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ZADÁNÍ
Zadáním úlohy je návrh dostavby školy s maximálním požadavkem na
ekonomickou úspornost a efektivitu návrhu a s požadavkem na minimální údržbu
stavby. Cílem dostavby je navýšení kapacity školy o 5 nových kmenových
učeben s potřebným zázemím. Rozhodnutí o umístění dostavby vychází
z předchozí analýzy, která zkoumala 3 různá místa.

Zachování volné plochy dvora s hřištěm rozhodlo o variantě zcela vlevo.
Před zahájením prací jsme z důvodů pochopení souvislostí požádali ředitelku
školy paní Mgr. Ivetu Horáčkovou o zpracování SWOT analýzy stávající budovy
školy (příloha textové části).
Požadavky uživatelů považujeme za zásadní, a proto jsme se snažili je pokud
možno respektovat. Při naplnění zadání a vyřešení slabých stránek školy ze
SWOT analýzy a konzultací s paní ředitelkou jsme byli nuceni zasáhnout hlouběji
do uspořádání školy, čímž se částečně rozšířilo původní zadání.
MÍSTO A ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI
Pozemek školy se nachází na návsi v historickém jádru obce v rostlé urbanistické
struktuře, kterou často tvoří zástavba umístěná na hranici pozemku, vytvářející
příjemné prostory návsi, plácků, ulic a uliček. Zástavba pomáhá zřetelně
rozdělovat prostory veřejné a soukromé. Původně se škola nacházela ve středu
obce na návsi, jednosměrným rozvojem obce na jih ku Praze se pozice návsi se
školou dostala k okraji obce, výrazně se tak oslabila pozice její i celé návsi.
Dostavba ZŠ Ďáblice
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Velmi skromný pozemek školy v původní rostlé struktuře se skládá
z reprezentační zahrady před vstupem do původní budovy školy, kompaktního
areálu staveb a malé školní zahrady ve dvoře se sportovním hřištěm. Tato
skladba byla také východiskem k rozhodnutí umístit dostavbu školy na
uvažované místo tj. do proluky mezi starou a novou část. Pozemek dvorní školní
zahrady, který v sobě ukrývá velký potenciál, tak zůstane zachován.
Ukončení dostavby z 90. let ve veřejném prostoru nerespektuje princip
důsledného oddělení veřejného a soukromého. Vznikl tak prostor urbanisticky
nedořešený, kde je veřejný prostor uličky „rozředěn“ do dvorní zahrady.
Dílčím problémem je umístění zadního vstupu do školy vedoucí do zahrady. Jeho
původní funkce provozního vstupu se změnila na hlavní, který však nesplňuje
potřebné parametry pro hlavní vstup.
Pozemek pro dostavbu školy je vymezen štíty staré a nové části školy. Štít staré
budovy školy je zakončen „věží“ se zázemím, kde je v přízemí kotelna a
v patrech hygienické zázemí. Na velké ploše štítu nové přístavby jsou umístěné
tři okna a svod dešťové kanalizace. Přízemní vestavba vnitřního dvora školy se
uplatňuje vnitřním obloukovým tvarem s prosklenou stěnou knihovny.
Pozemek je vydlážděn zámkovou dlažbou a je rozdělen na dvě výškové úrovně,
spodní je malá plocha „školního dvora“, horní je určena pro parkování. Rozhranní
dvou ploch je vymezeno na hraně horní plochy také ocelovými sloupky, které
jsou spojené ocelovými řetězy. Součástí řešení je i plocha přístupová
s vyřešením dopravy v klidu, dnes je tato účelová komunikace slepá končící na
parkovacím dvorku a je vymezená chodníkem a komunikací s podélným stáním
po obou stranách. Parkovací stání se kříží s pohybem dětí u školy.

Stavba školy je přirozenou dominantou této historické části obce, navrhnuté
úpravy ve škole současně posilují význam návsi i celého historického jádra.

