Řešení vstupní haly

Interiérové řešení vstupní haly navazuje na stávající dispoziční řešení dané
prováděcím projektem. Oproti aktuálnímu návrhu mění zděné příčky oddělující
hlavní halu od kanceláře matriky a finančního úřadu na celoprosklené. Toto
pomůže opticky zvětšit jinak poměrně malou vstupní část a dodá hlavní hale
dostatek denního světla.

Barva taupe se objevuje na nábytku a dveřích, v rámci dveří jde o hladkou CPL
fólii, obložení stěn pak navazuje ve stejné barvě jako hladké lamino, na
pracovnách stolech se pak jedná o lamino v barvě taupe, ale s viditelnou
strukturou dřev. Jemný detail pracovních desek stolů pak tvoří hrana, který je
ABS, ale v barvě přírodního dubu.

Okna stíní rolety zebra v bílé barvě.

Návrh pracuje s přírodními materiály a barvami. Přírodní materiály zde nenásilně
reagují na historii a stáří budovy a vytváří elegantní nadčasovou atmosféru.
Světlá podlaha z velkoformátových rektifikovaných dlaždic. Obložení recepce,
sloupů a části stěn obkladem v dekoru světlého mramoru, dřevodekor v barvě
přírodního dubu a šedohnědá barva taupe na dveřích a dalších interiérových
prvcích. Profily pro celoprosklenou příčku jsou pak v kovářské černi. Blok
kanceláře s pokladnou pak doplňuje fototapeta, zde s ortofoto-mapou Černošic,
ale vlastní motiv lze upřesnit na základě přání investora.
Použité prvky:
Světlá podlaha z velkoformátových rektifikovaných dlaždic 60/60cm v neutrální
struktuře.
Radiátor za recepčním pultem oproti standartními řešení (bílé radiátory Radik)
navržen designový v antracitové barvě
Obklad velkoformátovými dlaždicemi v rozměru 60/120cm, rektifikované, jemná
struktura bílého mramoru.

Dřevodekor přírodního dubu se objevuje na sedacím nábytku a doplňkových
interiérových obkladech. Klasické barva materiálu a nadčasovost. Lze realizovat
jako masiv či dýhu, nebo v imitaci pomocí lamino a laminátu.

Nad recepcí jsou navžena skleněná zavěšená světla klasického designu
s mosaznými závěsy.

Sedací do nábytek na návštěvníky do haly a do kanceláří je navržen v přírodním
dubu.

V kancelářích jsou pracovní stoly doplněny úložnými prostory, které tvoří skříně
s posuvnými dveřmi. Posuvné dveře jsou kombinace jednoduchým bílých
matných desek a dekorativního rámu v barvě dubu s originálním vnitřním
polepem. Za posuvnými dveřmi jsou pak variabilní úložné prostory, které
kombinují klasické regály na šanony a typizované prvky jako kartotéku a trezory
atd. Celé lze jednoduše uzavřít a prostory pak působí stále neosobně a
neutrálně, což je v této veřejné části úřadu žádoucí. Posuvné dveře s rámem
v dekoru dubu mají uvnitř hladkou mdf desku na kterou lze jako tapetu aplikovat
velkoformátovou fotografii či jiný dekorativní tištěný prvek. Návrh uvažuje
s využitím fotografických záběrů z Černošic a jejich městského dění. Fotografie
by se zhotovovaly přímo s tímto záměrem, lze například možné navázat
spolupráci s fotografickým oddělením při ZUŠ Černošice.

V rámci haly jsou v podhledu navrženy zapuštěné downlighty.

V rámci kanceláří jsou navrženy zářivky s opálovým krytím, čtvercový tvar bílé
barvy. Lze použít jako zapuštěné v podhledu nebo přisazené.

Více o vybavení kanceláří v samostatné sekci kanceláře úřadu.
Výkresová příloha:
-

Půdorys, m: 1: 50
Pohledy na stěny 1 + 2, m: 1: 50

Řešení zasedací místnosti města:

Zasedací místnost je situována v 1.PP vily a návrh navazuje na stávající
dispoziční řešení dle projektu.

Nábytek kuchyňky a úložnách prostor je kombinace dřevodekoru a antracitu,
oboje formou nábytkového lamina

Jednací židle oživují barevně interiér jasně zelenou barvou. Designem jsou
moderní a odlehčené.

