
 

 

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ 

 

SOUČASNÝ STAV – ANALÝZA  

 

- Nedostatky – současné řešení působí nahodile. Chybí prostory pro odpočinek a žákům chybí 

individuální atrakce. Zeleň je nekoncepční, na ose prostoru je nevhodný keř. Pěší komunikace jsou 

částečně vyšlapané v trávě a zpevněné plochy jsou nerovné. 

- Hodnoty – jednoznačným kladem lokality jsou vzrostlé stromy po obvodě prostoru. Jako velkou 

hodnotu vnímáme vlastní urbanistickou strukturu a jistou kvalitu architektury, která tento prostor 

obklopuje.  

 

NÁVRH 

 

- Základní struktura. Navrhujeme jednu hlavní osu. Vycházíme z širší struktury města a z osovosti školní 

budovy. Tento prvek hlavní komunikace se zdá být přirozeným řešením. Jde hlavně o nástup do školy - 

spojnici školy a hlavní třídy. Hlavní zpevněná plocha slouží i pro shromažďování  a pobyt. Dále 

respektujeme přirozené pěší tranzitní tahy. Navrhujeme podřadnější povrch a menší  šířku.  

- Funkce. Hlavní osový zpevněný prostor vymezuje zároveň hlavní pobytovou funkci. Jsou zde navrženy 

lavičky, odpadkové koše a „pobytové barevné tvary“. Prostor je lemován stromořadím a osvětlením. 

Motiv stromořadí je pro Slovany typický a přispívá ke kvalitě veřejných prostorů. Ostatní prostor mimo 

zpevněnou linii a kříž pěších cest je zatravněn. Hlavní zpevněná linie dělí prostor na západní aktivní 

zónu a východní klidovou zónu. Aktivní zóna je v průběhu odpoledne převážně ve stínu a je určena 

pro osazení různých hracích prvků a atrakcí, a to klidně nahodile. Zde je důležité myslet na variabilitu 

a proměnlivost různých atrakcí v čase. Mezi jírovci je možné umístit dřevěné plošiny pro sezení či ležení. 

Jelikož předprostor neslouží pouze školákům, ale i k pobytu obyvatel z okolních bytových domů, je 

východní část prostoru určena spíše jako klidová s možností umístění bludiště a laviček se stoly mezi 

jírovci. Ve východní části, v trojúhelníku nejblíže ke komunikaci, je možné v budoucnu umístit pamětní 

desku Milady Horákové. Přesné umístění a výtvarné zpracování by mělo být zpracováno grafikem či 

výtvarníkem. Vzrostlé jírovce po obou stranách navrhujeme doplnit, aby utvořily pevnější rámec 

prostoru.  

- Zeleň. Hlavní prostor je lemován novou stromovou alejí, která má poskytovat stín při pobytu. 

Navrhujeme okrasné kvetoucí stromy. Druh bude řešen při vyšším stupni dokumentace. Dále 

navrhujeme doplnit stávající jírovce o další tři kusy. Zbytek prostoru se zatravní. Toto na zeleň úsporné 

řešení nám umožní snížit rozpočet. Atrakci s keřovým bludištěm vnímáme jako věc doplňující, která 

nám může a nemusí prostor doplnit. 

- Architektura. Navrhujeme jasné podélné řešení v hlavním zpevněném prostoru. Hlavní plocha je tedy 

členěna pomocí dvou materiálů /žula a asfalt/. V pásech žuly jsou navrženy dřevěné lavičky a 

odpadkové koše. Mobiliář je rozmístěn nepravidelně, lze ho v průběhu času doplňovat či obměňovat, 

lavičky a koše jsou umisťovány spíše po okrajích zpevněné plochy, aby nebránily při průchodu 

řešeným územím nebo při shromažďování.  V pásech asfaltu jsou navrženy „pobytové barevné tvary“ 

z měkkého povrchu /např. SmartSoft/. Ty jsou navrženy jako výrazně barevné. Veškeré doplňky jsou 

umístěny do jednoho směru. Diagonální komunikační plochy jsou navržené z mlatu.  



 

 

Zeleň a zpevněnou plochu těsně přes školou není nutné v současné době měnit, pouze doporučujeme 

výměnu stávajících laviček a odpadkových košů za stejné, jaké budou použity v hlavní zpevněné ploše, aby 

předprostor působil jednotně. Stejně tak respektujeme plánované dopravní řešení Slovanské aleje a námi 

řešenou zpevněnou linii ukončujeme před chodníkem podél Slovanské aleje. 

 

 

Anotace 

 

Pro Předškolí 21. ZŠ navrhujeme jasný a jednoduchý prostorový koncept, který vychází ze struktury Slovan. 

Jedná se o souměrné řešení. Hlavní prioritou návrhu byla flexibilita. Požadavky žáků jednoho ročníku není 

možno vnímat jako ustálené zadání. Prostor před školou by měl umět reagovat i na pozdější požadavky žáků, 

aniž by byla narušena námi definovaná komunikační struktura. Design hlavního prostoru musí být důstojný 

veřejné budově a zároveň by měl disponovat určitou hravostí vlastní základní škole. 

 

 

V Plzni 16.6.2014 

 

Ing.arch. Jiří Zábran 

Ing.arch. Tereza Nová 
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