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úvod

zadání

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je dle migračního salda jedno 
z nejvíce rostoucích měst Středočeského kraje v počtu obyvatel. 
S 67% obyvatel v produktivním věku je v této bilanci vysoce nad 
celostátním průměrem. Jedná se o lokalitu s intenzivními vazbami 
na hlavní město, souměstí je součástí Pražské metropolitní oblasti. 
Od druhé poloviny 90. let je stejně jako mnoho ostatních měst Stře-
dočeského kraje zužováno suburbanizací se všemi klady i zápory 
tohoto fenoménu. V současné době je zde nedostatečná kapacita 
základních škol. 

Cílem mého diplomního projektu je prověřit možnost zastavění vol-
né parcely vedle autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Na toto 
místo navrhuji základní školu.

Diplomnímu projektu předcházel  předdiplomní projekt, který se 
zabýval typologií školy, analýzy vybraných příkladů této typologie a 
vyhledáním konkrétní parcely vhodné pro tento účel.
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Díky exponované poloze na okraji hlavního města Prahy, dobrému 
dopravnímu spojení, kvalitnímu sociálnímu vybavení a lukrativní pra-
covní nabídce v okolí se do města stále více stěhují mladé rodiny, 
jež si nemohou dovolit život v hlavním městě. Struktura vzdělání 
obyvatelstva je příznivá, zvyšuje se podíl vysokoškolsky vzdělaných 
lidí, a spolu s ním i nároky na kvalitu života. Reakcí na tuto skuteč-
nost je ochota k větší spolupráci mezi obcemi a zajištění dostateč-
né kapacity, kvality a různorodosti občanského vybavení. Místní 
samosprávy jsou si vědomy výhod aktivního přírůstku obyvatel a 
sociodemografická předpověď počítá s pokračováním aktuálního 
regionálního trendu. Při aktivní meziobecní kooperaci a spolupráci 
se soukromým sektorem může dojít ke zvýšení životního standar-
du obyvatel, ekonomické prosperitě a turistického zájmu o lokalitu 
tohoto souměstí. 

jedno z největších duchovně kulturních míst v České Republice, 
pevně spojené s naší historii skrze svatováclavskou tradici. Nachází 
se severovýchodním směrem od hlavního města, dobře napojené 
na dopravní síť. Při západní hranici zástavby, historickém centrum 
města, protéká Labe, přítomnost řeky silně ovlivňovala historii 
samotného města a jeho okolí. Ačkoli tvoří od roku 1960 souměstí 
s Brandýsem nad Labem, město si drží svoji silnou atmosféru. Při 
procházení urbánní strukturou vždy pozorujícího upoutá pozoru-
hodný panorama s hlavní dominantou města, kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie. 

Ve Staré Boleslavi se nachází jedna základní škola z roku 1863, kte-
rá obývá tři různé budovy. Hlavní budova se nachází na křížení ulic 
Jungmannova a Komenského, vedlejší budovy nedaleko v Komen-
ského ulici. V minulém roce se vedle této budovy dostavila objemo-
vě podobná budova, jež převážně slouží jako jídelna. Ve vnitrobloku 
za ní se nachází budova tělocvičny.

Mateřské školky sídlí zpravidla ve vilách známých osobností, jež se 
v tomto městě narodili nebo jsou s ním spjati pobytem části svého 
života. 

V procesu suburbanizace často není nová zástavba doprovázena 
odpovídající občanskou vybaveností, chybí kvalitní veřejné prosto-
ry. V dopravě dochází ke stále se zvyšující migraci obyvatelstva a 
roste tedy i podíl osobní automobilové dopravy. To je i případ města 
Stará Boleslav, lokalita tzv. sídelní kaše se nachází v severní části 
města při Mělnické ulici směrem na obec Borek. V lokalitě se kromě  
pravidelně se opakujích zahrad s rodinými domy nachází sportoviš-
tě a dva výrobní areály. Parcelní struktura vzniklého sídelního útvaru 
se postupně plní, chybí zde ale kvalitní veřejná infrastruktura v 
podobě osvícení, chodníků a zastávky pro autobus a za občanskou 
vybavenosti jsou rezidenti odkázáni dojíždět. Právě v této části bydlí 
většina přistěhovaných obyvatel města.

