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Předmětem návrhu je přístavba a rekonstrukce budovy základní školy v Praze Písnici
a její urbanistické zapojení do struktury obce, včetně řešení přilehlého veřejného
prostoru a parku u obecního rybníku.
Cílem architektonického návrhu bylo rozšíření kapacit stávající budovy školy a její
doplnění o chybějící prostory pro výuku a pobyt žáků. Zároveň také vytvoření
důstojného a bezpečného prostředí pro výuku.
Důležitým faktorem zadání, který ovlivňuje návrh, bylo propojení stávající budovy
školy a přístavby s ohledem na etapizaci výstavby bez potřeby přerušení výuky. První
etapa zahrnuje kompletní stavbu nové části školy včetně komunikačního jádra,
tělocvičny, jídelny, kuchyně a technického zázemí. Po dokončení první etapy se
předpokládá přesun výuky do nové budovy. Součástí druhé etapy je pak
rekonstrukce stávající stavby školy včetně nové střechy. Propojení staré a nové
budovy bude vytvořeno v místě stávajícího schodiště. Stavba jako celek bude mít
tedy jedno hlavní komunikační jádro v hlavní budově-novostavbě školy.
Dalším bodem návrhu bylo zasazení přístavby do struktury obce, tak aby svým
objemem odpovídala nárokům na novou budovu školy, ale zároveň respektovala
charakter zástavby ve svém okolí, které tvoří převážně rodinné domy se zahradami
a hospodářské usedlosti. Právě charakter zástavby v blízkém okolí byl klíčový
pro návrh hmoty a vzhled stavby. Pro návrh bylo dále důležité logické napojení
a doplnění stávající stavby s ohledem na její umístění na pozemku a měřítko.
Celkový objem novostavby školy jsme rozdělili na dvě menší podélné hmoty
se sedlovými střechami rozdílných výšek a odsazenými průčelími. Tímto hmotovým
členěním jsme se pokusili výrazný objem školy měřítkově přiblížit charakteru
stávající struktury okolí. Půdorysný tvar obou částí novostavby školy odkazuje
k podélnému tvaru hospodářských usedlostí v blízkém okolí.
Přístavba je rozdělena do několika částí. Suterén stavby a částečně zapuštěné
podlaží zahrnuje tělocvičnu, technické zázemí, šatny a hlavní vstupní prostor školy.
Tato část má fasádu navrženou ve světle šedém odstínu a tvoří sokl pro nadzemní
část přístavby. Druhou je nadzemní část budovy o dvou nadzemních podlažích
a podkroví, která zahrnuje prostory pro výuku a komunikační jádro. Tuto část tvoří
dvě ustupující hmoty se sedlovou střechou a jsou směrem do ulice štítově
orientované. Fasádní plášť je navržený ve světlé omítce v kombinaci s dřevěnými
okny a se střechou z pálených tašek. Přístavba tedy svým tvarem reaguje
na archetypální řešení sedlových a valbových střech v okolí. Třetí část přístavby je
přízemní jednoduchá hmota ve světle šedém odstínu a s plochou vegetační
střechou, zahrnující jídelnu a zázemí jídelny. Všechny tyto části jsou společně
se stávající budou propojeny v jeden funkční celek.
Podél východní hranice pozemku přiléhá ke stávající budově jídelní část a vymezuje
tak předprostor školy, do kterého je otevřena přes posuvnou prosklenou stěnu.
Toto řešení umožňuje případné propojení interiéru jídelny a nádvoří školy. Je tedy
možné jídelnu využít pro různé venkovní školní akce.
Pozemek školy je situován v západním svahu a umožňuje tak zapuštění části
s tělocvičnou do terénu. Tělocvična se nachází v západní části pozemku a na její
střeše je umístěno venkovní hřiště. Největší objem celé novostavby je tak z velké
části umístěn pod terén. Předprostor školy je řešen ve třech úrovních-společný, před
stávající budovou a před hlavním vstupem. Prostor před budovou školy je navržen
ve vazbě na veřejný prostor a společně tvoří příjemné a reprezentativní prostředí.
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