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Česká vesnice zažila v průběhu dějin 
několik zvratů, jež postupně zcela ironi-
zují tradiční lokátorský počin založení 
návsi. Německé kolonizování podél 
příchozích cest za humny, drancování 
a přořídnutí populace během třicetileté 
války, průmyslová revoluce ve vesnicích 
jako Kladno a Ostrava či zrod chatařst-
ví a letních bytů ve dvacátých letech a 
poválečné rozdělování bytů nejen ve 
městech, ale i na vesnicích.
Suburbánní Chýně je dokladem zatím 
poslední, stále probíhající rurální rev-
oluce.

Historie
Ještě před samotným započetím obecní 
historie se zde podle četných nálezů 
z okolí rozkládalo významné keltské 
osídlení. 
První zmínka o obci pochází ze 13. 
století. Chýně byla během své histo-
rie spjatá s levým pražským břehem a 
především Strahovským klášterem, pod 
jehož správu patřila střídavě od 13. až 
do 17. století. V té době obec formovaly 
prvky, které jsou zde přítomné až do 
současnosti, zemědělství, vaření piva a 
rybníky. Císař Rudolf  II dokonce vy-
budoval vodovod, jímž na Hrad čerpal 
užitkovou vodu právě z rybníků mezi 
Chýní a Hostivicemi. Ty byly dle docho-
vaných map tehdy mnohem početnější. 
Škola byla v obci založena roku 1841, o 
dvacet let později byla postavena školní 
budova. Dobová škola však byla zam-
ěřena především na výuku náboženství. 
V době první republiky v Chýni půso-
bilo až překvapivě mnoho komunitních 
spolků: Sokol, Havlíček, a další. Z té 
doby také pochází pomník padlým míst-
ním legionářům. V době komunismu 
se místní JZD postupně vypracovalo na 
„perlu socialistického zemědělství“, které 
přijel navštívit osobně i Nikita Chruščov, 
aby s místními rostlináři diskutoval  
možnosti zvýšení úhrnu kukuřice. 

Krajina
Vliv JZD, které někdy až násobně 
překračovalo ve své horlivosti republik-
ový průměr v různých zemědělských 
parametrech, je v okolní krajině silně 
patrný. Krajina je zcelená často do 
jediné monokulturní plochy, chybí zde 
meze i křovinaté ostrůvky a remízky. Při 
porovnání současných map s mapou ze 
začátku 50. let je patrné, že pro zvýšení 
plochy byly rozorány také mnohé staré 
polní a záhumenní cesty a zatrubněny 
potoky. Je však třeba hned vzápětí 
dodat, že kapitalismus s mnohem větší 
rychlostí dokonal a potvrdil, co bylo za 
komunismu intenzivně vypracováno. 
To je patrné při porovnání řepkových 
monokultur z map současných s např. 
těmi z roku 2003, kde jsou stále patrné 
pozůstatky menších polí a občasných 
mezí. 
Jako kontrapunkt proto působí mnohá 
zastavení poutní cesty mezi klášter-
em Hájek a sv. Vítem, která prochází 
okolní krajinou. Monumentální niky 
často osamoceně ční z polí a směrem ke 
Zličínu jsou obkružovány silnicemi.

Na mapách z II. Vojenského mapování 
je patrné, že výrazně tvarovaná krajina 
okolo obce byla rovněž silně utvářena 
vodou, osadou protékaly nejméně dva 
potoky, jež v některých místech vytvářely 
lokální mokřady a terénní zlomy. Jeden z 
nich, dnes již meliorovaný s nově vybu-
dovaným dětským parkem, ohraničuje 
ze severu místo budoucí školy. 

