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AUTORSKÁ ZPRÁVA
ZADÁNÍ
Předmětem studie je stanovení celkové koncepce podoby a fungování areálu ZŠ
ve Velkých Hamrech. Záměrem je, aby veškeré dílčí budoucí úpravy areálu směřovaly
k jednotnému a funkčnímu celku, ve kterém nejsou hluchá místa a jehož potenciál je plně
využíván. Tato koncepce bude i podkladem pro určení priorit a návrh etapizace dílčích úprav
– celkově se tedy bude jednat o plán, který dá potřebný rámec kreativitě ve způsobu
využití dotčeného území.

10 m

100 m

Areál se nachází ve východním svahu na okraji obce a volně navazuje na extravilán. Areál je částečně oplocen, nicméně toto oplocení má spíš symbolický význam –
reálně je celý areál volně přístupný. V těžišti celého prostoru jsou umístěny školní
budovy, tělocvična, školní družina a doplňkové objekty. Všechny objekty jsou orientovány
rovnoběžně s vrstevnicemi. Mezi budovou školy a budovou školní družiny se nachází stávající antukové víceúčelové hřiště. Jednotlivé budovy jsou propojeny více či méně funkčními
cestami a chodníky pro pěší. Školní budovy jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami,
tzv. "krčky". Prostor mezi školními budovami je těmito krčky vymezen na vnitřní a vnější
atria. Vnitřní atria byla řešena v samostatné studii. Vnější atria mají charakter zálivu či
výklenku. V celém areálu se nachází menší množství středně vzrostlých keřů a stromů.

KONCEPT NÁVRHU
Většina ploch kolem školy postrádá jasnou identitu. Důvodů pro to je několik, nicméně
základ problému pramení především ze způsobu vnímání prostoru jeho uživateli a jeho
prostorových vlastností.
TEZE 1: Aby se mohl člověk v určitém prostoru cítit dobře a mohl mu svou
činností dát jasnou náplň, tento prostor musí být možné pojmenovat. Toto pojmenování
se může vzahovat jak k širšímu celku (viz str. 5), tak k jeho jednotlivým částem (viz
str. 6). Už jen tím, že dokážeme místo pojmenovat, výrazně posilujeme jeho identitu.
> V rámci projektu jsou hledána taková pojmenování, která mají šanci přecházet v obecnou
známost a která budou moci žáci a učitelé při společné komunikaci používat. Výběr v této
studii však není dogma - nejlepší názvy se většinou uchytí samovolně, a to především v
souvislosti s tím, jak je prostor nejčastěji využíván.
TEZE 2: Druhým důležitým aspektem místa jsou jeho hranice, respektive způsob, jakým
se místo vymezuje a jak je propojeno / odděleno, jaký má vztah ke svému okolí. Aby
se uživatel v prostoru cítil dobře, musí mít pocit bezpečí a musí se v prostoru orientovat.
> Podstatné je tedy v první řadě vymezit areál jako celek oplocením a osazením bran
a branek. Tyto branky nemusí být zamčené, naopak, prostupnost areálu i pro veřejnost
může být žádoucí, nicméně pro uživatele je podstatné samotné vědomí toho, kde místo
oficálně začíná a končí. Jednotlivé vnitřní plochy (místa) areálu lze pak posílit i náznakem.
Například stromořadím, odlišením materiálu plochy a podobně.
TEZE 3: Pohodlnému užívání celého venkovního prostoru školy nesmí bránit
nepřekročitelné bariéry. V případě řešeného areálu tvoří hlavní bariéru budova samotné
školy a je žádoucí ji co nejvíce propojit s exteriérem. Především v místě stávajících spojovacích krčků, které vymezují dvě nejsilnější místa v rámci celého areálu školy - totiž
vnitřní atra. Stávající dveře ve spojovacích krčkách však nebyly historicky používány
(pravděpodobně z praktických důvodů - nutnost přezouvání). Pokud by došlo k rekonstrukci
navazujících chodníků a zpevněných ploch a byla by zajištěna údržba čistoty, alespoň místa
bezprostředně navazující na spojovací krčky by mohla být využívána i bez přezouvání.
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NAVRHOVANÉ
STÁVAJÍCÍ

100 m
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KOMENTÁŘ

10 m

Rozdělením areálu do tří základních zón
a snahou o jejich charakterizaci vytváříme
základ pro hledání samotné funkční náplně
a její vhodnosti - například činnosti individuální
budou nejlépe provozovány v zóně pobytové
a okrajové, společné aktivity, hry a sport
v zóně rušné a okrajové apod.

