samosprávy MČ o k rozhodování o možnostech záměru 
 
STUDIE VE DVOU FÁZÍCH 
Čas pro zpracování studie je odvozen od času objednávky T. Studie byla objednaná 03/04/2020. 
První fáze: T+6 týdnů (tato fáze) = koncepce přestavby a její projednání s objednatelem. V této 
fázi jsou varianty, které sledovaly mimo jiné i vývoj názorů na využití. Projektant přiznává, že 
nejobtížnější bylo zjistit, co vlastně má projektovat. 
Druhá fáze: T+10 týdnů = dopracování studie a její odsouhlasení objednatelem 
  



POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Stavbu zaměřila na objednávku MČ5 v březnu 2020 geodetická kancelář GEOMAP, Věšínova 11, 
Praha 10, info@geomap.cz (Jan Pleskot, Václav Skvrna, ing. Petr Košťál). Zaměření neobsahuje 
stavební průzkum, který bude nutné pro další projektovou fázi udělat. 
 
Stavba má vnitřní půdorys 7x9,5m a výšku 4,85 – 5,22m. Uvnitř je rozdělená zdmi tvaru T, které ji 
dělí na 3 prostory 3,9x5,7m,  2,7x6,3m a 7x2,8m. V podlaze jsou různé prohlubně hloubky 0,5, 1m 
a 1,7m. 
Strop je zřejmě ze železobetonových panelů rozponu 3,6m a 4,2m, které jsou ve sklonu 3% 
směrem k východu. 
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STAVEBNÍ PROGRAM, VYUŽITÍ 
 
Představa o využití rekonstruované stavby se v průběhu práce vyvíjela. Na stavbu nebyl stavební 
program (kolik čeho a jak velké?) 
Rámcově jde o skautskou klubovna + malé komunitní centrum. Zatímco představa o komunitním 
centru byla již od začátku, tak program skautské klubovny jsme dostali až den před dokončením 
studie. Přesto jsme ho do studie zahrnuli.  
-Základním podkladem pro komunitní centrum byl záznam z debaty obyvatel z konce roku 2019, 
který ho nazývá Místo pro setkávání. (Záznam je v příloze této zprávy) 
-Další názory na stavební program vzešly z reakce na skicu, kterou architekt rozeslal 
prostřednictvím ing. Kryla. Reakce  Karlíkových a hlavně rozsáhlý komentář skautů. Díky těmto 
upřesnění mohl architekt dopracovat 1.fázi studie s variantami. 
Na základě variant (všichni preferovali variantu A) mohl ing. Kryl sumarizovat následující: 
 
 
Program využití podle budoucích uživatelů 
 
 
 
1) Junák - český skaut, okres Praha 5, z.s.  - Zbyněk Kocman - předseda okresní rady 
 
Přehled jednotlivých aktivit, počty účastníků a jejich četnost: 
Typ aktivity:        Počet účastníků:  Četnost: 
pravidelné schůzky domovského oddílu      10  4x týdně 
schůzka celého oddílu / setkání s rodiči členů skaut. oddílu    40  1x čtvrtletí 
víkendové porady vedení org. jednotek a prac. týmů Junáka   15  10x ročně 
odpolední teambuildingové akce pro vedoucí      20  4x ročně 
večerní vzdělávací akce, semináře, promítání atp.     30  5x ročně 
víkendové akce mimopražských skautských oddílů     20  20x ročně 
výměnné akce zahraničních skautů o letních prázdninách   15  2-3 týdny 
příměstské tábory během letních prázdnin      20  1 týden 
 
 
2) Kroužky a kurzy (10-20 účastníků)  - organizátor v přehledu níže 
 
Kroužky budou pořádány pravidelně (1x týdně, 1-2x měsíčně), či příležitostně dle zájmu. Určené 
jsou převážně pro menší počet účastníků – kolem 10, u menších dětí do 10 účastníků plus rodiče. 
Plánovány jsou i aktivity více individuální – výuka hry na housle, doučování.  
 
