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 ZUŠ Pardubice-Polabiny vznikla původně 

jako pobočka tehdejší LŠU v Pardubicích v Havlíčkově 

ulici. Poprvé otevřela škola dveře svým žákům 

2.  února 1968 a od školního roku 1968/1969 byla 

ustanovena naše škola tak, jak jí známe dodnes – jako 

samostatná instituce. Původně se na škole vyučoval 

pouze hudební, taneční a výtvarný obor, od 4. února 

1971 se otevřel pro žáky i literárně-dramatický obor. 

V těchto oborech poskytuje škola vybraným dětem 

základy příslušného uměleckého vzdělání, výjimečně 

talentované žáky připravuje k dalšímu odbornému 

uměleckému studiu na vyšších typech uměleckých 

škol.

Výuka v současnosti probíhá na čtyřech budovách 

v Polabinách – část hudebního oboru spolu s 

ředitelstvím se nalézá v hlavní budově v Lonkově ulici 

(komerční objekt s nájemným), další část hudebního 

a literárně-dramatický obor se nachází v budově v 

ulici Kosmonautů (tzv. „Čistírna“), zbytek hudebního 

a výtvarný obor pak v budově v ulici Nová a konečně 

tanečnice a tanečníci tančí v sálech Gymnázia 

Mozartova. Naši pedagogové však také dojíždějí 

do poboček na sídlišti Dubina, v Lázních Bohdaneč 

a  ve Svítkově – tato tři odloučená pracoviště máme 

v plánu zachovat i do budoucna.

Velkou výzvou pro naši školu je již od dob vzniku 

prostorová vybavenost. Škola bohužel nikdy neměla 

jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak 

více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. 

Tato situace velice komplikuje spolupráci mezi 

jednotlivými obory i pedagogy a přirozený rozvoj 

školy. Proto jsme jako škola velmi vděčni zřizovateli 

– Statutárnímu městu Pardubice, že spolu s námi 

vnímá tuto silnou potřebu nové společné budovy ZUŠ 

Pardubice – Polabiny, jejíž návrh bude výsledkem 

této architektonické soutěže.

A jaká by měla nová budova a s ní i naše ZUŠka 

být? Měla by být novým přirozeným kulturním 

a společenským centrem Polabin, nejen školou, kde 

se „pouze“ učí. Měla by být otevřená a přátelská pro 

rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí 

a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence 

venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost 

vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit 

velikost těchto těles podle toho, aby se „někam 

vešly“. Měla by poskytnout možnost širšího využití 

nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat 

umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem 

a funkčností zásuvek. Měla by být místem setkávání 

a diskuse mezi všemi učiteli, ne institucí, kde se 

všichni potkají jen na pedagogických poradách. Měla 

by to být budova krásná, kterou se budou Pardubice 

chlubit a my všichni uvnitř hrdě prezentovat, nejen 

místo kam se chodí do práce. 

Již přes 50 let tato touha uvnitř ZUŠky, jejích žáků 

i  jejich rodičů bují, a mnoho a mnoho lidí se opravdu 

nemůže dočkat, že by se jim tento letitý sen mohl 

splnit. Těšíme se, že právě tato soutěž nás tomuto 

snu opět o krok přiblíží.

Jiří Kabát M.Mus.

Cíl soutěže a úvodní slovo
ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny
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 Projekt výstavby nové Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách je možností především pro žáky 

a jejich rodiče využívat nové prostory pro výuku a společná setkávání na uvolněných pozemcích města. Dosud 

tomu tak není, a to je myslím velká škoda. Několik oddělených pracovišť v různých objektech na sídlišti Polabiny, 

které v některých případech nevlastní město a naše základní umělecká škola tam musí hradit nájem, do velké míry 

současnou výuku, ale především její rozvoj, omezuje. Novostavba nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných 

oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské 

prostory pro pořádání kulturních akcí. Počet vyučovaných dětí se nebude řídit malou rozlohou prostorů, které jsou 

dosud k dispozici. Optimální stavební program, který je součástí zadání soutěže o návrh, by měl odpovídat svou 

funkčností a praktičností vysoké poptávce po tomto druhu zájmového a kreativního vzdělávání v Pardubicích. 

