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MŠ Husova, Černošice
Kapacity a cenová rozvaha nákladů na realizaci - 150122

Úprava soutěžního návrhu na novostavbu mateřské školy v Černošicích, ulici Husově.

hlavní stavba
3

obestavěný prostor (m )
zastavěná plocha (m2) (* vč. využití podkroví tříd jako skladů pomůcek)
podlahová plocha učeben (bez wc, šaten a přípraven jídla)
podlahová plocha společných prostor + tělocvična + kroužky
podlahová plocha zázemí (kanceláře + kuchyň + technické m. + šatny + wc + ...)
podlahová plocha komunikací
podlahová plocha celkem
cena za m3 obestavěného prostoru hlavní stavby (tis. Kč bez DPH)
cena celkem za hlavní stavbu (tis. Kč bez DPH)
zahrada
plocha zeleně (m2)(bez nové vzrostlé zeleně - stromů)
zpevněné plochy (m2) (parking 220,0 + vnitroareálové kom. 398,0)
cena za m2 sadových úprav (tis. Kč bez DPH)
cena za komunikace (tis. Kč bez DPH)
cena celkem za zahradu

4587,0
882,0 (*901,3)
259,1
227,5
283,0
85,9
855,5
5,0
22,935

2280,0
618,0
1,2
931,0
3,667

Na základě výstupů z prezentace soutěžního návrhu dne 15. prosince 2014 před zástupci města
Černošice a následnému dopisu ze strany města s výzvou k možnému doplnění / úpravě původní
soutěžní studie ze dne 5. 1. 2015 předkládáme tuto částečně upravenou a doplněnou studii soutěžního
návrhu na novostavbu mateřské školy v Husově ulici.
Upravená studie zcela zachovává architektonický koncept z původní prezentované soutěžní studie.
Základní hmotový i prostorový koncept soutěžního návrhu stavby MŠ, jejího umístění na pozemku i
rozvrh zahrady zůstává zachovaný, dochází pouze k dílčím úpravám.
Z původní soutěžní studie jsme v upraveném návrhu zachovali atributy, které vnímáme, že byly
při prezentaci kladně přijaty, zejména:
-

procento zastavění (901,3 / 3920)
procento zeleně (2280 / 3920)
celková cena (hl. stavba, sad. úpravy, zpevněné plochy) (tis. Kč bez DPH)

23%
58%
26,602

-

umístění hlavní stavby v severo-západním cípu parcely
objemové řešení - v respektu k charakteru okolní zástavby vychází hmotový koncept
stavby ze struktury venkovského statku skládajícího se z několika provozně vzájemně
propojených celků – stavení
objekty mají sedlové střechy - všeobecně kvitované jako vhodné vzhledem k situaci
pozemku při hranici CHKO
vstupní hala jako hlavní komunikační centrum celé mateřské školy
tělocvična – společenská místnost prostorově propojitelná s halou
využití barvy v interiéru jako orientačního systému – každá z tříd má svou záklaní barvu
velkorysá, jednotná, přehledná, bezpečná a jihovýchodně orientovaná pobytová zahrada

Úprava návrhu nově přináší:
-

-

-

rozšíření nástupního prostoru před vstupem (na téměř dvojnásobek plochy) a zobytnění
tohoto prostoru: přidání laviček na sezení, doplnění stojanu na kola, vymezení prostoru
pro květinovou výsadbu
zmenšení zastavěné plochy hlavní stavbou o 90 m2 při zachování a vylepšení funkčnosti
vnitřní dispozice přináší úsporu ve stavebních i provozních nákladech MŠ
možnost dispozičního oddělení provozu tělocvičny po skončení denního provozu MŠ
prostorová racionalizace a zpřehlednění prostoru vstupní haly
zmenšení prosklených ploch ve fasádách přináší snížení stavebních a provozních
nákladů a více volných ploch na stěnách v interiérech tříd pro vlastní výzdobu a
prezentaci výtvorů dětí
snížení výšky hřebene a vnitřního prostoru objektů tříd generují menší stavební a
provozní náklady, dále pak příznivější vnímání výšky prostoru z hlediska dětské
psychiky