100 m

ZÓNA VNITŘNÍ, AKTIVNÍ, RUŠNÁ
Jedná se o území uvnitř areálu, kde dominantním prvkem je víceúčelová herní plocha.
Doplňkově je tato oblast stěžejní i jako provozní, jelikož zajišťuje dopravní obslužnost
všech částí budovy a parkování a navazuje
na hlavní únikové východy. Oblast je dobře
osluněná, přehledná a má vazbu na sklad
nejrůznějšího vybavení - nabízí tak zázemí pro
společné organizované aktivity napříč všemi
školními ročníky.
ZÓNA VNĚJŠÍ, VEŘEJNÁ, POBYTOVÁ
Jedná se o území vně hlavního oplocení. Má
tedy především reprezentativní funkci a veřejný
charakter - obsahuje místa, kde se žáci mohou
setkávat a loučit (vzájemně, s rodiči, s učiteli),
kde na sebe mohou čekat nebo zde obecně
trávit volný čas mimo školu.
ZÓNA VNITNŘÍ KLIDOVÁ, OKRAJOVÁ
Jedná se o území v současnosti zcela
nevyužité, ale s největším potenciálem. Díky
své pozici a omezené dostupnosti je vhodná
pro individuální aktivity, kroužky, venkovní
výuku, realizaci školních projektů a podobně.
Východní část zóny za tělocvičnou má charakter
náletového lesa ve svahu, který by mohl být
výrazně upraven pro nejrůznější individuální
pohybové aktivity.
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"PLÁCEK"
praktický, dostupný
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"MALÁ PASEKA"
praktická, vyvýšená

10 m

"ZAŠÍVÁRNA"
stinná, nenápadná, na okraji,
dobrodružná, tajuplná

100 m
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"VRCHNÍ A SPODNÍ ZAHRADA"
intimní, dostupná, skrytá, soukromá
6
9

"VELKÁ PASEKA"
přehledná, dostupná, praktická, v rovině,
s výhledem, slunná, otevřená

9
5

2

3

"GALERIE"
vedle cesty, poutavá, reprezentativní,
v rovině, na očích

"LES"
klidný, užitečný,
ukrytý, tajuplný,
odlehlý

4

"ZADNÍ VSTUP"
praktický, dostupný, nezbytný

S

"VRCHNÍ A SPODNÍ ATRIUM"
vnitřní, bezpečné, praktické,
reprezentativní

"PARK"
reprezentativní, veřejný, s výhledem,
slunný, otevřený, přehledný, na cestě

MÍSTA A JEJICH POJMENOVÁNÍ
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VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA, VENKOVNÍ PAVILON, TRIBUNY

SKOKY DO PÍSKU / ROZBĚHY

Umístění doskočiště a rozběhové
dráhy vychází ze stávající situace.
V docházkové vzdálenosti školy
se nachází sportoviště a hřiště,
které je přímo určené pro organizované sportovní aktivity v rámci
tělocviku. Očekáváme, že hlavní
využití dráhy a doskočiště dětmi
bude individuální, bez dohledu,
v rámci volných hodin a přestávek.

JEVIŠTĚ / HLEDIŠTĚ

Samotná plocha s měkkým povrchem 4soft není primárně
určena pro klasické sportovní
aktivity. Osazením lavic se může
plocha proměnit v hlediště, kdy
jevištěm je krytý prostor pavilonu, nebo se může stát sama
velkým jevištěm v případě, kdy
diváci sedí na bočních tribunách.

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

Povrch hřiště záměrně neobsahuje klasické členění liniemi
pro sportovní aktivity. Nemá
se jednat o sportovní hřiště,
ale o hřiště analogické palouku
v lese či travnaté zahradě, které
vybízí uživatele ke kreativitě
a nijak je předem definovaným
účelem neomezuje.

BODOVÝ RASTR

Na ploše je navržen bodový
rastr 2m x 2m. Může sloužit jako
vymezení pozic umístění lavic
či herních prvků, poloh osob při
cvičení, orientační vodítko při
nácviku choreografií a podobně.
Bodový rastr zároveň plochu
opticky rytmizuje.