Aktivity pro děti:  
-Angličtina pro děti (Hana Drahošová a Hana Hejná);  
-Hudební kroužek (flétna) pro předškoláky (Hana Drahošová a Hana Hejná);  
-Hudební kroužek (housle) pro děti (Anna Štěpánová);  
-Výtvarný kroužek pro děti (Jana King Kochánková, Tomáš King ve spolupráci s Výtvarným 
spolkem Hruška, vedený akademickou malířkou Helenou Slavíkovou-Hruškovou);  
-Výtvarný a rukodělný kroužek (Lenka Karlíková), 10 účastníků běžně (20 max.), cca 1x měsíčně.  
-Cvičení jógy – pro děti (Jana King  Kochánková);  
-Kroužek mladý záchranář (Pavel Kopecký);  

-Odpoledne pro školáky - doučování dle potřeby, anglická konverzace (Hana Hejná) 
 
 
-Aktivity pro dospělé a seniory: 
-Kurzy ručních prací (ve spolupráci s Klubem lidové tvorby),  
-Výtvarný kroužek pro dospělé a seniory (Jana King Kochánková, Tomáš King),  
-Cvičení jógy – pro dospělé (Jana King Kochánková);  
-Hudební kroužek (housle) pro dospělé (Anna Štěpánová) 
 
 
 
3) Další kulturní a komunitní aktivity (30-100 účastníků) - provozovatelé: Spolek na ochranu 
Barrandova z.s., Spolek Trilobit z.s., Bytová družstva a Společenství vlastníků jednotek 
bytových domů v okolí 
 
Dostatečně velká plocha pro setkání většího počtu lidí, dostatečné sociální a technické zázemí, 
dostatek denního světla a bezproblémový přístup k vodě. Vhodné zázemí pro pořádání 
venkovních akcí na sousedním hřišti, možnost přesunu do velké kryté budovy. 
-Den země (Petr Karlík a kolektiv), celkem 100 účastníků v průběhu celého odpoledne, 1x ročně. 
Využit bude i venkovní areál (prostor sousedního hřiště). 
-Den dětí (kolektiv - spolupráce Karlíkovi), celkem 60 účastníků v průběhu celého odpoledne, 1x 
ročně. Využit bude i venkovní areál (prostor obou hřišť).  
-Přednášky s promítáním (Petr Karlík), 20-30 účastníků běžně (50 max.), cca 2x ročně,  
-Další tradiční akce organizované místními spolky:  Ukliďme Česko, Vánoční zpívání,  Mikulášská 
nadílka, -Malá divadelní představení pro děti i dospělé 
-Filmová představení, Sousedské koncerty, Výstavy, Komunitní kutilská dílna 
-Členské schůze a Valné hromady bytových družstev a Společenství vlastníků jednotek bytových 
domů z nejbližšího okolí 
      
  



VARIANTY PŘESTAVBY (1. FÁZE STUDIE) -zde uvedeny pro přehled 
 
- PRŮZKUMNÁ SKICA -   
Architekt rozeslal 01/05/2020 k diskusi skicu stavby (situaci půdorysy, řezy, fasády) koordinátorovi 
projektu ing. Krylovi s tím, že na základě této skicy budou moci formulovat připomínky. 

   

   
 
- VARIANTA -0-  minimalistická varianta – minimální zásahy 
je taková, kdy bychom nechali vnitřní zdi a místnosti tak jak jsou a propojili je otvory dveří a 
probourali okna. Takové místnosti by byly mizerné, snad v té větší na západě (3,9x5,7 =22m2) by 
bylo možné si představit delší stůl se židlemi pro 12 lidí, v menším prostoru WC, čajovou kuchyňku 
a sklad. To by asi stačilo pro skautskou klubovnu a nic víc. Pochopitelně nejlacinější řešení. I když 
by bylo nutno zateplit, udělat vnitřní instalace i přípojky, topení…stejně jako u všech ostatních 
variant 

       