Upravený návrh je také v souladu s doporučeními k prospívajícímu chodu mateřské školy, které zaslala
dne 18.12 dopisem ředitelka MŠ Barevný ostrov, paní Andrea Červenková. Reakce na jednotlivé body
jsou vypsány na následující straně.
V Praze, 22. ledna 2015
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Reakce na dopis s připomínkami a radami k ideálnímu a prospívajícímu chodu mateřské školky
od ředitelky MŠ Barevný ostrov, paní Andrey Červenkové.
1. STAVBA MŠ
1.1. Je nutná vyváženost stěn s okny a bez oken.
V upravené studii jsou zvětšeny plochy plných stěn na úkor prosklených ploch
1.2. Je nutný z každé třídy výstup na zahradu.
Přímý výstup na zahradu byl vyřešen již v původní soutěžní studii.
1.3. Sloupy ve třídách NE z důvodu bezpečnosti.
V původní ani v upravené verzi nejsou sloupy ve třídách uvažovány.
1.4. V technické budově je nutné, aby byla prádelna a sušárna.
Prádelna se sušárnou byla navržena již v původní studii.
1.5. V každé třídě je potřeba kabinet pro učitele na ukládání pomůcek.
V původní studii bylo ukládání pomůcek řešeno v uzavíratelném prostou pod schodištěm
vedoucím do leháren/odpočíváren v podkroví. Upravená verze nabízí uskladnění pomůcek v části
tříd, které nejsou přístupné dětem (za provozním vstupem, před výdejnou jídla). Alternativně je
možné využít prostoru v nevyužitém podkroví – prostor nad šatnami, umývárnou s wc a výdejnou
jídla. Tento prostor by byl dosažitelný provozními schody, na které nemají přístup děti. Viz
výkresová část.
1.6. Budova by měla být jednopodlažní.
Většina provozu je soustředěna do 1. np, v 2. np jsou pouze kanceláře, šatny učitelek a třída pro
kroužky.
V původní verzi studie byly v podkrovních patrech přístupných přímo ze tříd umístěny i lehárny
(odpočívárny) dětí. Během prezentace původní studie bylo mamítnuto, že toto řešení vyžaduje
větší počet personálu (hlídání dětí při spaní) a dále není ideální z toho důvodu, že děti musejí
v případě potřeby během odpočinku chodit na toalety po schodech dolů.

2. ZAHRADA
2.1. Venkovní záchody, stačí 4 + koupelna na umytí rukou.
V původní studii byl navržen zahradní objekt se skladem hraček a zahradního náčiní a jednou
pohotovostní toaletou pro děti. V upravené verzi je zahradní domek rozšířen na požadovaný
počet toalet a integrována je venkovní sprcha.
2.2. Rovná plocha na hraní fotbalu, míčové hry, skákání přes gumu…
Byla součástí zahrady již v provotní studii a zůstává nadále zachována.
2.3. Domeček na ukládání hraček.
Viz bod 2.1.
2.4. Velké pískoviště.
Navržena jsou dvě pískoviště o celkové výměře 28 m2. V případě potřeby je možné tyto zcelit a
realizovat jako jedno. Výměra může být rovněž upravena.
2.5. Venkovní sprcha
Viz bod 2.1.
2.6. Klouzačka na kopečku, vytvořit kopec z půdy, která bude vykopána při stavbě.
Kopeček na hraní byl navržen již v původní studii, nově je osazen skluzavkou.
2.7. Před budovou vytvořit i místa k sezení a záhony s květinami ještě na pozemku. Ideální pro maminky,

které si ještě potřebují popovídat.
Velikost nástupního prostoru před vstupem do MŠ je v upravené studii téměř zdvojnásobena. Je
rovněž počítáno s umístěním laviček, stojanu na kola i okrasné zeleně.

Upravená studie nabízí variantu provozu jednopodlažního s tím, že matrace a lůžkoviny se pro
odpočinek dětí rozkládají před každým odpočinkem v herně a poté zase uklízejí.
Rádi bychom však neuzavírali debatu o umístění leháren předčasně, stále spatřujeme určité klady
v původním umístění v podkroví. V případě, že by se zdárně podařilo vyřešit personální otázku
hlídání dětí při odpočinku, vidíme hlavní výhodu odděleného spaní především v tom, že děti, které
spát po obědě nechtějí si mohou hrát volně v herně a nerušit ty děti, které naopak odpočinek po
obědě vyžadují...
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VSTUP

upravený návrh

1 » rozšíření nástupního prostoru před vstupem, doplnění laviček,
zeleně, květinové výsadby a stojanu na kola
2 » přímý výstup na zahradu z šaten u tříd (vstup. krytý pergolou)
UL
» betonové pegoly z původního návrhu nahrazeny
úspornějšími
VA
O
R
dřevěnými s jednoduchým zasklením L L Á
O
3 » zůstává koncept velké otevřené a Kpřehledné zahrady z původního
návrhu, kopeček je doplněn skluzavkou
4 » volný plácek na fotbal a jiné hry
4 » zahradní domek s pohotovostní toaletou, skladem hraček a zahradního
nářadí z původního návrhu je rozšířen o navýšen počet toalet
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Situace
1:400, 1:1521,6615
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číslo výkresu

3

ROZŠÍŘENÍ NÁSTUPNÍHO PROSTORU
původní » 64 m2
úprava »118 m2

HUSOVA

UL.

ZMENŠENÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY
původní » 973 m2
úprava » 882 m2

+

benefity upraveného návrhu
» zmenšení plochy zastavěné hlavní stavbou o 90 m2
» úspora stavebních nákladů
» zdvojnásobení velikosti nástupního prostoru před školkou
» přehlednější a prostorově komfortnější
» možnost umístění laviček a stojanu na kola,
rozšení zeleně a květinové výsadby
KO
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benefity upraveného návrhu
» možnost samostatného provozu tělocvičny mimo denní provoz MŠ
» vstupní hala - prostorová racionalizace a vizuální zpřehlednění
vazby vstup do MŠ - vstup do tříd (šaten)
» přímý výstup ze šaten u tříd na zahradu
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výdej jídla
6,14 m2

sklad pomůcek
4,37 m2

wc
14,79 m2

zádveří

šatna

MOŽNOST LAVIČKY PRO PŘEZOUVÁNÍ
- ODDĚLENÍ ČISTÉ A ŠPINAVÉ ZÓNY

7,63 m2

14,61 m2
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43,00 m2

chodba

sklad/příp

sklad/příp

6,12 m2

6,12 m2

sklad/příp
6,12 m2

odpad

P
P

S

S

20,31 m2

vstup

58,32 m2

prádelna
8,50 m2

chodba

2,43 m2

šatna

UZAVŘENÍ ČÁSTI MŠ
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6,10 m2

chodba
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4,55 m2
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původní návrh

1. np

2. np

přímý výstup na zahradu
(krytý pergolou)

upravený návrh

krytá terasa

+

vstup
z haly

šatna

rozložené matrace
pro spaní (24 ks)
příprava jídla
sklad pomůcek

benefity upraveného návrhu
» prostorové přičlenění šatny ke třídě
» výstup ze šatny přímo do zahrady (vstup krytý pergolou)
» jednoúrovňová dispozice - spaní v herně na rozložených matracích
» méně prosklených stěn - více volných ploch pro vlastní výzdobu

wc / koupelna

1. np

alternativní prostor
pro sklad pomůcek
26 m2

příprava jídla
sklad pomůcek
podkroví

volný prostor

wc / koupelna
alternativní umístění skladu pomůcek
do podkorví 36 m2 (přístup po schodišti)

2. np
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D

B

D

C

D

A
+6,800
+6,980

+4,600

+3,000
+2,600
+2,400

±0,000

řez místem

řez místem

ŘEZ DD (TŘÍDOU)

A

benefity upraveného návrhu:
» snížení celkové výšky
» úspora nákladů na stavbu
» snížení maximální vnitřní světlé výšky
» úspora nákladů na vytápění
» příznivější pro dětskou psychiku
» eliminace spaní v patře
» snížení celkové výšky stavby při zachování rázu "vesnického
stavení se sedlovou střechou"
» úspornější konstrukční řešení střechy - pohledový krov
nahrazen sbíjenými vazníky

+7,610

±0,000

D

C

B

D

+

+7,610

D

hřeben +9,050

hřeben +6,800

+4,600

+3,000

±0,000

+2,400 - +4,600

±0,000

+2,700

±0,000

*alternativní umístění
skladu pomůcek

+3,400

±0,000

ŘEZ AA (TŘÍDOU A TECHNICKÝM TRAKTEM S TĚLOCVIČNOU)

původní návrh

projekt

MATEŘSKÁ ŠKOLA

soutěžní návrh konceptu zástavby pozemku a arch.
návrh budovy MŠ v Černošicích, ul. Husově
ÚPRAVA NÁVRHU » leden 2015

architekt

Qarta architektura, s.r.o.
Pernerova 635
186 00 Praha 8 - Karlín

upravený návrh

název výkresu, měřítko

Řezy
1:200, 1:1000

číslo výkresu

10

VÝPLNĚ FASÁDNÍCH OTVORŮ - TŘÍDY
původní návrh

220,5 m2 - 100%
celková plocha

44,94 m2

44,94 m2

65,46 m2

65,46 m2

39,82 m2

7,69 m2

44,31 m2

50,27 m2

141,8 m2 - 64%
plná plocha

výplně otvorů stávající 36%

78,7 m2 - 36%
plocha výplní

2

3,58 m

2

37,24 m

2

1,50 m

2

2

14,13 m

4,61 m

2

2,41 m

2

2

2,39 m

12,79 m

úprava návrhu
172,9 m2 - 100%
celková plocha

138,1 m2 - 80%
plná plocha

39,68 m2

39,68 m2

46,80 m2

46,85 m2

31,05 m2

33,00 m2

35,86 m2

38,06 m2

výplně otvorů po úpravě 20%

34,8 m2 - 20%
plocha výplní

4,13 m2

2,45 m2

1,84 m2

6,68 m2

6,68 m2

2,16 m2

2,10 m2

2,06 m2

6,67 m2

PROSKLENÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ VSTUPNÍ HALY
4,42 m254,86 m2

