POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ:
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA,
ZŠ KORUNOVAČNÍ, PRAHA 7
INFORMACE O ŘÍZENÍ
Vyhlašovatel: Tomáš Komrska, ředitel školy
kontakt: komrska@korunka.org, tel.: 731 189 723
Poradní „participační“ skupina:
_zástupci pedagogů: Radka Václavíková, Jan Kucharčík, Beáta Kůdelová
_zástupci školské rady a rodičů: Hana Rosůlková, Adam Wlazel, Zuzana Novotná
_další členové: Kateřina Kozáková, Tereza Blažková, Jan Svatuška, Tereza Rafoth
Předmět poptávky:
Předmětem je nabídka na zpracování návrhu rekonstrukce školního dvora, který bude
zpracován v podrobnosti architektonické studie a projednán se zástupci uživatelů.
Obsah nabídky:
_cenová nabídka na zpracování architektonické studie v obvyklém rozsahu vč. projednání
s uživateli a s DOSS (dotčené orgány státní správy)
_reference: uveďte stavby a projekty obdobného typu v příloze e-mailu nebo odkazem na
webové stránky
Termíny poptávkového řízení - předpoklad:
_vyhlášení poptávkového řízení: 5.6.2019
_odevzdání nabídek vyhlašovateli: do 17.6.2019
_posouzení nabídek vč. osobního setkání na místě: do 1.7.2019
_výběr zpracovatele studie: od 2.7. do 15.7.2019
Zpracovatel studie bude vybrán na základě referencí, osobního přístupu a cenové nabídky.
Obsah architektonické studie, vč. průběžných konzultací, bude upřesněn ve smlouvě o dílo,
která bude následně uzavřena.
_odevzdání finální studie: 30.10.2019
Podklady nabídky:
_Zadání studie
_stav- situace dvora viz příloha
_fotodokumentace viz příloha
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POZEMKU
Plocha dvora je umístěna ve vnitrobloku, který je tvořen rohovou budovou základní školy,
obytnými domy a sousedním administrativním domem s dvorní přístavbou. Ta tvoří
bezprostřední hranici dotčeného pozemku, další tvoří oplocení k sousedním domovním
dvorům. Přístup je možný dvěma vstupy ze zvýšeného přízemí školy (příjezd by byl možný
pouze na základě zvláštní dohody průjezdem a dvorem soukromého domu p.č. 575 ,
Čechova 239/9).
Školní dvůr při vhodném počasí slouží téměř celodenně potřebám žákům školy, především
pro výuku tělesné výchovy, pobyt školní družiny i kroužkům zájmové činnosti, nárazově se
zde konají celoškolní a komunitní akce. Současný stav nevyhovuje požadavkům uživatelů,
není to dostatečně inspirativní prostor pro výuku; některé prvky vykazují stavebně technické

závady. Chybí zde podnětné didaktické, herní a sportovní prvky, zastínění, dostatečný
mobiliář, vodní prvky, zeleň apod.
Cílem je získat kvalitní architektonický návrh dotčeného prostoru, který bude odpovídat
požadavkům uživatelů (viz Zadání) a zároveň bude odpovídat finančním možnostem
investora při realizaci i v údržbě (tzn. střední cenová hladina, udržitelnost projektu).
Tato studie bude sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace
a následnou realizaci v etapách (předpoklad: DUS/DOS, DPS)
Identifikační a kapacitní údaje:
_místo realizace: dvůr Základní školy Praha 7, Korunovační ul.8/164, Praha 7 170 00,
_dotčené pozemky p.č. 585, 586, výměra: 1500m2
_počty žáků školy: 530, z toho žáci ve školní družině: 325 dětí I. stupně
ZADÁNÍ STUDIE
Architektonická studie má tvůrčím způsobem naplnit různorodé požadavky uživatelů, dodržet
dané limitní požadavky a příslušné bezpečnostní normy. Návrh bude projednán s
vyhlašovatelem a zástupci uživatelů.
Návrh umožní každodenní využití školního dvora pro tělesnou výchovu a další výuku žáků
(výtvarná výchova, biologie, český jazyk apod), pobyt o přestávkách a pobyt školní družiny,
provoz zájmových kroužků, jednorázové celoškolní a komunitní akce. Jednotlivé denní
aktivity, řízené i volné, probíhají i současně. Proto jde i o vytvoření prostoru jak pro sport, ale
i pro výukové, klidové a relaxační aktivity.
Preferuje se multifunkční využití hlavních prvků a ploch, s vyváženou možností využití pro
všechny dotčené kategorie.
Návrh zachová a využije stávající prvky:
„červené“ hřiště s vybavením (pryžové), autorské betonové herní prvky „Ryby“
Návrh bude řešit tyto požadavky a nové prvky:
- letní třída pro cca 25 dětí - prostor, který umožní optické, ev. i zvukové oddělení od
souběžných dalších aktivit
- klidová zóna - prostor pro odpočinek, malování, četbu, různé tvůrčí kroužky apod., který by
umožnil optické, ev. i zvukové oddělení od souběžných dalších aktivit
- 2 sportovní hřiště vč. vybavení (basketbalové koše, fotbalové branky), z toho 1x stávající
„červené“ hřiště na přehazovanou, tenis apod. vč. vybavení )
- oddělení hřišť z bezpečnostních důvodů (přehrazení a síť )
- sportovní prvky a herní prvky: doskočiště pro skok daleký, pískoviště, lezecká stěna,
prolézačky
- vodní prvky: pítko, mlžítko, sběr dešťové vody
- zeleň: stromy, zatravněné plochy, zahradničení
- vhodné povrchy z hlediska využití i údržby
- doplnění mobiliáře (lavičky, stoly)
- možnost umístění dalších doplňkových sportovních, herních a didaktických prvků

zapsáno: 4.6.2019

