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Textová část:
A.1  Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
 a) název stavby    Dostavba a rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy
     keramické a sklářské Karlovy Vary
 b) místo stavby   Náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary
     pozemek č. 394/1, 394/2, 394/3, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/5,
     396, 397, k.ú. Rybáře
 c) stupeň dokumentace  Architektonická studie

A.1.2 Údaje o zadavateli
 a) zadavatel   Karlovarský kraj, odbor reg.rozvoje Ing. arch. Jana Kaválková,
     Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 b) uživatel   Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary,
     příspěvková organizace
     Ing. Bc. Markéta Šlechtová MPA, ředitelka školy

A.1.3 Údaje o zhotoviteli   Škarda architekti, K vodojemu 3, 150 00 Praha 5
      Ing. arch. Václav Škarda
     MgA. Lukáš Koubek
     Ing. arch. Jiří Švehla 
A.1.4 Seznam podkladů    Základní podklady studie zajištěné objednatelem viz. zadání 
     Historické mapové podklady
     Sborníky Karlovarska, Sborníky Keramické školy
A.2   Popis stávajícího stavu
Areál školy se nachází v centru městské čtvrti Rybáře u parkového náměstí s kostelem, na hlavní ulici Sokolovské a na 
největší rovině topograficky členěné čtvrti. Na obdélníkovém pozemku je umístěna historická budova školy a obytného 
domu z roku 1924 a pozdější školní přístavby z 60. až 90. let 20. století tvořící společně půdorys ve tvaru písmene F konci-
povaný do jednoho nedokončeného urbanistického bloku tradičního města. Na zbylém pozemku školy je umístěn školní 
dvůr, zahrada a zarostlé sportovní hřiště. Areál se nachází na okraji blokového města a v jeho blízkosti se nachází moderní 
město - sídliště Čankovská a částečně zachovaná struktura původní obce Rybáře s kostelíkem sv. Urbana. Školní budovy 
mají 3 nadzemní podlaží, jedno podzemní a tradiční šikmé střechy. Historická zděná budova je postavená podle návrhu 
architekta Hermanna Schutta z Teplic ve stylu moderního klasicismu, typického pro veřejné budovy celé pohraniční oblas-
ti. Přístavba s hlavním vstupem otevřená roku 1961 je utilitárním železobetonovým skeletem „baťovského“ typu. 
Historická budova školy je ikonou Karlových Varů, je jednou z nejvýznamnějších budov města, vytvářející identitu čtvrti a 
je dokladem rozvoje porcelánového průmyslu ve zdejším regionu. V současné době je budova ze statických důvodů uza-
vřená a provoz školy je zajištěn ve skromných podmínkách pozdějších přístaveb. 
Tělocvična je součástí přístavby a je situována uprostřed pozemku, bez možnosti samostatného vstupu a její velikost je 
poloviční oproti zadání. Požadovaný stavební program počítá s prostorovými navýšením o 30 %. Varianta zachování stáv-
ajícího hmotového řešení a doplnění o novou přístavbu vede k vyčerpanosti pozemku.    

A.3  Základní koncepce návrhu
Navrhujeme vzorovou rekonstrukci historických budov školy z roku 1924, její rekonstrukce je součástí „sociální stabi-
lizace“ jako dlouhodobě důležité hodnoty života města. K domu má vztah několik generací. Je důležité jej zachránit. Nevy-
hovující stropy budou konstrukčně zesíleny případně nahrazeny novými. viz. kapitola A.10 - Stavebně - technické řešení. 
Pozdější přístavby včetně tělocvičny jsou nahrazeny novou kompaktní budovou koncipovanou jako velkorysý připojovací 
modul staré školy s centrální prostorem a aulou, společně vytvářející jednotný provozně propojený celek se dvěma dvory. 
Srovnání stávajícího dvoru do roviny dochází k zpřístupnění a osvětlení provozů v 1.PP historické školy, což umožnuje je-
jich efektivnější využití. Ve druhém dvoře nové přístavby je částečně ponechán svah se stromy ve formě kopce.  Sportovní 
blok má samostatný provoz i vstup s možností zamezení průchodu do provozu školy dle požadavku zadání. Nová budova 
s rafinovanou kreativitou keramického obkladu má osvětlit funkci budovy.
Na pozemku školy je navržena územní rezerva pro budoucí využití.  
  