 

Věřím, že prostřednictvím architektonické soutěže vznikne projekt a následně i stavba funkční základní umělecké 

školy, která bude odpovídat významu krajského města Pardubic a trendům ve vzdělávání 21. století.

Mgr. Jakub Rychtecký

Úvodní slovo
sponzor projektu, náměstek primátora města Pardubic
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Termíny

14. 4. 2022
Vyhlášení soutěže

11. 5. 2022
Odevzdání žádostí o účast s podklady

24. 5. 2022
Zúžení počtu účastníků

25. 7. 2022
Odevzdání návrhů

Odměny
1.cena - 450 000 Kč

2.cena - 350 000 Kč

3.cena - 250 000 Kč

Náhrady výloh
Náhrady výloh spojených se soutěží po 

účastníka budou rovnoměrně rozděleny 

mezi vybrané soutěžící formou skicovného.

Dohromady je vyčleněno 350 000 Kč.

Odměny
100 000 Kč

Závazné části odevzdání

• čestná prohlášení

• portfolio referenčních prací (tři referenční stavby vysoké 

urbanisticko-architektonické a dispoziční kvality, z toho 

alespoň jedna stavba realizována v rozpočtových stavebních 

nákladech nad 40 mil. Kč bez DPH)

Soutěžní návrh

Fyzická podoba odevzdání:
3 panely formátu B1 na výšku

• půdorys, řezy, řezopohledy a pohledy ZUŠ v měřítku 1:200

• situace pozemku ZUŠ s půdorysem 1.NP v měřítku 1: 200

• vizualizace:

 - zákres do fotografie z nadhledu

 - vizualizace z pohledu chodce

 - vizualizace interiéru

 - další výkresy či schémata dle uvážení

Model

• vkládací model M 1:200

Digitální podoba odevzdání:
na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje - 

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

• Čestná prohlášení (Složka 1)

• Panel (Složka 2)

• Jednotlivá vyobrazení (Složka 3)

• Autorská zpráva a bilanční tabulka (Složka 4)

Abstrakt soutěžních podmínek

https://nen.nipez.cz/profil/pardubice
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Soutěžní porota
Závislí členové

Jakub Rychtecký
náměstek primátora
místopředseda poroty

Vystudoval Fakultu sociálních studii Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2008 se pracovně 
pohybuje ve veřejné správě. Od roku 2011 působil na Krajském úřadu Pardubického kraje, 
kde zastával funkci vedoucího odděleni komunikace a vnějších vztahů kanceláře hejtmana a 
tiskového mluvčího. Pozici náměstka primátora mimo jiné pro školství a zástupce zřizovatele 
Základní umělecké školy Polabiny zastává od listopadu 2014. Významně se podílel na přípravě 
a je spoluautorem Strategie školství Pardubic 2030, jejíž součástí je i plán na výstavbu nové 
budovy Základní umělecké školy v Polabinách.

Závislí členové - náhradníci

Martin Charvát
primátor města Pardubic

Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Ještě před ukončením inženýrského studia začal 
pracovat ve vedoucí pozici významné stavební firmy. Na pozici výrobního ředitele pak působil 
v několika stavebních firmách. V roce 2011 se stal ředitelem Městského rozvojového fondu 
Pardubice, a.s., v listopadu 2014 byl zvolen primátorem Pardubic, v roce 2018 post primátora 
obhájil. 

Jiří Kabát
ředitel školy

Absolvent Pražské konzervatoře v oborech viola, skladba a dirigování, také absolvent Royal 
Conservatoire of Scotland v oboru Music Performance. Byl členem Vlachova kvarteta a Pavel 
Haas Quartet, působí jako stálý člen souboru Barocco sempre giovane a pedagogicky působil, 
resp. působí na pardubické konzervatoři a Univerzitě Hradec Králové. Od roku 2020 je ředitelem 
ZUŠ Pardubice – Polabiny. Přirozený zájem o architekturu je u něho podpořen rodinným 
zázemím, kdy dědeček byl architektem a také oba rodiče působili v technických a stavebních 
oborech.

