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Pracovníci a vedení Základní školy Svitavy, Riegrova 4 pociťují dlouhodobě provozní a
organizační problémy vyplývající z nevhodného dispozičního řešení stavby, z nedostatku
prostor pro zajištění kvalitní výuky a požadovaných činností a také pro zázemí školy, z
nedostatečného zabezpečení školy před neoprávněným vniknutím cizích osob, z nedostatečné
požární bezpečnosti stavby. Současně je třeba řešit problém poruch střešní konstrukce, jež
v současnosti vykazuje značné závady.
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1. Vytvořit odborné učebny pro ICT, chemii, přírodopis a zeměpis, fyziku a pracovní výchovu,
pro jazyky.
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DRUH STAVBY:

stavební úpravy, přístavba, nástavba

ÚČEL STAVBY:

objekt občanské vybavenosti – škola

2. Vytvořit či zlepšit prostorové parametry kabinetů ICT, fyziky, jazyků, chemie, přírodních věd,
pracovní výchovy, asistentů pedagoga a školních asistentů (jejichž počet se zvyšuje
v souvislosti s inkluzí), školního poradenského pracoviště včetně jednací místnosti školního
poradenského pracoviště, vytvořit pracovnu pro poskytování speciální pedagogické péče a
pedagogické intervence (rovněž potřeba vyvolaná zaváděným nových podpůrných opatření pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytováním poradenských služeb
stanovených Vyhláškou 27/2016 Sb. a Vyhláškou 72/2016 Sb.).
3. Vytvořit sklady ICT, chemie, fyziky a pracovní výchovy, jazyků, zeměpisu, přírodopisu, a
pracovní výchovy pro práce ve venkovním prostoru.
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4. Vytvořit přípravnu fyziky a chemie (prostory pro přípravu pokusů a demonstrací, pro umístění
bezpečnostní skříně s chemikáliemi).
5. Zajistit bezbariérový vstup do budovy školy a zajistit i bezbariérový přístup do všech pater
objektu (bezbariérový výtah). Vytvořit takto jediný a bezpečný, monitorovaný vchod, který
odpovídá Metodickému doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních – Minimální standard bezpečnosti (Č.j.: MSMT-1981/2015-1). Ostatní vstupy, jež
nejsou nebo nemusí být součástí požárních únikových cest budou zrušeny.
Bezpečnost školních prostor tedy bude zvýšena tím, že do školy povede pouze jedna
přístupová cesta monitorovaná kamerou a zajištěná elektronickým zvonkem. V návaznosti na
monitorovaný vstup zřídit vstupní halu. Hala bude rovněž sloužit jako společný komunitní
prostor pro rodiče, žáky, návštěvníky, prostor pro zajištění prezentace školy a předávání
informací o škole i jejích aktivitách (úřední deska). Touto halou budou vytvořeny vhodné a
důstojné podmínky pro handicapované návštěvníky (žáci i rodiče), pro jejich pohodlný a

chráněný vstup do budovy a k výtahu nebo pro odchod z ní. Vznikne i vhodný zastřešený
čekací prostor. Protože hala s vchodem je umístěna do zadní části budovy, z areálu školy,
zvýší se tak bezpečnost pohybu dětí při příchodu i odchodu ze školy (stávající hlavní vstup do
budovy, který je bariérový, je v blízkosti rušné komunikace. Dvůr včetně přístřešku
navazujícího na nový vstup se stane přirozeným shromažďovacím prostorem, který je
v bezpečné vzdálenosti od Riegrovy ulice.
Navíc bude střecha haly sloužit jako požární úniková cesta, která je nezbytná pro zajištění
požární bezpečnosti stavby, v níž bude nově využito 3.N.P.
6. Vybudovat přístřešek na kola žáků a uzavíratelnou kóji na kola pracovníků školy jako
náhradu dvou provizorních přístřešků, jež budou odstraněny v souvislosti s přístavbou.
7. V souvislosti s přístavbou ve dvoře upravit stávající zpevněné plochy tak, aby byl nadále
umožněn příjezd dodávek pro školní výdejnu jídla, vjezd požární techniky apod.
8. Upravit přístupové cesty do školy a zpřístupnit pro žáky i veřejnost plochy zeleně před
objektem školy.
9. Vytvořit parkové úpravy v plochách zeleně kolem školy.
10. Zajistit plnou konektivitu školy při dodržení bezpečnosti připojení k internetu.

