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„Co už není, co už bylo,
v minulost se proměnilo.
A co tady ještě není,
budoucnost je…k vyplnění.“

1 ÚVODNÍ SLOVO
ZADAVATELE SOUTĚŽE

Budoucí škola je pojmenovaná po významném spisovateli,
herci, písničkáři, ale také občanovi a patriotu městské části
Praha 7 Janu Vodňanském, který se narodil v roce 1941,
dlouhá léta žil v Holešovicích. Jeho tvorba byla věnována
z velké části dětem, ale i dospělým, byla charakteristická
originální imaginací plnou slovních hříček a inteligentního
humoru. V roce 2017 obdržel cenu za celoživotní přínos
sedmé městské části.

Většina ze sedmi základních škol v Praze 7 byla navrhována každodenním provozu vystaveno, by měly být použité
na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy bylo normální,
že učitel trestal děti při výuce rákoskou, a kdy se aktivita
dětí v hodinách omezovala na sezení a pasivní přijímání
a memorování informací. Nejmladší školní budova vznikla
bezmála před sto lety. Všechny školní budovy slouží výuce
dodnes, ačkoliv už máme od školní docházky zcela jiná
očekávání.
V dnešním pojetí by měl být učitel spíše průvodce
vzděláváním, který se snaží k dětem přistupovat
individuálně a umožnit každému dítěti, aby se rozvíjelo
podle svých schopností, aby dostávalo šanci objevovat
všechny své talenty, aby se učilo vnímat vzdělávání jako
součást svého života, která se může odehrávat kdykoli
a kdekoli, nejen ve třídě v době od 8 do 13 hodin. Nové
metody výuky vedou od zažitého schématu, kdy v hodině
vyučuje jeden učitel. Standardní součástí vyučování jsou
asistenti pedagoga a často i další učitel. Uspořádání třídy
podle vzoru „tabule – katedra na stupínku – žáci v lavicích
za sebou“ se jeví jako překonané. A prostředí školy se
může stát inspirací pro učitele i děti a vést je k využívání
nejrůznějších metod vzdělávání, a to nejen ve třídách, ale
i v dalších prostorách školy, na chodbách, schodištích, na
zahradě, na střeše, kdekoli... Budova sama se může stát
učební pomůckou.
Ale ani současné představy o pedagogických metodách
nejsou konečné, vývoj bude pokračovat dále a dnes
navrhovaná budova bude sloužit ke vzdělávání velmi
pravděpodobně i ve 22. století. To neznamená, že od
návrhu školy čekáme futuristické vize a prognostické
úvahy, ale pouze to, že ačkoliv funkční uspořádání musí
odpovídat dnešním požadavkům a budova má mít
soudobý architektonický výraz, je potřeba při navrhování
neopomenout evoluci vzdělávacích procesů a tento vývoj
ve škole umožnit.
Uzavření škol během epidemie covid19 nám ukázalo,
že ačkoliv se děti dokáží vzdělávat i mimo školní
budovu, nezastupitelnou roli v komplexním sociálním,
a dovednostním rozvoji dětí hraje právě společný pobyt ve
školní budově. Uvědomili jsme si s větší intenzitou, že škola
není jen prostor pro předání vědomostí, které probíhá ve
vyučovacích hodinách, ale význam školy – neméně důležitý,
spočívá i v tom, jakým způsobem mohou děti trávit ve
škole čas, kdy se právě neučí. Prostředí, které dává pocit
bezpečí a zároveň nabízí možnosti odpočinku, příležitosti
pro setkávání, prostor pro společnou hru, sport, i klidné
posezení s knížkou či místo pro chvíli klidného spočinutí
atd. je proto stejně důležitý jako prostředí podporující
vzdělávání.
Architektura budovy i design vnitřních prostor bezpochyby
ovlivňují to, jak se pedagogové i žáci ve škole cítí a jakým
způsobem ji využívají. Ideální architektonický návrh by
měl být esteticky dostatečně sebevědomý, aby si zachoval
výraz a kvalitu a současně umožnil uživatelům školy drobné
designové intervence např. v podobě vlastní výzdoby tříd
dětmi nebo v přirozené potřebě pedagogů „zabydlet se“
v pracovním prostředí. Vzhledem k extrémně vysokému
a rychlému opotřebení, kterému je prostředí školy při
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materiály a detaily zvažovány i z pohledu jejich životnosti,
odolnosti a způsobu stárnutí.
Stavíme novou školu Prahy 7 po více než sto letech
a hledáme návrh budovy, který bude podle dnešních
měřítek plně funkční, ekonomicky odůvodněný, a to nejen
z hlediska nákladů na výstavbu, ale i na provoz a údržbu,
hovořící architektonickým jazykem srozumitelným
v kontextu naší čtvrti.
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2 POROTA
2.1

2.2

ČLENOVÉ POROTY - ZÁVISLÍ

ČLENOVÉ POROTY – NEZÁVISLÍ

JAN ČIŽINSKÝ

ILHAM LARAQUI

Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii
a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu
a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF
UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře.
Spoluorganizoval úspěšné referendum proti výstavbě
předražené radnice v Praze 7, následně vyhrál volby. Nyní
je starostou městské části Praha 7 s kompetencí finance,
investice ve školství, ad.

Francouzská architekta, která realizuje stavby výhradně
z architektonických soutěží. Mezi její realizace patří
Komunitní dům v Saint-Ouen z roku 2010 a Kulturní a
komunitní centrum Chaville z roku 2015. Je aktivní v pařížské
komoře architektů, kde aktivně propaguje a sleduje kvalitu
výstupů z veřejných architektonických soutěží.

GAOFEI TAN
Je architekt praktikující v Číně a Belgii, kde od roku 2015
vede spolu se svým kolegou Chenem architektonické studio
ACT. Ve své praxi propojuji zkušeností z východu a vysokou
úroveň belgické architektury. Drží se měřítka menších
staveb. V soutěži na základní školu Dolní Měcholupy
obdrželi mimořádnou odměnu za výjimečně příjemné
proporce, lidské měřítko a čitelnou struktur soutěžního
návrhu.

LENKA BURGEROVÁ
Architektka a historička. Nyní pracuje především jako radní
Prahy 7, několik málo hodin týdně věnuji výuce vývoje
urbanismu a dalších urbanistických témat na FF UJEP
v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze. Podílí
se na několika neziskových projektech, které se věnují
propagaci a záchraně architektonického a uměleckého
dědictví, je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA.
Je místostarostkou městské části Praha 7 s kompetencí
územní rozvoj, ad.

ZDENĚK CHMEL
Vystudoval architekturu na brněnské FA VUT a Berner
Fachhochschule ve Švýcarsku. Po stáži v architektonickém
ateliéru Herzog de Meuron v roce 2016 založil s dvěma
partnery architektonické studio Malý Chmel, jehož první
realizací je několikrát oceněná přístavba nové školy v
Nezamyslicích. V posledním roce vyhráli nebo byli oceněni
v mnoha soutěžích, jako např. Bytové domy 4 Dvory v
Českých Budějovicích nebo Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v
Červeném Kostelci.

HANA ŠIŠKOVÁ
Vystudovala hru na klavír a muzikologii, část studií
absolvovala v zahraničí. Působí jako překladatelka
a lektorka angličtiny a hry na klavír. Je spoluzakladatelkou
a předsedkyní Spolku Korunka při ZŠ Korunovační.
Dlouhodobě se zabývá problematikou základního
vzdělávání, a to zejména vzděláváním v jazykové oblasti
a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nyní je radní městské části Praha 7 s kompetencí vzdělávání,
školství, ad.

