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„Komplexní návrh úprav
areálu obecní školy:
koncepce využití školních
pozemků, opěrná stěna
a přístavba s novými
učebnami. Původní
program vyžadoval
rozsáhlý objem přístavby:
přeskupeními a úpravami
stávající budovy se však
dosáhlo postupného
zmenšení nové budovy,
která tak kolem
sebe může vytvářet
smysluplné venkovní
prostory.“

Budova školy v proměnách času: původně přízemní
objekt vesnického stavení nahradila výrazná budova s
typickým rakouskouherským dispozičním schématem
a s mimořádně zdařilou novorenesanční fasádou, která
v blízkém okolí neměla obdoby. Je bohužel dědictvím
minulého režimu, že se fasáda nezachovala. Otázkou je,
zda-li by alespoň drobné úpravy např. v rámci jiného
nátěru dnes již zateplených stěn nevrátily budově trochu z
původní důstojnosti a kultivovanosti.
Zatímco stávající budova se uplatňuje v dálkových
pohledech z cesty mezi Nemilí a Zábřehem, přístavba
bude mnohem více skryta a bude viditelná jen z některých
míst v druhém plánu. Přesto by měla být pokračováním
stavby a vytvořit s ní jeden sourodý celek.
V průběhu posledního století budova prodělala několik
menších přístaveb do hloubky traktu. Návrh přístavby se
napojuje tamtéž na hlavní komunikaci-podélnou chodbu.
Druhou výraznou úpravou je akrýř v jižní stěně jež
přivede více světla a hlavně prostoru do dnešní jídelny.
V dokumentaci je navrženo několik úprav stávající
budovy tak, aby byla co nejlépe dispozičně využita a
přístavba tak mohla být co nejefektivnější. Nenavrhujeme
v přístavbě druhé schodiště, proto v okolí schodiště v
přízemí bouráme příčky pro zpřehlednění a zvětšení
rušného prostoru. Malé kancelářské prostory jsou
navrženy do stávající budovy, přístavba tak obsahuje
primárně učebny.
Přístavba je navržena tak, aby umožnila maximální
zhodnocení venkovních ploch a navazovala na ně.

plot
venkovni ucebna
18,67 m2

246,34 m2

lavička

plot

plot

zahrádka s
vyvýšenými
záhony

kůl, slun. hodiny

násyp:
dorovnání
zeminy
terasa
školky zastřešení
solární
panely

dřevěné sedaky

štěrk/ zp. plocha

svahovací zatravněné
terasy - přírodní amfiteátr
plot
301
altán nový/ sklad

ovocné keře - muchovníky, maliníky, hlohy, lísky,
bezy

plot
296

297

300

299

298

koš
basketbal

keře
pokryvné
nízké půdo

muchovník, trvalky, okrasné traviny,
cibuloviny
štěrk

pozorovatelna

ventilatory Tč ochr. kryt
lavička
zaoblená

loďka

horní úroveň zahrady
+- 0.00
Strom stávající:
výroční lípa
schody
v kruhovém otvoru terasy
odděluje dvě její části

295

malé ohniště

cm
50
oře
ah
an
ířk
_š
m
0c
14
du
kla
zá
y
lad ířka
š
zák
dy
na ující_
hra
ákla
k
ka
az
us
an
cm
_
r
h
ná
jící 50
ku oře
rov
eď
ska ah
áz
áu an
y
k
n
ř
lad
ěrn
rov ší
op
zák
eď m _
na
á z 0c
hra
ěrn 14
op ladu
k
zá

trampolina

učebna
Učebna krytá textilní střechou
a ohraničená atraktivními
4
prvky

ka

osa zlomu

zatravnene
pojezdove
dilce

308,53 m2

osa zlomu
12

šíř

295

7,66 m2

nizka
zidka
s
lavko
u

8
zóna povrchů

7

Plánovaná
přírodní zahrada
s terasou

- 0.90m

lavička

zpevnena plocha

rampa
kopečky
spoj. kládou

strom stavajici

lavička
294.5

lavička

dřevěné šlapáky
(barevné/písmena/číslice)

násyp:
dorovnání
zeminy

půdopokryvné keře (zpevnění
svahu)