Petr Škoda
vedoucí Odboru majetku a investic

V uplynulých 30 letech pracoval na manažerských pozicích v managementu stavebních firem v 
ČR (Skanska, Eurovia) a stavbách v zahraničí v oblasti výstavby bytové, průmyslové a dopravní 
infrastruktury (Německo, Polsko, Slovensko). Na pozici vedoucího Odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubice nastoupil v červenci 2021. 
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Soutěžní porota
Nezávislí členové

Martin Frei
https://www.rusinafrei.cz/

Vystudoval v roce 2007 architekturu na FA VUT v Brně. Během studia pracoval v brněnské 
kanceláři P.A.W. V roce 2004 absolvoval stáž na EAVT v Marne-la-Vallée v Paříži, kde téhož roku 
začal pracovat v ateliéru SOA architectes. V roce 2010 se přestěhoval do japonského Kyota, 
kde pracoval u F.O.B. Architects. Od roku 2011 působil v Praze jako samostatný architekt až 
do roku 2013, kdy založil společnou kancelář s Martinem Rusinou. Od roku 2017 je městským 
architektem v Žamberku.

Ondřej Tuček
předseda poroty
http://www.a-tucek.cz

Architekt a pedagog. Zabývá se autorskými projekty budov občanské vybavenosti, staveb pro 
bydlení, rekonstrukcemi i urbanismem. Řada jeho staveb byla nominována na architektonická 
ocenění (Česká cena za architekturu, Cena klubu Za starou Prahu, Bigmat international 
architectural award). Pravidelně se účastní architektonických soutěží, jako účastník, organizátor 
i porotce.

Pavla Pannová
www.archpp.cz

Pavla Pannová vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně, dva roky studovala na stážích na 
Kingston Polytechnic v Londýně a na University of Leuven v Belgii (1991-1993). Od roku 2001 je 
autorizovaným architektem. Pracuje jako architekt, projektant, po dvakrát byla městským archi-
tektem v Pardubicích (1998-2002, 2013-2015), od října 2019 vede odbor územního plánování a 
rozvoje magistrátu v Brně. Je aktivní v pracovní skupině pro soutěže v České komoře architektů.

https://www.rusinafrei.cz/
http://www.a-tucek.cz
http://www.archpp.cz
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Soutěžní porota
Nezávislí členové - náhradníci

Markéta Zdebská 
http://www.byarchitects.cz

Zakladatelka a hlavní architekt pražského ateliéru BY architects, který řeší pestrou paletu projektů 
různých měřítek, ale vždy s respektem ke klientovi, k prostředí a ke koncepční práci. Realizace 
kanceláře jsou otištěny v českých i zahraničních publikacích (např. Archdaily, Gestalten nebo 
Braun Publishing). Kromě nominací na ČCA a dalších četných ocenění ve veřejných soutěžích je 
ateliér součástí autorského týmu vítězného návrhu Revitalizace Karlova náměstí v Praze.

Jakub Chuchlík 
https://www.iuch.cz

Jakub Chuchlík je spoluzakladatel architektonického studia IUCH a spolku PLAC, který se věnuje 
kultivaci veřejného prostoru města a krajiny. V letech 2015 až 2019 působil jako externí městský 
architekt Mnichova Hradiště. Po komunálních volbách v roce 2018 byl do rozpadu koalice v září 
2019 náměstkem primátora pro rozvoj města Jablonec nad Nisou.

http://www.byarchitects.cz
https://www.iuch.cz
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Stavební pozemek se nachází ve čtvrti Pardubice-

Polabiny. Jedná se o největší pardubické sídliště, 

které vznikalo mezi lety 1960–1998, na základě 

architektonické soutěže, kterou vyhrál architekt Jan 

Krásný (1910-1985), další projektové práce prováděl 

kolektiv královéhradeckého Stavoprojektu v čele s 

architektem Milošem Návesníkem (1912-1991). 

Původní plány sahají ještě více do minulosti. V letech 

1946–1947 vznikl směrný územní plán vilové čtvrti 

od Aloise Mikušoviče a Františka Kerharta. Později 

se plány přiklonily k bytovým domům. V letech 

1951–1953 vypracovali architekti Miloš Návesník 

a Jiří Kroha plán v mezích socialistického realismu, 

tedy symetrický půdorys objektů s polouzavřenými 

bloky. Čtvrť měla sloužit pro ubytování zaměstnanců 

chemických závodů a jako kampus vysoké školy 

chemicko-technologické. Výstavba se posunovala z 

důvodu každoročních záplav řekou Labe. 

Návrh sídliště z roku 1958 byl původně rozdělen na 

čtyři okrsky, kdy se každý měl stavět právě pět let. 