PROSTOR PRO VELKÝ STAN

Plocha může sloužit nejrůznějším
soukromým školním a městským
aktivitám. Nezbytným zázemím
venkovních akcí je krytý prostor - v tomto případě například
stan, který lze na ploše
pohodlně postavit jako zázemí
školních akcí (festival, sportovní
den apod.).

PRVKY MÍST - VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA

TRIBUNY

Prefabrikované tribuny na okraji
víceúčelové plochy slouží jako
důležitý mobiliář v rámci celé
aktivní zóny. Umožňují pozorovat
dění na ploše, ale můžou sloužit
například jako "parkourová"
překážka.

STROMOŘADÍ

Navržené stromořadí rytmizuje celé území, posiluje identitu místa (víceúčelové plochy) jednoznačně určuje vztah uvnitř
a vně. V neposlední řadě může
poskytovat stín za horkých letních dnů.

KONCEPČNÍ STUDIE AREÁLU ZŠ V. HAMRY

ZÁZEMÍ / SKLAD

Zadní část pavilonu tvoří zázemí
- sklad nejrůznějších herních
pomůcek a zařízení, laviček, beden,
míčů, provazů, dopravních kuželů
a podobně. Sklad je přístupný dvojitými přesuvnými dveřmi, které ho
propojují přímo s krytým prostorem
altánu a usnadňují manipulaci s vybavením.
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VENKOVNÍ GALERIE

VÝSTAVNÍ PANELY

Výstavní panely mohou být
na ploše umístěny buď jako fixní,
s ochranou proti povětrnnosti,
či jako mobilní panely pro jednorázové akce a výstavy.
Venkovní veřejná školní galerie
by měla poskytnou prostor pro prezentaci vybraných

VÝSTAVNÍ PLOCHY

školních prací a projektů
veřejnosti i dětem vzájemně.

Cesta mezi školní družinou
a hlavní budovou školy je velice
frekventovaná, pro řadu dětí
se jedná o hlavní směr přístupu
do školy. Výstavní panely /
vitríny by tak tvořily jakési

prodloužení vnitřních chodeb
školy, kam se ale například
rodiče nedostanou příliš často.
Vystavení práce či projektu
třídy by tak mohlo mít velice
prestižní charakter a dotvořit
tvrůčí motivaci dětí a učitelů.

Doplňkově by mohly být určité
části venkovní galerie zpevněny
a mohly by nabízet prostor pro
dočasné umístění uměleckých děl
a předmětů, soch a plastik.

PRVKY MÍST - VENKOVNÍ GALERIE
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ŠKOLNÍ PŘEDPROSTOR - PARK

LAVIČKY KOLEM STROMŮ

V současnosti se v předprostoru
školy nachází travnatá plocha,
která byla osázena stromy. Plochu doplňuje reprezentativní
květinový záhon.

Dokud jsou stromy malé, mělo by
být možné upravit jejich okolní
terén v průměru cca 2 - 3 m
do roviny a kolem kmenu osadit

kruhovou lavičku.

Každý strom by tak tvořil individuální pobytové místo, ze
kterého lze pozorovat krásné
výhledy do hamerského údolí,
kde lze v klidu posedět a povídat s kamarády.

Díky tomu, že plocha je veřejně
přístupná, může park sloužit

i veřejnosti obce. Dětem
a dospělým by měl být dáván
signál, že je žádoucí plochu
využívat aktivně. Nové stromy
časem vyrostou, zmohutní jim
koruny a stanou se příjemným
stinným zázemím svých míst,
stejně jako doplní siluetu školy
při pohledu z druhé strany
údolí.

KRYTÁ ČEKÁRNA

Zásadním nedostatkem školního
předprostoru je absence krytého zázemí, které by poskytlo
čekajícím dětem přístřeší při
nepříznivém počasí či za ostrého letního slunce.
Dva hlavní vstupy do školy
prostorově
vymezují
místo,
které je pro realizaci takového

zázemí jako stvořené. Má kryté
boky i záda, stačí jen doplnit
střechu a podlahu terasy.

Takto vzniklá lodžie by měla
obsahovat lavičky podél stěn
a transparentní konstrukce,
které vnitřní objem rozdělí
do několika vzájemně propojených sekcí pro podporu intimní atmosféry.