- VARIANTA -A- ponechání střechy, vestavění polopatra - PREFEROVANÁ 
Tato varianta počítá s ponecháním střechy. Protože vnitřní stěny jsou nosné, navrhujeme jejich 
podchycení ocelovou konstrukcí: sloupy vložené do stěny po vybourání svislého otvoru, na sloupy 
osazené nosníky (délka cca 6m) a pak zbourání zdi. Dnes je vnitřní výška od podlahy ke stropu od 
4,85m u západní fasády po 5,07m u východní fasády. Podlahu mezipatra navrhujeme dřevěnou 
trámkovou, pak světlá výška bude 2,25m v přízemí (pod trámky 2,05) + 2,25 v patře. Hlavní prostor 
má rozměr 6 x 7m, výšky 5m. Na sever je velké okno, s dvoukřídlými dveřmi pro letní provoz. 
Do přízemí jsme umístili i skauty požadovanou koupelnu pro využití skautů, kteří v klubovně 
přespávají. 
Klubovna v patře (včetně skautského skladu) má 7 x 4,5m, což je dostatečné pro klubovnu i jiné 
aktivity 

        
 
-VARIANTA –B-  zvýšení střechy, + mezipatro ještě nad hlavní místností 
V této variantě je v přízemí velké příslušenství – šatna, kuchyň i sklad. Pro střechu je zvolené jiné 
technické řešení: namísto podchytávání střešních panelů ocelovými sloupy a průvlaky by stávající 
stropní panely délky 3 a 4,2m byly odstraněny jeřábem, obvodové stěny by byly nadezděny a na ně 
položeny nové panely rozponu 7m a nově vytvořena atika. Konstrukční zásah vypadá radikálně, ale 
při podrobnější kalkulaci by mohl být jednodušší než varianta podchycení. Rekonstruovaný objekt 
takto získá zcela jiný charakter. 
Hlavní prostor má rozměr 6 x 7m, výšky 5,5m. Na sever je velké okno, s dvěma dvoukřídlými dveřmi 
pro letní provoz. Nad hlavním prostorem je ještě jedno mezipatro na západní straně. 
Tento návrh jsme rozesílali ke komentáři, tak rozsáhlé patro nám později nepřijde úměrné. 

    



-VARIANTA –C- výměna střešních panelů, navýšení prostorů, minimalizace příslušenství  
Zvednutá střecha jako ve var. B. Minimalizovali jsme plochu příslušenství v přízemí. Návrh je 
racionální, chybí skautská koupelna (nevěděli jsme ještě o ní). 

   

 
 
 
-VARIANTA –D- zvýšení střechy  + plnohodnotné patro. 
V této nejradikálnější variantě navrhujeme dvě plnohodnotná patra, propojená schodištěm u jižní 
fasády.. Výhodou je velká plocha obou pater (která by byla vysoká 3m, nevýhodou je ztráta 
velkorysého prostoru (vhodného třeba pro promítání) a také fakt, že by bylo technicky a asi i cenově 
lepší celou stavbu zbourat. 
Patro v této variantě navrhujeme nejen propojené s přízemím, ale také se samostatným vchodem 
se schodiště z jižní strana. Takový vchod by mohl být samozřejmě i v ostatních variantách, ale 
mnoho vchodů = zajícova smrt 

             
 

 

ZÁVĚR K VARIANTÁM: 
 
Architekt v 1. fázi studie doporučuje variantu –A-: 
-Ponechaná střecha je racionální, víme, že využíváme stávající stavbu 
-nízká výška mezipater je nízká, ale odůvodněná udržitelností postaveného. 
-mezipatro stačí, navíc mezi vysokými a nízkými prostory je možná komunikace – vidíme i slyšíme 
-vysoký prostor dá interiéru velkorysost 
-v přízemí jsme umístili i koupelnu pro nocující skauty, v dobrém uspořádání 
 
JUNÁK po 1.fázi doporučuje variantu -A- 
-Varianta 0 (minimální stavební úpravy) = Rozhodně NE -  
Největší jednolitý prostor je pouze 24 metrů čtverečních, přílišná fragmentace = komplikované 
přesuny větších skupinek dětí po objektu, nemožnost vykonávat téměř žádné pohybové aktivity 
uvnitř. 
Varianta A = Rozhodně ANO 
Varianta B = s výhradami -  
chybí koupelna, což by snižovalo využitelnost pro víkendové a prázdninové akce skautů. Skautům v 
Praze chybí objekty, kde je možné konat vícedenní akce. 
Varianta C =  
s výhradami (viz výše) 
Varianta D = NE  
- chceme jednoznačně větší jednolité prostory než možnost provozování dvou programů nezávisle 
na sobě. Zbytečné plýtvání místem na zdvojení kuchyně a sociálního zázemí. 
 