Okrsek I 1960-1965  1520 bytů

Okrsek II 1964-1969 1935 bytů

Okrsek III 1968-1973 2175 bytů

Okrsek IV 1971-1980 1405 bytů

Okrsek V  1989-1998 1400 bytů

celkem    8435 bytů 

pro 28 000 obyvatel

Po dokončení IV. okrsku mělo být postaveno 

centrum obvodu, poliklinika a tělovýchovné zařízení. 

Realizována byla pouze poliklinika. Centrum mělo 

vzniknout na křížení ulic Kosmonautů a Bělehradská. 

Dominantou měl být výškový dům s dvaadvaceti 

patry s vyhlídkovou restaurací, který vznikl v rámci 

III. okrsku. Dům projektoval na základě vypsané 

soutěže z roku 1971 architekt František Příborský 

a Soběslav Macas. Vznikl ještě v roce 1984 společně 

s 1 400 bytovými jednotkami pro 4500 obyvatel. Pátý 

okrsek byl doplněn jinými autory později. Neodpovídá 

koncepci původních plánů, protože zabral místo parku 

a tělovýchovného zařízení. Po roce 1989 vzniklo 

minimální centrum v podobě základní umělecké 

školy tzv.: „růžové monstrum“ a ubytovna, dnes 

hotel. Později v roce 1998 přibyla modlitebna církve 

bratrské od architektů Jána Komrska a Bohumila 

Kováče.

Na pravém břehu řeky Labe severozápadně od 

centra vznikly převážně bytové domy s kapacitou 

téměř 28tis. obyvatel doplněné o objekty občanské 

vybavenosti, zejména mateřské školy, základní školy, 

střední školy, obchody a restaurační zařízení apod.

První dva okrsky mají více menších domů, ve třetím 

a čtvrtém převažují větší domy postavené volnějším 

způsobem. Jde o deskové panelové domy vytvářející 

různě orientovanou volnou řádkovou zástavbu. 

Jednotlivé okrsky oddělují hlavní ulice. Polabiny I 

jsou ohraničeny ulicí Bělehradská, Kosmonautů a 

Hradecká.

Na počátku výstavby byly využity sestavy T 02 B 

a T 03 B, experimentálně typ T 07 B. Zbytek prvního 

okrsku a další okrsky využívaly krajskou variantu T 

08 B. Atypickým objektem je výškový dům. Průměrná 

plocha bytu je 59 m2. Na sídlišti převažuje velikost 

bytu pro 3 a 4 obyvatele (2 + kk, 2 + 1 a 3 + kk). 

Zadání
Lokalita – urbanismus a architektura okolí, technologie, terén, limity území
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Lokalita je typická rovinným charakterem a slepými meandrujícími rameny řeky Labe. Základním limitem ve 

využití území jsou stávající rozvody sítí (kanalizační, plynové, elektrické vedení a telekomunikační sítě). Dále přes 

území procházejí mikrovlnné spoje vysílané z výškových budov umístěných jinde na sídlišti Polabiny. 

Rozvoj území bude stanoven v souladu s § 18 a 19 stavebního zákona, jako je stanovení podmínek pro hospodárné 

využívání území, komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Zadání
Lokalita – urbanismus a architektura okolí, technologie, terén, limity území

Výřez z orientačního plánu sídliště Polabiny
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Projekt architekta Miloše Návesníka z roku 1959

Zadání
Lokalita – urbanismus a architektura okolí, technologie, terén, limity území

Orientační plán sídliště Polabiny
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Zadání
Lokalita – urbanismus a architektura okolí, technologie, terén, limity území

Centrum Polabiny I na dobové fotografii

Ortofoto mapa
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Zadání
Lokalita – urbanismus a architektura okolí, technologie, terén, limity území

Pohled na jesle na dobové fotografii
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Zadání
Stávající stav pozemku

Na předmětném pozemku Stavbařů č.p. 304, parc. 

č. 3716 v katastrálním území Pardubice se nachází 

objekt základní a praktické školy Svítání (st. 5668). 

Okolní pozemek, kam částečně zasahuje vyznačené 

řešené území s dopravním napojením a obsluhou, 

je parcela č. 3677/1. Všechny uvedené pozemky 

a objekt jsou ve vlastnictví Statutárního města 

Pardubice. Objekt byl projektován pro účely dětských 

jeslí pro 70 dětí. Otevřeny byly 30. 8. 1964. 