MARTIN RUSINA
Absolvent FA ČVUT a Školu architektury na AVU v Praze. Od
roku 2013 vede spolu s Martinem Freiem architektonické
studio Rusina Frei Architekti, se kterým realizovali stavby a
veřejná prostranství mnoha měřítek. V posledních letech
jsou také úspěšní v mnoha architektonických soutěžích.
Mimo jiné vyhráli soutěž o rekonstrukci a přístavbu ZŠ v
Praze-Písnici.
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2.3

2.4

ČLENOVÉ POROTY-ZÁVISLÍ-

ČLENOVÉ POROTYNEZÁVISLÍ-NÁHRADNÍCI

NÁHRADNÍCI
PAVEL ZELENKA

LENKA MILEROVÁ

Na konci studia 1. LF UK zběhl ke grafickému designu a
založil grafické studio Marvil; vedl projekty rebrandingu
společností ČEZ, VZP, Lesy ČR, PPF, SŽDC, CzechTourism,
TON. Pět let přednášel na UMPRUM nauku o tvorbě
značek, deset let byl editorem odborného mezinárodního
časopisu Typo, dva roky byl členem grémia mezinárodní
typografické asociace ATypI. Pomáhal organizátorům
místního referenda v Praze 7. Je místostarosta MČ Prahy 7
s kompetencí strategické projekty, veřejné zakázky, ad. Je
zastupitel MHMP.

Studovala architekturu na Fakultě stavební, Fakultě
architektury a urbanismu na ČVUT a následně i architekturu
na Akademii výtvarných umění v Praze. Po stážích v několika
ateliérech po celém světě si v roce 2018 založila vlastní
praxi. Je aktivní účastnicí různých architektonických soutěží.
Zkušenosti hodnocení a komentování architektonických
návrhů sbírá při svém působení pomocné vedoucí ateliéru
Císler-Milerová na ČVUT.

PETR BUREŠ
V roce 2017 dokončil studium architektury na pražské
UMPRUM, během kterého absolvoval stáž v Londýně a
v ateliéru sochařství. V roce 2020 si založil vlastní praxi,
ve které se věnuje návrhům rodinných domů a občanské
vybavenosti. Do poroty byl vybrán jako autor ekonomicky i
architektonicky nadstandardního návrhu základní školy do
Dolních Měcholup.

ONDŘEJ SYNEK
V roce 2011 vystudoval Školu architektury u profesora
Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze a
následně spoluzaložil architektonický ateliér re: architekti,
ve kterém dodnes působí. V letech 2011-2017 vedl spolu
s Michalem Kuzemenským na FA ČVUT ateliér architektury
a urbanismu. Je členem Komise rozvoje urbanismu,
architektury a veřejného prostoru Rady MČ Praha 7.

8

9

3 LOKALITA

4 SOUVISEJÍCÍ
PROJEKTY

Předmětem soutěže je návrh nové základní školy včetně
venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší
a cyklisty (případně nezbytné zásobování).
Pro výstavbu školy jsou určeny pozemky parc. č. 525/1;
526; 525/9; 528/5; 528/6; 531/10; 532; 2297/14, k.ú.
Holešovice o celkové rozloze 4172 m2. Pozemky leží na
jihovýchodním nároží ulice Jankovcova a bývalé ulice
Přádelní a jsou součástí nově se rozvíjejícího bloku. Celý
tento blok je pozůstatkem původní zástavby starých
Holešovic a na rozdíl od svého okolí nebyl v posledním
století výrazně přestavěn. Prošel ale divokým vývojem
územních změn a soudních sporů, což je hlavním důvodem
dosavadní stagnace. Současná regulace využití daná
územním plánem je výsledkem několikaletých jednání
o spravedlivém a zodpovědném využití území.
K řešenému území přiléhá pozemek parc. č. 536/5, který je
určen pro obnovu ulice Přádelní. Ulice Přádelní historicky
propojovala ulici Jankovcova s ulicí Varhulíkové a součástí
návrhu by měla být obnova této uličky pro pěší a cyklisty
jako přímá cesta k parku U Vody, případně pro nezbytné
zásobování nové ZŠ.

Širší okolí prochází postupnou transformací z průmyslových
a skladových areálů na bytové a administrativní objekty.
Tomu odpovídá i v současné době neutěšený stav okolních
veřejných prostranství, které město postupně upravuje.

4.1

Řešená lokalita v rámci Prahy

4.3

JANKOVCOVA

Jedná se především o ulici Jankovcova, kde je aktuálně
zpracovávána DÚR na celkovou rekonstrukci ulice včetně
nových chodníků a stromořadí. Tato dokumentace
navrhuje přesun autobusové zastávky před novou ZŠ
a zbudování přechodu navazujícího na bývalou (a budoucí)
ulici Přádelní.
Harmonogram rekonstrukce ulice Jankovcova se téměř
shoduje s předpokládaným harmonogramem výstavby
školy. Úkolem soutěže tak bude i koordinace předprostoru
školy s plánovanou úpravou ulice, například takové, aby
poskytly dostatečný a odpovídající předprostor hlavnímu
vstupu do školy, případně umožnily vjezd zásobovacím
vozidlům. Je doporučeno navržený stav úprav v co největší
míře akceptovat a jen v dobře odůvodněných případech
navrhnout změny.

4.2

SKLAD ZTRÁT A NÁLEZŮ

V těsné blízkosti plánované školy je realizován záměr
rekonstrukce stávajícího objektu při ulici Varhulíkové,
který je v majetku města a v jehož prostorech by měla být
v tomto roce otevřena mateřská školka, sociální zázemí
parku a sklad ztrát a nálezů hl. m. Prahy.

LEGENDA
ZÁMĚRY V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
EXISTUJÍCÍ BUDOVY

PARK U VODY

KRESBA POVRCHŮ

Dalším významným projektem v blízkosti řešených
pozemků je revitalizace nábřežního parku, na jehož
podobu byla v roce 2020 vyhlášena architektonická soutěž
a nyní probíhá fáze zpracování dokumentace pro sloučené
územní a stavební povolení. Realizace a dokončení projektu
je plánované na rok 2024.

VLTAVA
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
PLÁNOVANÉ DEMOLICE
PLÁNOVAN REKONSTRUKCE BUDOV
PLÁNOVANÁ ÚPRAVA PARKU
PLÁNOVANÁ REKOSTRUKCE SILNICE

Řešená lokalita v rámci Holešovic

4.2

4.3

4.1

Řešené území
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Schéma – řešené území a okolní projekty
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5 HISTORIE
Historický vývoj lokality je ovlivněn hlavně blízkostí
řeky, Vltavského meandru často zasaženého záplavami.
Jednalo se o holé zátopové místo (odtud i jeden z výkladu
názvu Holešovice). Území bylo využíváno především jako
zemědělská a rybářská oblast a to až do 19. století. Původní,
dnes již neexistující, staré Holešovice se nacházely západně
od tohoto území.

5.1

ZÁKLADNÍ PARCELACE

Nejstarší období, ze kterých se příliš nezachovalo, měla
významný vliv na formování stávající podoby města
z hlediska cest, parcelace i pozice některých objektů. Např.
současná ulice Jankovcova byla typickou pobřežní cestou
podél řeky. Dlouhé traťové plužiny polí rozkládajících
se v ohybu řeky, zachycené stabilním katastrem z roku
1840, odkazují na kolonizaci vrcholného středověku, která
zvrátila dosavadní hospodaření vyznačující se úsekovými
plužinami, které se nacházely v těsné blízkosti původního Holešovice podle císařských otisků (1824-43)
jádra vsi.
Tato vrstva paměti posledního historického reliktu původní
zástavby a parcelace v oblasti Holešovic představuje
cennou hodnotu, která zůstala navzdory rychlému rozvoji
území ve 20. století uchována.