Kroužky a kurzy (10-20 účastníků)  - organizátor doporučuje variantu -A- 
Důležitý je prostor, světlo a přístup k vodě. Ve všem vyhovuje varianta A. 
 
Další kulturní a komunitní aktivity provozovatelé: Spolek na ochranu Barrandova z.s., Spolek 
Trilobit z.s., Bytová družstva a Společenství vlastníků jednotek bytových domů v okolí 
Varianta A vyhovuje: 
Dostatečně velká plocha pro setkání většího počtu lidí, dostatečné sociální a technické zázemí, 
dostatek denního světla a bezproblémový přístup k vodě. Vhodné zázemí pro pořádání venkovních 
akcí na sousedním hřišti, možnost přesunu do velké kryté budovy. 
 
  



STAVEBNÍ ZÁSAHY 
Vložené patro 
Zásadně jsme vyloučili vložené patro na celém půdorysu. Stavebně by to byl takový zásah (spolu 
s odstraněním střechy), že by již bylo lepší nepřestavovat, ale zbořit a postavit znovu. 
Vložené patro by bylo nad částí půdorysu, se samonosnou konstrukcí a podporami. 
Zachování střechy 
Pokud chceme zachovat stávající strop (a nemít v patře ty tři malé místnosti), musímeodstranit 
vnitřní stěny a strop podchytit ocelovou konstrukcí s průvlaky délky téměř 6m, výšky téměř 0,3m. 
Sloupy pro překlady musí probíhat k základům. Sloupy budou vloženy do rýhy stávajících stěn před 
odstraněním stěn, průvlaky musí být po obou stranách stěn dříve, než se stěny zbourají.  
Výhoda zachování střechy: nezvětšujeme objem, není potřeba Územního řízení, zásahy jsou 
umírněné. Pochopitelně, že střecha bude nově tepelně i vodotěsně izolována. 
Výška místností 
Při zachování stropu je problematická výška místností. Dnes je vnitřní výška od podlahy ke stropu 
od 4,85m u západní fasády po 5,07m u východní fasády. Na stávající podlahu dáme tepelnou 
izolaci + podlahové topení výšky 0,25m. Zbývá 4,6m. Pokud bychom podlahu mezipatra udělali 
dřevěnou trámkovou tl. 0,1m (SDK+OSB+prkna), pak zbývá světlá výška 4,5m = 2,25 v přízemí 
(pod trámky 2,05) + 2,25 v patře. 
Le Corbusier stanovil spekulativní výšky různých situací (sezení, stůl, parapet, strop), odvozené 
z postavy výšky 1,83 v Moduloru. Výšku místností 2,26 použil v Unité d´habitation v Marseille pro 
mezipatra mezonetů, když hlavní prostor byl na výšku dvou takových podlaží. Považujeme tímto 
výšku 2,25 až 2,47 v patře za dostatečnou. Pražské stavební předpisy stanoví pro pobytové 
místnosti minimální výšku 2,3m. 

 
Nová střecha 
Další možnost k přestavbě trafostanice je místo podchytávání stávající stropní panely demontovat a 
nahradit buď panely na rozpon 7m nebo monolitickým stropem. Při takové operaci by se jistě 
vyplatilo obvodové stěny nadezdít a strop umístit do takové výšky, která by již aktivitám lépe 
vyhovovala. Jedná se o razantní, drahý zásah, který nectí stávající svět. 
Fasáda. 
Fasáda bude zateplena 0,2m vrstvou polystyrenu, omítnuta. Části severní a východní fasády, které 
jsou zastíněny konzolou a tedy chráněné před deštěm, budou obložené dřevem. Okna hliníková. 
Podlaha v přízemí 
Uvažujeme s podlahou tloušťky 0,25m – polystyrénová tepelná izolace, podlahové topení, 
samonivelační stěrka, vinyl. Taková výška podlahy vyrovná výškové rozdíly u bočního vstupu i vůči 
chodníku v ulici. 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
 
Od správců sítí jsme si vyžádali informace, které zde schematicky ukazujeme.  
 