4. CHARAKTERISTIKA STAVBY A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Areál základní školy se nachází na severním okraji centrální části města. Na západní straně
sousedí s územím pro bydlení v bytových domech, na východě pak s připravovanou rezidencí
Tabačka. Na severu Je Chelčického ulice, na jihu pak ulice Milady Horákové. Tato ulice má
potenciál stát se v poměrech Svitav městským bulvárem směřujícím od sportovní haly kolem
koupaliště, hotelu, městského krytého bazénu do centra.
Z hlediska architektonického řešení stavby je koncepce stavby velice konzervativní, z východní
a západní strany se mění pouze ukončení střech z valbového na štítové, v jižním pohledu se
nemění nic.
Na severní straně jsou změny podstatné, objekt vyrůstá o celé jedno podlaží.

5. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
V současné době má objekt základní školy čtyři vstupy – hlavní vstup z Riegrovy ulice a vstup
do východního schodiště ze dvora, dále vstup ze dvora do západního schodiště a západní
vstup z Riegrovy ulice, ten ale není používán. Nově je změněna hierarchie i počet vstupů. Oba
vstupy z Riegrovy ulice jsou zrušeny, k východnímu schodiště je doplněna přístavba nové

vstupní haly s přístřeškem, která vytváří nový hlavní bezbariérový vstup do objektu školy. Hala
bude rovněž sloužit jako společný komunitní prostor pro rodiče, žáky, návštěvníky, prostor pro
zajištění prezentace školy a předávání informací o škole i jejích aktivitách (úřední deska).
Touto halou budou vytvořeny vhodné a důstojné podmínky pro handicapované návštěvníky
(žáci i rodiče), pro jejich pohodlný a chráněný vstup do budovy a k výtahu nebo pro odchod
z ní. Vznikne i vhodný zastřešený čekací prostor. Protože hala s vchodem je umístěna do
zadní části budovy, z areálu školy, zvýší se tak bezpečnost pohybu dětí při příchodu i odchodu
ze školy (stávající hlavní vstup do budovy, který není bariérový, je v blízkosti rušné
komunikace. Dvůr včetně přístřešku navazujícího na nový vstup se stane přirozeným
shromažďovacím prostorem, který je v bezpečné vzdálenosti od Riegrovy ulice.
Na střeše haly je umístěna terasa s přístupem z podesty schodiště a která je venkovním
schodištěm spojena s dvorem a tvoří tak požární únikovou cestu.
Na halu, jež je částečně veřejným prostorem, navazuje kontrolovaný vstup do objektu který ústí
do východního schodiště a zároveň je odsud vstup do výtahu, jenž umožňuje bezbariérový
přístup do všech podlaží objektu.
K západnímu schodišti je připojena druhá část přístavby, jež zahrnuje sklad pracovní výchovy
pro venkovní činnosti, uzavíratelnou kóji na kola pro zaměstnance školy a přístřešek na kola
žáků školy. Do této části přístavby zároveň ústí nový východ ze schodiště, jenž je ukončením
druhé požární únikové cesty – západního schodiště. Oba stávající vstupy z jižní strany jsou
zrušeny a v místě východního vstupu je umístěna pracovna speciální pedagogické péče a
pedagogické intervence, v místě západního pak kabinet asistentů pedagoga a školních
asistentů. V souvislosti s vestavbou výtahu se zmenšuje sklad školní družiny. V chodbě je
vložena požární stěna s dveřmi s autonomním aretačním systémem, která dělí objekt na dva
požární úseky.
V 1.P.P. nedochází k podstatným dispozičním změnám, kromě vestavby výtahu, jež zabírá
značnou část bývalého kabinetu výtvarné výchovy. Ve zbylé části je umístěna úklidová komora.
V severní chodbě (místnosti 000) je navrženo její oddělení od schodišť pomocí požárních dveří
trvale otevřených, jež se zavírají pomocí autonomního aretačního systému pouze v případě
zjištění požáru nebo v případě přerušení dodávky elektřiny. Stejným způsobem jsou požárně
odděleny od schodišť podzemní části obou křídel objektu.
V mezipatře mezi 1.N.P. a 2.N.P. jsou v mezipatře v přístavbě umístěny sklad zeměpisu u
západního schodiště a kabinet pracovní výchovy u východního schodiště. Ve 2.N.P. je
v souvislosti s vestavbou výtahu změněna dispozice kabinetu chemie, je zvětšen díky západní
části přístavby kabinet přírodních věd, v souvislosti se zrušením západního schodiště na půdu
se zvětšuje kabinet 1. stupně, v souvislosti se zrušením východního schodiště pak prostory
školní knihovny. V chodbě je vložena požární stěna s dveřmi, která dělí objekt na dva požární
úseky. Dveře se zavírají pomocí autonomního aretačního systému pouze v případě zjištění
požáru nebo v případě přerušení dodávky elektřiny.
Nástavba ve 3.N.P. je přístupná pomocí nového výtahu a prodloužení obou schodišť do 3.N.P.
Na obě rodiště navazují podesty umístěné nad nástupními rameny schodišť. Na podestách