Panelová konstrukce je dvoupodlažní, částečně 

podsklepená, s přistavěnou původní kočárkárnou. 

V objektu se nacházela čtyři oddělení a v suterénu 

hospodářská část. V 90. letech 20. století došlo ke 

změně funkce na soukromou speciální základní 

školu. V tom období prošel objekt i stavebními 

úpravami interiéru (viz příloha P10 Původní projektová 

dokumentace stávajícího objektu). 

Nezastavěný pozemek školy slouží jako zahrada. 

Nacházejí se zde vzrostlé stromy (viz příloha č. P09 

Dendrologický průzkum), mobiliář a hrací prvky. 

Terénní úpravy propojují terasu s úrovní zahrady. 

Speciální škola Svítání se v blízké době bude stěhovat 

do zrekonstruovaného objektu v historickém centru 

města Pardubice, a tak uvolní místo nové budově 

základní umělecké školy.

Detailní ortofoto pohled na stavební pozemek s vyznačením řešeného území
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Zadání
Fotodokumentace

Předkládá fotografie z nadhledu pořízené ze sousedního bytového domu. Ostatní fotografie mapují především 

současný stav zahrady a objektu školy. Zbývající snímky místa jsou dostupné v příloze P07 Fotodokumentace 

a P08 Foto pro zákres.
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Zadání
Fotodokumentace
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Zadání
Program - koncepce budovy

Budova Základní umělecké školy bude bezbariérově 

přístupná a jednoduchá pro orientaci. V rámci ZUŠ 

bude navržen sál s možností samostatného vstupu 

s návazností na kavárnu s malým podiem. Tento 

sál bude sloužit širší veřejnosti a musí být provozně 

oddělen od výukových prostor školy. Součástí budovy 

by měla být možnost využití pobytových střech pro 

výuku v exteriéru. Návrh stavby bude zpracován dle 

podkladu „Stavební program“ (v závěru dokumentu). 

Bude maximálně zohledněna stávající kvalitní 

vzrostlá zeleň – viz příloha č. P09 Dendrologický 

průzkum. Zvláště chráněné území se v zájmovém 

prostoru nevyskytuje.

Základní umělecká škola pro 1200 žáků
• 4 obory (Literárně-dramatický, Výtvarný, Taneční, 

Hudební)

• 55 pedagogů, 8 nepedagogů

Základní členění objektu:
• Společné prostory

• Víceúčelový sál s pódiem

• Hudební obor

• Taneční obor

• Výtvarný obor

• Literárně-dramatický obor

• Vedení školy

• Technické zázemí

• Parkování (část kapacity)

Obecné požadavky:
• Vstupní prostor do budovy – dostatečně velký pro 

čekající rodiče + recepce

• Šatny jsou řešeny v rámci jednotlivých oborů

• Vstup do koncertního sálu z venkovních prostor, ze 

školy

• Využití zahrady

• Vztah budovy k veřejnému prostoru, fungování v 

rámci sídliště

• Výtah = bezbariérové užívání

• Prostorová akustika sálů

• Akustická izolace tříd

• Foyer před sálem se zázemím cateringu pro případ 

společenských akcí

• Tech. vybavení koncertního sálu – zvuk, světelný 

park

• Tech. vybavení 1 tanečního sálu – světelný park

• Parking (K+R, zaměstnanci a návštěvníci sálu)

• Technické a skladové zázemí školy, úklid



Základní umělecká škola  
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
www.zuspardubice.cz

Zadání
Doprava

Dostupnost
• Řešení bude obsahovat analýzu dostupnosti pěšky, na jízdním kole, MHD a automobilem s případnými návrhy na 

úpravu stávající situace. Návrhy na úpravy a celkové řešení dopravy budou mít za cíl v maximální míře usnadnit 

přístup do objektu pro pěší, příchozí od MHD a cyklisty.

Obrázek návazností na jednotlivé dopravní módy

Pozn. Záměrně není vyznačena zastávka „Polabiny, hotel“ jižně od řešeného území. Všechny linky projíždějící touto 

zastávkou zastavují i na zastávce „Polabiny, Kosmonautů“ (vyznačena západně), která je řešenému území blíže.
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Zadání
Doprava

Doprava v klidu
• Doprava v klidu bude zajištěna s ohledem na prostorové možnosti lokality a platné normy s tím, že bude snaha 

minimalizovat zábor plochy zahrady. 