Kanalizace + voda: v chodníku kanalizace splašková DN200 a vodovod DN 150 

 
 
Plyn v ulici podle Pražské plynárenské. Vedení STL plynu před trafačkou. 

 
 
Elektro – silové 

 
 
Topení: Vzhledem k aktivitám navrhujeme (cvičení dětí na zemi atd) předpokládáme podlahové 
topení, do mezipatra bude teplota stoupat z hlavního prostoru. Tepelným zdrojem bude plynový 
kotel s průtokovým ohřívačem pro sprchu a kuchyňku.  



PROPOČET 
 
Bourání     
Vybourání zdiva vnitřního m3 22 800 17 600 
Vybourání zdiva obvodového m3 10,5 800 8 400 
Vybourání podlahy m3 13,5 2650 35 775 
Vybourání betonového soklu m3 4,9 3200 15 680 
Vybourání omítek/úprava stěn vnitřních  m2 166 100 16 600 
Vybourání omítek/úprava stropů vnitřních  m2 67 125 8 375 
Vybourání dveří 1-křídlých ks 2 650 1 300 
Vybourání dveří 2-křídlých ks 1 900 900 
Vybourání oken m2 2,3 460 1 058 
Vybourání střešních izolačních vrstev m2 67 50 3 350 
Otlučení omítek/úprava stěn vnějších m2 190 80 15 200 
Vysekání rýh pro vtahování nosníků m 15 430 6 450 
Zásyp podlah vytříděnou sutí m3 12 1000 12 000 
Odvoz přebytečné suti t 100 1400 140 000 

     
Hrubá stavba     
Nosnky (např. IPE 240) kg 1155 80 92 400 
Požární nástřik m2 35 800 28 000 
Zazdění otvorů m3 1,5 6000 9 000 
Odkopání zeminy pro zateplení a zpětný zásyp - ruční m3 20 1490 29 800 
Vestavba patra m2 32 5000 160 000 
Schody na patro kpl 1 40000 40 000 
Zábradlí na patře m 6 3000 18 000 

     
Opláštění     
KZS fasády, tepelná vložka EPS 200 mm m2 73,5 1965 144 428 
Sokl m2 11,9 2000 23 800 
KZS fasády, tepelná vložka EPS 200 mm - bez omítky m2 73,2 1475 107 970 
Sokl - bez omítky m2 8,4 1300 10 920 
Zateplení pod zemí m2 25,2 875 22 050 
Dřevěné obložení fasády, rošt, nátěr m2 81,6 3200 261 120 

     
Lešení m2 190,3 210 39 963 
Vstupní dveře ks 1 37000 37 000 
Okno 600 X 600 ks 4 4650 18 600 
Okno 2000 X 1300 ks 1 16650 16 650 
Prosklená stěna s 2-křídlými dveřmi 4800 X 3600 ks 1 265000 265 000 
Vyrovnávací mazanina střechy lehčená m2 67 270 18 090 
Povlakové krytiny m2 67 965 64 655 
Tepelné izolace střechy m2 67 1740 116 580 

     
Dokončovací práce     
Mazanina podlahy 100, Kari m2 67 750 50 250 
EPS 100S, tl. 60-80 mm, vč.fólie PE m2 67 295 19 765 
CemFlow CF 25 - tl. 50 mm m2 67 391 26 197 
Vinylová nášlapná vrstva, soklík m2 59,5 900 53 550 
Keramická nášlapná dlažba m2 7,5 1418 10 635 
SDK příčky m2 19,6 1000 19 600 

SDK podhled m2 8,5 1150 9 775
Opláštění příček a podhledu vestavby palubkami m2 46,8 964 45 115
Obklad keramický m2 26,4 1510 39 864
Omítky stěn m2 151 485 73 235
Omítky stropů m2 67 575 38 525
Malby m2 218 84 18 312
Dveře ks 4 13770 55 080
Úklid m2 67 155 10 385
Přesun hmot HSV 
(přesun PSV je obsažen v jednotkových cenách) t 61,03 450 27 463

