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Předmětem diplomové práce je návrh 
základní školy v centru obce Květnice vý-
chodně od centra Prahy. S budovou školy je 
navržen i urbanismus jádra města. 
Ten spočívá v propojení zástavby RD 
na západě s malebným rybníkem na výcho-
dě vybraného pozemku, který v současné 
době tvoří neudržovanou bariéru.
V čele nově navrženého náměstí je umís-
těn obecní úřad s poštou, po jeho stranách 
budova školy, knihovna s víceúčelový sálem 
a další objekty občanské vybavenosti 
Náměstí na západní straně vyúsťuje 
bosketem stromů, který vytváří intimnější 
prostředí pro posezení u rybníka. Je zde 
umístěna i autobusová zastávka a parkoviš-
tě pro návštěvníky. Před školou jsou navrže-
na parkovací stání K+R.

Budova školy sestává ze 3 nadzemních a 
1 podzemního podlaží. Je navržena z ŽB 
konstrukce, celková výška budovy je v nej-
vyšším bodě 12,8 m. Půdorysné rozměry 
jsou 72,8 x 54 m.

Hlavní vstup do budovy je situován z nově 
navrženého náměstí. Za vstupní halou 
se nachází rozlehlá školní aula, kterou je 
možné využívat jako odpočinkový či shroma-

žďovací prostor. V přízemí je dále situována 
jídelna, tělocvična, hudební sál a vedení 
školy. 

Schodiště z 1. NP vyúsťuje do široké chodby 
ve 2. NP (1. stupeň ZŠ), která slouží jednak 
jako komunikace mezi jednotlivými třídami, 
ale zároveň i jako prostor pro trávení volné-
ho času o přestávkách a poledních pauzách. 
Z pobytové chodby je pak vstup na venkov-
ní atrium, které může být během slunných 
dnů zcela propojeno s interiérem
Na pobytové chodbě jsou umístěny jednotli-
vé vstupy do všech učeben a dalších větších 
místností (družina, zasedací místnost, 
kabinety). Vše je navzájem propojeno a vy-
tváří společně jakýsi vnitřní svět pro děti 
v této škole.

Ve 3. nadzemním podlaží, se nachází 
2. stupeň základní školy. Toto patro funguje 
na podobném principu jako patro pod ním, 
je zde navrženo druhé nezastřešené volno-
časové atrium, a to na střeše hlavní tělo-
cvičny v 1.NP. V patře se kromě klasických 
učeben nachází i učebny specializované 
(učebna fyzikální, chemická či počítačová) a 
též společná školní knihovna. 

V prvním podzemní podlaží je navrženo 
pouze pod polovinou budovy. Nachází se zde 
kuchyně, technické zařízení budovy, dílny a 
cvičná kuchyně. 

Z půdorysů je patrné, že některé vnější 
i vnitřní stěny nejsou v jedné linii. Vytvá-
ří široké pásy s vystupujícími učebnami, a 
menší zapuštěné pruhy s méně důležitými 
pomocnými prostorami. Tento systém 
se propisuje i do exteriérů a vytváří tak 
dynamický vzhled fasády, který dělí velké 
měřítko stavby a menší části a budova díky 
tomu nepůsobí tak masivním dojmem.
Vysunutá fasáda pak spolu s okny vytváří 
jakési niky, které díky své hloubce mohou 
sloužit částečně i jako stínění před přímým 
jižním sluníčkem.

Fasáda domu je navržena z obkladu 
podlouhlých lícových cihel terakotové bar-
vy. Tyto cihly mají na ustupujících částech 
domu klasickou střídavou skladbu, na vý-
znamnějších předsazených částech jsou 
však uspořádány přímo vertikálně 
nad sebou a vytváří tak dojem určitého řádu 
či sloupoví. Tato skladba vyzdvihuje důleži-
tost těchto prostor, zároveň dodává domu 
dojem seriózní a vážené instituce.
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100    krytý vstup
101    zádvěří
102    vrátnice
103    přezouvárny
104    aula
105    sekretariát
106    zástupce ředitele
107    ředitelna
108    sborovna
109    kancelář kuchyně
110    WC zaměstnanci
111    výdej jídel
112    mytí jídleního nádobí

200    volnočasové atrium
201    pobytová chodba
202    kmenová učebna
203    kabinet
204    kabinet
205    kmenová učebna
206    kmenová učebna
207    pracovní místnost
208    kmenová učebna
209    učebna jazyků
210    kmenová učebna
211    WC učitelé
212    WC chlapci

300    volnočasové atrium
301    pobytová chodba
302    učebna - biologie
303    kabinet
304    kabinet
305    učebna
306    učebna
307    učebna jazyků
308    učebna
309    učebna - fyzika
310    WC učitelé
311    WC chlapci
312    WC bezbariérové

113    jídelna
114    kancelář školníka
115    zázemí zaměst.
116    sklad rekvizit
117    kostymérna / šatna
118    velký hudební sál
119    salónek
120    menší sál
121    šatna učitelé ženy
122    šatna učetelé muži
123    šatna dívky
124    šatna chlapci
125    WC učitelé

213    WC bezbariérové
214    WC dívky
215    zasedací místnost
216    zasedací místnost
217    kuchyňka
218    kuchyňka
219    sklad / rozhlas
220    kmenová učebna
221    učebna jazyků
222    kmenová učebna
223    pracovní místnost
224    kmenová učebna
225    kmenová učebna

313    WC dívky
314    knihovna
315    kuchyňka
316    archiv
317    sklad / serverovna
318    učebna - chemie
319    učebna
320    učebna jazyků
321    učebna
322    výtvaná výchova
323    kabinet
324    kabinet
325    hudební výchova

126    WC chlapci
127    WC bezbariérové
128    WC dívky
129    cvičební sál
130    sklad
131    sklad nářadí
132    tělocvična
133    šatna ženy
134    šatna muži
135    vstup pro externisty 

226    kabinet
227    kabinet
228    kmenová učebna
229    WC dívky
230    WC bezbariérové
231    WC chlapci
232    WC učitelé
233    družina / hrací místnost
234    družina / hrací místnost
235    kabinet
236    knihovna učitelé
237    úklidová místnost

326    WC dívky
327    WC bezbariérové
328    WC chlapci
329    WC učitelé
330    počítačová učebna
331    modelárna / dílnička
332    kabinet
333    sklad dílna
334    úklidová místnost
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