• Důraz bude kladen na řešení najíždění rodičů s dětmi autem tak, aby docházelo k minimálnímu křížení vozidel s 

těmi, kteří přijedou MHD, na kole nebo pěšky. 

• Návrh bude řešit parkování cyklistů, jak z pohledu návštěvníků, tak zaměstnanců.

• Návrh bude vycházet z výpočtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110 viz níže:

Pro celkový počet stání je z pohledu parkování uvažována nejvíce zatěžující situace, kdy je plný koncertní sál se 

zaplněnými 200 sedadly a souběžně ještě probíhá výuka 150 žáků. Na tento stav jsou dimenzovány parkovací 

kapacity. Další aktivity v objektu nejsou uvažovány.

Výuka pro 150 žáků Základní počet parkovacích stání uvažuje 5 žáků na 1 místo
Poměr: 80 % krátkodobých (K+R do 10-15 min.) a 20 % dlouhodobých stání

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (řešené území) N 25
základní počet odstavných stání O0 0
základní počet parkovacích stání P0 40
součinitel vlivu stupně automobilizace ka 1,375

součinitel redukce počtu stání k0 0,6

Potřebný počet stání je tedy 25 z čehož 20 typu K+R a 5 pro parkování

Koncertní sál 200 sedadel Základní počet parkovacích stání uvažuje 4 sedadla na 1 místo
Poměr: 100 % dlouhodobých stání

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (řešené území) N 42
základní počet odstavných stání O0 0
základní počet parkovacích stání P0 50
součinitel vlivu stupně automobilizace ka 1,375

součinitel redukce počtu stání k0 0,6

Potřebný počet stání je tedy 42 míst.

SUMA počtu stání je 67 parkovacích míst z čehož je 20 typu K+R a 47 dlouhodobých.

Vypočtené hodnoty jsou platné jak v podmínkách stávajícího, tak projednávaného UP.
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Zadání
Doprava

Zásobování a provoz
• V dopravním řešení budou pomocí vlečných křivek doloženy pohyby vozidel zásobování a nástupu IZS. 

Zároveň bude popsáno zásobování z pohledu rozmístění v areálu.

• Výuka kolektivů (situace hromadného příchodu žáků) je uvažována na 2 a půl hodiny, hudební nauka nastupuje 

po jednotlivcích průběžně během celého času, tj. od 12 do 19, orchestry (více dětí cca 20-30) jsou 2x týdně od 

cca 17 hod

• Průměrná délka výuky je 45 min. – 1,5 hod.

• V jeden moment je uvažováno s maximální kapacitou výuky 200 žáků

• Většina koncertů v sále se uvažuje v čase od 18hod

• Pořádání koncertů se uvažuje v průměru 1x týdně akce školy s tím, že na začátku roku je akcí méně, před 

Vánoci více

• Nájezd BUS se předpokládá 2x do roka např. účinkujícími žáky jiných škol (soutěž ZUŠ apod.), komerční využití 

sálu bude spíše pro menší tělesa (doprava auty)



Základní umělecká škola  
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
www.zuspardubice.cz

Zadání
Územní plán

Platný ÚPmP

Legenda platného ÚPmP



Základní umělecká škola  
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
www.zuspardubice.cz