Širší vztahy

Stará škola od ulice U Parkánu

Pěší ulička z ulice Na terase

Dvorní zahrada

Prostor dvorka

Hrdlo dvorku

Průhled dvorní zahradou na přístavbu s tělocvičnou
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Průhled od přístupové ulice U Parkánu

Vnitřní dvůr

Hala na přízemí

Vývoj budovy školy
Základní škola v Ďáblicích je jednou z nejvýznamnějších staveb v obci, svojí
výškou jednoznačně dominuje historickému jádru obce s nízkou výškou zástavby
hospodářských statků.
Patrová budova školy z roku 1901 byla umístěna na místě velké hospodářské
usedlosti č.17, která obsahovala rozsáhlé patrové obytné stavení, severní křídlo
se 4-mi třídami obecní školy a četné hospodářské budovy. Na severní straně od
této usedlosti se nacházela obecní pastouška, která byla se stavbou školy
zbořena. Nová jednopatrová budova školy se šesti učebnami (2 v přízemí a 4
v patře), bytem učitele, sborovnou a kabinetem byla významným impulsem do
tehdejšího venkovského života.

zdvojnásobila na 12 učeben ( 5 ve 2.patře, 5 v 1.patře a 2 v přízemí). Půdorys
školy ve tvaru písmene U vymezil školní nádvoří s průjezdem a dvorní zahradu.
Na situačním plánku je zobrazeno uvažované rozšíření školy protažením
západního křídla do zahrady.
Od počátku 90.let bylo intenzivněji uvažováno s dostavbou školy, neboť se
neustále zvětšovali požadavky kapacitní a první stupeň byl umístěn
v dlouhodobém provizoriu - dřevěném pavilonu v ulici Na terase. V roce 1992
byly Ředitelstvím školské výstavby zpracovány podklady pro stanovení
soutěžních podmínek na dostavbu školy s celkovou kapacitou 13 tříd. Byly
zpracovány dvě varianty dostavby.

provoz nuceného větrání. Podle původní koncepce dostavby z roku 1994 ( DUR)
byl v místě nyní nově uvažované dostavby navržen patrový přístavek, který se
nezrealizoval a který vymezoval nebo uzavíral veřejný prostor. Návrh uvažoval
s rekonstrukcemi původních stodol jako zázemí ke škole či se stavbou umělecké
školy (na situaci budovy B, B1,C).

1994 pohled východní, na kterém je zobrazena patrový přístavek mezi novou a starou částí školy

1992 varianty

Návrh dostavby byl řešen pod vedením architekta Josefa Matyáše a započal
patrně v roce 1993, v roce 1994 byl zpracován projekt pro územní řízení, proces
projektování byl dokončen v roce 1998 a stavba nové školy se zkolaudovala
v roce 2000.
Škola před první dostavbou patrně kolem roku 1920

Masívní rozvoj obce po první světové válce si vynutil rozšíření kapacity školy,
v roce 1931 byly proto připraveny stavební plány na přístavbu a nástavbu obecní
školy, které spočívali v protažení východního křídla a v navýšení o patro.
Původní klasicistní fasáda byla částečně upravena. Kapacita školy se

1931 Výkres situace z uvažovanou dostavbou

1931 Výkres 1.patra
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1994 perspektiva od jihu s tělocvičnou a přístavkem

1994 půdorys 1.np s velkým otevřeným prostorem

Na přízemí jak je vidět na výkrese byl původně navržen velký centrální prostor,
který byl později opuštěn a rozdělen na jídelnu, halu a sál. Na výkrese je
zobrazen výše zmíněný patrový přístavek, který se nerealizoval. Na jeho místě je
dnes uvažována v pořadí třetí dostavba.