295

násyp:
dorovnání
zeminy

lavička

násyp:
dorovnání
zeminy

osa zlomu

Beton. obtisk
dřevěného
šalování

osa zlomu

Tajemný vstup do
vrbového tunelu

2

kolotoč
samohybný

hra

na

bosá stezka

mlat/
maloformátová
dlažba

zá

kla

půdopokryvné keře
dy
(zpevnění svahu)
dřevěná paluba
dilatace 4m2
osa zlomu

kláda (opracované dřevo)
lavička

osa zlomu

dendrofon

schody 12x
(300x150)

broskev

tresen

ěrn

áz

na

eď

zá

rov
ná

us

dy

ka

ku

jící

houpačky

_š

n.

kla

chrá

hra

parking
2.5x6.25m

ířk

az

lad

u1

jabloň
cm

hrušen

_š

dilatace

ířk

an

hra

ah

oře

na

50

švestka

zák

lad

cm

y

Beton. obtisk
dřevěného
šalování

pis

:Z

ák

301

meruňka

osa zlomu

ák

40

296

300

mandloň
vrata otvíravá

la

dn

branka

SAD (edukační funkce)

í a

ma

tresen

te

řs

socha vyznamny
rodak
popr. svetoobcan

299

strom stavajici

ká

šk

hrana základy

297

trávník s jarními
cibulovinami

dřevěné špalky

násyp:
dorovnání
zeminy

op

Ná

jabloň

lavička

dilatace

osa zlomu

ol

a

Ne

lavička

mi

le

298

Situace studie venkovních ploch_ M 1:250
Koncepce školních pozemků
Venkovní školní pozemky projdou postupnou
proměnou. Velká část venkovních prostor je dnes
nevyužívaných, ať již kvůli prudkému svahu nebo
chybějící náplni. Konceptem návrhu je vytvoření
několika svébytných míst s vlastní identitou a
využitím, na základě přirozeného členění školních
pozemků.
V tomto bylo klíčové umístění dostavby. Ta je
koncipována tak, aby z každé strany vznikl hodnotný,
nikoli jen zbytkový venkovní prostor, do nějž se
otvírá část budovy: v přízemí se část školky otvírá na
jih na terasu, zatímco na severní straně bude zemina
z výkopů naopak dosypána a svah dotvarován, aby
vznikl přírodní amfiteátr.
Předprostor školy je místem příchodu, vyzvedávání

GSEducationalVersion

dětí ze školy, čekání a setkávání, pojímáme jej
jako vesnický sad s lavičkami a několika málo
odpočinkovými či herními prvky. Mezi bránou
a brankou je místo pro sochu např. významného
rodáka či studenta.
Hlavní herní prostor, jež bude využíván primárně
školkou se totiž nachází až za rohem budovy:
na jižní straně školních pozemků. Vznikne zde
originální herní a didaktický prostor, s výhledy a
dobrým prosluněním. Hlavní částí bude přírodní
zahrada, jež se bude rozkládat na snížené terase ve
svahu. V ní jsou navrženy herní a pohybové prvky,
ale i krytá venkovní učebna.
Menší trojuhelníkový prostor vzniká u jižní fasády
přístavby a navazuje na terasu mateřské školy. Bude
malou zahrádkou s vyvýšenými záhony, hmyzím
domečkem, apod.

Na severní straně pozemků je část svahu, jež přiléhá
k aule základní školy v 2.np. Svah zde bude zčásti
dosypán a dotvarován tak, aby v této části vznikl
přírodní amfiteátr, vůči němuž bude podlaha
auly v úrovni vyvýšeného podia. Okna auly bude
možno jako posuvná zcela otevřít (toto řešení bude
prověřeno v dalších fázích). Přírodní amfiteátr
bude obsahovat dřevěné sedací špalky a bude
ohraničen stromy a venkovní učebnou. Z východní
strany se snižuje k zpevněné vydlážděné ploše, jež
bude využívána pro zásobování jídelny i k hrám o
přestávkách. Z ní je vstup do kanceláře školní jídelny
pro příjem zboží. Venkovní učebna je orientována
na světlo a může být doplněna didaktickým prvkem
pozemních slunečních hodin. Podél severní hranice
pozemku je navržena nová příjezdová zásobovací
cesta v zatravněné dlažbě.

