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SŠirší kontext Axonometrie

Atraktivní parter

Základní umělecká škola se nachází na druhém podlaží, díky čemuž 
může čerpat z veškerého okolního života a skutečně fungovat jako 
komunitní prostor. Přízemí budovy je proto jednoduché pronajmout pro 
jakoukoli jinou akci, neboť funkčně nezávisí na zbytku umělecké školy. 
Kompletně prosklený parter umožňuje pohled místním či náhodně 
kolemjdoucím na akce, které se zde odehrávají. Jeden ze zkušebních 
sálů nabízí možnost otevření do zahrady, kde se nachází venkovní 
hlediště (salla terrena). Hranice mezi interiérem a exteriérem tak 
prakticky neexistuje. Prostor před kavárnou navrhujeme jako zklidněnou 
zónou, kde se přirozeně prolíná měkkost zahrady s praktičností zpevněné 
plochy náměstí. 

Umělecká škola i komunitní centrum

Srdce Zušky tvoří hlavní multifunkční sál, který nutně nepotřebuje 
provázání s okolím, a tak jej umisťujeme do středu dispozice. 
Přízemí funguje jako samostatná jednotka komunitního centra, která 
je jednoduše oddělitelná od zbytku školy. V dalších dvou podlažích 
rafinovaně prosvětlujeme tmavé chodby tak, aby zde studenti mohli trávit 
plnohodnotný čas. Program racionálně rozdělujeme podle jednotlivých 
oborů ve dvou prstencích. Třetí podlaží poskytuje specifické osvětlení 
pomocí střešních světlíků orientovaných na sever. V těchto prostorách 
je díky tomu možné cvičit a tvořit nezávisle na pozici slunce. Přístup 
je umožněn i na střešní terasu, kterou je lze využít například k malbě 
střešní krajiny.

Kompaktní urbánní forma

Abychom zahradu zbytečně netříštili do menších částí, rozhodli jsme 
se program koncentrovat do kompaktní hmoty, která bude stávající 
zeleň doplňovat. Návrh umisťujeme na východní hranu parcely, aby 
byla kavárna “Zušky“ prakticky součástí náměstí Polabiny. Navazujeme 
na modernistický urbanismus sídliště, ale severojižní orientace budovy 
je kontrapunktem k okolním panelovým domům. Návrh se rafinovaně 
vyhýbá všem vzrostlým stromům na parcele a v jižní části propojuje 
náměstí se zahradou venkovním prostorem kavárny s dětských hřištěm. 
Záměrem bylo návrh umístit tak, aby se stal dobře dostupným ze všech 
stran a zároveň jasně definoval veřejné prostory kolem sebe.

Zachování zeleně a návaznost na náměstí

Parcela je situována v přímém kontaktu s menším náměstím Polabiny, 
které reprezentuje lokální centrum okolí. Řešené území v současnosti 
disponuje skromnou zahradou se svérázným půvabem a vzrostlými 
stromy, do jejíž severní části je vsazena budova bývalých jeslí. Vzrostlá 
zeleň dodává na kvalitě území a stává se tak určujícím prvkem našeho 
návrhu. Za klíčové shledáváme umístění Základní umělecké školy do 
náměstí, které tak podpoří jeho význam a současně jej doplní o další 
veřejnou vybavenost. Zahradu chceme zachovat v maximální možné 
míře. 
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Zahrada, která pulzuje mladým uměním

Kompaktně uložené program Zušky nám umožňuje maximálně využít 
kvalit zahrady a ostatních veřejných prostor. Jeden ze zkušebních sálů 
je možné otevřít do zahrady, kde se nachází venkovní hlediště (salla 
terrena). Shluk vzrostlých stromů na jihozápadě parcely je ideální pro 
výtvarné plenéry. Prostor před kavárnou je zklidněnou zónou, kde se 
přirozeně prolíná měkkost zahrady s praktičností zpevněné plochy 
náměstí. 