Zadání
Územní plán

Přípustné využití hlavní:
• stavby a zařízení pro obchod do 1000 m2 prodejní 

plochy 

• stavby a zařízení pro služby

• stavby a zařízení pro veřejné stravování

• stavby a zařízení pro přechodné ubytování do 50 

lůžek

• stavby a zařízení pro veřejnou správu, 

administrativu, peněžnictví místního významu

•  stavby a zařízení pro školství

• stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby

• stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity

• stavby a zařízení církevní, historické památky 

místního významu

Přípustné využití doplňkové:
• zařízení pro sport a relaxaci 

• stavby pro sport v areálech školství

• služební byty

• stavby a zařízení technického vybavení

• zařízení provozního vybavení

• zařízení veterinární péče

• veřejná WC

• účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a 

cyklisty

• místní obslužné komunikace

• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů

• manipulační plochy dopravní obsluhy

• garáže pro služební vozidla 

• stavby a zařízení hromadné dopravy

• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování 

domovního odpadu

• veřejná a zeleň

• užitkové a okrasné zahrady v areálech školství a 

sociálních služeb

• dětská hřiště

• drobná architektura, vodní prvky

Nepřípustné využití:
• stavby pro výrobu průmyslovou a lehkou

• stavby pro výrobní služby s negativními dopady na 

životní prostředí

• jednopodlažní prodejny nad 2500 m2, vícepodlažní 

nad 4000 m2

• stavby pro skladování a manipulaci s materiály

• hromadné garáže a čerpací stanice PHM

• stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a 

likvidaci odpadů

• stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti 

a provozního vybavení s negativními dopady na 

životní a obytné prostředí

• stavby a zařízení pro zemědělství

Dle planého územního plánu, který byl vydán s účinností od 4. 9. 2001 a který je po XX. změnách dne 24.9. 2021 

spadá objekt školy (st.5668), okolní pozemek (zahrada parc. č. 3716) a plocha chodníku a přilehlé travnaté části 

(3677/1), pod stabilizovanou plochu s funkčním využitím občanská vybavenost základní – „OZ“. Navrhovaná 

náplň objektu splňuje podmínky využití území dle platného územního plánu, jedná se o hlavní přípustné využití 

území.

Plochy občanské vybavenosti základní jsou územím využitým pro občanskou vybavenost místního významu. 

Zástavba je tvořena monofunkčními solitérními objekty a areály nebo objekty víceúčelovými (integrovanými).
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Zadání
Návrh územního plánu

Urbanistická lokalita sídliště Polabiny je v návrhu 

nového územního plánu města Pardubice považována 

za hodnotnou. Zásady urbanistické koncepce jsou 

stanoveny tak, aby zachovaly a rozvíjely obytné jádro 

lokality. 

V maximální míře požadovaly aktivní využití parteru 

zástavby, dbaly na vysokou kvalitu veřejných 

prostranství v ose s důrazem na městský charakter 

a reprezentativní výraz. Rozvíjely významné veřejné 

prostranství v rámci městské integrační, kompoziční 

osy i v lokálních centrech (Polabiny I), pobytový 

charakter a zvyšovaly kvalitu tohoto prostranství. V 

lokálních centrech Polabiny I, Polabiny II, Polabiny III 

a IV přednostně a v maximální možné míře umisťovaly 

veřejnou a komerční vybavenost a  služby saturující 

základní potřeby obyvatel lokality a zajišťující 

dostupné vybavení také pro obyvatele sousedních 

lokalit. Nepřipouštěly zahušťování zástavby, s 

výjimkou staveb drobné architektury a dětských hřišť. 

Rozvíjely lokální integrační osu mezi lokálními centry 

Polabiny I a Polabiny II jako veřejné prostranství 

zajišťující prostupnost území pro pěší a cyklisty, 

zlepšující dostupnost vybavení pro obyvatele lokality 

a zlepšující vazby uvnitř lokality a mezi jednotlivými 

lokalitami v rámci kompaktního města. 

Lokální centrum Polabiny I je tvořeno dvěma 

objekty občanské vybavenosti zahrnující komerční 

prostory provozovny obchodů, restaurace a pobočky 

banky. Objekty jsou uspořádány do tvaru písmene 

„L“ a vytvářejí tak veřejné prostranství charakteru 

drobného náměstí.  Novostavba základní umělecké 

školy by měla reagovat na toto přiléhající veřejné 

prostranství. Okolí řešeného území obklopuje volná 

hmotná zástavba bytových domů. 

Urbanistická koncepce Návrhu územního plánu



Základní umělecká škola  
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
www.zuspardubice.cz

Zadání
Návrh územního plánu

Prostorové regulativy
Jsou definovány ve výkresové dokumentaci prostorového uspořádání území – maximální výška zástavby. Je 

určena v celých metrech svislicí od úrovně původního terénu. Pozemek lze zastavět do výšky 15 metrů, podlažnost 

zde není definována.