bilance počtu obyvatel 1

narození žemřelí přištěhovalí vyštěhovalí celkový přirůstek r 2017

1

Bilance počtu obyvatel
Středočeského kraje v roce 2017
ČSÚ, 2017

244 179 726 464 308

Stará Boleslav - ZŠ Stará Boleslav - otevřena 1863

Stará Boleslav - MŠ Límanova vila

773 žáků

79 žáků

Brandýs nad Labem - ZŠ Na Výsluní - otevřena 1987

Stará Boleslav - MŠ U Kohoutka

930 žáků

77 žáků

Brandýs nad Labem - ZŠ Palachova - otevřena 1905

Brandýs nad Labem - MŠ U Medvídků

Brandýs nad Labem - MŠ Pražská

Brandýs nad Labem - MŠ Riegrova

stávajícící stav - 3194 osob ve věku 0 - 15 let 

Do spádové oblasti města patří i další územní celky, které nejsou svoji velikostí zanedbatelné. Kromě 
místních dětí dojíždějí za vzděláním i žáci z okolních obcí jako jsou Káranný, Konětopy, Křenek nebo Kos-
telní Hlavno.

kapacita mateřských školek ve městě - 537 osob

kapacita základních škol ve městě - 2334 osob

631 žáků

52 žáků

177 žáků

152 žáků

demografie

lokalita kapacita stávajících škol a školek
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Pozemek lichoběžníkového tvaru se nachází na rozhraní historické-
ho jádra města a pozdější vilové zástavby. Z urbánního hlediska se 
vymyká radiálně prostupné struktuře vějířovitého tvaru s pravidelně 
tvarovanými bloky. Park je lineárně prostupný, ze severu ohraničen 
křížením ulic Tichá a U Staré kovárny, z jihu ulicí Josefa Truhlá-
ře a autobusovým nádražím. Soubor parcel je majetkem města, 
v současné době plní funkci parku s herními prvky a čekárny při 
autobusovém nádraží. Menší počet starší vzrostlé stromové zeleně 
byl nedávno doplněn novou výsadbou. Při severní hraně stojí dvou-
generační rodinné vily. Z jihu na pozemek navazuje areál bytových 
domů s vnitřním dvorem a garážovým domem. V okolí převažuje 
třípatrová podlažnost, výšková hladina blízké zástavby je 7 - 11 m. 
Pozemek je rovinatý vzhledem k nedalekému toku řeky Labe, terén-
ní převýšení je zanedbatelné, v řádu desítek centimetrů.

2 Barevné ortofoto, ČÚZK5 Černobílé ortofoto, r 1953

4 III. vojenské mapování, r 1869 - 1885, ČÚZK

3 Císařské otisky stabilního katastru, r 1826 - 1843, ČÚZK

místo

Z historických map je možné vyčíst, že do konce 1. poloviny 19. sto-
letí se parcela nacházela mimo intravilán města. V historických 
pramenech nalézáme v místě znak kříže, který symbolizuje funkci 
hřbitova. Tato skutečnost může souviset s obdobím 30. leté války 
a vojenským obléháním Prahy švédskými vojsky. Hlavní a nejstarší 
hřbitov byl situován u kostela sv. Václava. Hřbitov se na pozemcích 
nachází ještě v roce 1878, jak nám dokazuje III. vojenské mapování. 
Zanedlouho se staví velký městský hřbitov, který se nachází o dva 
uliční bloky severně od parku. Z krátkého období, po které místo 
sloužilo jako pohřebiště, a dochovaných orálních zpráv, lze usoudit, 
že se jednalo o válečný hrob. Nedávné výkopové práce na technic-
ké infrastruktuře v okolí parku narazily na několik lidských skeleto-
nů. Po založení nového hřbitova za hranicí města byl tento hřbitov 
zrušen a na jeho místě najdeme v současné době park.

historie
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Rozhodl jsem se prověřit pro stavbu školy park Josefa Truhláře. 
Vybrané místo má složitou historii a v současné době už neplní svojí 
funkci.  

