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Urbanismus
Nová základní škola reaguje na blízkost lesa a přírodního prostředí na rozmezí mezi městem a volnou přírodou, mezi
údolím a kopci. Vedle lesa se tu nachází průmyslové objekty a drobná zástavba rodinných a malých bytových domů.
Do této oblasti jsme se rozhodli zasadit jednoduchý objekt školy, který v místě působí jako spojující a jednotící element.
Jeho dvě lehce posunuté a otočené hmoty vyrovnávají protiklady, které se v místě nacházejí a stávají se tak přirozeným
centrem oblasti.
Hlavní vstup je orientován na sever k ulici Do Koutů. Pozemek odsud prudce stoupá směrem na jih. Tuto výraznou
topografii terénu jsme sledovali i při definování hmot školy, které v našem návrhu sledují terén a rostou do výšky
směrem na jih. Nad zemí tak vždy zůstávají jen dvě a nebo tři podlaží a výška stavby tak odpovídá stávající zástavbě v
bezprostředním okolí.
Budova školy tak roste spolu s terénem směrem na jih, prorůstá do její struktury a stává se tak její nedílnou součástí.
Škola tímto vytváří předěl mezi krajinou a městem. Terasy a školní dvůr jsou zelené a lehce dosažitelné. Velkou výhodou
konceptu je bezprostřední kontakt s venkovními prostory, doplněné venkovními třídami.
Přístup do školy
Na pozemku školy na hranici k ulici Do Koutů jsme vytvořili veřejně přístupný předprostor s autobusovou zastávkou,
stojany na kola i stojany na koloběžky. Hlavní vstup do budovy je přirozeně umístěn mezi dvěmy křídly školy. Vstupní
hala je reprezentativní dvoupodlažní prostor, který slouží jako komunikační i funkční centrum celé školy. Toto atrium
slouží pro orientaci v budově, pro setkávání, mohou zde být pořádány školní akce. Je odsud také přímý přístup do všech
schodišť a tím tedy do celé budovy. V Atriu je také umístěn otevřený dvůr-zahrada, který přináší přírodní prvek – strom a
zeleň - i do interiéru školy. Z Atria je také přímý přístup do jídelny i do tělocvičen.
Přímo z ulice je také přístupné venkovní sportoviště, které se nachází na východní hranici pozemku. Toto sportoviště
je na hranici veřejného a soukromého prostoru a může být využíváno jak pro potřeby školoy (přes den), tak veřejností
(večer nebo o víkendu). Z venkovního sportoviště je také přímý přístup do tělocvičny, který bude využívám pro externí
přístup pro spolky a sportovní kluby. Jak venkovní sportoviště, tak tělocvičny tak mohou fungovat nezávisle.
Konstrukce
Budova je koncipována jako dřevobetonový skelet se sendvičovými dřevěnými stěnami a dřevěnou fasádou. Stavba
bude splňovat pasivní standardy a díky použitému dřevu bude její ekologický otisk oproti standardní konstrukci redukován. Rozpony jsou díky čtyřem podélným osám – dvě na fasádě a dvě uvnitř budovy – drženy v rozumných mezích a
jedná se tak o standardní a úspornou konstrukci.
Všechny podzemní části jsou samozřejmě zhotoveny z monolitického vodotěsného betonu.
Fasáda
Venkovní stěny jsou sendvičové konstrukce s tepelnou izolací z minerálních ekologických materiálů. Vlastní fasáda
je pak zhotovena ze smrkových latí. Dřevo jako přírodní materiál ideálně zapadá do této lokality s návazností na les a
celou hmotu školy zjemňuje. Okna jsou uspořádány do pásů, které jsou děleny vertikálními prvky z latí, které jsou hravě
uspořádány tak, aby byly snadno akceptovatelné jak dětmi, tak vyučujícími.

koncept

arboreum
zažít přírodu
školní dvůr
trávit čas na volném
vzduchu

hrát si v zeleni

Vnitřní uspořádání
Ze vstupního atria jsou přístupné obě křídla budovy školy. Každé křídlo je děleno na tři části – část s učebnami, chodbu
a společencký prostor. Přičemž chodba a společenský prostor nejsou striktně odděleny, ale naopak se propojují.
Díky terasovitému uspořádání mají téměř všechna podlaží přímý přístup do venkovního prostoru. Všechny třídy jsou
orientovány na východ a západ. Dovnitř do „dvora“ směřují velkorysé otevřené chodby se společenskými prostory, ve
ketrých mohou děti trávit přestávky a nebo je i používat na výuku a nebo pro odpolední školu.
Východní křídlo školy je určeno pro první stupeň školy, jižní pro druhý stupeň. V jižním křídle jsou kromě jiného
umístěny také prostory učitele, speciální třídy a na jihu byt pro školníka.
Materiály
V interiéru je dominantním prvkem dřevo. Jak stěny tak strop jsou jím obloženy. Podlahy jsou ze světlého Terazza.
Osvětlení je integrováno do zavěšeného podhledu ze dřeva a kopíruje jeho směr a členění.
Parkování, zásobování
Pro školu je navržena garáž pro 35 parkovacích míst v 1.PP s vjezdem z ulice Horkého. Ze stejné strany je provedeno
zásobování kuchyně a odvoz odpadu.
130 krátkodobých parkovacích míst navrhujeme částečně umístit podél příjezdové ulice Do Koutů a to na levé straně
směrem k industriálním objektům. Tento pás je dlouhý 150 m a je možné tam navrhnout 60 krátkodobých stání. Další
možností je využít objekt školy v 1.NP a 1.PP prodloužením garáže na dvě patra z ulice Horkého, čímž by vzniklo dalších
70-80 stání. Zdá se, že kapacita v bezprostřední blízkosti školy je omezená a mohlo by tu vzniknout nebezpečí toho, že
parkovací místa budou obsazena spíše obyvateli z okolí než návštěvníky školy. Domníváme se, že velká fluktuace aut
před školou je z bezpečnostních důvodů nežádoucí.
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stupeň
druhý
jídelna

hlavní vstup
rozloučit a setkat

nadhledová perspektiva od lesa dle vzorové fotografie Přílohy P14 (bude v červenci)
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stěžejní perspektivní vyobrazení interiérového pohledu
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zákres do fotografie
4.NP, 1:300

Axonometrie - detail tříd
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