1994 Původní situace před dostavbou

1994 DUR Situace zastavění

Koncepce dostavby spočívala ve vytvoření BLOKU s atriem a ponechání volných
ploch na stísněném pozemku. Dostavba tak dotváří blok naznačený původní
stavbou školy. Vnitřní dvůr je zastropen a na jeho přízemí je umístěna jídelna,
hala a sál. Nová tělocvična byla umístěna netradičně ve 2.patře. Koncepce
provozu nové školy navázala na princip socialistické segregace prvního a
druhého stupně, kdy ve staré škole byl uvažován 1.stupeň a v nové škole druhý
stupeň ( následně se to obrátilo, z důvodů nedořešení hluku z tělocvičny do
spodních učeben, bylo rozhodnuto, že zde budou umístěni ti nejmladší, kteří jsou
ve třídě kratší dobu). Organizace dispozice s umístěním některých prostor
nepřímo osvětlených a větraných si vyžádala také velké nároky na prostory a

Škola na začátku stavby

Původní návrh dostavby uvažoval o kapacitě 330 žáků v 11 kmenových
učebnách s dostatečným zázemím včetně 3 odborných učeben, sborovny,
kabinetů apod. Tlakem na zvýšení kapacity se postupně zázemí přestavělo na
učebny a dnešní kapacita školy tedy obsahuje 17 kmenových a 1 odbornou
učebnu s celkovou kapacitou 510 žáků! Tedy, jedná se o školu s minimálním
zázemím, chybí sborovna, odborné učebny, je zde pouze 5 kabinetů pro 23
učitelů, minimum skladů apod. Současně dvě třídy jsou již dnes umístěné
v mateřské škole, podle odhadů nadále poroste tlak na navýšení kapacit školy
související s rozvojem okrajů Prahy. Vzhledem k těmto skutečnostem je žádoucí

navýšit kapacitu školy o další učebny s úvahou o budoucím opadnutí poptávky
po místech ve škole budou prostory učeben zpět transformovány do potřebného
zázemí se sborovnou, větším počtem odborných učeben apod., které pomohou
navýšit standard školy.

Posouzení kvality chodby ve staré škole s okny a v nové přístavbě bez oken
Schéma rozpadlého veřejného uličního prostoru

Soutisk mapy stabilního katastru 1841 a umístění školy s okolím

KONCEPCE
Motto: Kvalita základního školství dlouhodobě zásadně ovlivňuje celkovou
kulturní úroveň obyvatel naší země. Zájmem celku by tedy mělo být podporovat
tendence zvyšující tuto kvalitu.
Obraz kvalitní školy se skládá z kvalitního duchovního i fyzického obsahu.
Duchovní stránkou je naplňování strategické vize vytvořené ředitelem školy s
pomocí kvalitního učitelského sboru, fyzickou stránkou je samotné prostředí
školy. Je žádoucí, aby fyzická schráň byla vhodným prostředím pro uplatnění
duchovních představ v rámci školního vzdělávacího programu.
Strategickým cílem ZŠ je vytvoření školy, kde se všichni zúčastnění cítí dobře,
kde se vzájemně poznávají a využívají příležitosti ke spolupráci, a to nejen ve
třídách, ale napříč všemi ročníky a i skupinami učitelů (celoškolní témata,
skupinové práce apod). Škola má být prostředím bezpečným, přívětivým
s příjemnou a klidnou atmosférou. Místo encyklopedických znalostí chce škola
vybavit žáky kompetencemi, které jim umožní správně se orientovat v praktickém
životě….
Stávající škola má část starou z konce 19. stol. a část novou z konce 20. století,
části jsou rozdělené v duchu socialistické segregace na 1. a 2.stupeň a
neumožňují naplnění této strategie. Prostředí staré školy s honosným
schodištěm, prosklenými chodbami a velkými učebnami se vyznačuje
velkorysostí, dobrou orientací a sociální přitažlivostí, nyní slouží druhému stupni.
Naopak nová část, sloužící prvnímu stupni má „neškolní“ schodiště, tmavé
chodby a menší učebny, se vyznačuje provozní složitostí, prostorovou
komplikovaností a spíše asociálním prostředím. Nová část tedy nenavázala na
kvalitní provozní vazby původní školy a spíše vytvořila samostatnou školu bez
propojení.