Dům umisťuji k jižní hranici parku, vytvářím předprostor školy nava-
zující na stávající uliční síť. Hmota domu zaceluje severní hranu ote-
vřeného bloku, asymetricky dělí parkovou plochu na dvě části. Jižní 
se stává zahradou školy, severní část zůstává parkovou plochou, 
dělím ji na tři části s různým režimem. Při severní straně je situována 
sportovní část s venkovním multifunkčním hřištěm. Na ose delší fa-
sády ponechávám zatravněnou plochu s dominantou v podobě lípy. 
Nejblíže k autobusovému nádraží vytvářím neformální prostor, který 
slouží čekajícím cestovatelům. 

Nepravidelný, uzký a dlouhý prostor, taktovaný solitérem či skupi-
nou stromů, umožnuje vytvoření zákoutí s různou atmosférou. Na 
obou koncích delší strany je oplocen. Dřevěná konstrukce umožnu-
je venkovní výuku. Po skončení výuky tento prostor využívá školní 
družina.

Navrhuji dům, který i přes rozsáhlý program bude kompaktní, 
důstojný, ale zároveň podpoří imaginaci posluchačů. V interieru 
budovy se propisují dvě podélné osy, díky nim je budova jednoduše 
čitelná a dá se podél těchto to os zavírat a otevírat. Snahu o otevře-
nost vůči okolí podporují atriové haly, jež vpouští oblohu do interieru 
domu budovu obepínající ochoz, který umožnuje kontakt s parkem, 
městem. Škola v parku.

V pomyslném prstenci měst a obcí kolem Prahy byl minulosti odha-
dován početní deficit 140 tříd na základních školách. Je to důsledek 
suburbanizace, jež započala ve druhé polovině 90. let minulého 
století. Ačkoli je demografická predikce pozitivní a v následujících 
obdobích má lokalita nabývat nových obyvatelů je důležité se zamy-
slet, zda tato budova bude i v budoucnu plnit zamýšlenou funkci.
Vycházím z předpokladu, že Stará Boleslav zůstane i nadále maleb-
ným městem s vysokou kulturně duchovní funkcí a je tedy správné 
se zamýšlet nad možností multifunkčního využívání budovy a zapo-
jení školy do nejrůznějších aktivit obyvatel města. 
Vědomě se snažím pracovat s jednoduchým motivem společného, 
společenského prostoru, který je obklopen třídami. Rád bych tím 
podpořil proaktivní chování žáků i chuť si tento společný prostor 
přetvářet.
Budova školy je situována v parku, tuto myšlenku bych rád podpo-
řil a umožil žákům park zažívat i když se o přestávce nacházejí ve 
škole.

místo

zahrada

dům

autorský text
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1 - parkoviště s podélným stáním K+R

2 - parkoviště pro zaměstnance školy

3 - stojany na kola

4 - podélné stání v ulici J. Truhláře

5 - autobusové nádraží St. Boleslav

veřejná část

1 - sportovní část

2 - zatravněná část s lípou

3 - čekárna

4 - předprostor školy

soukromá část

5 - školní zahrada Jako hlavní příjezd pro automobilovou 
dopravu vnímám jednosměrnou ulici 
Josefa Truhláře. Parkování je navrženo 
podél severní a východní hranice parku, 
navazuje tak na hlavní směry automobi-
lové dopravy ve městě. V ulici Tichá je 
kapacita 8 parkovacích stání typu K+R. 
Při východní hranici v ulici J. Truhláře je 
dostatečný prostor pro větší množství 
krátkodobě parkujicích automobilů. 
V případě nedostatečné kapacity se 
automobily parkují na kapacitním parko-
višti 300 m jižně od školy.
Díky velké spádové oblasti bude největ-
ší množství žáků dojíždět autobusem.
Vzhledem k přívětivému výškovému 
profilu města a okolní krajiny se předpo-
kládá vysoký počet starších žáků dojíž-
dějících do školy na bicyklu. Odstavení 
jízdních kol žáků je navržené v rámci 
parkoviště zaměstnanců školy v podo-
bě stojanů. 

