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Adam Halíř, Jakub Synek, 

Ondřej Hlaváček

V Líbeznicích byla postavena základní škola pro 

240 dětí v osmi kmenových třídách, které po 

vyučování zároveň fungují jako třídy školní dru-

žiny. Objekt je dispozičně řešen jako mezikruží 

s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem 

kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integru-

jící funkce obslužné komunikace, šaten žáků 

a společných prostor pro setkávání. Hlavní nosná 

konstrukce je železobetonový stěnový systém. 

V interiéru jsou pohledové železobetonové stěny 

jedním z  hlavních estetických prvků. Zdrojem 

tepla a chladu je tepelné čerpadlo země-voda, 

využívající pro svůj primární okruh soustavu 

zemních vrtů. Jako základní koncový prvek pro 

přenos tepla a chladu byla použita betonová 

konstrukce. ❚ A new school for 240 children 

was built in Líbeznice. Eight classrooms should 

serve not only as regular classrooms but also 

as after-school club rooms in the afternoon. The 

object was designed in an annular shape with 

an eccentrically located round atrium, around 

which there is a multifunctional integral space for 

communication, locker rooms for children, and 

common meeting space. The main load bearing 

construction is a reinforced concrete wall system. 

One of the most important aesthetic elements are 

walls from architectural concrete. The source 

of heat and cold is an earth-water heat pump; 

it utilizes as its primary circuit a system of 

underground drills. The concrete structure was 

used as a basic end element for transfer of heat.

Areál základní školy se rozprostírá na 

3 ha severovýchodního okraje obce Lí-

beznice. Hlavní budova školy z  roku 

1956 byla dlouhou dobu osamělou do-

minantou v  krajině, dokud k  ní nedo-

rostla zástavba obce. Dnes je zahra-

da školy z  jihu a západu obklopena in-

dividuální obytnou zástavbou, zatímco 

na sever a východ plyne do volné kraji-

Obr. 1 Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ 

Líbeznice, celkový pohled ❚ Fig. 1 The 

pavilion of the first level of the elementary 

school and art school in Líbeznice, overall view

Obr. 2 a) Situace, b) půdorys, c) řez 

objektem ❚ Fig. 2 a) Situation, b) layout, 

c) cross section
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 PAVILON PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE ❚ PAVILION 
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ny. V průběhu let doplnil hlavní budovu 

uvnitř areál u park, dopravní a sportovní 

hřiště a samostatný pavilon školní dru-

žiny. Předměstská neurčitost byla v do-

bě počátku projektu zřetelná i v předpo-

lí areálu, kde nebyly zřejmé hranice mezi 

pěšími a dopravními plochami.

ARCHITEKTONICKO-

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Vývoj projektu stavby byl dlouhý a pře-

rývaný. Návrh nového pavilonu v zahradě 

školy byl původně určen pro mateřskou 

školu sídlící ve vile naproti školnímu 

areálu. Z její realizace však sešlo, zčás-

ti z důvodů finančních a zčásti z důvo-

dů demografického vývoje. Právě strmě 

narůstající poptávka po nových místech 

v základních školách v obcích na sever 

od Prahy vyvolala na straně obce logic-

ké úvahy o reálnosti změny funkce již 

vyprojektované a povolené stavby.

„Společně jsme při tomto procesu do-

spěli k  zjištění, že skutečně úsporná je 

taková stavba, která snese revizi své 

funkce v  průběhu své životnosti a po-

skytuje i nadále hodnotné životní pro-

středí svým uživatelům,“ vysvětluje Ing. 

arch. Adam Halíř.

Před zahájením prací na přepracová-

ní návrhu na pavilon ZŠ bylo ve spolu-

práci s  investorem svědomitě formu-

lováno zadání s ohledem na výšku in-

vestičních nákladů a  univerzalitu vyu-

žití budovy. Jak se v předešlé fázi uká-

zalo, flexibilita řešení stavby je klíčový 

aspekt při hodnocení její využitelnosti, 

a tedy i účelnosti vynaložených investic. 

Zadání bylo v několika krocích rozšířeno 

na limitní mez, kde klíčovými parametry 

byly počet dětí, omezení stavebního ob-

jemu a množství provozovaných funkcí. 

Pavilon ZŠ drží původní koncept do-

mu obepínajícího vnější prostředí. No-

vá budova svým urbanistickým kon-

ceptem a nabízenými funkcemi dotváří 

stávající areál. Třídy a aula jsou vějířově 

uspořádány okolo atria a směřují do něj 

svou živost a energii.