5.2

území stále patrné.
Okolní zástavba se dále rozšiřovala a v řešeném území
přibývaly různé dílenské a skladovací objekty. Díky stavbě
rozsáhlé sítě železničních vleček se významně zlepšilo
propojení Holešovic s okolím. Postaveny byly velké
průmyslové objekty i bydlení pro dělníky. V roce 1924
byl zpracován první návrh celkového regulačního plánu
Prahy, ve kterém se v území vymezily bloky, potvrdila se
dominantní role Jankovcovy ulice a byla navržena nová
ulice podél břehu Vltavy. Nový průběh ulice Varhulíkové
(v minulosti Přívozní) nakonec nebyl realizován.
Ve druhé polovině 20. století již byla většina území
zastavěna. V blízkém okolí se nacházelo velké množství
halových objektů, dílen a skladů. Na východ od řešeného
území, v ulici Jankovcova byl postaven sousední
administrativní objekt OSEVA. Na západ od území v ulici
U vody byly postaveny bytové domy. Koncem století byla
oblast téměř úplně zastavěna převážně nízkopodlažní
zástavbou s výjimkou továrních a administrativních budov
a šestipodlažních bytových domů v sousedním bloku.

5.3

Průmyslový rozvoj holešovic

POVODEŇ

V roce 2002 zasáhla Prahu velká povodeň, která značně
narušila statiku mnoha starších budov. Velké množství z nich
již v té době nebylo využíváno. Velká část nízkopodlažní
zástavby byla proto zbořena. Po povodni byla vybudována
protipovodňová zeď a na sousední parcele při ulici
Varhulíkové proběhla výstavba bytových domů.

PRŮMYSLOVÁ ČTVRŤ

Postupně se zde začínají objevovat menší hospodářské
budovy. Později, po rozšíření železnice a stavbě Negrelliho
viaduktu, uvedeného do provozu v roce 1850, se zástavba
v širším okolí poměrně rychle rozrůstá. Holešovice se stávají
jedním z nejvýznamnějších průmyslových předměstí Prahy.
V rámci řešeného území se však mnoho nemění, nacházejí
se zde pouze tři zemědělské usedlosti, konec tehdejší ulice
Palackého – této „high street“ starých Holešovic, které
se postupně přizpůsobují lokalitě a vznikají zde menší
strojírenské dílny.
Na přelomu 19. a 20. století se na břehu Vltavy naproti Libni
buduje přístav a např. i nedaleká Mahlerovou přádelna,
která dala název zaniklé ulici Přádelní a která bude v rámci
záměru obnovena.
Zřízení Holešovického vodního přístavu vyžadovalo
napojení na železniční síť, která byla vybudována začátkem
20. století. Z nádraží Holešovice vycházela železniční
vlečka, která procházela ulicí Jankovcova směrem do
přístavu. Tato vlečka byla určena zejména pro nákladní
dopravu z holešovického přístavu a napojeno na ní
bylo také množství vleček jednotlivých průmyslových
a potravinářských závodů jako např. podniků Pergamentka,
Hutní odbytová základna, Správa spojů, SUPRO, Pražské
pekárny a mlýny a Čisticí stanice osiv. V roce 1986 byla
vybudována spojovací trať Holešovického přístavu do
nového holešovického nádraží, z toho důvodu přestala
být vlečka využívána. Úsek vlečky přecházející přes ulici
Argentinská byl zalit asfaltem, část vlečky zmizela pod
povrchem přilehlého chodníku. Koncem 20. století došlo
k odstranění úseku podél Jankovcovy ulici mezi ulicemi
Plynární a Argentinskou a úseku od Argentinské ulice do
ulice Jankovcova. Pozůstatky této vlečky jsou v řešeném

Mahlerova přádelna

Povodeň z roku 2002 měla velký význam na dění týkající
se rozvoje území z hlediska územního plánování. Blok byl
tvořen zastavitelnou plochou smíšené funkce ve východní
části bloku a parkovou plochou při ulici U Vody. V roce
2004 byla celá plocha změněna na funkci parkovou, aby
byl v tomto místě umožněn rozliv vod v případě povodní.
S vybudováním protipovodňové ochrany hl. m. Prahy
přestal být tento požadavek nezbytný a na soukromých
pozemcích při ulici U Vody došlo k změně územního plánu
na plochu zastavitelnou. Výsledkem tak byl naprostý
protiklad původní podoby ÚP zamýšlený jejími autory, kdy
plochy zastavěné se staly nezastavitelnými a naopak plochy
nezastavěné se staly zastavitelnými.

5.4

Holešovice při povodni v roce 2002

SOUČASNOST

Po těchto změnách následoval komplikovaný proces
snahy o zástavbu tohoto bloku, který vyústil ve změnu
územního plánu iniciovanou městskou částí, která měla za
cíl napravit stav tohoto bloku tak, aby respektoval stávající
budovy a nezastavitelnou parkovou plochu zajišťující
dostatečné vsakovací poměry, rozdělil ji rovnocenně vůči
všem vlastníkům v území a bylo možné vytvořit zástavbu
charakteru a kapacit odpovídající místnímu charakteru.

Železniční vlečka v ul. Jankovcova
12

Dané využití území podle platného územního plánu
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6 REGULACE A LIMITY
ÚZEMNÍ PLÁN

6.4

Po změně č. 3341 územního plánu hl. města Prahy z roku
2018 leží řešené území většinou své rozlohy na ploše
s funkčním využitím VV - veřejná vybavenost, která ve
shodě se záměrem určuje jako hlavní typ využití: „Plochy
sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení
města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví
a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný
bezpečnostní systém.“ Část řešeného území leží v ploše
ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy. Na této ploše
je možné uvažovat např. sportovní hřiště či nekrytou
venkovní učebnu, které budou v určitých časech přístupné
veřejnosti.
Předmětem soutěže je výstavba školy. Žádné další objekty
se k umístění na pozemek neuvažují.
Územní plán území určuje jako záplavovou oblast, která
klade zvláštní konstrukční nároky na stavbu (více informací
v podkapitole Protipovodňová ochrana).

Pozemek se nachází v záplavovém území vodního toku Vltava
stanoveném Magistrátem hl. m. Prahy, v kategorii chráněná
městem, tedy na chráněné straně linie protipovodňové
ochrany hl. m. Prahy. Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy
představuje pouze technická opatření, které nezaručuje
100% ochranu před zaplavením chráněných ploch. Může
docházet k průsakům do chráněného území a v důsledku
toho například k přerušení dodávek elektrické energie,
tak jak tomu nastalo při povodních v roce 2013. Zároveň
v průběhu průtoku povodně dochází k zvyšování spodní
hladiny vody, která přímo úměrně odpovídá hladině řeky.
V souladu s povodňovým plánem městské části Praha 7
je třeba počítat v případě rostoucí tendence průtoků se
zahájením postupné evakuace dolní části Holešovic, a to již
od průtoku 3500 m2/s ve Vltavě.
Je vhodné již v této fázi mít tato rizika na paměti, např. pro
úvahu nad zakládání stavby, tak při volbě způsobu využití
plánovaného prvního podzemního podlaží. Tato rizika
budou v rámci stavby řešena konstrukčními úpravami.

6.1

METROPOLITNÍ PLÁN

Podle metropolitního plánu spadá řešené území do
plochy 027/ Holešovice – plochu s definovaným obytným
způsobem využití a typem struktury blokové. Cílem
navržených regulativů je: „... zachování prostorového
uspořádání, v prolukách a transformačních plochách
doplňování zástavby, rozvíjení prostupnosti podél Vltavy,
...“. Řešené území navíc spadá do transformačního území
411/027/2024.