Dopravní schémaSchéma využití venkovních prostor
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třídy II. stupeň

třídy I. stupeň

aula

tělocvična

administrativa / učitelé

administrativa / učitelé

družina

tělocvična zázemí / sklady

společné prostory

společné prostory

stravování

šatny

toalety

toalety

přezouvání

toalety

společné prostory

cvičná kuchyně

komunikace

ochoz

komunikace

ochoz

tělocvična

technické zázemí

toalety

dílna

komunikace

administrativa / učitelé

komunikace

II. patro

I. patro

přízemí

podzemní patro

Nová budova školy počítá s 10 třídami na I. stupni a 11 třídami na 
druhém stupni. Přesný počet studujících žáků není záměrně uve-
den, vždy záleží na fluktuaci ročníků, počtu zájemců o studium.
Budova může umožnit velkorysý provoz jednotřídky s kvalitním 
prostorovým zázemím ve specializovaných a odborných učebnách 
nebo opak, výuku maximálního počtu posluchačů. Ve variantě s 
maximálním počtem dochází do školy až 540 žáků a převážná vět-
šina žáků II. stupně by vzhledem ke kapacitě výdejny jídel dochá-
zela na obědy do pět minut vzdálené jídelny v Komenského ulici. 
V dalších variantách lze variabilně kombinovat provoz přípravných 
tříd a jednotřídky v rámci I. stupně s plnou obsazeností na II. stupni. 
V přízemí je umístněna školní družina pro 45 žáků, prostor lze dle 
potřeby rozdělit na dvě jednotky.
Budova školy je přístupná dvěma vchody, při tělocvičně se nachází 
vedlejší vchod. Pro zabezpečení budovy jsou využívány moderní 
technologie, které minimalizují nároky na počet zaměstnanců. Z 
předprostoru školy se dá vchody též jednoduše vejít do provozně 
oddělených prostorů. Po skončení výuky se tak může nezávisle 
provozovat prostor auly například  pro výuku hry na hudební nástro-
je. Stejné pravidlo platí i pro tělocvičnu, jež má samostatné šatny se 
zázemím pro veřejnost. Při tělocvičně se nachází její zázemí, které 
je doplněno o samostatnou strojovnu vzt. Za blokem šaten se na-
chází technické a skladové zázemí školy. Při jižní fasádě je umístěna 
dílna a cvičná kuchyně, též se zázemím. Přívod denního světla  a 
úník na volnou plochu umožnuje terénní zářez podél této fasády.
U hlavního vchodu se nachází centrální přezouvárna, dále má každý 
student svojí uzamykatelnou skřínku v rámci stěny jeho kmeno-
vé třídy. V přízemí centrální halu obklopují dvě různě velké jídelny, 
družina a aula. Větší jídelna je ve vizuálním kontaktu s děním par-
ku, menší je otočena do školní zahrady. Díky mobilním příčkám se 
prostor auly může otevřít ke schodišti a sloužit pro celoškolní akce. 
Umístěním tělocvičny do suterénu vytvářím ochoz za přípravou jídel, 
jenž navazuje na vedlejší vstup do budovy. Během sportovních akcí 
ho návštěvníci mohou využít jako hlediště, pozorovat akce se dá i z 
venkovního předprostoru školy.
Po obvodu haly se v prvním patře nachází vedení školy, kmenové 
třídy I. stupně. Dělící stěny s vnitřním programem umožnují zvenčí 
uzamknout osobní věci, zevnitř pak uložit studijní materiály. V pro-
storu nad tělocvičnou umistuji menší se dvou centrálních prostorů, 
může se uzavřít a sloužit pro výuku mimo třídy. Při malé obsazenosti 
I. stupně se zde mohou zřídit připravné třídy pro předškolní děti. 
Identické rozvržení má i druhé patro. Nad vedením školy jsou situo-
vány kabinety, kanceláře a školní klub. Hnízdo odborných učeben se 
nachází v místě nad tělocvičnou.
V prostoru zahrady se nachází lehká dřevěná konstrukce se stíně-
ním umožnující venkovní výuku.