Základní škola slouží 240 dětem v os-

mi kmenových třídách, které po vy-

učování zároveň fungují jako třídy škol-

ní družiny. Jídelna umožní po jednodu-

ché a rychlé přestavbě produkci před-

stavení základní umělecké školy či fil-

movou projekci s  přednáškou. To vše 

na 1 000 m2.

DISPOZIČNÍ  ŘEŠENÍ

Objekt je dispozičně řešen jako mezi-

kruží s  excentricky umístěným kruho-

vým atriem, kolem kterého obíhá více-

účelový prostor foyer integrující funk-

ce obslužné komunikace, šaten žá-

ků a  společných prostor pro setkává-

ní. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, 

hygienická zázemí, sborovna i jídelna/

aula. Zádveří u hlavního vstupu je mís-

tem pro přezutí a uložení obuvi a spo-

lečně s hlavním vstupem je orientováno 

do předprostoru školního areálu se za-

stávkou autobusu.

Další vstup do objektu je směrován 

ke gastroprovozu hlavní budovy, odkud 

probíhá zásobování jídelny. Třetí napo-

jení na exteriér je v jedné ze tříd, kde je 

umístěn požární únik.

Segment s jídelnou se stává, díky své 

funkční zaměnitelnosti za aulu, hlavním 

prostorem interiérové dispozice. Zde se 

společné aktivity školy budou kumulo-

vat a plynule přelévat do foyer. Výdej-

na jídel je provoz uzavíratelný posuvnou 

příčkou a v  případě fungování auly ja-

ko společenského prostoru pak neruší. 

Stoly je možné dočasně uložit do pro-

storu výdejny a židle přestavět do diva-

delního uspořádání pro účely koncer-

tů ZUŠ. Jeviště je pak vytvořeno v pro-

storu foyer u prosklené fasády atria, 
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vůči kterému se vymezí zatahovací 

oponou.

Hlavní denní osvětlení učeben je zajiš-

ťováno světlíky ze střechy, což posky-

tuje rovnoměrnou světelnou pohodu 

pro žáky. Okna ve fasádách jsou do-

plňkovým zdrojem denního světla a de-

centním kontaktem se zahradou. Lavi-

ce jsou primárně orientovány do středu 

rondelu, kde jsou na stěnách umístěny 

interaktivní tabule. Dispozice lavic ve 

třídách mohou být uspořádány i alter-

nativně podle volby vyučujícího.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavní nosná konstrukce je železobeto-

nový stěnový systém založený na zákla-

dové desce z  vodonepropustného be-

tonu, uložené na izolační vrstvě hutně-

ného drceného pěnoskla. Podkladem je 

zhutněná pláň opatřená hutněným zásy-

pem nepropustné zeminy.

Nosné stěny jsou díky svému paprs-

čitému uspořádání zároveň prostoro-

vě ztužujícím prvkem celé konstrukce. 

Strop nad jediným podlažím a zároveň 

nosná konstrukce střechy je tvořena 

železobetonovou monolitickou deskou 

po obou obvodech ztuženou obvodo-

vými lemy. Chodba je zastřešena kon-

zolovým přesahem stropu. V  místech, 

kde konzola přesahuje limit 3 m, je vy-

ztužena průvlaky skrytými nad rovinou 

desky. Průvlaky nad aulou jsou doda-

tečně předepnuty.

Obvodová stěna na vnější straně 

rondelu je jednovrstvá zděná z  kera-

mických tvárnic plněných minerální va-

tou, z exteriéru obložená nehoblovaný-

mi modřínovými prkny. Obvodová stěna 

rondelu v atriu je celoprosklená ze sys-

témových fasádních hliníkových profilů.

Plochá střecha je tepelně zaizolována 

nad pojistnou hydroizolací s  funkcí pa-

rozábrany. Hlavní hydroizolace z  asfal-

tových pásů uložená na tepelné izolaci 

je kryta vegetačním souvrstvím a  oze-

leněna. 

Vnitřní příčky jsou jednovrstvé zděné 

z  keramických tvárnic. Stěna mezi vý-

dejnou a  přípravnou jídla je z  betono-

vých tvarovek, s vloženou ocelovou vý-

ztuží a postupným probetonováním.

Podlahy v pobytových místnostech (tří-

dy, chodby, jídelna/aula) jsou z povlako-

vých krytin na bázi přírodního linolea. 

V  místnostech s  mokrým provozem je 

podlaha provedena z vinylu s protiskluz-

ným povrchem. Povrch venkovního atria 

je z  drceného probarveného EPDM 

uloženého na hutněných podklado-

vých vrstvách ze sypaného  kameniva.