budou odpočinkové kouty pro žáky školy. Ve východním křídle je vedle výtahu umístěn kabinet
fyziky, dále kabinet jazyků a učebna jazyků, podkrovní prostory jihovýchodního nároží jsou
využity pro sklady fyziky a pracovní výchovy, jazyků a přírodopisu. Na schodiště navazuje WC
– dívky a bezbariérový WC. V prostoru pod východní věží je umístěna přípravna fyziky. Ve
střední části 3.N.P. je při severní fasádě umístěna učebna fyziky přístupná z východního
schodiště a učebna chemie, přírodopisu a zeměpisu přístupná ze západního schodiště. Obě
schodiště jsou spojena chodbou vedoucí podél jižní fasády, jež je rozdělena požární zdí
s dveřmi s autonomní aretací, jež ve 3.N.P. ukončují požární oddělení východní a západní části
školy. Na chodbu v její západní části navazuje přípravna chemie (místnost pro přípravu
demonstračních pokusů), jež je umístěna pod západní věží. U západního schodiště na
přípravnu navazuje WC pro chlapce, v jehož prostorech je umístěna i úklidová komora.
V západním křídle na chodbu navazuje učebna ICT a na ní kabinet ICT. Při západní obvodové
stěně je školní poradenské pracoviště (ŠPP) složené z pracovny pro 4 osoby (nepředpokládá
se souběžný pobyt všech pracovníků v pracovně), jednací místnosti a předsíně. Na chodbu
dále navazují sklady ICT a sklad chemie.

6. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Jedná se o dnes již historický objekt (původně sirotčinec a chudobinec – proto asi dvojice
rovnocenných vstupů) vybudovaný na konci 19. století s jedním podzemním podlažím a dvěma
nadzemními, střecha je valbová a podkroví není využito. Přístup na půdu je po dvou servisních
schodištích. K tomuto objektu bylo v 70. letech 20. století přistavěno křídlo s tělocvičnou, jež
navazuje ze severní strany na západní křídlo původního objektu.
Na vlastním objektu školy nebyly provedeny žádné zásadní rekonstrukce, byla pouze
vestavěna kotelna do 1.P.P. západního křídla a ke štítu tohoto křídla přistavěn komín.
Popis konstrukčního a materiálového řešení přístavby, nástavby a stavebních úprav.
Základy
Založení přístavby je navrženo na železobetonových trámech opřených o mikropiloty z trubek
89x10 mm s hlavou ukončenou v trámech.
Založení výtahu a sousedního skladu je navrženo na železobetonové desce opřené o
mikropiloty z trubek 89x10 mm s hlavou ukončenou v desce. Dále je navržena sanace
základových pasů, jež budou přitíženy, pomocí mikropilot z trubek 89x10 mm vrtaných šikmo.