provozní řešení
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schwarzplan
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situace
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situace
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1 - toalety, 2 - šatny, 3 - technická místnost, 4 - nářaďovna, 5 - tělocvična
6 - šatny veřejnost, 7 - toalety, 8 - technické zázemí, 9 - sklad, 10 - sklad dílny,
11 - dílna, 12 - školník, 13 - cvičná kuchyně, 14 - denní místnost kuchaře

1

8

8

8

8

9

9

999

9

10 11 12 13

I. podzemní patro

1

7

14

5 102

5

3

4

4

4

2

2

6

6

7
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1 - hala, 2 - družina, 3 - malá jídelna, 4 - výdej jídel, 5 - tělocvična
6 - vedlejší vstup, 7 - velká jídelna, 8 - přezouvárna, 9 - hlavní vstup
10 - banquet, 11 - aula, 12 - zázemí, 13 - vstup do zahrady

1

2

78910

11

12 13

přízemí

3

5

4

6

13

5 102
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1 - hala, 2 - kmenová třída, 3 - speciální třída, 4 - toaleta zaměstnanci, 5 - úklid,
6 - toaleta žáci, 7 - přípravná třída, 8 - speciální třída, 9 - atrium, 10 - třída s pracovním koutem,
11 - kabinet, 12 - sborovna, 13 - kancelář, 14 - ředitelna, 15 - hovorna

1

3

1314152

2

2 2 2

I. patro I. stupeň
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4 5 4

6 9

7

1012

7

11
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1 - hala, 2 - kmenová třída, 3 - speciální třída, 4 - toaleta zaměstnanci, 5 - úklid,
6 - toaleta žáci, 7 - kabinet, 8 - odborná třída, 9 - knihovna, 10 - atrium,
11 - odborná třída, 12 - studentský klub, 13 - universální kancelář

1

3

7

13132

2

2 2 2

II. patro II. stupeň

7 12
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+ 3,800

- 3,450

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

5 102

Řez podélný
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5 102

+ 3,800

- 3,450

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

Řez příčný
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5 102

+ 3,800

- 3,450

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

Řez příčný
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5 102

+ 3,800

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

Pohled severní
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5 102

+ 3,800

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

Pohled jižní
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5 102

+ 3,800

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

Pohled východní
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5 102

+ 3,800

+ 7,600

+ 11,400

+ 12,200

Pohled západní
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Budova školy je vepsána do modulu 1,8 x 1,8 m.

Dům je založen na železobetonové vaně.

Od přízemí je nosný systém je těžký dřevěný skelet z lepe-
ného lamelového dřeva se sloupy o rozměrech 200x200mm, 
respkt. 200x400mm Viditelné prvky konstrukce jsou v pohle-
dové kvalitě. Prostorovou tuhost budovy zajištují tři železobe-
tonová schodištová jádra.

Stropy jsou spřažené dřevo betonové konstrukce s viditelný-
mi trámy. Pro instalace a rozvody jsou jednotlivé trámové pole 
opatřeny dřevěnými lamelový podhledy.

Střecha je navržena jako dvoupláštová se skladbou pro ex-
tenzivní střešní zeleň.

Fasáda budovy je obložena vertikálně kladenými modřínový-
mi prkny bez povrchové úpravy. Dle orientace ke světovým 
stranám, fasádním přesahům a povětrnostním vlivům získá 
fasáda různou stříbrnošedou patinu.