Veřejný prostor
Charakter obce. Zemědělské založení 
obce se silně propsalo do jejího char-
akteru, neboťobec, byť malého měřítka 
postrádá jakékoli veřejné či velkorysejší 
prostory povznesené nad utilitární šeď 
komunikací. Drobnými výjimkami jsou 
malé předprostory stávající školy, pom-
níku legionářů, jež se však opět nachází 
na křižovatce a strom stojící před bu-
dovou bývalého JZD. Půvabnější místa 
se nacházejí nad severním okrajem obce 
v blízkosti zachovalých rybníků a potom 
také v jihovýchodní části okolo původní 
historické návsi, jež je patrná na vojen-
ských mapováních. Těchto pár uliček 
působí velmi rostlým dojmem, kde 
stavení často využívají terénu pro vstupy 
na dvou podlažích, neboť je zde terén 
podobně výrazný jako na naší parcele. 
Domy působí dojmem, jakoby teprve 
nedávno shodily hliněné zdi a na mysli 
vytane zmínka o keltském osídlení. 
Absence velkorysosti, jiné či vyšší úrovně 
než pouze oné utilitární či hliněné mne 
podnítila k průzkumu okolních vesnic. 

Okolní vsi
Okolní vsi, třebaže v rámci jejich 
malého měřítka, obsahují bezpochy-
by mnohem více kvalitních veřejných 
prostor, u všech existuje určitá hierar-
chie prostor v čele s návsí a kostelem, 
stromořadím anebo rybníkem. V Chýní 
se všechny prostory slévají do jedné 
průměrné úrovně silnic projíždějících 
městem jež působí dojmem, že lze kde-
koli zastavit a začít vyměňovat pneuma-
tiky. 
Jednou z příčin bude absence kostela, 
neboť poddaní se chodívali modlit na 
Strahov, kterému patřili. Místa jako 
rybníky a lesy v okolí jsou, avšak leží 
na okraji nebo mimo strukturu obce. 
Své zanechalo i JZD na likvidaci přiro-
zených cest do krajiny. 



Terén odkud vzlétnout..
Budova je v silné interakci s existujícím 
terénem a snaží se jej maximálně využít 
jako kvalitu. Funkční a hmotové řešení 
je fenomenologicky vyjádřeno v ma-
teriálech. Přízemní část stavby, jež je na 
jižní straně zapuštěna do terénu tvoří 
betonový podklad rozdělený půdorysně 
do několika hmot, mezi nimiž se nachází 
zasklené průchody. Tato kamenná část  
všech čtyř křídel sahá všude do  stejné 
výšky 4m a je naplněna funkcemi, kde se 
škola setkává s veřejností.  Tyto přízemní 
hmoty nesou „dřevěnou“ část stavby v 
níž jsou třídy a prostory zaměřené na 
studium. 

Vzdělávání
Jednou z hlavních ambicí projektu je 
redefinovat současnou tuzemskou ar-
chitekturu škol, která dle mého názoru   
Pro dnešní školu jsou důležitá téma-
ta jako neformálnost a flexibilnost ve 
dialogu k danému řádu, otevřenost 
ruku v ruce s hledáním vnitřní identity, 
humanizovanost a humánnost ve vztahu 
k světu umělému, nepřirozenému. Škola 
by také měla být malá a uchopitelná z 
důvodů ekonomických, sociálních, psy-
chologických či místních. Nejde tu jen 
o estetiku měřítka, ale také o prevenci 
šikany anebo identifikaci se s prostorem. 
Důležitá je propojenost prostor stejně 
jako propojenost s vnějškem, která dává 
prostory i osoby do vztahu. 

Dům
Budova školy se snaží reagovat na 
existující kontext vytvořením velko-
rysého prostoru dvoru a parku, jež jsou 
předěleny křídlem druhého stupně. Štíty 
tří křídel si jemně pohrávají s estetikou 
ani ne rodinných jako spíše bytových či 
městských domů a člení je prvky jako 
arkýř, schodiště či velká nika. Každý ze 
tří štítů je zatřešen pultovou střechou. 

Škola a satelit
Domnívám se, že budovy škol jsou snad 
jediným známým řešením problému 
satelitních měst. Nejen z důvodů ur-
banistických, ale také ekonomických a 
sociálních. Satelity jsou dnes nočními 
ghetty. Školy jsou snáze financovatelné 
a mimo školní výuku mohou poskytovat 
většinu funkcí, jež manší sídlo poblíž 
většího centra potřebuje. Otázkou 
však zůstává, jak se bude demografická 
situace satelitních měst vyvíjet a co se 
stane s těmito sídly v budoucnu. Mnohé 
prognózy sice předpokládají další růst 
obyvatelstva pro příštích padesát let, 
jsou však založeny na zjednodušeném 
modelu nezahrnujícím krizové vyhlídky 
na ropné krize či migrace obyvatelst-
va. Z tohoto důvodu se domnívám, že 
škola by měla mít jistou morální trvalost 
a měla by být připravena na možnou 
změnu využití části budovy. Proto pov-
ažuji za velice vhodné decentralizované 
uspořádání školy s návazností na více 
vstupů, více komunikačních či sanitních 
jader, apod. Kterékoli křídlo tak může 
být „odstřiženo“ při zmenšení školní 
kapacity a naplněno jiným využitím, 
např. Domovem pro seniory v části 
prvního stupně, apod. 