Betonové stěny jsou ponechány v při-

rozeném odstínu, opatřeny pouze bez-

prašným nátěrem. Zděné stěny jsou 

opatřeny vápenocementovými omítka-

mi. V  místnostech s  mokrým provo-

zem  jsou povrchy navíc opatřeny stěr-

kami s omyvatelnými nátěry, případně 

keramickými obklady.

Okna, střešní světlíky, vnější dveře 

a  fasáda vnitřního atria jsou provede-

ny ze systémových hliníkových profilů 

s výplní z izolačního trojskla.

Návrh a výstavba 

železobetonových konstrukcí

Při návrhu směsi bylo nutné zohlednit 

požadavky architekta na pohledový be-

ton v  interiéru a beton pro základovou 

desku s  vodotěsnými požadavky. Pro 

pohledové interiérové betony byla zvo-

lena směs bez použití popílku, který by 

mohl vytvářet tmavé skvrny na povrchu 

betonu. 

Výroba betonu byla realizována spo-

lečností Zapa beton, a. s., provozov-

na Neratovice. Na stavbu bylo dodáno 

1 000 m3 čerstvého betonu pevnost-

ních tříd od C20/25 až C30/37 v kon-

zistenci S3 a S4. Receptury pro výro-

bu betonové směsi byly před použi-

tím odsouhlaseny zhotovitelem stav-

by, pro výrobu betonů bylo použito 

cementu CEM II/A-LL 42,5R z cemen-

tárny Hranice, prané přírodní těže-

né kamenivo z lokality Křenek a plas-

tifikační a superplastifikační přísady 

od společnosti Chryso Chemie. Ná-

vrh betonu respektoval požadavky pro 

pohledové betonové konstrukce, křiv-

ka zrnitosti byla nepřetržitá s maximál-

ním zrnem Dmax 16  mm. Navržené 

složení umožňovalo vhodnou ukládku 

a prostupnost i  v  hustěji vyztužených 

konstrukcích.

Nosné stěny

Pohledové železobetonové nosné stě-

ny jsou v  interiéru jedním z  hlavních 

estetických prvků – paprsčitý tvar ne -

soucí střechu. Takto radiálně dis po no-

vané stěny tloušťky 200 mm mají pro-

měnnou výšku sledující sklon stropní 

konstrukce. Důležitý byl návrh bednění, 

který byl řešen s  ohledem na minima-

lizování spár mezi bednicími dílci a za-

komponování rádlovacích otvorů do vý-

sledného architektonického řešení ce-

lé stavby. Pro výsledný efekt byl zvolen 

bednicí systém Maximo od firmy Pe-

ri, který disponuje velkoformátovými díl-

ci s magnetickými kónusy zaručující po-

hledový detail v místě rádlování bedně-

ní. Samozřejmostí bylo použití úplně no-

vého bednění. 

Obr. 3 Betonáž základové desky 

❚ Fig. 3 Concreting the foundation slab

Obr. 4 Pohledové železobetonové nosné 

konstrukce: a) bednění a vyvázaná výztuž 

stěn, b) příprava bednění pro stropní 

konstrukci ❚ Fig. 4 Load bearing 

structures from reinforced architectural 

concrete: a) formwork and fixed reinforcement 

of walls, b) formwork for the ceiling

Obr. 5 a) Příprava výztuže a systému 

BKT potrubí zajišťujícího vytápění 

a ochlazování ve stropní desce, b) betonáž 

❚ Fig. 5 a) Preparation of reinforcements 

and the system of BKT pipes, ensuring heating 

and cooling in the floor slab, b) concreting

Obr. 6 Světlíky: a,b) příprava bednění 

a výztuže, c) po odbednění ❚ 

Fig. 6 Skylights: a,b) preparation 

of the formwork and reinforcements, c) after 

removal of the formwork
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Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je navržena v tloušť-

ce 250 mm z betonu C 30/37 XC1. Její 

půdorysný tvar je mezikruží, ale s tím, že 

vnitřní a vnější konstrukce nejsou cent-

rické – excentricita je 1,75 m. Po vněj-

ším i vnitřním obvodě je stropní skořepi-

na lemována nahoru obrácenými žeb-

ry, které tvoří součást atiky. V  radiál-

ním směru jsou nad skořepinou navr-

žena žebra v  podstatě navazující na 

nosné stěny, které vynáší vnitřní část 

stropní konstrukce. Dvě tato žebra jsou 

předepnuta šestilanými kabely kruhové-

ho průřezu. Pasivní kotvy jsou umístěny 

v části žebra nad učebnami, aktivní kot-

va je v atice vnitřního otvoru. 