Návrh pracuje se stejnými materiály a barvami jako ve zbývajících částech
budovy vily, ale zde je návrh výtvarně obohacen a stěnu obloženou z pásků
lícových cihel. Celá místnost tak dostane originální ráz a stěna zajistí hlavní
dekorační prvek jinak jednoduše vybavené místnosti bez větších oken a
zajímavých výhledů do okolí. Cihelné zdivo je hlavní stavební materiál pro stěny
v budově vily, takže takto použitý materiál na to reaguje. Na podlaze je navržen
vinyl v dekoru přírodního dubu, který dodá místnosti pocit určité útulnosti.
Doplňkovou barvu je pak taupe a antracit. Stěny dále doplňují velkoformátové
fototapety zhotovené dle originálních fotek a grafiky investora.
Použité prvky:
Vinylová podlaha v dekoru přírodního dubu, větší formát lamel. Návrh doporučuje
využít podlahu z vinylových dílců, ale dekor lze dodat i jako materiál v rolích.

Barva taupe se objevuje na stolových deskách a dveřích, v rámci dveří jde o
hladkou CPL fólii, na jednacích stolech se pak jedná o lamino v barvě taupe, ale
s viditelnou strukturou dřev. Jemný detail pracovních desek stolů pak tvoří hrana,
který je ABS, ale v barvě přírodního dubu. Stolové podnože mají jednoduchý tvar.

Fototapety na stěnách jsou kombinací fotografií, které by se zhotovovaly přímo
s tímto záměrem, lze například možné navázat spolupráci s fotografickým
oddělením při ZUŠ Černošice. A dále originálního designu Mappi.

Cihelný obklad je uvažován jako pásky lícových cihel, lze dodat v různé kvalitě
zpracování a je nutné ho vybrat na základě reálných vzorků. Lze ovšem využít i
cihelné pásky řezané z historických cihel, kde pak po montáži vznikají zajímavé
detaily.

Tento design byl do návrhu zařazen na přání vedení města. Lze ho aplikovat na
stěny i v dalších částech budovy, opět formou originální fototapety se snadnou
montáží.

Osvětlení je navrženo formou přisazených zářivek jednoduchého tvaru.

Místnost mohou dále doplnit plakáty v jednoduchých černých rámech.

Okna stíní bílé rolety zebra.

Projektor a plátno jsou pak zapuštěné v SDK podhledu.

Výkresová příloha:
-

Půdorys a pohledy na stěny, m: 1: 50

Řešení chodeb u kanceláří úřadu, VILA:

Návrh řešení interiér chodeb vedoucích ke kancelářím úřadu ve vile. Dispozičně
navazuje na stávající řešení dle projektu. Upravuje jen formu posuvných dveří do
kuchyněk.

V rámci haly jsou v podhledu navrženy zapuštěné downlighty.

-

Na podlaze je navržen vinyl v barvě přírodního dubu. Dveře jsou v zajímavé
barvě taupe s 1/3 prosklením čirým sklem. Na dveře navazují obkladové panely
z lamina, ve stejné barvě jako interiérové dveře. Panely jsou doplněny o polepy
s informacemi a jmény pracovníků. Některé části stěn jsou mezi panely dále
doplněny o originální fototapety s libovolnými grafickými motivy jako mapa,
fotografie, grafika atd. jedná se o tisk na papír s variabilní gramáží, texturou
papíru, nebo i s možností omyvatelnosti. Dle přání investora.
Použité prvky:
Vinylová podlaha v dekoru přírodního dubu, větší formát lamel. Návrh doporučuje
využít podlahu z vinylových dílců, ale dekor lze dodat i jako materiál v rolích.

Barva taupe se objevuje na obkladech stěn a dveřích, v rámci dveří jde o hladkou
CPL fólii, obložení stěn pak navazuje ve stejné barvě jako hladké lamino. Na
dveřích a panelech mohou být aplikovány polepy s nápisy v kontrastní bílé barvě.
Návrh doporučuje použití obložkových zárubní, které by byly ve stejném
materiálu jako dveře a obklady. Myšlenku lze ale zachovat i při použití zárubní
ocelových, v barevném nástřiku. Esteticky však bude výsledek působit hůře.

Výkresová příloha:

Židle pro klienty navazují na design židlí uvnitř kanceláří.