8,58 m2

24,70 m2

10,66 m2

10,66 m2

10,92 m2

původní návrh » 124,8 m2
3,64 m2 19,76 m2

úprava » 44,5 m2 (zmenšení o 75%)

8,06 m2

6,50 m2

6,50 m2

+

benefity upraveného návrhu:
» zmenšení ploch výplní fasád
» úspora stavebních nákladů
» úspora provozních nákladů na vytápění
» zvětšení ploch stěn v interiérech tříd pro vlastní výzdobu...
projekt

MATEŘSKÁ ŠKOLA

soutěžní návrh konceptu zástavby pozemku a arch.
návrh budovy MŠ v Černošicích, ul. Husově
ÚPRAVA NÁVRHU » leden 2015

architekt

Qarta architektura, s.r.o.
Pernerova 635
186 00 Praha 8 - Karlín

název výkresu, měřítko

Pohledy - Schema míry prosklení fasád
1:454,5455, 1:2000

číslo výkresu

11

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA ZAHRADY
- OBJEKTY TŘÍD SE ZMENŠENÝMI PLOCHAMI PROSKLENÍ VE FASÁDÁCH A ZJEDNODUŠENÉ DŘEVĚNÉ PERGOLY

PERSPEKTIVA OTEVŘENÉHO PROSTORU ZAHRADY
- VOLNÁ PLOCHA PRO MÍČOVÉ HRY, V POZADÍ HERNÍ ATRAKCE
projekt

MATEŘSKÁ ŠKOLA

soutěžní návrh konceptu zástavby pozemku a arch.
návrh budovy MŠ v Černošicích, ul. Husově
ÚPRAVA NÁVRHU » leden 2015

architekt

Qarta architektura, s.r.o.
Pernerova 635
186 00 Praha 8 - Karlín

POHLED ZE ZAHRACY NA OBJEKTY TŘÍD SE ZMENŠENÝMI PROSKLENNÝMI PLOCHAMI
A TERASU KRYTOU DŘEVĚNOU PERGOLOU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM

PRŮHLED KRYTOU TERASOU DO ZAHRADY
- TERASA ZASTŘEŠENA ZJEDNODUŠEOU DŘEVĚNOU PERGOLOU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
název výkresu, měřítko

Hmotové vizualizace - ZAHRADA
1:2,8571

číslo výkresu

12

POHLED Z ULICE KE VSTUPU
- ROZŠÍŘENÍ PROSTORU, VYBAVENÍ LAVIČKAMI A STOJANEM NA KOLA, NÁVRH UMÍSTĚNÍ KVĚTINOVÝCH ZÁHONŮ

NÁSTUPNÍ PROSTOR OD SEVEROZÁPADU
projekt

MATEŘSKÁ ŠKOLA

soutěžní návrh konceptu zástavby pozemku a arch.
návrh budovy MŠ v Černošicích, ul. Husově
ÚPRAVA NÁVRHU » leden 2015

architekt

Qarta architektura, s.r.o.
Pernerova 635
186 00 Praha 8 - Karlín

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA NÁSTUPNÍHO PROSTORU

NÁSTUPNÍ PROSTOR OD SEVEROVÝCHODU
název výkresu, měřítko

Hmotové vizualizace - NÁSTUPNÍ PROSTOR
1:2,8571

číslo výkresu

13

POHLED DO VSTUPNÍ HALY, VZADU PROPOJENÍ S TĚLOCVIČNOU ROHOVÝMI DVEŘMI

projekt

MATEŘSKÁ ŠKOLA

soutěžní návrh konceptu zástavby pozemku a arch.
návrh budovy MŠ v Černošicích, ul. Husově
ÚPRAVA NÁVRHU » leden 2015

architekt

PRŮHLED TĚLOCVIČNOU DO VSTUPNÍ HALY
- MOŽNOST PROPOJENÍ OBOU PROSTOR SKLÁDACÍMI ROHOVÝMI DVEŘMI

Qarta architektura, s.r.o.
Pernerova 635
186 00 Praha 8 - Karlín

PRŮHLED VSTUPNÍ HALOU OD VSTUPU KE TŘÍDÁM A TĚLOCVIČNĚ
- MOŽNOST UMÍSTĚNÍ PŘEZOUVACÍ LAVIČKY DO PROSTOU HALY

TŘÍDA - POHLED K TOALETÁM, VÝDEJOVÉMU MÍSTU JÍDLA A VSTUPU DO ŠATNY
- POHLED NA STĚNY SE ZMENŠENÝMI PLOCHAMI SKL. VÝPLNÍ

název výkresu, měřítko

Hmotové vizualizace - INTERIER
1:2,8571

číslo výkresu

14