     
Vnější povrchové úpravy     
Bourací práce - chodník, obrubníky, terén  m2 1,00 30000 30 000
Podklad dlažby m2 106,00 450 47 700
Nové dláždění - velkoplošná betonová dlažba m2 106,00 900 95 400
dřevěné sezení ks 1,00 35000 35 000

     
Sanita     
kanalizační a vodovodní přípojka, šachty ks 2 35000 70 000
Kanalizace a vodovod kpl 1 25000 25 000
Klozet ks 2 12250 24 500
Umyvadlo ks 3 6050 18 150
Sprchový kout ks 1 25000 25 000
Výlevka ks 1 4500 4 500
Dřez - baterie ks 1 2000 2 000

     
Topení     
Plynová přípojka kpl 1,00 35000 35 000
Kotel s příslušenstvím kpl 1 65000 65 000
Podlahové topení m2 67 2000 135 000

     
Vzduchotechnika     
Odvětrání sociálek a linky kpl 1 25000 25 000

     
Elektroinstalace     
Elektropřípojka  kpl 1,00 80000 
Elektroinstalace kpl 1 33500 35 000
Svítidla kpl 1 45000 45 000
Požární hlásič kpl 1 5000 5 000

     
Součet    3 027 000

     
Vedlejší náklady dodavatele 6%   182 000
 
Celkem bez DPH    3 209 000
 
DPH 21%   674 000
 
C E L K E M    3 883 000

 
  



PŘÍLOHY KE STAVEBNÍMU PROGRAMU 
 
Návrh na využití objektu bývalé trafostanice - schůze občanů listopad 2019 
Děti - kroužky - prostor by mohl být nabídnut k užívání již existujícím kroužkům jako je např. Junák, 
Tábornická unie, či cvičení dětské jógy (zároveň by mohl umožnit vznik novým kroužkům pro místní 
děti např. kroužek řemeslných zdatností), 
konkrétní jednání s chlapeckým 379. Skautským oddílem 
Oddíl. bez přerušení funguje od roku 1996. Začínal jako jedna družina na Barrandově v bývalém 
misijním středisku (na tomto místě se nyní staví kostel Krista Spasitele). Postupně se rozrůstali, a v 
současné době má 4 družinky o celkové kapacitě kolem 35 dětí; celkový počet registrovaných členů 
v oddíle je 55. Každá družinka se schází jednou týdně na zlíchovské.  
David Ucháč –Raki Hlav.vedoucí 379. skaut. Odd. Ignis - www.ignis379.cz, raki@skaut.cz +420 608 
494 890 
Zbyněk Kocman předseda okresní rady Junák - český skaut, okres Praha 5, z.s.  Mikšovského 
828/22, 158 00 Praha 5 IČO: 4760 9524  https://praha5.skauting.cz/  
zbynek.kocman@skaut.cz+420 731 473 350 
-prostor pro volnočasové aktivity - objekt by mohl sloužit jako prostor setkání dětí - jakýsi 
volnočasový klub - hraní deskových her, ping pong, výtvarné aktivity, zázemí pro realizaci 
společných projektů dětí, 
-vzdělávací akce - prostor pro doučování, zázemí pro preventivní akce organizované rodiči pro 
děti, apod, 
-workshopy - jednorázové výtvarné, hudební či sportovní akce pro děti a jejich rodiče (vyrábění 
adventních věnců, společné zpívání a hraní na hud. nástroje, výroba masek do masopustních 
průvodů, lampiónů, atd.), 
-drobné kulturní akce – hudební akce, výstavy, workshopy, přednášky, 
-setkávání místních spolků (Spolek za starý Barrandov, Trilobit, apod.), 
-setkávání seniorů, 
-schůze místních bytových družstev, která často ve svých domech nemají dostatečné prostory, 
promítání (např. zážitků z cest, apod.), 
Komunitní akce 
-dětský den, který zde už několik let probíhá, 
-Štědrodenní zpívání, kterého se každý rok 24.12 účastní okolo 50 lidí, 
-zapojení do akce Zažít město jinak, 
-pikniky pro rodiče s dětmi, které probíhají cca dvakrát do roka, 
-Mikulášská besídka, která má už také několikaletou tradici, ale naráží na chybějící prostor, 
-lampiónové průvody, 
Adresář  
lenka.karlikova@post.cz,  jan.maci0000@gmail.com, ivetasobotkova@email.cz, drahosi@email.cz, 
kochankova@gmail.com, hana.prokopova@gmail.com, pavel.1938@seznam.cz, 
alena.puchmajerova@centrum.cz, PavlaKK@email.cz, lucie.buricova@gmail.com, 
stepanka.matuskova@gmail.com, katerina.dns@centrum.cz, alabastrova@centrum.cz, 
terezie.snoblova@gmail.com, veru.prazska@email.cz, kosatka.paja@seznam.cz, 
katkamockova@seznam.cz, VBEJSOVCOVA@post.cz, alabastrova@seznam.cz, 
milan.kryl@post.cz, spolek@barrandov.org, milan.kryl@praha5.cz; hajny@lumieru2022.cz 
Zapsali: 
Lenka Karlíková,  Jan Mačí 731 448 476 
 