Místo
Misto se dnes nachází na samém okra-
ji obce, v oblasti satelitní výstavby, 
avšak v poměrně krátké době se (díky 
rozsáhlé developerské akci) ocitne v 
jejím středu. Nejsilnější kvalitou místa 
je jeho jednoduchost až fádnost. Šeď 
a jednoúrovňovost celé vesnice je zde, 
v obklopení satelitními domky nejsil-
nější. Jediným odlišujícím prvkem je 
strouha bývalého potoka a dnešní hřiště 
Višňovka, která na severní straně poze-
mek prostorově uzavírá několikamet-
rovým terénním zlomem a přímo se jej 
dotýká v úzkém severozápadním cípu, 
na něž bude vhodné navázat. Jediným 
jednotícím prvkem místní zástavby je 
sedlová střecha a spojení s terénem. Z 
toho jsem pravděpodobně nijak cíleně 
v návrhu vycházel a  snažil se posunout 
tyto principy u této důležité veřejné 
stavby na vyšší úroveň. 
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Průvodní zpráva
Budova školy je na pozemku situová-
na do čtyř křídel. Nejdelší křídlo 1. 
stupně, jež pokračuje knihovnou a 
malou tělocvičnou je orientováno 
severo jižně, což je považováno za 
ideální školní orientaci. Doplňuje jej 
východo západně orientované křídlo 
druhého stupně skrz nějž se dostaneme 
do posledního křídla velké tělocvičny. 
Celek školy je i s náměstím zapuštěn 
do terénu a využívá tak mírného sva-
hu, který mezi jihozápadním cípem a 
úrovní nového náměstí překoná rozdíl 
výšky přízemního patra. Část zeminy, 
kterou odebírám v prostoru náměstí 
a přízemního podlaží používám ke 
zvýšení terénu před dvorky 1. stupně, 
k mírnému násypu  pro zarovnání 
venkovního hřiště ze severní strany a 
k mírnému zvýšení části parku před 
knihovnou. 

Úsek prvního stupně je doplněn venk-
ovními dvorky. Jsou spojeny cestou kry-
tou přesahem střechy, jež zároveň stíní 
jižní světlo. Doplňujícím stíněním budou 

stromy a případně venkovní rolety. 
Dvorky jsou členěny atrii dosvětlujícími 
z jihu jídelnu o patro níž. Skrze zábradlí 
atria se dvorky otevírají venkovnímu 
parčíku. V přízemí všech úseků se na-
chází poloveřejné funkce. Tělocvična na 
severní hraně, jazykové učebny druhého 
stupně, vedení školy, aula, u hlavního 
vstupu a poté jídelna, kuchyně anebo 
nalevo od vstupu dílny, školník, kabinety 
a malá tělocvična. Přízemní fasáda je z 
pohledového betonu, členěná francous-
kými okny a prosklennými vstupy do 
jednotlivých celků budovy (s kartovými 
či bzučákovými vstupy). Hlavní vstup se 
nachází v místě křížení tří vzdělávacích 
křídel. Není vstupem centralistickým, 
pompézním, avšak přesto jasným, neboť 
nás vtahuje monumentalitou prosk-
leného křížení křídel a zapuštěného 
zasklení, jež jej odlišují od vedlejších a 
v běžném provozu zvenčí neotevřených 
(čipových) vstupů. Architektonicky „není 
kam jinam vstoupit“. 