Půdorys a pohledy na stěny, m: 1: 50

Řešení vzorové kanceláře:

Návrh vzorové kanceláře ilustruje základní princip řešení všech kanceláří na
úřadě (mimo těch, kde je použit stávající nábytek).
V rámci rozhovorů s pracovníky úřadu se jasně ukázalo, že největším problémem
jejich pracovišť je úložný prostor na dokumenty v šanonech a projektové
dokumentace. Tyto prvky mají být v otevřených regálech s dostatečnou nosností
a mají se v rámci jednotlivých místností maximalizovat. Zároveň má mít každá
kancelář část uzavíratelnou, na osobní předměty zaměstnanců, kancelářské
potřeby atd. většina kanceláří má více pracovních stolů a častým prvkem je i stůl
jednací.
Návrh pracuje s jednoduchými bílými regály, které jsou převážně v modulovém
rozměru vždy od podlahy ke stropu, tyto zajistí maximální úložný prostor, ale
nejsou nijak výtvarně zajímavé. Designově tedy kancelář vždy obohacují 1-2
posuvné dveře, které uzavřenu požadovanou část skříní a zároveň vytvoří na
pracovišti zajímavý výtvarný prvek. Jedná se o klasický systém bezrámové
konstrukce pro posuvné dveře šatních skříní, kde za na kování zavěšen lamino
rám v dřevodekoru přírodního dubu, který má hladkou výplň z MDF, na tuto
plochu pak lze jednoduchým způsobem (tapetováním) aplikovat jakýkoli grafický
motiv. Fotografii, grafiku, klasickou dekorativní tapetu, případně lze MDF nahradit
výplní z magnetického laminátu, který může sloužit jako nástěnka, tak jako
popisovací nástěnka. Výplně lez různě kombinovat a můžou dotvořit osobitost
každé dané kanceláře či oddělení.

Použité prvky:
Vinylová podlaha v dekoru přírodního dubu, větší formát lamel. Návrh doporučuje
využít podlahu z vinylových dílců, ale dekor lze dodat i jako materiál v rolích.

Barva taupe se objevuje na nábytku a dveřích, v rámci dveří jde o hladkou CPL
fólii, na pracovnách stolech se pak jedná o lamino v barvě taupe, ale s viditelnou
strukturou dřev. Jemný detail pracovních desek stolů pak tvoří hrana, který je
ABS, ale v barvě přírodního dubu.

V rámci každého oddělení je pak do některé z kanceláří umístěna šatní skříň
s klasickými dveřmi z bílého hladkého lamina a dle konkrétní dispozice jsou ještě
doplněny zásuvkové kontejnery a regály. Vše v kombinaci bílá/přírodní dub.
Pracovní stoly jsou umístěny ideálně u okna, proti sobě, pracovní prostor lze
oddělit textilními přepážkami. Pokud je požadován jednací stůl, je vždy navržen
v zajímavém organickém tvaru, ne jako klasický obdélník. Tento princip je
aplikován i na větší jednací stolky vedení pracovišť.
Pracovní stoly jsou v barvě taupe, které je shodná s barvou interiérových dveří,
mají však patrnou strukturu dřeva v rámci plochy a hrana je vždy v kontrastu b
barvě dubu. Ke každému stolu přísluší kontejner na kolečkách v bílé barvě.
Kancelářské a jednací židle jsou v základu černé, ale mají barevné sedáky, které
barevně korespondují s textilními přepážkami mezi stoly. Návrh preferuje zelenou
barvu.

Stoly doplňují bílé kontejnery.

Posuvné dveře s rámem v dekoru dubu mají uvnitř hladkou mdf desku na kterou
lze jako tapetu aplikovat velkoformátovou fotografii či jiný dekorativní tištěný
prvek. Návrh uvažuje s využitím fotografických záběrů z Černošic a jejich
městského dění. Fotografie by se zhotovovaly přímo s tímto záměrem, lze
například možné navázat spolupráci s fotografickým oddělením při ZUŠ
Černošice. Dále je možné na desku aplikovat originální tapety v rolích, či ji využít
jako nástěnku.

Jednací a kancelářské židle za stejné série. (pokud se nevyužijí stávající)

Stoly mohou být dle přání zaměstnanců doplněny a držáky monitorů.