 

Připomínky Skautů k rozeslané první skice – mail 14.05.2020 
Dobrý den všem a zejména zdravím pana architekta. 
V příloze zasílám mnou dnes při osobní schůzce prezentované varianty. 

 
Varianta 1 se do velké míry drží návrhu pana 
architekta, který se mi líbí zejména otevřeným 
prostorem přes dvě podlaží s možností využití 
galerie jako rozšiřujícího prostoru např. při 
promítání. Za skauty bych opravdu velmi ocenil 
přeměnu dvou záchodů s předsíňkou na malou 
koupelnu se sprchovým koutem a záchodem a 
samostatný záchod bez předsíňky. Pokud při 

většině provozu počítáme s nějakými cca desetičlennými skupinkami, myslím, že by mělo bez 
problémů dostačovat řešení a la rodinný dům či byt. Z hlediska celopražské skautské činnosti je 
velmi důležité mít k dispozici prostory, které jsou schopné pojmout vícedenní akci - pobyty 
mimopražských či zahraničních skautů, menší vzdělávací akce či delší porady týmů vedoucích. 

 
Varianta 2 by mi přišla ideální zejména v 
případě zvýšení střechy trafačky. Dole skautská 
klubovna a prostor pro jakékoliv aktivity kolem 
stolu a kuchyně - dobře by to posloužilo myslím 
i jako zázemí pro akce před trafačkou. Nahoře 
pak menší sál pro aktivity od cvičení přes 
promítání po setkání celého skautského oddílu 
a jako herna nebo např. schůzku s rodiči 
skautských dětí. Také si umím takový prostor 

představit jako zasedací místnost pro větší týmy lidí. Schody jsou posunuty včetně vchodu do zadní 
části objektu a je zde menší otevřený prostor přes obě patra, aby se i do zadní části přízemí 
dostával dostatek světla. Když si představím celé spektrum skautské činnosti, tak by mi z toho 
varianta 2 vycházela nejlépe. 
Na dnešní schůzce jsme právě téma možných skautských aktivit otevřeli, tak se je pokusím nějak 
shrnout, co vše by bylo možné v objektu pořádat v rámci celé organizace, nejen samotného oddílu. 
Skautské oddíly (základní výchovná jednotka Junáka) 
Domovský skautský oddíl 
 - každotýdenní schůzky po menších skupinách dětí (cca 10) 
 - příležitostně setkání celého oddílu, či přespávací akce (např. filmová noc) 
Ostatní skautské oddíly 
 - Víkendové akce mimopražských či zahraničních skautů. Zahraniční skauti mohou objekt využívat i 
ve všední dny zejména v období letních prázdnin 
skautská střediska (základní organizační jednotka - sdružuje oddíly) 
 - víkendové porady vedení středisek (cca 15 - 20 lidí) - několikrát ročně 
 - neformální setkání dospělých dobrovolníků v rámci teambuildingu - např. grilování na plácku před 
trafačkou 
 - možnost konání příměstského tábora v době letních prázdnin 
Skautské okresy (vyšší organizační jednotka - sdružuje střediska) 
 - víkendové porady vedení okresů (cca 15 - 20 lidí) 
 - neformální setkání dospělých dobrovolníků v rámci teambuildingu - např. grilování na plácku před 
trafačkou 
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 - zázemí pro pořadatelský tým okresního skautského závodu (často se konají Chuchelském háji) 
Kraj Praha (vyšší organizační jednotka - sdružuje pražské okresy) 
 - víkendová porada (cca 15 - 20 lidí) 
 - neformální setkání dospělých dobrovolníků v rámci teambuildingu - např. grilování na plácku před 
trafačkou 
 - večerní vzdělávací akce či seminář 
 