Ještě složitější než vytvoření pohle-

dových betonových stěn byla realiza-

ce železobetonového stropu se 42 ks 

půdorysně čtvercových střešních svět-

líků, které jsou obdobně lemovány na-

horu obrácenými žebry tvořícími sou-

časně atiky. 

Ve spolupráci s architektem byl vytvo-

řen skladebný výkres bednicích přek-

ližek s  ohledem na umístění stropních 

světel, protipožárních čidel a rozhlasu. 

Po zabednění podhledu stropní kon-

strukce a vyarmování spodní desky by-

lo na pomocný rošt z KARI sítí vloženo 

BKT potrubí zajišťující vytápění a ochla-

zování jednotlivých školních tříd. Ná-

sledně bylo dokončeno armování strop-

ní konstrukce a zesilujících žeber. Velký 

řemeslný důraz byl kladen na pracov-

ní spáru napojení mezi stropní deskou 

a kónickými střešními světlíky. Důleži-

té bylo neopomenout žádný prostup ve 

stropní konstrukci, poněvadž kvůli BKT 

potrubí nelze do stropu následně vrtat. 

Proto muselo být před betonáží potrubí 

natlakováno a během betonáže probí-

hala stálá kontrola tlaku v systému tak, 

aby potrubí bylo v  případě poškození 

ponornými vibrátory naspojkováno před 

ztuhnutím betonu.

Betonáž stropní konstrukce byla pro-

vedena v  jednom betonážním záběru, 

následovaly betonáže trámů a světlíků.

Všechny pohledové betony byly po 

vy vzorkování opatřeny bezbarvou vo-

doodpudivou impregnací na bázi silo-

xa nu Sikagard 700 S. Před aplikací 

im pregnace byly povrchy celoplošně 

ručně přebroušeny brusnou mřížkou 

s jemnou zrnitostí.

TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Zdrojem tepla a chladu je tepelné čer-

padlo země-voda, využívající jako svého 

primárního okruhu soustavu zemních vr-

tů. Teplo a chlad jsou přiváděny do ak-

tivované stropní betonové konstrukce, 

kde se předem připravuje teplota betonu 

tak, aby teplota uvnitř tříd byla optimální. 

Jako doplňkový zdroj tepla a chladu jsou 

ve třídách umístěny vzduchotechnické 

jednotky, které jsou osazeny jak topným, 

tak chladicím registrem. Betonová kon-

strukce zajišťuje základní tepelnou po-

hodu a další nuance způsobené např. 

orientací vůči světovým stranám, obsa-

zeností tříd atd. se řeší pomocí topného 

a  chladicího výkonu příslušných vzdu-

chotechnických jednotek. 

U projektu jsme bojovali hlavně s po-

třebným chladicím výkonem – světlí-

ky, nutné kvůli přirozenému osvětlení, 

způsobují poměrně značné tepelné zis-

ky. Chladicí výkon stropní desky se sčí-
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tá s  chladicím výkonem vzduchotech-

nické jednotky a výsledný výkon je té-

měř shodný se zisky ze světlíků, oken 

a žáků. 

Použití betonové konstrukce jako zá-

kladního koncového prvku pro přenos 

tepla a chladu zároveň tvoří nejlevněj-

ší způsob vytápění a chlazení, přičemž 

u chlazení se jedná o ten nejkomfortněj-

ší způsob, tj. nikoliv konvekcí, ale radia-

cí – zářením. „Na časté dotazy, zda vytá -

pění shora není proti fyzikálním záko-

nům, odpovídám, že nikoliv. 70 % tepel-

né energie je v tomto případě předáváno 

formou radiace, betonová deska ohří-

vá podlahu a předměty a osoby na ní. 

Zbytek tepelné energie je předán kon-

vektivním způsobem do vzduchu, který 

má snahu udržet se ve vrstvě pod stro-

pem. Vzhledem k instalaci řízeného vět-

rání je ale i tento vzduch částečně strhá-

ván do pobytové zóny. Radiátory obec-

ně jsou ve třídách také problém, překá-

žejí. Pokud nemají být zdrojem zranění, 

tak se zakrývají, a tím se zase snižuje je-

jich účinnost. Toto řešení je dle našeho 

názoru ideální, protože nepřekáží a zá-

roveň slouží i jako chladicí prvek – to by 

v případě radiátorů nebo topené podla-

hy nebylo možné,“ doplňuje Ing. Ond-

řej Hlaváček.