Svislé konstrukce
Svislé konstrukce prodloužení schodiště a přístavby jsou navrženy z keramických bloků.
Výtahová šachta je navržena jako tradiční zděná z keramických bloků tl. 250 mm na
tenkovrstvou maltu P15. V místech kotvení vodítek budou zdící tvarovky nahrazeny tvarovkami
ztraceného bednění tl. 250 mm,, v úrovni stropů budou provedeny ztužující železobetonové
věnce 250/250 mm s výztuží ze čtyř profilů R12 podélně a třmínky z R 6 po 250 mm, jež budou
pomocí ocelových kotev průměru 12 mm propojeny do stávajících konstrukcí v úrovni stropu.V

napojení na stávající obvodové stěny budou po 2 řadách použity nerezové pásky. Překlady ve
stávajícím zdivu budou ocelové
Příčky v 1.P.P. a 1.N.P. jsou navrženy jako keramické tl. 125 mm s typovými překlady.

Vodorovné konstrukce
Stropy v 1.P.P., 1.N.P. a zastropení původních schodišť na půdu ve 2.N.P. je provedeno
z železobetonových skládaných trámečkových stropů se zmonolitněním ŽB deskou se sítí tl. 50
mm nad vložkou. Průvlaky jsou z ocelových válcovaných nosníků.
Strop nad 2.N.P. je dřevěný trámový. Strop bude shora očištěn a bude na něj provedena
spřažená železobetonová deska tl. 80 mm se sítí. Spřažení bude zajištěno pomocí hřebíků
natlučených do trámů do předvrtaných otvorů.

Schodiště
Prodloužení schodiště je navrženo ve formě železobetonové desky tl. 160 mm. Stupně budou
vybetonovány spolu s deskou.
Venkovní schodiště bude pozinkované ocelové se stupni a podestami z pororoštů a ocelovým
pozinkovaným zábradlím, jež naváže na zábradlí podesty.

Konstrukce střechy
Konstrukce střechy je navržena jako soustava ocelových rámů z válcovaných nosníků
(svařované UU profily). Na tuto prostorovou konstrukci jsou uloženy dřevěné krokve a stropní
trámy. Na trámy je přišroubováno plné bednění z dřevoštěpkových desek tl. 25 mm. Střecha je
navržena jako jednoplášťová s parozábranou z asfaltových pásů, tepelné izolace z EPS 100
S tl. 160 mm. Izolace je v římsovém detailu zeslabena o 20 mm a na vnější povrch bude
přikotvena dřevoštěpková deska tl. 25 mm. Krytina je v šikmé střeše z betonových plochých
tašek bez profilace v antracitové barvě, v ploše budou použity odvětrávací tvarovky, sněhové
zábrany, prostupové tvarovky. Detail štítového ukončení bude řešen pomocí nástřešního žlabu
s truhlářskou konstrukcí z dřevoštěpkových desek tl. 25 mm. V návaznosti na římsu bude
oplechování z ocelových lakovaných plechů ukončené okapnicí.Vlastní žlab a zatažení pod
skládanou krytinu je řešeno systémem foliové krytiny z PVC s použitím systémových
poplastovaných plechů.
V ploché části bude střecha plochá jednoplášťová s parozábranou z asfaltových pásů,
izolantem z EPS 100 S tl. 160 - 240 mm ze spádových klínů o spádu 2%. Střecha bude mít
zděné atiky, odvodnění bude dvěma svislými elektricky vyhřívanými vputěmi pr. 100 mm.
Bezpečnostní přepad bude řešen v atice.