PRVKY MÍST - ŠKOLNÍ PŘEDPROSTOR - PARK
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LES, VENKOVNÍ ČÍTÁRNA A OPIČÍ STEZKA

ČÍTÁRNA, SKUPINOVÁ VÝUKA,
RELAXACE

Výklenky mezi školními budovami
na sevrní straně již v současnosti
mají zajímavou intimní atmosféru.
Jejich výhodou je navíc dostupnost
přímo ze spojovacích krčků školní
budovy. Svým charakterem vybízejí
k individuální relaxaci, čtení a aktivitám v malých skupinách.

DOPLNĚNÉ OPLOCENÍ AREÁLU

V místech, kde oplocení chybí, je
nezbytné ho vybudovat a zbytek
stávajícího s novým postupně
sjednotit. Výrazně se tak posílí
identita celého areálu a prohloubí
se pocit bezpečí a vzájemné
důvěry jeho uživatelů. Velice
důležitý je i charakter vlastního plotu - pevné oplocení
(např dřevěná palisáda) povede
k silnějšímu vymezení vůči okolí,

ale v případě přílišné výšky nebo
výrazně malých mezer může
působit psychologicky nepříznivě
- uživatelé by měli mít pocit, že
plot je tam pro jejich ochranu
a ne jako způsob, jak je udržet
uvnitř. Konkrétní návrh oplocení
by měl být posouzen v rámci
samostatné studie (stejně jako
všechny ostatní stěžejní navrhované prvky).

LES VYSAZENÝ ŽÁKY

Stávající louka má potenciál v dlouhodobém horizontu
navázat
na
severovýchodní
oblast areálu s náletovou zelení jako školní les - každá třída
by za léta působení na škole
mohla v rámci environmentální
výuky vysadit několik stromů
(listnatých, jehličnatých, jedlých,
užitkových).

CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Je důležité zachovat prostupnost
lokality jako celku. Podél nového
oplocení na severní straně
areálu by měla vzniknout stezka
pro pěší. Vzhledem ke svahu
pozemku by se v některých
úsecích jednalo o mírné terénní
schodiště.

LES, VENKOVNÍ ČÍTÁRNA A OPIČÍ STEZKA

POHYB V PŘÍRODĚ

Členité a zarostlé části školních
pozemků by měly být upraveny
jako "trailová" běžecká dráha
se zábavnými prvky, možností lezení
a pohybu v korunách stromů. Návrh
by měl být bezpečný, ale zároveň
by měl dětem umožňovat získávání
řadu žádoucích pohybových dovedností zábavným a přírodě blízkým
způsobem.
KONCEPČNÍ STUDIE AREÁLU ZŠ V. HAMRY

ÚKRYTY, KLUBOVNY

V prostoru školního lesa by
mohly být umístěny drobné
stavby, úkryty, stromové domky apod. Ty by mohly sloužit
například jako klubovny školních
skupin,
zájmových
kroužků,
zázemí pro konkrétní školní projekty apod.
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MALÁ VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA A PARKOVÁNÍ

MALÁ VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA

Vzhledem k jejímu umístění
ve vrchní části aktivní zóny
je z této plochy krásný přehled
o dění na školních pozemcích.
Zároveň je tato plocha hlavní
vstupní branou do zóny klidové.
Plocha by měla umožňovat volný
pohyb dětí a zároveň parkování osobních vozidel veřejnosti,
která v odpoledních hodinách
navštěvuje školní tělocvičnu. Plo-

PARKOVACÍ PLOCHY

cha by však neměla být vymezena primárně jako parkoviště!
Může se zde nacházet betonová
či asfaltová tvrdá plocha pro
míčové hry, umístění basketbalového koše, pingpongového
stolu, malého stanu apod.

Nedostatek parkovacích míst
v rámci areálu je řešen
rozšířením
stávajcích
ploch,
popřípadě
vymezením
nové
plochy na "plácku" (zajištěním
svahu
opěrnou
stěnou).
Doplňkově může v odpoledních
a večerních hodinách sloužit

Parkování by mělo být doplňkové
a pouze v mimoškolních hodinách.

PRVKY MÍST - MALÁ VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA A PARKOVÁNÍ

jako parkovací plocha i "malá
paseka". V maximální možné míře
by nové parkovací plochy měly
být vymezovány jako zpevněné
s možností zasakování dešťových
vod (použití distanční dlažby,
zatravňovacích rohoží a tvárnic
apod).
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