V každé třídě je řízené větrání, které 

kontroluje hladinu CO2 a dle této kon-

centrace a  teploty je regulováno, při-

čemž okna lze samozřejmě otevřít. Do-

poručujeme ale v této souvislosti pro-

vést zaškolení personálu – školníka, 

údržbáře a učitelů – seznámit je se zá-

sadami chování uvnitř   budovy, jako 

např. že v době nízkých či vysokých 

teplot je otevření oken neekonomické, 

v případě vysokých teplot a současně 

bouřky se nemají otevírat okna z důvo-

du rizika zvýšení vlhkosti ve třídě a mož-

né kondenzace vlhkosti na betonovém 

stropě atd.

Na střeše je tepelná izolace tloušť-

ky cca 400 mm a zároveň substrát pro 

rostliny, které by zde měly růst. Tepel-

ná izolace izoluje a substrát způsobu-

je omezení vlivu venkovního prostředí – 

např. oslunění konstrukce.

Vytápění i chlazení je řízeno pomo-

cí prediktivní regulace se zabudovanou 

funkcí předpovědi počasí – realizováno 

je akumulací do betonového zásobníku 

– stropu. Stropní konstrukce je na zá-

kladě těchto dat připravena – nachlaze-

na/natopena na určitou teplotu, systém 

následně vyhodnotí, jaká výsledná tep-

lota v místnosti skutečně byla a dle té-

to skutečnosti upravuje svůj algoritmus 

tak, aby příště byla výsledná teplota blí-

že k nastavené hodnotě. Vzduchotech-

nické jednotky jsou zde dynamickým 

prvkem, tj. výslednou teplotu je možné 

operativně ovlivnit teplotou příváděné-

ho vzduchu.

„Dle našeho názoru se jedná o dob-

ré řešení s použitím osvědčených tech-

nologií. Vzhledem k  tomu, že žijeme 

v 21. století, myslím, že není možné dr-

žet děti v zadýchaných přehřátých pro-

storech, kde klesá koncentrace, a  tím 

mizí smysl výuky. Sloučením koncových 

prvků i zdrojů topení a chlazení došlo 

k optimálnímu návrhu z hlediska inves-

tičních a  provozních nákladů,“ uzavírá 

Ing. Hlaváček.

ZÁVĚR

Nový pavilon byl slavnostně otevřen 

31. srpna 2015, za účasti starostů obcí 

Líbeznice, Bašť, Měšice, Předboj a No-

vá Ves, které výstavbu spolufinancovaly. 

Starosta Líbeznic Martin Kupka podě-

koval všem, kteří se na stavbě a její pří-

pravě podíleli. S ohledem na jeho neob-

vyklý zájem a nasazení v průběhu pro-

jektu a stavby samotné to bylo poděko-

vání opravdu upřímné. Od otevření do 

Vánoc 2015 probíhala optimalizace řídi-

cího systému vytápění ve stropech, re-

agujícího na předpověď počasí. V sou-

časné době by měl být provoz pavilonu 

stabilizován a ohlasy malých i velkých 

uživatelů jsou prozatím pozitivní. Přá-

ním autorů stavby je, aby tomu tak by-

lo i nadále.

Ing. arch. Adam Halíř

Projektil architekti, s. r. o.

e-mail: adam.halir@projektil.cz

Jakub Synek

Stavební firma Hobst, a. s.

e-mail: j.synek@hobst.cz

Ing. Ondřej Hlaváček

TechOrg, s. r. o.

e-mail: ondrej@techorg.cz

Obr. 7 Třída: a) hrubá stavba, nicméně 
finální povrchy (kromě podlahy), b) jídelna 
❚ Fig. 7 Classroom: a) structural work with 
final surface (except the floors), b) canteen

Obr. 8 Vstup do školy ❚ Fig. 8 School 
entrance

Obr. 9 Pohledový beton v interiéru v detailu 
❚ Fig. 9 Detail of the architectural concrete 
in the interior

Obr. 10 Pohled z auly/jídelny na kruhové 
atrium ❚ Fig. 10 View from the assembly 
hall/canteen into the circular atrium

Fotografie: 1, 7b, 8, 10 – Andrea Thiel Lhotáková,
3, 5, 6 – archiv společnosti Stavební firma
Hobst, a. s., 4a – Martin Kupka, 
4b, 7a – Adam Halíř, 9 – Milan Senko.
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