Dostavba ZŠ Ďáblice
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Dostavba školy není pouhým objemem navyšující kapacitu školy. Dostavba
je příležitostí jak dnešní části školy integrovat a jak zkvalitnit prostředí
školy. Nové provozní uspořádání tak bude lépe odpovídat dnešním
pedagogickým nároků na systém výuky. Kvalita prostředí ve škole vytváří
podmínky pro úspěšnou práci dětí.
Dnes „dvě školy tvořené 1. a 2.stupněm“ tak budou dostavbou propojeny
zokruhováním do jednoho sociálně silného organismu školy, podporující vznik
otevřené komunity, jakého si malého města s centrálním náměstím na přízemí,
kde se pořádají vystoupení pro rodiče, plácků a pěkných zákoutí, kde se hraje
ping-pong, stolní fotbal nebo jen tak se sedí na gauči apod a sítí ulic, uliček a
cest umožňující naplnit potřebná setkání a spolupráci všech. Vnitřní prostory
jsou doplněné funkčními vnějšími prostory jako vstupního předprostoru před
novým hlavním vstupem, „rajské zahrady“ ve vnitřním dvoře, letní učebny na
střeše dostavby a upravené dvorní zahrady.

Schéma stávající školy rozdělené provozně na dvě části – 1. a 2.stupeň, 1.stupeň je v nové části školy a
2.stupeň ve staré budově školy. propojení je pouze na 3.np z důvodu umístění tělocvičny na tomto podlaží.
Dostavba je příležitostí k propojení všech částí v jeden celek, vytvoření nových provozních vazeb umožní lépe
rozvinout nové pedagogické postupy spolupráce i sociálních vazeb mezi žáky. Integrace je prevencí proti
patologickým jevům jako je šikana na školách apod.

Dostavba je příležitostí k dořešení rozpadlé urbanistické struktury u
východní strany školy. Rostlá urbanistická struktura jádra obce často s domy na
hranicích parcel úspěšně definuje veřejné a soukromé prostory. Dostavba vytvoří
nové malé školní náměstí – předprostor školy s přesunutým hlavním vstupem.
Dostavba přirozeně doplňuje volné místo „skoro“ kompaktní kompozice. Úsporně
komponovaná dostavba provozně spojuje různé úrovně staré 2 - patrové školy a
nové 3-patrové části a maximálně pak využívá dnešní schodiště a hygienické
zázemí.
Dostavba je také příležitostí o vytvoření nového důstojného vstupu z prostoru
malého náměstí. Veřejné budovy mají před sebou často potřebný předprostor,
podoba malého školního náměstí bez aut s lavičkami může být vhodným
obytným předprostorem školy.

Schéma pevného uličního prostoru

Schéma dnes málo využívaného plácku na dvorku u parkoviště tato zpevněná plocha nezaniká, pouze je
přesunuta na střechu dostavby a zde lépe využita pro potřeby provozu školy

Rovná střecha dostavby umožňuje její funkční využití a zbylá nezastavěná
plocha s mizerným využitím u parkingu areálu školy tak bude přesunuta na
střechu. Cílem koncepce je rovněž zásadně redukovat zvýšenou spotřebu
energetické energie nuceného větrání a umělého osvětlení. Prostory strojovny
vzduchotechniky v suterénu by následně mohli sloužit k umístění potřených
skladů.
URBANISMUS
Nová v pořadí třetí dostavba školy naváže na koncept předchozí dostavby a
přirozeně doplní otevřený roh, začlení se do dispozice školy a dovrší tak
nedokončenou kompaktní kompozici stavby. Nový hlavní vstup školy je
z urbanistického pohledu orientován na nejvýznamnější severojižní osu obce
spojující historickou a novou část obce a významná veřejná prostranství jako
náves, prostor Na terase a u cihelny, hvězdárna a vrch Ládví. Tato osa bude
naopak novým školním vstupem posílena !
Dostavba doplňuje mozaiku shluku domů, tvořící rostlou strukturu tohoto
historického jádra obce. Dostavba navazuje na princip typický pro zástavbu
tohoto území - umístění domů na hranici pozemků, které vymezují veřejný a
soukromý prostor dvorů, dvorků a zahrad, domy mají od sebe často malé
rozestupy. Je žádoucí tento princip, axiom v území důsledně dodržovat,
s dodržením OTP je to velmi těžké, ale musíme se o to stále pokoušet, pokud
chceme zachovat atmosféru těchto míst, která je většinou obdivována a často
chráněna. Jednou z kvalit obce je charakter a atmosféra jeho veřejných
prostranství. Ďáblická náves má v tomto ohledu jisté rezervy, hledání nového
náměstí u cihelny je v dlouhodobější realizaci a pokus o vytvoření malého
školního náměstí může pomoci ukázat hodnotu a potřebu veřejného prostranství.
Dostavba školy, patrový dům č.p.18 a dům na parcele 37/3 vymezují tento
prostor „malého náměstí“ bez parkování a s dominantou stromu.
Umístění dostavby do uzavřené kompozice ponechává stávající nezastavěnou
nezpevněnou plochu zahrady volnou. Bylo by optimální, kdyby se prostor dvorní