Materialita

Většina významných veřejných staveb v Pardubicích nese výrazný 
odstín červené, ať už to jsou Winternitzovy automatické mlýny, hlavní 
nádraží nebo obchodní dům Prior od Růženy Žertové. Abychom se 
odlišili od sídlištní šedi a zároveň navázali na místní kontext, rozhodli 
jsme se zvolit stejnou tonalitu. Hledali jsme haptický přírodní materiál s 
minimální údržbou, který bude působit přirozeně a zároveň svěže. Pálené 
terracottové profily za nás splňují všechny zmíněné vlastnosti, a navíc 
nám umožňují pracovat s různou jemností vertikál. Vzniká tak elegantní 
nadčasový dekor, který odkazuje na historický kontext Pardubic.

Parkování

Velká část parkování je skryta do podzemního podlaží, vjezd do něj je 
potom logicky napojen na komunikaci Družstevní, kde se také nachází 
zbytek parkovacích stání. Snahou je minimalizovat asfaltové povrchy, a 
tak zde navrhujeme zatravňovací pásy. Stání typu K+R koncentrujeme 
do ulice Stavbařů na jejímž konci je umístěna kruhová točna kolem nově 
navrženého stromu. I zde jsou povrchy řešené pomocí zatravňovacích 
pásů. 
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tabulka místností 2.NP

Společné prostory: 
2.01   chodba
2.02  lounge
2.03  toaleta bezbariérová
2.04  toalety ženy
2.05  toalety muži
2.06  úklid

tabulka místností 3.NP

Společné prostory: 
3.01 chodba
3.02 lounge 
3.03 výtahy
3.04 toalety ženy
3.05 toalety muži
3.06 toalety bezbariérové
3.07 úklid

Výtvarný obor:
3.08 kabinet
3.09 sklad
3.10 sklad
3.11 pec
3.12 ateliér modelování
3.13 ateliér grafiky
3.14 ateliér malby
3.15 ateliér kresby

Taneční obor:
3.16  taneční sál - dělitelný
3.17  kabinet
3.18  sklad
Literárně - dramatický obor:
3.19  sklad
3.20  kabinet
3.21  zázemí sál
3.22  divadelní sál
3.23  učebna
Společné zázemí: 
3.24  šatny ženy
3.25  toalety + sprchy ženy
3.26  šatny muži
3.27  toalety + sprchy muži

Hudebný obor: 
3.28 - 3.34 třída střední
3.35  třída pěvecká
3.36  hudební náuka
3.37  sborovna 

tabulka místností 1.PP

Parkování: 
-1.01  rampa
-1.02 garáž

Provoz školy:
-1.03 vstup do budovy
-1.04 bicárna
-1.05  bicárna
-1.06 toalety
-1.07 toalety
-1.08 sklady hudebních nástrojů

Technické zázemí:
-1.09 technická místnost 
-1.10 technická místnost 
-1.11  koridor - rozvody
-1.12 technická místnost
-1.13  technická místnost

Zázemí sálu:
-1.14 sklad sálu
-1.15 sklad sálu
NP - nákladní plošina

tabulka místností 1.NP

Vstupní prostory a zázemí: 
1.01  foyer / expo
1.02 kavárna
1.03 kavárna výdej
1.04 kavárna příprava
1.05 kavárna sklad surovin
1.06 kavárna sklad 
1.07 kavárna zázemí
1.08 toaleta bezbariérová
1.09 toaleta ženy
1.10 toaleta muži
1.11 sklad foyer / expo 

Sály a zázemí:
1.12 šatna - hosté
1.13 koncertní sál - malý
1.14 hlavní sál s vysuvným hledištěm
1.15 zázemí sálu / šatny
1.16 zázemí sálu
1.17 pohotovostní sklad sálu
1.18 šatny sálu
1.19 vstup - zásobování
NP - nákladní plošina

Vedení školy:
1.20 kancelář zástupců + back office
1.21 kancelář ředitele
1.22 zasedací místnost
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tanečný sálhudobný obor divadelní sál
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+ 0,000

+ 0,000Hudobný obor:
2.07  sklady hudobných nástrojů
2.08  sborovna
2.09  malá zkušebna
2.10 - 2.29 malé třídy 
2.30 - 2.38 velké třídy