6.2

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Územní plán hl. m. prahy

MĚSTSKÝ BLOK

I když územní plán nedefinuje žádné další regulace
pozemku, s odkazem na zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a nařízení č.
11/2016 hl. m. Prahy- Pražské stavební předpisy, je lokalita
řešeného území definována jako lokalita blokové výstavby,
kde je stanovení uliční čáry a výšky objektu doporučené
podle převažujícího charakteru okolní výstavby. Toto
pravidlo bude optimálně při navrhování školy dodrženo.

6.3

GEOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ

První etapa inženýrsko-geologický průzkumu určila, že
podloží v řešeném území: „...v rozsahu 0-6,5 m je málo
únosná zemina, kterou bude potřeba v dalších etapách
důkladně analyzovat. V rozsahu 6,5-9,5m se nachází vrstvy
štěrku a písku, které jsou dosti únosné. Následuje asi 1,0 m
zvětralé horniny. Skalní podloží bylo zjištěno v hloubce
10,5 m.“
Z ekonomické analýzy následně vyplynulo, že
nejvýhodnějším způsobem bude realizovat 1PP po celé
ploše stavby, které bude podepřeno piloty vetknutými do
skalního podloží. Toto řešení je doporučeno respektovat.

Metropolitní plán
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7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Řešené území se rozkládá na ploše 4172 m2, přičemž HPP
programu se odhaduje cca na 12 000 m2. Na pozemku
v jeho zastavitelné i nezastavitelné části, by měl být
ponechán dostatečný volný prostor pro venkovní třídu,
volejbalové hřiště a školní zahradu.
Výška objektu musí být navržena tak, aby vyhověla
hygienickým a bezpečnostním normám a odpovídala
předpokládané urbanistické struktuře území – blokové
výstavbě. Doporučená výška objektu je 4NP a 1PP, v dobře
odůvodněných případech může být výška objektu vyšší
nebo nižší, maximálně by ale měla dosahovat 6NP.
Vzhledem k okolním stavbám a plánům jsou doporučeny
následující regulace:

»

3/ severní stranu fasády uvažovat jako směřující
do parku;

»

4/ východní hranu odstoupit od hrany pozemku
min. 3 m.

ZP

A

2/ ze západní strany objektu umístit štítovou stěnu;

R KU

STĚ N

»

HŘIŠTĚ

O PA

O VÁ

1/ dodržet uliční čáru z jižní a východní strany 		
pozemku;

DA D

ŠTÍT

»

FA S Á

plocha pozemku					

4172m2

zastavitelná plocha pozemku			
» plocha VV – veřejného vybavení

3662m

2

nezastavitelná plocha pozemku		
» plocha ZP – parků, historických zahrad a hřbitovů

510m

2
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PROGRAM
odhad HPP				

12 000 m2

min. požadované venkovní plochy		

1200 m2
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Holešovice – ul. Poupětova

Holešovice – ul. U Uranie

Pohled na parcelu – současný stav z jihu

Pohled na parcelu – současný stav z jihu

Holešovice – ul. Dělnická

Holešovice – pohled z parcely k řece, budoucí park U Vody

Pohled na hranu parcelz s objektem Oseva

Pohled na parcelu – současný stav ze severu

Holešovice – ul. Jankovcova pokračování na východ

Holešovice – ul. Jankovacova pokračování na západ

Pohled z pracely na sklad ztrát a nálezů

Pohled z ul. Přádelní na protipovodňové zábrany

18
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8 PROGRAM
8.1

V budově školy se potkává několik provozů, jejichž vzájemný
soulad musí být v návrhu jasně patrný. Dané řešení má být
přehledné a co nejjednodušší tak, aby umožňovalo snadnou
orientaci v budově a zároveň zaručovalo dostatečnou
bezpečnost žáků i učitelů.

8.1.1

požadovaný prostor sloučený s jiným
programem

možné rozšíření programu

recepce
10 m 2

kontrolovaná část

50 m 2

50 m 2

přezouvací zóna
(přihrádky v lavičkách – zhruba 8x7,5 m2

SAMOSTATNĚ ODDĚLENÉ VSTUPY

Hlavní vstup je doporučeno umístit z ul. Jankovcova nebo
Přádelní. V blízkosti vstupu bude navržena dostatečná
kapacita parkování pro kola a koloběžky.
V interiéru by měl být hlavní vstup do školy prostorný
a atmosférou odpovídající své významnosti. Bude navržen
s důrazem na zachování bezpečnosti, ale i komfortu všech
jeho uživatelů. Vstupní hala bude provozně rozdělena na
veřejně přístupnou – prostor pro čekání rodičů s možností
sezení a část kontrolovanou – prostor přístupný pouze
žákům a zaměstnancům školy. V kontrolované části budou
umístěny nízké botníky, které mohou být součástí laviček.
Šatny se skříňkami byly z programu kvůli bezpečnosti
a minimalizaci rizika šikany vypuštěny a jejich návrh není
v rámci vstupu doporučen.
Na pomezí veřejně přístupné a kontrolované zóny bude pro
bezpečnost objektu umístěn prostor plnící funkci recepce.
Zde budou navrženy také bezpečnostní turnikety, a to
optimálně tak, aby mohli být v době normálního provozu
volně prostupné a neomezovaly pohyb u vstupu.
Vstup pro zásobování jako místo pro vjezd dodávky
se školními potřebami nebo potravinami, který by měl
být umístěn v blízkosti kuchyně. Vjezd pro zásobování je
doporučen umístit z ul. Jankovcova nebo Přádelní.

8.1.2

veřejná část

135m

2

Hlavní vstup

venkovní prostor
pro zásobování

Vstup pro zásobování
v ý vo
ex te z jídel
r
odb ním
ěrat
elům

požadovaný prostor

VSTUPY DO ŠKOLY

šk
o la

Cílem soutěže je nalézt nejlepší a při vysoké prostorové
i funkční kvalitě nejekonomičtější možný návrh řešení
nové základní školy o kapacitě 2 × 9 tříd se zajištěním
možnosti výuky pro dvě přípravné třídy. Vzhledem
k velikosti pozemku situovaného v kompaktní blokové
zástavbě bude hlavním úkolem soutěžících nalézt
optimální umístění objektu a dispoziční řešení školy,
které i přes omezené prostorové možnosti dovolí
svou variabilitou a polyfunkčností vytvořit komfortní
prostor pro žáky i učitele a zároveň bude otevřené
k využití prostor školy i pro zájmové aktivity veřejnosti
v odpoledních hodinách. Důraz při hodnocení návrhu
bude kladen i na propojení vnitřních prostor školy
s venkovním prostředím, případně do přilehlého parku.
Ohled bude brán i na schopnost soutěžících navrhnout
školní budovu tak, aby vzdělávání nejen umožňovala,
ale pomocí zviditelnění určitých prvků např. technické
infrastruktury objektu, sama vzdělávala. Veškeré
prostory pro žáky i učitele musí být bezbariérové.
Nad rámec platné legislativy ČR, zejména vyhlášky
410/2005 Sb. požadujeme následující rozšíření
programu:

8.5.2
Jídelna / Aula

DOPORUČENÉ VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ 		
ODDĚLENÍ VSTUPŮ

iš
ov
8.7 ort
Sp

Vstup pro veřejnost, která by měla mít v odpoledních
a večerních hodinách zajištěný samostatný vstup do
tělocvičny, na hřiště a do jídelny. Spolu se sportovním
zázemím by měly být oddělitelné i šatny a dostatečné
sociální zázemí. Dostatečné sociální zázemí i zázemí pro
catering by mělo být oddělitelné i v případě pronájmu
jídelny.
V rámci školy musí být zajištěn dostatečný počet únikových
východů.
Vstup pro školníka, který je osobou trvale žijící v areálu
školy. Jeho byt by měl být samostatně přístupný tak, aby
umožnil samostatné nehlídané užívání a aby se mohl
zbytek školy v případě nutnosti zabezpečit samostatným
bezpečnostním systémem.
Vstup k samostatným družinovým učebnám/učebnám
pro přípravné třídy, které budou fungovat mimo běžný
provoz školy, a to v ranních, odpoledních a večerních
hodinách.