zahrady zkvalitnil a vytvořil nejen vhodné prostředí s letní učebnou – amfiteátrem
využívající přirozený svah, ale zároveň by navázal na původní charakter této
plochy s typickými ovocnými stromy.
Považujeme urbanistický princip koncentrace, plnosti, zahuštění zástavby vedle
volnosti a prázdnoty za hodnotnější a ekonomičtější než princip rozředění
zástavby.

Rozdělení
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Pro lepší orientaci je stavba rozdělena na tři části – stará škola, dostavba z 90.let 20.století a nová dostavba

madlo

klasické dubové madlo

ocelové tyčové

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Dostavba je založená na jednoduchém kompaktním objemu připojující se na
slepé štíty školy a vytvářející kompaktní celek vně i uvnitř. Dostavba se vnějším i
vnitřním charakterem fasády připojuje k stávající dostavbě, tím tak dává
vyniknout působivému objemu staré školy.
Základní architektonické řešení je založené na oddělení staré školy a dostaveb
v detailu, v materiálech, v površích stěn a podlah a ve vybavení odlišnými okny,
dveřmi apod. Různé pojetí není založené na kontrastu, ale na jemných nuancích,
které zřetelně prozradí, kde se nacházíte. Tento princip je založen na potřebě
vyjádření rozdílnosti obou časových etap a obnově stavební kvality historické
školy.
Koncept rozdílnosti mezi starou školou a dostavbou je zásadně odlišný
v detailech fasády, oken, zastínění, povrhy podlah a stěn, vybavení dveřmi,
osvětlení apod. Cílem je obnovit atmosféru původní školy a vytvoření jemného
přechodu mezi oběma částmi školy nové integrovanými. Různé pojetí zobrazuje
následující tabulka:

Tvar dostavby
Půdorysný tvar dostavby je vytvořen vstupní fasádou na přímce spojující vnější
roh dnešní věže s kotelnou v přízemí a rohu domu na parcele č.37/5. Roh
dostavby je vzdálen 2,5 m od domu na této parcele. Roh dostavby na jižní straně
navazuje na zateplenou stávající dostavbu. Dvorní fasáda dostavby je zalomená
z důvodů napojení pavlače – lávky a potřeby umístění dostatečně velké druhé
učebny na podlaží dostavby.
Fasáda
Majestátní budova staré školy s monumentální fasádou je dominantou celé
kompozice školy. Navržená dostavba navazuje na podlažnost a měřítko staré
školy, její výraz je však více přátelský, civilní, fasáda má lavici a místo soklu sítě
na popnutí vína a na střeše letní učebnu se sítí místo valbové střechy. Charakter
fasády je založen na principu pravidelného umístění velkých okenních otvorů
klasických proporcí. Vnější omítka bude jemně odlišná od struktury, zrna či
odstínu stávající na staré škole (krémová, světle béžový) v podobě broušené
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hladké štukové stěrky (viz.1.etapa). Vrchní vrstvy budou nanášeny tak, aby tvořili
přirozený vzhled fasády. Okna jsou dřevohliníková typ euro, se skrytými rámy
tmavého antracitového odstínu.
Sokl dostavby je opatřen nerezovou sítí na popnutí zeleně či vystavení plakátu.
Lavice je betonová s dřevěným sedákem. Lavice slouží s čekání, setkávání
apod. a pomáhá dotvořit důležitý veřejný prostor před školou. Stojany na kola
budou přesunuty do dvorní zahrady, která bude v dopoledních hodinách pod
uzamčením a kola tak budou pod větší ochranou.
Střecha je částečně navržena jako pochozí s nerezovou sítí z důvodů
bezpečnosti a s odtoky do dvou svodů napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.
Střešní terasa může posloužit např. jako letní učebna a proto je od sousedního
pozemku vzdálená min.3m, jak je požadováno stavebními předpisy.
DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Koncepce návrhu dostavby zásadně ovlivňuje celkové provozní řešení školy.
Dostavba propojuje starou budovu školy i stávající přístavbu a vytváří systém
zokruhované chodby, která umožní obecné zlepšení provozních vazeb školy i
posílení uplatnění nových pedagogických principů vertikální výuky.
1.NP
Do nového centrálního náměstí jsou orientovány „hlavní cesty“ ke schodištím,
centrální šatny s hlavním vstupem, blok vedení školy, družina, jídelna, školní
knihovna a vnější atrium.
V přízemí dostavby školy je umístěn hlavní vstup orientovaný do nového školního
náměstí. Úroveň nového vstupu je na kótě +0,15 od úrovně přízemí. Výškové
vyrovnání rampou je ve vstupní hale za zádveřím. Dveře zádveří musí být
otvíravé ven z důvodů případného požárního úniku. Z rampy se vstupuje nově do
centrálního náměstí a následně doleva k šatnám. Šatny jsou uspořádány ze
skříněk, minimální vzdálenost mezi skříňkami je 2,2 m a prostor vyplňují lavice
bez opěradla. Nové šatny nahradí stávající šatny na přízemí. Všechny místnosti
šaten tedy nově navazují na tento nový vstup s recepcí, šatny jsou přímo
osvětleny a odvětrány. Velká okna šaten jsou orientovány do prostoru malého
náměstí a umožnují ranní kontakt rodičů s dětmi. Z chodby u šaten je možné
přímo vstoupit do dvorní zahrady vyrovnávacími schody, úroveň terénu u
dostavby bude tedy navýšen na předpokládanou původní výšku před stavbou
přístavby. Mohutné pilíře v chodbě šatny vychází z předpokládaného způsobu
založení s vyhnutím se základům stávající přístavby. Nová místnost kotelny u
vstupu, zmenšená oproti stávající, zajišťuje dostatečný „trychtýř“ vstupu a
jednotné založení dostavby. Veškerá napojení médií z kotelny budou zachovány.
Kotle budou napojeny do nového komínu. Kotelna je napojena stávajícími dveřmi
z chodby ve staré škole.
V prostorách dnešního úseku vedení je obnovena učebna a malá učebna u
kotelny je zvětšena, chodba těchto učeben bude osvětlena přímo či sekundárně.
Knihovna orientovaná do vnějšího atria může být využívána v dopoledních
hodinách jako půlená třída.
Šatna ve staré budově je transformována do místnost rozšiřující jídelnu, nové
průrazy v nosných zdech propojují dnešní jídelnu novými otvory s venkovním
předprostorem před starou školou. Ideální představou je vytvoření otvorů bez
zasklení mezi chodbou staré školy a novou částí jídelny. Jídelna by pak mohla
být částečně větraná okny.
2.NP

