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NÁVRH MODULÁRNÍ MATE SKÉ ŠKOLKY 

Pr vodní zpráva 

Urbanistické ešení

Objekt se nachází na st eše Provozní budovy Národního Divadla v Praze 1. Obecný 
nedostatek míst ve školkách se dnes za íná projevovat i v centru Prahy. Najít volnou parcelu 
pro novostavbu školky je však v této ásti m sta velmi obtížné, a jako jedno z možných 
ešení se nabízí využití st ech. Soubor budov Nové Scény Národního Divadla, a zvlášt

ploché st echy jejich objekt  jsou kontroverzním, ale p íhodným místem - minimáln
k zamyšlení. Jedine né, exponované místo, dobrá dostupnost a doposud nevyužitá plocha. 
Školka zde m že sloužit zam stnanc m Národního Divadla a všem obyvatel m blízkého 
okolí. Technologie kontejner  by navíc jist  velice zjednodušila celou realizaci. 

Architektonické ešení

 Využíváme nosný konstruk ní systém stávající provozní budovy. Objekt školky sedí 
na roznášecí desce, která p enáší zatížení do 4 tuhých železobetonových jader. Ty jsou 
dostate n  únosná a snesou nové zatížení. Veškeré vývody vzduchotechniky jsou umíst ny
pod atikou v m ížkách na fasád  budovy, nov  osazené kontejnery tak nebudou na p ekážku
provozu budovy.

Napojujeme se také na stávající vertikální komunikace – velkokapacitní výtah bude 
nahrazen evakua ním výtahem o stejných parametrech. Dále se protáhne únikové schodišt
až na st echu školky. Poslední patro provozní budovy je ist  technické, což usnad uje
rozvody vody a kanalizace. 

Školka je sestavena výhradn  z kontejner  o rozm rech 9,0 x 3,0 m, 6,0 x 3,0 m a 
3,0 x 3,0 m. , které vypl ují modulovou m ížku. Tvar  m ížky je co možná nejvíce 
p izp soben nepravidelnému p dorysu st echy.

Vstup do školky je parteru Provozní budovy. Do st ešní nástavby (8.np) vyveze d ti,
rodi e, zam stnance, návšt vníky výtah. Samoz ejm  je možné také využít schodišt .

Objekt školky je dvoupatrový, pohyb d tí se však p edpokládá p evážn  v prvním 
pat e, kde jsou ob  dv  t ídy, otev ené atrium, víceú elový sál, stravování a hygienické 
zázemí. P edpokládáme 20 d tí v jedné t íd . Každá ze dvou t íd má p i vstupu šatnu, dále 
uvnit  dispozice místo na hraní, na spaní a vlastní sociální za ízení. Všechny d ti pak sdílejí 
jídelnu /provoz na sm ny/, víceú elový sál /hudba, divadlo, t lovýchova…./ a p edevším
hlavní hrací plochu – atrium, do které se všechny místnosti otevírají. Školka se uzavírá p ed
hlu ným okolím a atrium se snaží alespo áste n  nahradit chyb jící plnohodnotnou 
zahradu s h išt m.

St echa je za p íznivých klimatických podmínek využitelná jako rozší ení otev ené
hrací plochy atria. Nahoru se d ti dostanou po schodech, dolu po skluzavce. Proti v tru jsou 
na terase d ti chrán ny plexisklem, kterým lze také pozorovat okolní st ešní krajinu Nového 
M sta.

V pat e se také nachází kancelá editele/ editelky školky, šatny a sprchy pro 
personál a sklady. V letních m sících se sem také m že p esunout výuka z prvního patra do 
krytých prostor. 

Kontejnery jsou z exteriéru oplášt ny plechem nat eným v azurové barv  RAL 5012. 
Na podlahy je použito p írodní linoleum, venkovní hrací plocha je d ev ná, palubková, 
s pat i nou povrchovou úpravou. 
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