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B. POPIS ŘEŠENÍ
B.1

LOKALIZACE ZÁMĚRU
Předmětem architektonické studie je návrh umístění a architektonický koncept novostavby mateřské školy na zadaném
pozemku p.č. 79/1 v obci Babice u Říčan, katastrální území Babice – 600601.

B.2

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Navržená mateřská škola je umístěna na vyhrazené části zadaného pozemku lichoběžníkového tvaru o
rozměrech cca 51 x 31 m, který se nachází na severním okraji obce za zástavbou rodinných domů, při okraji
lesa. Z východu je pozemek vymezen hranicí fotbalového hřiště, ze západu příjezdovou cestou s parkovacími
stáními, řešenou jako obytná zóna. Ze severu je pozemek MŠ ohraničen stávající hranicí lesa a od jihu je volný.
Předpokládá se zde však výstavba zázemí sportovního klubu ( šatny, WC, bufet ) s přilehlým volejbalovým
hřištěm.
Škola je navržena jako jednopodlažní, dvoutřídní pro 2x 24 dětí, s orientací herních prostor a venkovních teras
směrem k jihovýchodu. Škola má jeden hlavní společný vstup, avšak oddělené oba pobytové prostory dětí, každý
s vlastním zázemím. Eventuelně je tak možné provozovat pouze jednu třídu v případě nedostatku dětí.
Každá třída je vybavena samostatným zázemím dětí – šatna, umývárna, WC, a technickým zázemím – sklad lůžkovin
a hraček. Samostatnou zónou je pak zázemí ředitelky školy a vychovatelek – kancelář, šatna se sprchou a WC a
pohotovostní WC pro veřejnost. Stravování dětí se předpokládá v rámci školky z dovážených či upravovaných jídel. Pro
tento účel je vymezena přípravna jídel, společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Děti mohou využít
i venkovní WC se sprchou, v případě pobytu na dětském hřišti.
B.3

ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Budova je navržena jako dřevostavba, skládající se v podstatě ze 2 traktů – herní a pobytové místnosti školky a zázemí
dětí a vychovatelek, se stěnovým konstrukčním systémem s rozpony 7,2 a 4,5 m. Uprostřed a po stranách jsou pak
jednotlivé trakty navzájem uskočeny, čímž vytvářejí vlastní hmotové řešení – 2 do sebe zaklíněné podélné hranoly, otočené
kolem své osy proti sobě ve sklonu střechy 15°.
Objekt bude založen na betonových hloubených pilotách, eventuelně patkách, umístěných v rastru nosného systému
dřevěné podlahy. Vzhledem k osazení objektu na patky vznikne pod budovou servisní prostor, využitý pro vedení instalací.
Obvodové konstrukce budou tvořeny sendvičem z dřevěných trámků KVH a oboustranným obkladem požárně odolnými
sádrovláknitými deskami, vyplněnými tepelnou izolací z minerálních vláken. Z vnitřní strany budou stěny opatřeny SDK
obkladem na roštu, pro vedení elektroinstalace a umístění ovladačů osvětlení a zásuvek.
Vnější fasádu objektu bude tvořit z větší části standardní kontaktní zateplovací systém z desek z pěnového polystyrenu a
s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Fasády obou štítů – jižní a severní – budou obloženy cementovláknitými deskami
na roštu s provětrávanou mezerou a minerální tepelnou izolací. Vnitřní části východní fasády, obrácené do vnějšího
herního prostoru dětí, budou obloženy vodorovně skládanými palubkami z ušlechtilého bezúdržbového dřeva. Francouzská
okna umístěná ve východní fasádě umožňují přímý výstup na vnější terasy obou herních místností i do zahrady a
dětského hřiště.
Objekt bude připojen na inženýrské sítě ( vodovod, plyn, splašková kanalizace, elektro ) podél západní strany pozemku,
kde budou v rámci výstavby nové komunikace vytvořeny i nové přípojky. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem s ohřevem
TUV a zásobníky teplé vody, umístěnými spolu s kotlem v technické místnosti školy.
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B.4

ŘEŠENÍ ZAHRADY A DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Zahrada v rámci areálu mateřské školy je řešena jako volná herní plocha se stávajícími nebo nově vysazenými stromy a
keři tak, aby nebránily volnému pohybu dětí a jejich hrám. Celá plocha je pak osazena zátěžovým trávníkem, kromě
dopadových bezpečnostních zón kolem dětských herních sestav a prvků, jejichž povrch je tvořen praným kačírkem
normové frakce. Zahrada je v mírném sklonu směrem k jihu, zajišťující bezproblémové odvodnění v případě vytrvalých
dešťů, a stoupá směrem k budově školy, pro bezbariérový vstup na terasy obou herních místností.

Hřiště a herní prvky školky jsou navrženy pro věkovou kategorii 3 – 6 let, je však možné jeho další rozšíření ( školní družina
). Skládá se z multifunkčního objektu - sestavy se skluzavkou ( vezírova pevnost ), pružinových houpadel (
sestřenice
veverky, mořský koník ), síťové prolézačky ( spirála ), dvojhoupačky a objektu královský kočár.
Celé hřiště je půdorysně vymezeno a ohraničeno oplocením a vstup na něj je umožněn pouze dětem z MŠ.

C. POUŽITÉ PODKLADY
Zadávací podmínky – Obec Babice
Koordinační situace
Zaměření pozemku a blízkého okolí
Podklady správců inženýrských sítí
Návštěva místa a fotodokumentace – SHS architekti s.r.o.

V Praze dne 10. září 2012
Ing. arch. Lubor Sladký
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