Na druhém nadzemním podlaží nové dostavby je umístěn úsek vedení na
rozhranní staré škola a dostavby. Dostavba výškově navazuje na starou školu a
rampou se napojuje na odlišnou výšku stávající dostavby.
napojené na chodbu, která novými průrazy navazuje rampami na různé úrovně
staré školy a pozdější přístavby. V přístavbě je z důvodů toho propojení zrušena
malá učebna o ploše 42 m² pod tělocvičnou. Na jejím místě vznikne chodba,
respirium a větší kabinet. Respirium je navrženo na meziúrovni mezi stávající
přístavbou a novou dostavbou, tento prostor vytvoří světlý otevřený roh chodby.
Dveře do učeben jsou z důvodu požárního úniku otvíravé ven do chodby a jsou
umístěné v zapuštěné nice, aby nepřekážely. Šíře chodby je minimálně 2,2 m,
průchod při otevřených dveří je zachován minimálně 1,5 m. Mezi kabinetem a
učebnou v dostavbě je chodba zalomená, v zalomení vzniká prostor na umístění
pohovky nebo křesel. Stávající hygienické zázemí ve staré škole bude
přestavěno. Zrušením stanice výtahu na tomto podlaží a na 3.np umožňuje
(včetně nové chodby na 2np) navrhnout více kapacitní WC, požadovanou
hygienickou kabinu pro dívky, WC pro personál a úklidovou komoru. Návrh
předpokládá částečné sekundární prosvětlení hygienického zázemí z chodby.
Nová chodba za hygienickým zázemím umožnuje propojení přes vyrovnávací
rampu se stávající přístavbou. Tímto systémem budou propojeny všechny tři
stavby, a dojde tak k zásadní provozní proměně, kdy první a druhý stupeň bude
scelen.
V dnešní přístavbě bude vytvořen nový prostor haly s potřebným denním
osvětlením a propojením do vnitřního dvora. Tento záměr vyvolá potřebu
vytvoření jednoho hygienického bloku pro chlapce a dívky s WC pro osoby se
sníženou schopností pohybu. Tento blok je umístěn v místě bez přímého
denního osvětlení, přesto budou předsíně těchto provozů osvětleny sekundárně
přes halu.
Ve variantě je navržen úsek vedení v dostavbě.
3.NP
Dispozice učeben s kabinetem na tomto podlaží je obdobná jako na spodním
podlaží. Rozdíl je v učebně orientované na jih, která má vnitřní chodbu, z důvodů
pozice hlavní chodby. Učebny jsou propojeny se stávajícím schodištěm
v přístavbě novou pavlačí, připojenou se stěně tělocvičny. Podlaha pavlače je
šikmá ve sklonu pro bezbariérová užívání prostoru z důvodů vyrovnání různých
výškových úrovní školy. Dveře mezi pavlačí a halou schodiště mají ze strany
pavlače rovnou plochu délky 1,5 m.
Střecha
Na šikmé střeše pavlače je vedená cesta od schodiště stávající přístavby na 4.np
na pochozí rovnou střechu dostavby. Střecha může být využívána z důvodů malé
nezastavěné plochy školy jako letní učebna, herna apod. Z této úrovně je
překrásný výhled na celou obec.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
ÚT
Objekt školy je zásobován teplem z plynové kotelny v objektu. Je vybavena
čtyřmi stacionárními kotli o celkovém výkonu 460 kW. Dva kotle jsou typu
Viadrus stáří cca 20 let pro vytápění starší části školy a dva novější kotle Ferrolli
stáří cca 10 let pro dostavbu školy z pozdější doby.
Výkon kotelny je dostatečný i pro vytápění nové přístavby školy. Rezerva výkonu
v současné době číní cca 50 kW. Lze uvažovat napojení topného okruhu
přístavby i za současného stavu stávajících objektů bez zateplení. Vzhledem k
budoucímu zateplení stávajícího objektu, které sníží tepelnou ztrátu o dalších cca
40 kW dojde ke snížení spotřeby tepla a vyvážení tepelné charakteristiky celého
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objektu včetně nové přístavby. Správce kotelny i projektant UT považují dostavbu
školy za příležitost k modernizaci kotelny.
ZTI
Veškeré stavební úpravy a nová dostavba budou navazovat na stávající vnitřní
rozvody ZTI. Nejsou požadovány nové přípojky.
ELE
Nová dostavba bude napojena na rozvaděč v suterénu školy.