/ aula
jídelna
vnější nebo vnitřní
vstup pro veřejnost

tě

sport

Vstup pro veřejnost

8.8.2
Školník

vnější nebo vnitřní vstup
pro školníka

Vstup školníka

8.3.3
Přípravné třídy
a družina

vnější nebo vnitřní vstup k
„družině“

Vstup k družinov ým učebnám
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Kmenové učebny

»

Učebny pro přípravné třídy/školní družina (učebny
sloužící v ranních a odpoledních hodinách jako družiny
a v době výuky pro přípravné třídy, viz str.)

»

Odborné učebny

»

Venkovní učebnu

Kmenová učebna definuje základní modul. Další prostory
jsou definovány jako zlomky tohoto základního modulu.
Modul byl definován kvůli požadavku na univerzalitu
dispozičního řešení celého objektu školy, které by
v průběhu užívání budovy školy umožňovalo snadné dělení
či spojování prostor a tedy i univerzální využití místností.
Z dosavadní zkušenosti zadavatele vyplývá, že plocha
základní kmenové učebny, tedy i plocha modulu, je pro
účely této soutěže o návrh optimálně 72m2. Modul i jeho
plocha slouží v této soutěži o návrh, kromě vyjádření
základní myšlenky univerzality, především jako pomůcka
k snadnému pochopení programu. Modul nemá sloužit
jako tvarové a prostorové omezení formy návrhů, naopak je
kreativní práce s modulovostí (při zachování ekonomického
řešení stavby) v návrzích vítána.
1 modul

1/2 modul

VII.A

VIII.A

IX.A

VI.B

VII.B

VIII.B

IX.B

I.A

II.A

III.A

IV.A

V.A

I.B

II.B

III.B

IV.B

V.B

8.3.1

Kmenové učebny

I.A

II.A

III.A

IV.A

V.A

I.B

II.B

III.B

IV.B

V.B

8.3.2

1/4 modul

Učebny pro přípravné třídy / školní družina

F

CH

B

VV

HV

dílna
kuchyňka

1 modul

1/2 modul

1 modul

1/4 modul

jazykové učebny

= cca 72m2

1/2 modulu = cca 36m2
1/4 modulu = cca 18m2
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8.3.3

Odborné učebny

8.10

Venkovní učebna

1/4 modul

1 modul
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družinové třídy

»

VI.A

2. stupeň

Ve škole požadujeme tyto typy prostor, ve kterých probíhá
výuka:

1. stupeň /

Chodby jsou důležitým tématem nové základní školy.
Nová škola bude disponovat přiměřeně velkými učebnami
(viz Kmenové učebny a odborné učebny) a prostornými
pobytovými chodbami, které žákům i učitelům umožní
trávit zde čas během výuky i během volna. Chodby budou
navrženy jako pobytové s vybavením a prostorem pro
vzdělávací i volnočasové aktivity žáků. Měly by vytvořit
přehledné prostory pro neformální setkávání žáků
i učitelů. Chodby budou nabízet různé typy sezení pro
setkání a odpočinek, čtení, hraní deskových a jiných her,
i místa pro aktivní odpočinek (s fotbálkem apod.) . Součástí
chodeb by měly být uzamykatelné skříňky na oděvy pro
všechny žáky optimálně v návaznosti na každou kmenovou
učebnu. I při těchto požadavcích je vždy nezbytné dodržet
legislativní rámec např. z hlediska požární ochrany. Chodby
budou univerzálním prostředím, které poskytne prostor
bezpečnému pobytu, odpočinku i kreativnímu využití.
Jejich konkrétní řešení – dispozice i konstrukční detaily,
by mělo výše zmíněné požadavky v co největším míře
reflektovat.

PROSTORY PRO VÝUKU

družinové třídy
navežené v
rámci 1. stupně

8.3

přírodovědné
učebny

CHODBY

1/2 modul

8.2

8.3.1

KMENOVÉ UČEBNY

8.3.3 ŠKOLNÍ DRUŽINA /

Předpokládaná kapacita školy je 2×9 kmenových učeben –
deset učeben pro první stupeň a osm učeben pro druhý
stupeň. Optimální rozměr kmenové učebny pro třicet žáků
je 1 modul. Je důležité, aby konkrétní dispoziční řešení
učeben vyhovělo více druhům uspořádání lavic, např.
sezení v lavicích pro dva (uspořádání dvojlavic do 2-3 řad),
sezení v lavicích pro jednoho (uspořádání jednolavic do 3-4
řad), sezení v kruhu, ad. Prostor kmenové učebny prvního
stupně by měl být nekonstrukčně dělený na část výukovou
s lavicemi a část odpočinkovou s kobercem, zohledněno by
mělo být využití kmenových učeben 1.stupně pro potřeby
družiny (viz podkapitola 8.3.2). V prostoru kmenových
učeben by měly být menší úložní prostory na učební
pomůcky a další vybavení pro každého žáka. Šatní skříňky
žáků by měly být umístěny v prostoru chodeb přilehlých
ke kmenovým učebnám, ideálně v jejich bezprostřední
blízkosti. V návaznosti na třídy pro 1. stupeň bude umístěn
jeden sklad pomůcek o velikosti minimálně ¼ modulu.
Deset kmenových učeben prvního stupně bude navrženo
tak, že budou dovolovat využití jako družinové učebny.
Tyto učebny by se tak měly nacházet blízko vstupu,
optimálně v nižších podlažích. Tyto učebny budou navrženy
i s veškerým nezbytným zázemím pro družinu, zejména
s větším množstvím úložných prostor a pracovním místem
pro vychovatelku.

IX IX. A
72 m 2

VI VIII. A

Kromě již uvedených deseti kmenových učeben prvního
stupně sloužících v odpoledních hodinách jako družina
budou v objektu školy umístěny ještě čtyři samostatné
učebny družiny – jedna o velikosti 1 modulu a tři o velikosti
½ modulu. Tyto samostatné družinové učebny budou
primárně určeny pro ranní a odpolední družinu. Samostatné
družinové učebny by měly mít vlastní samostatný vchod
a možnost propojení s venkovním prostorem.
V době vyučování, kdy jsou samostatné učebny družiny
nevyužívané, budou minimálně dvě z učeben o velikosti ½
modulu využívány pro výuku přípravné třídy, to je nutné
zohlednit ve vybavení - tabule, větší nárok na úložné
prostory.
Dvě z těchto učeben o velikosti ½ modulu mohou být
spojitelné a využitelné též jako jeden prostor.

72 m 2

VIII. B

72 m 2

VI VI I. A

72 m 2

VI I. B

72 m 2

VI VI. A
72 m

UČEBNY PRO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

IX . B

72 m 2

VI . B
2

72 m 2

36 m 2 36 m 2

přípřavné třídy
(d vě tř íd y o veli kos ti 1 /2 m o dulu,
s l u č i te l n é d o j e d n é t ř í d y)

36 m 2

72 m 2

samostatné třídy družiny

2. stupeň
(6 . - 9. tř ída)
V.