Kanceláře jsou osvětleny bílými zářivkami s opálovým krytím, čtvercového tvaru,
lze použít jako zapuštěné do SDK podhledu či přisazené.

Design stolových podnoží.

Okna stíní bílé rolety zebra.
Pracovní míst lze oddělit textilní přepážkou, která je zároveň nástěnkou.Je
snadno odnímatelná a lze jí tedy ke stolům kdykoli doplnit dle potřeby.

Stěny kanceláře starosty a místostarosty jsou částečně doplněny a dekorativní
tapety v roli s motivy symbolizujícími město a jeho obyvatele, lze volit v různých
barvách.

Konferenční sezení do kanceláře starosty. Materiál přírodní dub.

Popis prvků dle půdorysů jednotlivých oddělení.
A – pracovní stůl taupe, 75/160cm
B – zásuvkový kontejner na kolečkách, bílé lamino, rozložení zásuvek dle klienta.
C – jednací stoly organických tvarů s jednoduchými podstavnými nohami, taupe
D – volný regál na šanony, bílé lamino, polohovatelné police s bezpečnostními
zámky
E – regál bílé lamino krytý posuvnými dekorativními dveřmi
F – šatní skříň standartní hloubka
G – zavěšený zásuvkový kontejner, bílé lamino, dělení zásuvek dle klienta
H – volný regál vždy atyp, dřevodekor přírodního dubu
CH – roletová skříň na drobné kancelářské vybavení, bílý laminový korpus, roleta
hliník

Kanceláře městské policie – využití stávajícího nábytku OISM

Kanceláře odboru kultury a školství – využití stávajícího nábytku právního
oddělení, návrh kombinuje s prvky v bílém laminu

Kanceláře tajemnice a personalistky – využití stávajícího nábytku starosty

Kanceláře IT – stávající nábytek odboru OVM

Kanceláře finančního odboru – 2 kanceláře a sklad jsou vybaveny stávajícím
nábytkem v dekoru calvados, další 2 kanceláře (vstupní, vedoucí) vybaveny
novým nábytkem dle základního designu zbylých kanceláří. V rámci návrhu je
zachována stávající lednice.

Dle potřeby budou pracoviště doplněny o stolní lampy, pokud nebudou stávající.

V rámci návrhu budou zařazeny některé stávající konferenční židle (lahvově
zelené a červené) a dle uvážení každého zaměstnance o stavu své židle - i
stávající pracovní židle.
Výkresová příloha:
-

Půdorysy jednotlivých odporů a pracovišť, m: 1: 50
Stavební úřad a odbor školství a kultury
Vedení města a právní odbor
Odbor OISM
Odbor územního plánování, personální a tajemnice
Odbor finanční
Workout a IT pracoviště
Městská policie

Řešení městské knihovny:

Návrh městské knihovny pracuje s dispozičním řešením dle stávajícího projektu,
ale mírně upravuje příčky v rámci stávajícího řešení kuchyňky a WC. V rámci
zádveří umisťuje po konzultaci s vedením města samoobslužný automat na kávu
a v jeho sousedství u prostor pro úklid.

Dekorativní tapeta jsou použity na některých stěnách nebo jejich částí.

Nábytek ke kombinací bílého hladkého lamina, dřevodekoru dubu, barvy taupe
(ta je i na interiérových dveřích) a barevných akcentů.

Návrh využívá dominantu stropu, který je ve větší části knihovny uvažován
z pohledového betonu a to oproti původními záměru projektu. Podlaha knihovny
je navržena jako vinylová v dřevodekoru přírodního dubu. Pro odlehčení celého
prostoru jsou pak regály na knihy navrženy bílé. Jedná se o volné regály
s polohovatelnými policemi s bezpečnostními zámky, které jsou z bílého
hladkého lamina, ale každý bok jednotlivé sestavy regálů je oživen přídavným
panelem z lamine v jasné barvě. To dodává celému prostoru jinam jednotvárných
regálu hravost. Stěny jsou pak doplněny originálními tapetami v rolích s motivem
písma a dekorativní fototapetou akcentující výdejní pult.
Dispozičně je knihovna členěna tak, že hned u vstupu je výdejní pult s prezentací
novinek a prostorem pro posezení návštěvníků, hned navazuje pracoviště na
návštěvníky s internetovým připojením. Hlavní část zaujímá část knihovny pro
dospělé a v zadní části je dětské oddělení s hracím koutkem pro nejmenší děti.
To je doplněno o nástěnné herní didaktické prvky.
Použité prvky:
Vinylová podlaha v dekoru přírodního dubu, větší formát lamel. Návrh doporučuje
využít podlahu z vinylových dílců, ale dekor lze dodat i jako materiál v rolích.
Komfortní křesla a jednací židle jsou navrženy v jasně zelené barvě.