Druhé podlaží je tvořeno třídami a 
učebními prostory 1. a 2. stupně a ve 
východním křídle knihovnou. Ta se na 

severní straně otevírá do parku a z jižní 
strany má vstup vyrovnávací rampou 
z terénu, jež je v tomto místě o necelé 
patro výše než je úroveň náměstí. Je tedy 
v místě styku tří křídel spojena se školou 
a zároveň má vlastní vstup. Prostor je 
však stranou přízemního školního ruchu. 
Ke knihovně je přidružena pc učebna 
a multimediální učebna, jež navazují 
na křídla prvního a druhého stupně (a 
vytváří postupný přechod mezi školou a 
knihovnou) až poté následuje kancelář 
knihovníka/ce. 

Poslední poloveřejnou funkcí je relax-
ační prostor třetího podlaží nad prvním 
stupněm, kde zároveň sídlí družina. 
Vedou do něj krom vnitřních schodišť 
také vnější schody přímo z piazetty v 
jihozápadním rohu budovy. Toto podlaží 
se nachází půdorysně vždy jen nad částí 
podlaží druhého, což vychází z logiky 
práce s konstrukcí a střechou, stejně jako 
se světlem. 



Technická zpráva
Plochy
Zastavěná plocha: 3950 m2

Obestavěný prostor: 32 430  m3

Podlahová plocha celkem: 8125 m2

Zemní práce
Před zahájením pracovní činnosti bude 
sejmuta ornice. Následně bude vy-
bagrována a odvezena zemina v prosto-
ru  náměstí, hřiště, přízemního patra a 
tělocvičen. Následně bude vyhloubena 
zemina pro umístění základových patek. 
Jáma bude půdorysně větší než budo-
va z důvodů provedení podzemního 
zateplení objektu. Z topografických 
důvodů podzemní voda není před-
pokládána.

Venkovní plochy
Povrch náměstí je řešen jako dlažba 
na štěrkovém podkladu. Náměstí se v 
mírném sklonu svažuje do středu, kde 
jsou drenáže. 

Základy
Objekt je založen na základových pat-
kách z betonu C16/20 v místech pod 
nosnými sloupy a jádry. Základové spáry 
přilehlých domů nebudou ovlivněny, ne-
boť základy navrhovaného objektu mají 
všude dostatečný odstup.

Nosná konstrukce školy
Konstrukce se liší v nadzemní 1.PP a 
1.NP a v tělocvičně. 
Jedná se o skeletovou konstrukci z 
monolitického železobetonu se skrytými 
příčnými i podélnými průvlaky. V 
přízemí školy je kontrukce tvořena 
dvěma řadami sloupů před obvodovými 
zdmi a dvěma řadami v jádru dispozice. 
Vnitřní řady žb monolitických sloupů 
pokračují až do 2. a 3np. Obvodové 
sloupy průřezu 160 x 300 ve 2.NP jsou z 
lepeného dřeva a nachází se mezi okny 
v rozestupu 1500mm. Z bočních stran a 
ze strany vnějšího pláště jsou izolovány 
tepelnou izolací s odvětrávanou mezer-
ou. 

Podélný průvlak je konstruován jako 
spojitý nosník vynášející odlehčené stro-
pní desky, které jsou křížem vystužené 
a rovněž spojité. Uliční fasáda a jedna 
z vnitřních stěn je ve sklonu 82°, tento 
úhel kopírují nosné sloupy. Po obvodu 
jsou vodorovné desky navrženy konzolo-
vitě pro dosažení příznivějšího momen-
tového průběhu a odstupu od založení 
přilehlých objektů. Rozpony sloupů 
variují mezi šesti a devíti metry v obou 
směrech.

Dilatační celky
Budova je rozdělena do čtyř dilatačních 
celků podle funkčních křídel na cel-
ek prvního stupně, druhého stupně, 
knihovny a tělocvičny. Nejdelší dilatační 
celek prvního stupně je dlouhý 60m, 
což je stále vhodnější řešit smršťovacími 
spárami. 

Vertikální komunikace
Hlavní schodiště do celků prvního 
stupně jsou dvouramenné, přičemž 
spodní rameno je provedeno z mono-
litického  ŽB a horní rameno je pro-
vedeno z lepených dřevěných desek a 
zavěšeno za stropní desku 2.NP. Scho-
diště nejsou požárně chráněnými úniky, 
neboť z každého podlaží je možno se 
dostat na terén. 

