
Zdůvodnění zvoleného 
celkového řešení umístění 
stavby v území
Na pozemku se nachází stávající Mateř-
ská škola Kollárova. Dle zadání bude 
tato stavba odstraněna a  na  pozem-
ku vybudována nová mateřská škola. 
Územní plán určuje pozemek pro veřej-
nou občanskou vybavenost. Dopravně 
je napojen z ulic Kollárova a Sportovní. 
Ze severu sousedí s  koridorem želez-
niční trati; je zatížen hlukem z  jejího 
provozu.
Navržená stavba tvoří jeden celek čle-
něný atrii. Hmota stavby odpovídá její-
mu charakteru a v urbanistické struk-
tuře odpovídá podobným objektům. 
Stejně tak i  pozemek se nachází až 
za  prstencem historické části města, 
kde podobné stavby jak funkcí, tak obje-
mem také nalezneme. 
Samotné umístění stavby mateřské 
školy je navrženo ve  dvou variantách. 
První varianta reflektuje uliční síť a osa 
stavby a  tím i  hlavní vstup a  chodba 
jsou kolmé na ulici Kollárova. 
Druhá varianta využívá severní část po-
zemku pro zásobování a parkování tak, 
aby ostatní části pozemku byly využity 
v maximální možné míře pro zahradu.
Umístění objektu je limitováno rovněž 
požadavkem na  zachování stávajících 
vjezdů a vstupů na pozemek.

Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby  
vč. řešení zahrady a dalších částí
Stavba je tvořena šesti pavilony spojenými hlavní chodbou a navazujícími víceúčelovými sály na jedné straně a na straně 
druhé zázemím pro personál a zázemím pro výdej stravy. Objekt je přízemní, zastřešený plochými střechami. Střechy nad 
pavilony jsou s extenzivní zelení, střechy mezi pavilony s kačírkem. Pavilony jsou obloženy prkny kladenými na výšku. 
Pavilony mezi sebou vytvářejí atria. V atriích budou pobytové terasy doplněné zelení. Jejich prostřednictvím se zeleň 
promítá do interiéru. Toto atriové řešení také zaručí částečnou ochranu pobytových teras proti hluku z okolního prostředí 
zejména hluku od železničního koridoru.  Atria a obvod stavby je překryt slunolamy z dřevěných hranolů. Slunolamy 
umožní i realizaci dalšího zastínění atrií a fasád, např. zavěšení výsuvných markýz apod. Vstupy jsou kryty skleněnými 
deskami nad těmito slunolamy. 
Vnější dveře a okna jsou oživeny, barevně zvýrazněny, základními barvami spektra. Toto barevné řešení se promítne 
i do interiéru stavby formou barevného rozlišení vstupních stěn do jednotlivých pavilonů.
Venkovní WC a zahradní sklad jsou umístěny v samostatném objektu na pozemku MŠ. 
Pro účely společenské místnosti budou v jedné variantě využity víceúčelové sály s přilehlými sklady. Ve druhé variantě 
se počítá s výstavbou samostatného objektu při ulici Kollárova, který bude sloužit jak pro účely mateřské školy, tak pro 
účely skautského oddílu. Tato stavba bude svým umístěním a velikostí dotvářet uliční frontu.
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