V. A
72 m

IV

V. B
2

IV . A
72 m
II

V.

72 m

III.A

IV

72 m 2

.A
72 m

III. B

72 m 2

V. B

72 m 2

IV . B
2

A

IV . B
2

I.A

72 m 2

72 m

II

72 m

72 m 2

III. B
2

72 m 2

2

II.

II.A
72 m

I.

II. B
2

I. A

II.

72 m

2

72 m

2

72 m

A
I.

72 m

72 m 2

I. B
2

72 m 2

1. stupeň

1. stupeň

(1 . - 5 . t ř í d a )

(1 . - 5 . t ř í d a )

třídy mimo výuku sloužící jako družina

třídy mimo výuku sloužící jako družina

25 m 2

sklad pomůcek pro 1. stupeň

24

II. B

72 m 2

I. B
2

A

25

8.4

8.3.2 ODBORNÉ UČEBNY
Samostatně budou v rámci dispozice školy řešeny tyto
učebny:
Tři přírodovědné učebny – přírodopis, chemie, fyzika.
Uspořádání a vybavení učeben musí být navrženo
s důrazem na snadnou údržbu a provoz (odtokový žlab,
digestoř, rozvod vody a plynu). Každá z učeben bude
mít rozměr 1 modul a bude přímo navazovat na sklad
o rozměru 1/4 modulu .
Učebna výtvarné výchovy v rámci které bude vymezen
větší prostor s několika umyvadly pro umývání rukou
a pomůcek. Učebna bude navržena o velikosti 1 modulu
a bude navazovat na sklad o velikosti 1/4 modulu.
Hudební učebna vyžaduje zvláštní důraz na akustickou
izolaci. Učebna bude navržena o velikosti 1 modulu a bude
navazovat na sklad o velikosti 1/4 modulu.
Dílna je učebna se speciálními stoly/ponky a pomůckami.
Je preferováno její umístění v suterénu. Doporučená
velikost dílny je 1 modul, na který bude navazovat sklad
o velikosti 1/4 modulu. V bezprostřední blízkosti dílny může
být umístěn prostor pro keramickou pec.
Cvičná kuchyňka o kapacitě minimálně patnáct osob
a velikosti 1/2 modulu by měla být umístěna v blízkosti
jídelny a školní kuchyně tak, aby mohla být využívána i pro
potřeby cateringu v případě větších školních, i veřejných
akcí konaných v jídelně, která současně plní funkci auly.
Šest jazykových učeben bude navrženo jako půlené
učebny o velikosti 1/2 modulu. V odpoledních a večerních
hodinách, kdy ve třídách nebude probíhat výuka, se počítá
s využitím jazykových učeben k jednáním a schůzkám
učitelů. Tyto učebny by měly být rovnoměrně rozmístěny
po patrech budovy s kmenovými učebnami.

fyzika

chemie

72 m 2

18 m 2

18 m 2

V této základní škole budou prostory pro učitele řešeny
jako tři velké sdílené sborovny (optimálně umístěné vždy
jedna sborovna na patro, na kterém jsou kmenové učebny),
kde bude mít každý vyučující nebo asistent své pracovní
místo. Součástí každé sborovny bude malá kuchyňka, šatna
a administrativní zázemí s tiskárnou, kopírkou a dalším
vybavením (cca 1/2 modulu). Předpokládaná pracovní
plocha pro jednoho učitele ve sborovně je přibližně 10m2.
Rozloha může být v závislosti na konkrétním dispozičním
řešení upravena. Optimální plocha jedné sborovny je cca
2,5 modulu.
Šest jednacích místností bude poskytovat prostory pro
jednání (např. konzultace s rodiči a žáky) a klidovou zónu na
práci učitelů. Každá z jednacích místností bude mít rozlohu
1/4 modulu a předpokládá se umístění dvou jednacích
místností na jedno patro, na kterém jsou kmenové učebny.
Jednací místnosti mohou být umístěny uprostřed dispozice
v místech bez denního osvětlení.
Úsek vedení školy bude obsahovat kancelář ředitele
(1 osoba, ¼ modulu) v přímém propojení s kanceláří
zástupce ředitele (2 osoby, ¼ modulu), sekretariátem
(2 osoby, ¼ modulu), malou kuchyňkou (1/10 modulu)
a hovornou (kapacita 10 osob, ¼ modulu). Dále je třeba
navrhnout prostor pro ekonomický úsek se spisovnou
a archivem a administrativním zázemím (4 osoby,
½ modulu).
V blízkosti prostor pro zaměstnance by mělo být vždy
umístěno samostatné sociální zázemí.

biologie

72 m 2

72 m 2

18 m 2

přírodovědné učebny se sklady

18 m 2
72 m 2

učebna výtvarné výchovy

18 m 2
72 m 2

učebna hudební výchovy

18 m 2
72 m

PROSTORY PRO ZAMĚSTNANCE

2

200m 2

18 m 2

10 m 2

200m 2

18 m 2

10 m 2

10 m 2

200m 2

18 m 2

10 m 2

10 m 2
10 m 2

velké sdílené sborovny s kuchyňkou,
šatnou a administrativním zázemím
(t i s ká r n a , p a p í r n i c ké p o t ř e b y)

18 m 2

18 m 2

18 m 2

18 m 2

18 m 2

18 m 2

jednací místnosti
(bez nutnosti denního osvětlení)

18 m 2

18 m 2
36 m 2

dílna
18 m 2

18 m 2

10 m 2

úsek vedení školy
(kancelář ředitele, kancelář zástupce
ředitele, hovorna, sekretariát,
eko no mi ck ý úsek, ku chyňka)

36 m 2

cvičná kuchyňka
v přímé návaznosti na jídelnu / aulu

36 m 2

36 m 2

36 m 2

36 m 2

36 m 2

36 m 2

jazykové učebny
odpoledne využívané jako jednací místnosti

26

27

8.5

STRAVOVÁNÍ

8.6

8.5.1

GASTROPROVOZ

Pro odpolední pobyt žáků bude, kromě pobytových
chodeb, k dispozici knihovna se studovnou a školní klub,
který pro 2. stupeň nahrazuje školní družinu. Tyto místnosti
je vhodné situovat blízko sebe.
Knihovna se studovnou tvoří jednu místnost o velikosti
1 modulu, ve které je dostatek místa na police s knihami,
stolky se židlemi a další možnosti pohodlného sezení při
samostudiu.
Školní klub je univerzální prostor pro trávení volného
času s neformálním sezením, ale i místem pro přípravu
domácích úkolů a samostudium. Velikost školního klubu je
optimálně 1 modul.