KAPACITY
Kapacity učeben/kabinetů
Podlaží
stávající
1NP
1/0
2NP
10/2
3NP
5/2
4NP
2/1
Celkem
18/5
Kmenové/odbor.uč.
17/1
Počet dětí
510

navržené
5/1
9/2
7/3
2/1
23/7
21/2
600

Výčet ploch zastavění
Zastavěná plocha školy stáv.………………………………………………1.906,3 m²
Zastavěná plocha školy návrh.……………………….............................2.073,5 m²
Zastavěná plocha navržené dostavby……………………………………...217,3 m²
Plocha odstraněné části školy…………………………………………………45,0 m²
Nezastavěná plocha vstupní předzahrádky……….……………………….678,2 m²
Nezastavěná plocha dvorní zahrady………………………………………..884,9 m²
Nezastavěná plocha školy celkem stáv. a návrh………………………..1.563,1 m²
Stávající zpevněná plocha u školy ve „dvoře“ pod navrženou
dostavbou…….………………………………………………………………..143,0 m²
Celkem plochy školy ……….stávající 3.612,4 m²………………..návrh 3.636,6 m²
% zastavění………………….stávající 52,7 %...................................návrh 57,0 %
Pozn.
Autoři děkují za spolupráci při návrhu architektonické studie zvláště pak paní
ředitelce školy Mgr. Ivetě Horáčkové, dále panu starostovi Ing. Miloši Růžičkovi,
radním Ing.Tomáši Dvořákovi, Zdeňce Fišmistrové, panu Ing. Josefu Dytrychovi
a dále Mgr. Kláře Laurenčíkové, někdejší náměstkyni ministra školství, Mgr.
Libuši Charvátové, zástupkyni ředitelky FZŠ O. Chlupa a také panu školníkovi
Pavlovi Tačovskému a zástupci správce školní kotelny panu Janu Čechovi za
cenné rady, konzultace a informace.

V Praze 27. dubna 2016

Ing. arch. Václav Škarda

PŘÍLOHA
Silné a slabé stránky školní budovy ZŠ Ďáblice podle paní ředitelky školy
Mgr. Ivety Horáčkové
Silné
 škola umístěna v relativně klidné části městské části,
 veliké učebny na staré budově,
 světlé chodby a schodiště staré budovy,
 bezbariérový přístup díky výtahům (ovšem vysoká nákladnost jejich provozu
– nutnost revizí),
 veliká tělocvična,
 pěkné skladovací a provozní prostory v podzemí kuchyně určené pro její
provoz,
 venkovní herní prvky na pozemku u školy,
 existence pozemku s venkovním hřištěm,
 existence recepce školy.
Slabé
 absence odborných učeben,
 nutnost celodenního svícení na chodbách nové budovy,
 totální odtrženost managementu školy od vlastního dění,
 tělocvična v 1. patře,
 páchnoucí toalety na nové budově,
 oddělenost obou budov (v podstatě dva funkčně oddělené celky),
 malý vlastní prostor pro kuchyň,
 šatny pro žáky rozeseté po celé budově (3 místnosti), dostatečně
nevětratelné,
 minimum kabinetů pro učitele (6 osob v jedné místnosti),
 žádné skladovací prostory, např. pro nevyužitý nábytek,
 nedostačující velikost školní jídelny, navíc je osvětlena střechou, kde v létě
obrovská výhřevnost, nemá jiná okna a přísun vzduchu mimo
vzduchotechniku,
 nedostačující prostor pro činnost školní družiny uvnitř (nutnost vyžívat
učebny) i venku
 místnost školní knihovny (malá, bez možnosti, aby si žáci sami vybírali
knihy),
 nevětratelný prostor před školní knihovnou (místo s celou prosklenou
půlkulatou stěnou),
 chybí „vítací, odpočinkový“ prostor u vstupu do školy,
 chybí školní „shromaždiště“ (kapacita sálu nedostatečná),
 vnitřní atrium bez možnosti přístupu pro žáky (trávení velké přestávky?),
 absence venkovního pozemku.
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+17.600

+17.140

+13.830
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+8.790
+7.230
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+3.620
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