Povrchové úpravy
Schody budou obloženy keramickou dlažbou se schodovými tvarovkami, nástupní a výstupní
stupeň budou mít nášlap v jiné barvě.

Vnitřní povrchy stěn i stropů budou opatřeny štukovou omítkou, nad podlahou s keramickou
dlažbou i schodištěm bude keramický soklík. Vnitřní plocha výtahové šachty bude rovněž
omítnuta.
Na vstupní dveře naváže na vnější strana venkovní čistící zóna z pryžové gumy v. 25 mm
1500/2000 mm, na vnitřní straně pak kobercová zóna 1500/2000 mm.
Ve 3.N.P. budou použity sádrokartonové příčky a podhledy, dále obklady viditelných částí
ocelových konstrukcí. Konstrukce ve funkci požárně dělících konstrukcí budu mít požární
odolnost EI 30.
Podlahy ve 3.N.P. budou mít kročejovou izolaci z minerálních desek. Na ně bude provedena
konstrukční podlahová deska z konstrukčních desek tříckocementových desek tl. 12,5mm.
Podlahovou krytinou budou v převážné části místností pásy z PVC zátěžové třídy min. 33 po
obvodu ukončené PVC lištou. V hygienických zařízeních a v chodbě bude použita keramická
dlažba.
V hygienických zařízeních a na stěnách v prostoru umístění umyvadel bude na stěnách použit
keramický obklad výše 2 m v hygienických zařízeních a 1,5 m u umyvadel.
Vnější povrchové úpravy jsou řešeny pouze na severní straně objektu a na vnitřních stěnách
obou křídel stavby. Na stávajících stěnách budou provedeny opravy omítek včetně štukových
prvků. U nových oken budou doplněny šambrány jako kopie stávajících. Rámy přízemních
částí přístavby, rámy kolem schodišťových oken a orámování oken ve 3.N.P. budou obloženy
keramickým obkladem v antracitové barvě lepenými na flexibilní lepidlo.

W/m2K. Dveře budou mít panikové kování umožňující otevření obou křídel dveří zevnitř i
v zamčeném stavu.
Vnitřní dveře v nadzemních podlažích budou dřevěné do ocelových zárubní, dveře v požárně
dělících konstrukcích budou mít požární odolnost EW 15-C DP3.

7. INŽENÝRSKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V současné době je stavba připojena na technickou infrastrukturu přípojkami dešťové a
splaškové kanalizace, vodovodu, nn, telefonních rozvodů a ntl plynovodu. Všechna připojení
jsou vyhovující.

8 . KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Vzhledem k přístavbě vstupní haly a zásadní změně v umístění hlavního vstupu a zrušení
předních vstupů z Riegrovy ulice je navrženo nové řešení přístupových chodníků a dále
rozšíření zpevněných ploch směrem ke hřišti. Další komunikace jsou navrženy v rámci
sadových úprav v předprostoru školy.

10. ZELEŇ, SADOVÉ ÚPRAVY
V rámci sadových úprav je navrženo zbytnění dvora formou použití popínavých rostlin na
bočních fasádách. Dále je zcela přeřešen parter před školou v návaznosti na Riegrovu ulici,
jenž se stává plnohodnotným parkem umožňujícím pobyt žáků o přestávkách, pobyt rodičů při
čekání na děti i zapojení do výuky.

Otvorové prvky
V severní fasádě budou použita nová plastová okna v bílé barvě. Okna v učebnách a chodbách
budou mít zámek blokující otvíravou funkci (bylo by možné pouze sklápění). Okna budou mít
maximální hodnotu u=1,1 W/m2K.
V přístavbě, ve schodištích a v nástavbě budou použity sestavy hliníkových oken a dveří
s rámy v antracitové barvě. Okna budou mít maximální hodnotu u=1,4 W/m2K, dveře pak 1,7

Ve Svitavách 3.1.2017

Ing. Ivo Junek