Gastroprovoz, tj. kuchyně, sklady a zázemí zaměstnanců,
bude navržen pro kapacitu 1000 obědů denně v souladu
s technickými i hygienickými předpisy (čisté a špinavé cesty,
skladování, zásobování, manipulace s odpadem atd.).
Předpokládaná potřebná plocha kuchyně je cca 500 m2
( tj. cca 7 modulů) včetně skladovacích prostor a zázemí
pro osm zaměstnanců o rozloze cca 3 x 1/4 modul, v rámci
kterého by měla být realizována šatna, denní místnost
a sociální zázemí. V rámci gastroprovozu by mělo být řešeno
i ekologicky šetrné odpadové hospodářství školy a kuchyně,
včetně ekologického zpracování bioodpadů. Dispoziční
řešení by mělo umožňovat rozvoz jídel mimo budovu školy
osobním automobilem nebo malou dodávkou. V případě
umístění gastroprovozu jinde, než v 1NP je potřeba počítat
s umístěním nákladního výtahu.

vývoz jídel
externím odběratelům
500 m 2

kuchyně

PROSTORY PRO VOLNÝ ČAS

72 m 2

knihovna se studovnou

72 m 2

(1 0 0 0 o b ě d ů , i d e á l n ě 0 , 5 m 2 / o b ě d )

školní klub

8.5.2 JÍDELNA / AULA
Jídelna umožní stravování žáků a zaměstnanců školy ve
skupinách. Kapacita jídelny bude min. 200 míst, v ideálním
případě i s možností propojení na terasu. 600 jídel bude
vydáno v průběhu dvou hodin, optimálně ve třech vlnách.
Zbylých 400 jídel bude rozvezeno v termoportech externím
subjektům.
Prostor jídelny by měl kromě základní funkce stravování
žáků umožňovat funkci auly - tedy setkávání celé školy,
společenské akce školy, setkávání žáků a rodičů či veřejnosti.
Měl by být tedy navržen s maximální možnou kapacitou,
aby umožnil maximální využití. S ohledem na příležitostné
využití by měl prostor umožnit umístění pódia. V blízkosti
jídelny/auly by se měl též nacházet sklad s dostatečnou
kapacitou na stohovatelný nábytek. Z důvodu zajištění
cateringu je vhodné v blízkosti jídelny/auly umístit cvičnou
kuchyňku. Do prostoru musí být navržen dostatečně velký
vstup z exteriéru pro možnost stěhování vybavení na akce
všeho druhu.
Prostor by měl být reprezentativní a modifikovatelný. Dále
by měl prostor umožňovat mobilní předělení na dva menší
samostatné prostory se zachováním možnosti napojení na
výdej občerstvení z kuchyně či z cvičné kuchyňky žáků.
Předpokládaná plocha potřebná pro jídelnu/aulu je
přibližně 300m2 (tj. cca 4,5 modulu).

18 m 2

18 m 2

18 m 2

zázemí pro osm zaměstnanců
(šatna, denní místnost, sociální zařízení)

300 m 2

300 m 2

jídelna / aula

jídelna / aula

(m i n . 2 0 0 m í s t , i d e á l n ě 1 , 5 m 2/m í s t o)

(m i n . 2 0 0 m í s t , i d e á l n ě 1 , 5 m 2/m í s t o)

72 m 2

sklad nábytku

28

29

8.7

SPORTOVIŠTĚ

V rámci školy je vhodné navrhnout jednu velkou tělocvičnu
na míčové sporty (basketbal, volejbal), která bude mít
rozměr alespoň 16×28 m a jednu malou tělocvičnu
(gymnastika) s rozměrem alespoň 11×20 m. Světlá výška
obou tělocvičen by měla být stejná, tedy optimálně 6 m. Pro
bezpečný a pohodlný provoz obou tělocvičen je nezbytné
umístění skladu nářadí, šaten a nezbytného sanitárního
zařízení snadno dostupných pro obě tělocvičny. Provoz je
též vhodné propojit s velkým venkovním hřištěm na střeše.
V areálu školy bude navrženo velké venkovní hřiště
o optimálních rozměrech 24×44m, které by mělo být
optimálně přímo napojené na zázemí tělocvičen. Hřiště by
mělo být ideálně umístěno na střeše. Dále by mělo být na
střeše nebo na pozemku školy umístěno malé venkovní
hřiště pro volejbal a míčové hry o rozměru 20×11m.
V odpoledních hodinách se předpokládá otevření
sportovních ploch veřejnosti, je proto nezbytné navrhnout
sportovní provoz jako samostatně oddělitelný, aby se
nekřížil s provozem školy.

30 m 2
400 m 2

velká tělocvična se skladem na nářadí

8.8

ZÁZEMÍ ŠKOLY

8.8.1

TECHNICKÉ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

Rozmístění technického a sociálního zázemí školy úzce
souvisí s dispozičním uspořádáním a je ponecháno na
uvážení soutěžících. U sociálního zařízení je třeba klást
důraz na dostatečné kapacity nejen pro žáky, ale i pro
zaměstnance školy a vhodně je rozmístit i s ohledem na
odpolední provoz školy s částečným přístupem veřejnosti.
Sociální zázemí pro učitele by mělo být optimálně odděleno
od sociálního zázemí pro žáky.

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ –
min. podle Vyhláška č. 343/2009 Sb.
		
			
dívky
chlapci
počet			
270
270
umyvadla		
14
14
záchody			
14
3
hygienické kabiny
3
--pisoár			
--14

8.8.2 ŠKOLNÍK
Součástí nezbytného vybavení školy je i byt školníka
(1 modul), sklad pro školníka (1/4 modulu) a dílna
školníka (1/4 modulu). Vchod do bytu školníka by měl být
umožněn mimo hlavní vstup školy tak, aby mohla být škola
samostatně uzamčena a zabezpečena.

20 m 2
200m2

malá tělocvična se skladem na nářadí

12 m 2

12 m 2

12 m 2

12 m 2

minimální požadavky na sociální zázemí

10 m 2 10 m 2 10 m 2 10 m 2 10 m 2 10 m 2

8.8.3 SKLADOVACÍ PROSTORY

úklidová místnost

Dále je nutno navrhnout dostatečné skladovací prostory
minimálně 5 × 1/4 modulu pro uskladnění nábytku,
kancelářských potřeb a učebnic a pro serverovnu.

( jedna na p atro)

šatny

18 m 2
72m

10 m 2

10 m 2

10 m 2

18 m 2

2

10 m 2

sociální zázemí

zázemí školníka
(by t, dílna a sklad)

18 m 2

18 m 2

18 m 2

18 m 2

18 m 2

minimální požadavek na sklady
968m

2

ser verovna podle uvážení

venkovní hřiště velké

200m

2

100m

venkovní hřiště malé

2

100m

2

odhadovaný požadavek
na technické zázemí

30

učitelé
60
3
3
1
3
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8.9

VENKOVNÍ PROSTORY

8.10

8.9.1

STŘECHA

Celý objekt školy by měl být dle platné legislativy ČR,
zejména zákona č.406/2000 Sb. nízkoenergetický s využitím
technologií i principů zlepšující ekologickou stopu objektu.
Nezbytnou součástí návrhu je i důsledná práce
s modrozelenou infrastrukturou (vsak vody a úprava
zelených ploch). Prostory pro dostatečné technické zázemí
školy musí být součástí návrhu.
Přesné požadavky na technické zázemí i konstrukční
řešení a jejich dopad na ekonomickou stránku výstavby
i užívání budovy školy, budou diskutovány a definovány
v případných dalších fázích soutěže a stupních projektu.
Budova školy bude realizována s životností minimálně
100 let.
Tam, kde je to možné, uvítáme edukativní řešení, které
svým provedením ukáže žákům, co obnáší praktický provoz
školy.

Střecha nové základní školy je v rámci návrhu považována
za příležitost, jejíž využití není pro fungování školy nutné,
ale pokud bude nalezeno vhodné řešení, může úroveň
a komfort nové školy posunout výrazně výš. Přínos
využití střechy a jejího estetického řešení musí být dobře
obhajitelný ve vztahu k předpokládaným nákladům.
V optimálním řešení je uvažováno o využití střechy (v jedné,
nebo více úrovních) pro venkovní hřiště a venkovní
učebny. Pochozí plocha může být řešena jako zpevněná
terasa, nebo jako extenzivní zelená plocha.

8.9.2

50 m 2

?