Střecha
Zastřešení je řešeno jako dvě pultové 
střechy vůči sobě výškově posunuté a 
vytvářející tak tímto 1.2m vysoký světlík. 
Krokve z lepeného dřeva mají mezi 
sebou rozestup 1500mm s průřezem 160 
x 360mm. Pozednice leží na obvodových 
sloupech a vaznice na středových, kde 
žb deska 3. podlaží plní funkci ztužující 
kleštiny. Zateplení střechy je řešeno jako 
minerální vata tloušťky 360mm, která 
je zapuštěná 120 mm mezi krokve a 
240mm nad nimi. Krokve jsou s pláštěm 
střechy spojeny kotvami.
Zastřešení tělocvičny je řešeno příhra-
dovými nosníky rozměrů 18m x 1.5m 
x 0.16m. Vazník je vetknutý do mon-
olitického žb sloupu 400 x 600mm. 
Vazníky jsou mezi sebou provázány oce-

lovými jekly 80 x 80mm ve vodorovném 
směru. Střešní Izolace je minerální vata 
tloušťky 360mm a nosníky jsou do ní 
opět 120mm zapuštěny. 

Příčky
Mezi třídami jsou zděné příčky ne-
jčastěji tloušťky 200mm, příp. 150mm 
u akusticky méně náročných prostor. 
V každém podlaží je několik ŽB příček 
tloušťky 250mm plnících ztužující 
funkci. Nachází se např. mezi aulou 
a toaletami v 1.np nebo na začátku a 
konci křídla druhého stupně, kde je do 
nich vetknuta žb podlaha 3.NP. Vnitřní 
příčky mezi toaletami a doprovod-
nými místnostmi jsou zděné z plynosi-
likátových tvárnic tloušťky 75 a 100mm.
 
Desky
Skladba podlahy 1.NP:
Epoxidová stěrka 5mm
Betonová mazanina 50mm
Minerální vata 150mm
Monolitická žb deska

Skladba podlahy 2.NP
Dubové lepené parkety 15mm
Dilatační lepenka 1mm
Betonová mazanina 50mm
Kročejová izolace 35mm
ŽB stropní deska 240mm

Skladba podlahy 3.NP
Nášlapná vrstva
Roznášecí dřevoštěpková deska
Kročejová izolace 20mm
Stropní panely spiroll 150mm

TZB
Objekt je napojen na přípojky v přile-
hlé komunikaci. Vytápění je centrální 
teplovodné. Ohřev vody je řešen sousta-
vou dvou plynových kotlů umístěných 
v technické místnosti v 1.PP spolu s 
centrální přípravnou teplé vody. TUV 
je cirkulačně rozvedena do jednotlivých 
odběrných míst. Tělocvična je napo-
jená na tento systém, přimž přívodní 
horkovodní potrubí temperuje jinak 
nevytápěný prostor spojovacího krčku. 
Dosažení pokojové teploty v krčku  není 

žádoucí z důvodu úspory nákladů na 
provoz. 

Výměna vzduchu v 1.NP je řešena 
vzduchotechnickou rekuperační jednotk-
ou umístěnou v instalačním podlaží nad 
toaletami 1np. Pro tento účel se vyrábějí 
odpovídající zařízení s nízkou výškou, 
jež jsou obsluhovány zespodu. Světlá 
výška toho podlaží je 1.2m a k místnosti 
je přidružen záložní sklad auly. 

Požární bezpečnost
Pořární bezpečnost je primárně zajiště-
na dostatečným množstvím východů na 
okolní terén v každém podlaží. Objekt 
je členěn na jednotlivé požární úseky, 
které jsou odděleny ohnivzdornými 
stěnami. Mezi křídly 1. stupně, 2. 
stupně a knihovny jsou požární dveře 
(mimo 1. np mezi východním a západ-
ním křídlem, kde nejsou zapotřebí). 
Každá třída 2. stupně tvoří samostatnou 
požární jednotku a každý celek prvního 
stupně taktéž. Jako evakuační slouží 
rovněž výtahy. 
Centrální prostor je v případě požáru 
odkouřen otevíravými okny v podélném 
světlíku, které se v případě požáru ote-
vře servomotorem.