Schematický 3d ptačí pohled na řešení venkovních ploch

Součástí celkového návrhu je také gravitační opěrná stěna jež je zde zobrazena v
axonometrii (zcela nahoře) schematickém řezu (vpravo) a vizualizaci (nahoře). Nad
zdí se nachází část navržené přírodní zahrady. Zeď a přírodní zahrada jsou první fází
výstavby a v současnosti se připravuje dokumentace pro jejich umístění (DUR).

Větší třída školky má
přímý kontakt s toaletami.
Je tomu tak proto, aby
učitelka či učitel nemuseli
s malými dětmi kvůli
toaletě opouštět učebnu.
Druhá třída starších dětí
již má toalety za dveřmi
na chodbě. Nad toaletami
jsou nízká okna, kudy
proudí přirozené světlo ze
severu. Spací prostory jsou
uvažovány v rámci tříd.
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Větší učebna mateřské školy: mezi skříněmi přímý přístup ke „koupelničkám“: mladší děti

Menší učebna mateřské školy: neformální tvar a spojení s terasou: starší děti

výstup na zahradu

učebna speciální, aula
posuvná
křídla

zábradlí

121,12 m2

rekuperace
učeben
rekuperace
komunikací:
podtlakem
přes schodiště
(bez rozvodů)

sklad

respirium
15,04 m2

jazyková učebna

sklad/wc učitelé

51,94 m2

sklad

A01

wc
4,83 m2

kuchyňka

ředitelna/ sborovna
6,19 m2

u stropu
prosklená
příčka

ředitelna/ sborovna
8,79 m2
11,85 m2

sklad/sborovna

WC stávající

7,14 m2

A0
3

učebna stávající

učebna stávající

Půdorys patro
M 1:100_
GSEducationalVersion

S --►

Přírodní zahrada: pod plátěnou střechou venkovní učebny, dále na terase Lípa svobody

Západní perspektiva: návaznosti na různě využité venkovní plochy

Severní pohled: zadní vstup zásobování kuchyně a amfiteátr

Vstup, místo pro sochu a zásobovací cesta k příjmu zboží a amfiteátru

Pohled na amfiteátr ze severozápadu

Podélné schematické 3d řezy:

Vzhledem ke snaze co nejefektivněji
využít školní pozemky za budovou
stávající školy se nabízí využít
konstrukční systém kombinující
dobré tepelně technické parametry se
subtilní šířkou. (Heluz 2in1, Purlive,
2by4, apod) Variantou je též odlišit
konstrukci přízemí, jež je zčásti
zapuštěno v terénu (zděný systém) od
konstrukce patra (dřevostavba).

Zatímco v přízemí
jsou učebny mateřské
školy v návaznosti na
terasu otevřené ven,
v patře z jižní strany
učebny prosvětlujeme
ale ven chodíme na
straně severní, kde je
terén díky svahu blíže.
V učebnách v aule
je konstrukce stropu
uvažována jako
pohledová, v přízemí
je mezi nosnými trámy
stropu uvažována
vzduchotechnika a
rekuperace.

Prostorový příčný schematický řez

Budova přístavby člení prostor na dvě poloviny - část vyhrazenou mateřské škole, kde třídy navazují
venkovní terasou na úroveň terénu a menší část vyhrazenou základní škole: zde je třída v patře necelý metr
nad povrchem zvedajícího se terénu - ten vůči ní vytváří jednoduchý přírodní amfiteátr, zatímco třída auly
se po otevření posuvných oken stane velkým pódiem.

Západní perspektiva: návaznost na stávající budovu a vesnické tvarosloví

Přírodní amfiteátr s dřevěnými sedáky a doplněnou sestavou dřevin
V pohledu je vidět
pro představu
stávající tvar
terénu, uvažováno
je však dosypání
až téměř pod nízká
okna přízemí, tak,
aby byla horní třída
více v kontaktu se
zahradou. Otázkou
pak bude možnost
otevření oken v
kombinaci např.
se zábradlími.
Učebna samotná se
tak bude moci stát
„venkovní učebnou“

Hlavní odborná učebna ve 2np - „aula“ má 120 m2

Okna na sever jsou uvažována jako posuvná, otevřením
vznikne ze třídy podium venkovního přírodního amfiteatru

Odpočinková zóna (respirium)-chodba ve 2. np

Případná pergola se solárními panely

Reference: herní prvky

Reference: školka Vratislavice