Maximální výšku zástavby stanovenou pro vymezené zóny určující maximální výšku zástavby smí v odůvodněných 

případech přesáhnout části budov, které v urbanisticky exponované poloze (nároží ulic, osa náměstí apod.) 

lokálně zvýrazňují urbanistickou strukturu města nebo významnou polohu budovy v urbanistické struktuře města 

(lokální dominanty charakteru věžičky, zvýšeného arkýře, nástavby nad rovinou střechy apod.), není-li to v rozporu 

s charakterem území. Tyto části budov mohou přesáhnout maximální stanovenou výšku zástavby nejvýše nad  

jednou třetinou posledního plnohodnotného nadzemního podlaží a nejvýše o 3,0 m v případě maximální výšky 

zástavby do 15 m včetně.

Výkres výšek
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Stavební program
Tabulka stavebního programu

ks m2 m2 (celkem) poznámka

Společné prostory
Vstupní hala (zádveří, recepce, výstavní prostory) 1 100 100 návaznost na víceúčelový sál

Kavárna s malým podiem 1 100 100 návaznost na víceúčelový sál , foyer, exteriér

WC 1 40 40 návaznost na víceúčelový sál , foyer

Víceúčelový sál s pódiem nejméně pro 200 diváků/využitelnost pro všechny obory

Sál víceúčelový / koncertní 1 300 300

Jeviště 1 70 70
hloubka pódia by měla umožnit umístění píšťalových varhan - 
potřeba samostatné strojovny pro motor nástroje (min. 2×2m), 
zároveň by se na pódium měl vejít orchestr o cca 60 členech

Sklady jeviště 1 100 100
Zázemí osvětlovací techniky a zvukaře 1 20 20
Šatna účinkujících vč. hygienického zázemí 2 18 36
Šatna návštěvníků 1 36 36
Hudební obor
Třída velká 10 25 250 křídlo nebo pianino 

Třída střední 8 18 144
Třída malá 20 12 240
Pěvecká třída s elevací 1 60 60 s pevnou elevací pro výuku sboru

Učebna HN 1 50 50 20 žáků s počítači a interaktivní tabulí

Koncertní sál hudebního oboru 1 80 80 slouží jako velká zkušebna

Zkušebna menší 1 70 70
Sklady / hudební nástroje 5 20 100 preferuje se umístit v suterénu budovy

Bicárna 2 20 40 preferuje se umístit v suterénu budovy

Sborovna (knihovna, videotéka, čajová kuchyňka) 1 40 40
WC, úklid 1 40 40
Taneční obor
Taneční sál 1 120 120 dělitelný na půl mobilní stěnou,vysoké nároky na kročejovou izolaci

Kabinet učitele, sprcha, WC, kuchyňka 1 20 20
Sklad kostýmů 1 15 15
Šatny žáků vč. sprch 2 12 24
WC, úklid 1 40 40
Výtvarný obor
Ateliér kresby 2 40 80 vysoká kvalita přirozeného osvětlení

Ateliér grafiky 1 40 40 výlevka (koryto) se sprchou na vymývání

Ateliér malby 1 60 60
Ateliér modelování vč. pece 1 50 50 podlahová vpusť

Počítačová učebna 1 25 25
Sklad 4 15 60
Šatna 2 12 24
Sborovna vč. knihovny, kuchyňky 1 30 30 8 učitelů

Sprcha, WC, úklid 1 30 30
Literárně-dramatický obor
Divadelní sál 1 80 80
Zázemí sálu 1 20 20
Učebna 1 40 40
Skladové prostory 1 30 30
Šatna 1 15 15
Sprcha, WC, úklid 1 40 40
Vedení školy
Ředitelna 1 30 30 vč. jednacího stolu, příp. samostatné jednací místnosti pro 8 osob

Kancelář zástupců 1 20 20 pro 3 osoby

Kancelář ekonomky 1 10 10
Kancelář účetní 1 10 10
Spisovna 1 10 10 umístit ideálně v suterénu budovy

Technické zázemí
Šatna úklid vč. hygienického zázemí 1 15 15
Sklad čistících prostředků 1 10 10
Úklidové místnosti (počet dle dispozice objektu) 5 5 25
Sklad tiskovin 2 20 40
Technické místnosti vč. servrovny 1 200 200

42 PM (Víceúčelový sál)
Parkování Pro ZUŠ poměr: 80 % krátkodobých (K+R 10-15 min) a 20 % 

dlouhodobých - 20 PM typu K+R
25 PM (ZUŠ)
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