Týmy vzdělávacích či větších skautských akcí 
 - víkendová porada 10 - 20 lidí 
Jak je vidět skautská činnost, mimo domovského oddílu, by se tedy především odehrávala o 
víkendech a občas pak nějaká akce v odpoledních / večerních hodinách všedního dne (pokud by 
bylo volno). Zejména víkendové skautské akce mohou být zajímavým zdrojem příjmů. Počítejme s 
80Kč/osoba/noc. Víkendová porada s 15 lidmi tedy vychází na 2 x 15 x 80 = 2400 Kč. Když jsme 
jednali s MČ o projektu nádraží Hlubočepy, tak bylo pro zastupitele stěžejní, aby si rekonstruovaný 
objekt na veškerý svůj provoz a údržbu vydělával sám. Očekával bych, že požadavky zde mohou 
být podobné. Junáku v Praze zoufale chybí prostory, kde je možné pořádat vícedenní akce - dá se 
tedy předpokládat, že naplněnost objektu Trafačky by byla vysoká. 
To, aby byla v objektu koupelna (což je mimo jiné filtrovatelná položka v databázi skautských 
základen), je tak hodně důležité, aby se objekt dařilo dobře plnit o víkendech a prázdninách, a ten si 
tak na svůj provoz vydělával. Moc prosím o koupelnu a mimo schůzky s dětmi počítat v objektu i se 
skupinou 10 - 20 dospělých dobrovolníků, co sedí u stolu s notebooky, promítá se na plátno a řeší 
se třeba koncepce vůdcovského kurzu, nebo roční plán činnosti skautského střediska. 
Mimochodem o podobné prostory je zájem i mezi jinými neziskovými organizacemi, které pak umí 
takto využít i zatím hluché časy v pracovních hodinách všedních dnů. 
Proto upřednostňuji tu variantu 2. V případě výpravy s dětmi je nahoře spací patro, dole se jí a vaří. 
V případě víkendové porady se pak nahoře také spí, ale pak se karimatky a spacáky dají stranou, 
rozloží se stoly a židle, zapne projektor a probíhá porada, zatím dole může nerušeně pracovat tým 
lidí, který zajišťuje zázemí porady a přípravu jídla. U oběda se všichni sejdou dole, když je hezky, 
tak si otevřou do ulice, nebo si přímo sednou na plácku před trafačkou. Běžná schůzka oddílu pak 
bez problémů může probíhat pouze v dolnim prostoru, kde jsou i vyhrazené skautské úložné 
prostory (stačí 60cm hluboké police v celkovém objemu, jak jsme si ukazovali dnes na setkání). V 
případě potřeby se pak dá volné horní patro využít jako herna pro pohybové hry s dětmi bez 
nutnosti dole odklízet stůl a židle. 
 
A omlouvám se, že to sem teď valím takhle relativně pozdě v takovémhle objemu. Skici se ke mně 
dostaly 2. 5. a chvíli mi trvalo, než jsem se shodl s klukama z oddílu, co by bylo potřeba. Bohužel 
tím, že Trafačka sice spadá do území skautského okresu Praha 5, ale kluci a jejich oddíl je ze 
střediska, které spadá pod okres Praha 2, jsou ty komunikační kanály trochu komplikovanější. 
 
S pozdravem 
 
Zbyněk Kocman 
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N214P150

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ A ŘEZY
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KLUBOVNA
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VARIANTA A_PŮDORYS PŘÍZEMÍ + OKOLÍ 
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