?

venkovní učebny

ZAHRADA

Ve školní zahradě je vhodné navrhnout plochy pro
pěstování rostlin, případně i koutky živé přírody. Nedílnou
součástí zahrady by měla být i venkovní učebna, která bude
sloužit venkovní výuce. Učebna by měla být optimálně
navržena jako pavilon o ploše cca 50m2. Pokud bude
pavilon zastřešený, musí stát na zastavitelné části pozemku.
V případě umístění venkovní učebny na nezastavitelnou
část pozemku není možné počítat s pevným zastřešením.
Další prostor pro venkovní výuku může být navržen i na
střeše.

venkovní učebna

968m

?

TECHNICKÉ POŽADAVKY

8.11

Všechny prostory by měli být navrženy s důrazem na
variabilitu prostoru, možnost univerzálního uspořádání
a edukativnost celého objektu. Veškerý volný mobiliář by
měl být snadno skladovatelný a typový, aby byla zaručena
jeho snadná výměna. Výběr mobiliáře by měl probíhat
s ohledem na vysokou zátěž a nízkou ekonomickou
náročnost.
Standardním vybavením všech učeben jsou interaktivní
tabule a multimediální zařízení. Lze uvažovat i o využitím
magnetických či popisovacích stěn v různých prostorách
k školy.

2

venkovní hřiště velké

200m

2

venkovní hřiště malé

32

VYBAVENÍ

33

odborné učebny

Stavební program

stravování

přírodovědné učebny
chemie
fyzika

M 1:500

72 m2

1000 jídel denně,
vstup pro mimoškolní strávníky

biologie

72 m2

72 m2

zázemí přírodovědných učeben - přímá vazba na učebny
sklad
sklad
sklad
18 m2

kmenové učebny

72 m

VII. A
2

VI. B
72 m

72 m

VIII. A
2

VII. B
2

72 m

72 m

72 m2

72 m

sklad

72 m2

dílny

72 m2

72 m2

I. B
72 m2

II. A
72 m2

II. B
72 m2

III. A

IV. A

72 m2

IV. B

72 m2

družiny

36 m2 36 m2

36 m2

18 m2
500 m2

72 m2

V. B

72 m2

1. stupeň
(1. - 5. třída)
třídy s družinou

72 m2

cvičná kuchyňka
návaznost na aulu/jídelnu
36 m2

jazykové učebny
dopoledne jazyková učebna,
odpoledne jednací nebo tichá místnost

přípravné třídy / družina
2x přípravná třída
možné spojení

kuchyň
0,5 m2/porci denně
vlastní vstup - zásobování

18 m2

V. A

72 m2

III. B

sklad

společná návaznost na VV a dílny:
sklad dílen

72 m2
I. A

72 m2

18 m2

2. stupeň
(6. - 9. třída)

IX. B
2

36 m2

72 m2

36 m2

36 m2

36 m2

36 m2

zázemí kuchařek
šatna denní místnost

sociální zařízení

18 m2

18 m2

18 m2

36 m2

družina formou sloučení s kmenovými třídami 1. stupně a přípravnými třídami
blízko vchodu, vazba na venkovní prostory

prostor pro volný čas
knihovna se studovnou
1600 knih + přírůstek 80 knih/rok

vstup
veřejně přístupná kontrolovaná
část
recepce část
10 m2

72 m2

učebna výtvarné výchovy učebna hudební výchovy

IX. A
2

VIII. B
2

sklad nábytku

18 m2
300 m2

2x9 kmenových tříd
VI. A

18 m2

jídelna (aula)
min. 200 míst (1,5 m2/místo),
ideálně i venkovní terasa,
ideální spojení s aulou

50 m2

72 m2

50 m2

školní klub

přezouvací zóna
(přihrádky v lavičkách - zhruba 18x7,5 m2)

blízko sebe

72 m2

135 m2

+ aula (spojená s jídelnou, popř. vstupem)
+ pobytové chodby
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zázemí pro zaměstnance

úsek vedení školy

3x sborovna
3x 20 učitelů, 10 m2/učitel, velké místnosti s koutky

kancelář ředitele

hovorna

18 m2

18 m2

kancelář zástupců ředitele

sekretariát

18 m2

18 m2

ekonomický úsek
+ archiv a spisovna
+ admin. zázemí

kuchyňka

200 m2

200 m2

200 m2

sportoviště

venkovní prostory

vnitřní tělocvična
volejbalové hřiště

hřiště - házenkářské s doběhy

510 m2

10 m2

gymnastický sál
10 m

2

10 m

2

10 m

20 m2

10 m

10 m

240 m
2

10 m

18 m2

šatny pro tělocvičny

18 m2

12 m2

18 m2

18 m2

18 m2

18 m2

12 m2

wc a sprchy
sklad pomůcek pro 1. stupeň

10 m2

10 m2

12 m2

wc a sprchy
10 m2

6x jednací místnost
bez nutnosti přirozeného osvětlení
18 m2

2

2

3x administrativní zázemí
kopírka a sklad papírnických potřeb
18 m2

šatny pro venkovní hřiště
12 m2

2

3x šatna učitelů
2

sklad nářadí

36 m2

3x kuchyňka

968 m2

10 m2

počet a velikost šaten
a kapacita sociálního zázemí
dle uvážení

malé hřiště - volejbalové s doběhy

počet a velikost šaten
a kapacita sociálního zázemí
dle uvážení

220 m2

25 m2

18 m2

venkovní třída
50 m2

zázemí školy
sociální zázemí
na každém NP: chlapci, dívky, učitelé + bezbariérová toaleta

úklidové místnosti
na každém NP

celkem minimálně:
dívky:
14x záchod, 14x umyvadlo, 3x hygienická kabina
chlapci:
3x záchod, 14x pisoár, 14x umyvadlo
učitelé:
2x záchod, 2x pisoár, 2x umyvadlo

10 m2

18x šatna (pro každou třídu 1) formou skříněk před třídou

výtahy dle uvážení
dop.: 2x osobní
1-2x servisní pro kuchyň jídelny

sklady
18 m2

18 m2

byt školníka

18 m2

1x/NP

18 m2

pracovna + sklad školníka
18 m2

72 m

18 m2

+ pobytová střecha objektu

18 m2

2

2x technické zázemí

serverovna

100 m2

100 m2

10 m2
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BILANCE STAVEBNÍHO PROGRAMU:
POČET TŘÍD:

18 (2 x 9 tříd)

MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŽÁKŮ:

540 (30 na třídu)

ČISTÁ PODLAHOVÁ PLOCHA:

9634 m 2

ČISTÁ PODLAHOVÁ PLOCHA bez komunikací:

6930 m2

PLOCHA KOMUNIKACÍ:

2704 m2
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9 ODEVZDÁNÍ 1. FÁZE

10 PŘÍLOHY
P.01.

Soutěžní zadání (pdf)

P.02.

Mapový podklad (dwg)

P.03.

3D model zástavby a terénu (dwg)

P.04.

Fotodokumentace (jpg)

P.05.

Ortofotomapa (jpg)

P.06.

Tabulky bilancí k vyplnění základních ukazatelů 		
stavby (xls)

×

P.07.

Geologický průzkum (dwg, pdf)

210 mm

P.08.

Geodetické zaměření (dwg, pdf)

P.09.

Projekt úpravy ul. Jankovcova, 2020 (pdf)

P.10.

Projekt ztrát a nálezů (pdf)

P.11.

Park U vody, soutěžní návrh (pdf)

sešit A4
297

p a nel B1
10 0 0 × 70 0 mm

p a nel B1 n a v ýš ku

sešit A4 na výšku

+ identifikace
( V y p l n ě n ý v z o r P P. 0 1 )
+ čestné přihlášení
( V y p l n ě n ý v z o r P P. 0 2 )
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CCEA MOBA
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