Přisazené liniové osvětlení, zářivky.

Vybavení kancelářského pracoviště je stejné jako zbytek kancelářských pracovišť
úřadu.

Výdejní pult akcentuje designové osvětlení firmy Flos a originální fototapeta.

Dětské oddělení je doplněno sedací lavicí pod oknem s polstrovaným sedákem
v zelené barvě, dále barevným lamino obkladem stěn a různorodými hracími
prvky z materiálu masivního dřeva.

Strop dětského oddělení je oživen originálním osvětlením skleněných balónků.

Výkresová příloha:
-

Půdorys, m: 1: 50
Pohledy na stěny 1 + 2, m: 1: 50

Návrh výtvarného řešení toalet:
Typ A

WC v budově vily jsou navrženy v kombinaci dekorativní podlahy, která se
propisuje i na stěnu s umyvadlem a jednoduchého bílého matného obkladu.
Design dlažby reaguje na historii a stáří budovy a navržené odstíny vycházejí
z barev stávajícího teraca na schodišti. Dlažbu lze volit v barvě antracit, nebo
cihlová. Přizdívky WC splachovačů jsou doplněny o krycí desku z lamina
v dekoru přírodního dubu, dřevodekor je pak zopakován i na zrcadlech.

Vybraná sanita je klasické umyvadlo kde sifon kryje keramický polosloup a
závěsné WC, které je alespoň částečně kapotované. Je stejná pro všechny WC a
umývárny budovy.

Dveře na WC jsou jako ve zbytku budovy v barvě taupe, zde plné.

Typ B

WC navazující na vstupní hala, poštu a část městské policie je jednoduchá
kombinace bílého lesklého obkladu a velkoformátové dlažby totožné s dlažbou
v hale.
Přizdívky WC splachovačů jsou doplněny o krycí desku z lamina v dekoru
přírodního dubu, dřevodekor je pak zopakován i na zrcadlech.

Výkresová příloha:
-

Vzorové řešení spárořezů pro koupelnu typu A
Vzorové řešení spárořezů pro koupelnu typu B

-

Materiálové řešení podlahových krytin v rámci všech částí budovy
= Teracová podlaha a schodiště – repasované a nově doplněné
verze soklů teraco nebo keramická mozaika

= Vinylová podlaha v dřevodekoru
sokly v barvě vinylu laminovaná MDFnebo bílé MDF

= Velkoformátová dlažba, řezané sokly ze stejného materiálu

= Dekorativní dlažba

= Technická dlažba – nejnižší cenová relace, tmavě šedá, řezané sokly
(sklady atd.)

Řešení kuchyněk a denní místnosti:

Pracovní deska a obklad

Stolky pro denní místnost jsou navrženy s centrální nohou a bílou deskou. Židle jsou navrženy plastové v jasně zelené barvě.

Materiálově jsou kuchyně navrženy jako kombinace zcela hladkých bílých skříněk, které doplňuje kontrastní deska a obklad
v dřevodekoru přírodního dubu. V rámci kuchyni je uvažovaný keramický obklad nahrazen panely lamina.
Barva dřevodekoru navazuje na barvu podlahy. Části stěn které jsou na tak exponovaných místech jsou doplněny
omyvatelnou fototapetou. Motivy pro tapetu mohou být individuální. Tento prvek zároveň tvoří dekorativní prvky těchto prostor.
V rámci dřezových skříněk je vždy situován sorter na třiděný odpad
Dřezy jsou nerezové s odkapávačem.
Horní skříňky jsou až k podhledu, jednoduché uzavření, otevírání bezúchytkové na tipon.
Spodní skříňky jsou kombinací vestavných lednic, a policové skříňky se skrytou zásuvkou.
Spodní skříňky mají frézovanou úchytku v barvě nerezi.

Výkresová příloha:
-

Půdorysy tvarů řešených kuchyni a denních místnosti