Podlahy tvoří terazzo, v tělocvičně je podlaha na bázi polyu-
retanu.

Dům převážně využivá teplovzdušné vytápění, chlazení a 
větrání pomocí centrální vzduchotechniky. Prostory atriových 
hal jsou vytápěny skrze podlahu. Třídy se dají větrat přiroze-
ně. Hygienické prostory jsou vybaveny podtlakovým nuceným 
větráním

Instalace v domě jsou vedeny šachtami, v hygienických pro-
storech instalačními předstěnami. Hlavni instalační šachty se 
nacházejí vedle výtahových šachet. Sekundární rozvody vzt 
prochází dělící stěnami jednotlivých tříd.

Budova reaguje svou koncepcí na současnou problematiku 
nízké tepelné stability budov a přítomnost vysokého množství 
oxidu uhličitého v třídách. 

Konstrukční a materiálové řešení
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přerušení tepelného mostu
prvkem isokorb

stínící prvek

modřínový obklad

římsa

chrlič

+ 7, 600

+ 11, 300

+ 12, 200

+ 7, 000

+ 10, 800

+ 3, 800

+ 3, 200

± 0, 000

extenzivní zelená střecha

zábradlí TiZn

ochoz
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přízemí

aula
družina
stravování

II. stupeň

I. stupeň
vedení školy

tělocvična
prostory pro praktickou výuku
sklady
technické zázemí

první patro

druhé patro suterén

1.01 hala    402 m2

1.02 zádveří    98 m2

1.03 družina    102 m2

1.04 malá jídelna   37,5 m2

1.05 komunikační jádra  112,5 m2

1.06 výdej jídel   74 m2

1.07 ochoz    48 m2

1.08 tělocvična   509 m2

1.09 velká jídelna   102 m2

1.10 přezouvárna   37,5 m2

1.11 banquet    66 m2

1.12 aula    128 m2

1.13 zázemí    66 m2

1.14 toalety    37,5 m2

2.01 hala velká   528 m2

2.02 kmenová třída á 65 m2  325 m2

2.03 speciální třída   79 m2

2.04 komunikační jádra  97 m2

2.05 toalety + úklid   61,5 m2

2.06 připravná třída á 79 m2  158 m2 
2.07 speciální třída   65 m2

2.08 hala malá   219,5 m2

2.09 společná místnost účitelů  65 m2

2.10 třída s pracovním koutem  90,5 m2

2.11 sborovna   60 m2

2.12 kancelář hospodáře  19 m2

2.13 ředitelna   30 m2

2.14 hovorna    19 m2

3.01 hala velká   528 m2

3.02 kmenová třída á 65 m2  390 m2

3.03 speciální třída   79 m2

3.04 komunikační jádra  97 m2

3.05 toalety + úklid   61,5 m2

3.06 kabinety    83 m2 
3.07 odborná třída á 65 m2  130 m2

3.08 hala malá   170,5 m2

3.09 knihovna   65 m2

3.10 odborná třída   90,5 m2

3.11 školní klub   29 m2

3.12 kancelář á 19 m2   38 m2

s.01 toalety    36 m2

s.02 šatny    35 m2

s.03 strojovna vzt   22,5 m2

s.04 nářaďovna   68 m2

s.05 tělocvična   509 m2

s.06 šatny    35 m2

s.07 toalety    29 m2

s.08 technické zázemí   219,5 m2

s.09 skladovací plochy  269 m2

s.10 tělocvična   73 m2

s.11 dílna    49 m2

s.12 kancelář školníka   24 m2

s.13 cvičná kuchyně   62 m2

s.14 denní místnost kuchaře  24 m2

s.15 chodba    216 m2

s.16 komunikační jádra  112,5 m2

s.17 ochoz    97 m2

 celkem podlaží   1820 m2  celkem podlaží   1816,5 m2

 celkem podlaží   1761,5 m2

 celkem podlaží   1881 m2

bilance domu
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