A.4  Urbanistické řešení, soulad s ÚP
Základním urbanistickým principem je návrh ideové mřížky čtyř bloků města s blokem školního areálu u náměstí. Kříž 
nových ulic okysličí současný monoblok areálu školy a HZS. Právě na okraji blokového města je důležité respektovat ur-
banistické principy – bloky a ulice - tradičního města, nové ulice nejen zkrátí trasy obyvatel sídliště, ale mohou být příleži-
tostí k potřebnému městskému rozvoji uvnitř města.  
Náměstí s novorománským kostelem je upraveno – před kostelem je větší pobytová plocha z mlatu pro víceúčelové využití 
a za kostelem je květinová zahrada. 
Areál městské školy tvoří větší nebo menší městský blok dle potřeb. Ve variantě menšího bloku je zmenšen pozemek školy 
situováním venkovního hřiště na střechu tělocvičny a druhý blok je uvažován jako rezerva např. pro stavbu městských 
domů s obecními byty a parkoviště školy. Varianta většího bloku ponechává parkovací stání a venkovní sportovní hřiště na 
dnešním pozemku školy. 
Blok školy tvoří 2 domy – historická budova a nová přístavba s dvorem a zahradou. Domy jsou spojené krytými lávkami, 
které zachovávají identitu a měřítko soliteru staré školy, ale zajištují i větší kontakt s exteriérem. Mezi starou a novou školou 
je rovinný vydlážděný dvůr se solitérními stromy a popínavkami na fasádách. Vnitroblok nové školy ukrývá kopec zahrady 
se stromy z původního svahu. Zahrada je přístupná z obou spodních podlaží. 
Nová škola přirozeně uskakuje se svahem a má tak domy do náměstí a nové ulice o třech podlažích s římsami navazujícími 
na starou školu. Hmota nové školy je do veřejného prostoru přísná kompaktní vyjma velkého otvoru vstupu naopak fasáda 
směrem k historické budově je více členitá, uvolněná a doplněná o propojovací lávky a popínavky a reaguje tak na členi-
tost a prostorovou bohatost historické školy.  
Návrh je v souladu s územním plánem. 

A.5.  Vazba na veřejná prostranství 
Areál školy sousedí na jihu s hlavní ulicí Sokolovskou, na východě s parkovým náměstím 17. listopadu, na severu u většího 
pozemku s ulicí Požární, u menšího s novou příčnou ulicí rovnoběžnou s ulicí Požární a na západě s novou ulicí mezi 
školou a dnešním areálem HZS. Všechny ulice vyjma hlavní jsou navrženy jako jednosměrné a u budovy školy vybaveny 
podélným parkovacím stáním a stromořadím. 
Hlavní vstup do školy v nové přístavbě ze strany náměstí 17. listopadu je navržen jako velkorysý veřejný předprostor s 
lavičkami se silnou vazbou na zpevněnou plochu parku a zároveň nabízí průhledy do dvora a zahrady školy. Je umístěn ve 
středu celého areálu a navazuje na něj centrální otevřené křídlo s aulou.  Výškové vyrovnání mezi úrovní ulice a přízemím 
domu je řešeno bezbariérovou rampou v podobě lávky. Původní hlavní vstup do historické budovy školy je zachován jako 
reprezentativní s provozní návazností na úsek vedení školy. V prvních dvou podlažích historického obytného domu je 
navržena výstavní galerie. Historický průjezd mezi školou a obytným domem je zachován a umožnuje vstup na dvůr a do 
galerie. Navazuje na autobusovou zastávku na ulici Sokolovské. Provoz galerie je samostatný s možností od-
dělení od provozu školu podobně jako sportovní blok. Stávající vjezd na dvůr je upraven na průjezd s umístěním odpadů. 
Tento vjezd zachovává možnost zásobování historické školy přes dvůr. Blok odpadů obsahuje kontejnery na tříděný od-
pad a kontejner na sádrový odpad. Z nové ulice na západní straně je navržen vstup do sportovního bloku s tělocvičnou. 
Protože prosazení realizace této nové ulice bude pravděpodobně časově náročné, je možné dočasně uvažovat se vstupem 
u vjezdu na dvůr, na který se vztahuje věcné břemeno. Vstupy ze severní strany umožní zásobovat školu z této strany z nové 
ulice nebo školního dvora podle rozhodnutí o naložení s územní rezervou. 

A.6.  Doprava v klidu
Doprava v klidu řeší krátkodobá stání v rámci 10 podélných stání v náměstí 17. listopadu a dlouhodobá stání v počtu 26 
stání na pozemku u školy u budoucí rezervy přístupných z ulice Požární. V případě plného využití územní rezervy je možné 
uvažovat s variantním umístěním podzemních stání pod novou částí školy avšak za předpokladu vyšších investičních 
nákladů. Dlouhodobá stání na pozemku školy budou v době mimoškolního provozu možné využívat např. pro potřeby 
návštěvníků tělocvičny. Parkování motocyklů a kol bude zajištěno z důvodů bezpečnosti na uzavřeném dvorku. 
 
A.7  Architektonické řešení
Kompaktní blok staré a nové školy propojený lávkami vychází volně z typologie velkých veřejných budov konce 19. století 
tedy s hlavním vstupem, schodištěm a sálem uprostřed ve vnitřním centrálním křídle vymezeným po stranách vnějšími 
dvory a obvodovým blokem školy s přímo osvětlenými chodbami. Tento historický typus je nepřekonatelný pro tento typ 
staveb protože nabízí přehledné a příjemné prostředí budovy školy a ve volném použití je vhodný pro dodržení urbanis-
tických principů tradičního města tvořeného sítí bloků a ulic.



Vstupní hala a aula jsou srdcem školy propojující vizuálně starou a novou část, mřížka chodeb propojuje důsledně jednot-
livé provozní části a vytváří přehlednost, univerzalitu a podporují vznik školní komunity.
Dispozice odborných učeben a dílen v historické škole s původním vybavením se víceméně obnovují, vrata průjezdu 
výstavních ploch jsou otevřená směrem k autobusové zastávce. 
Kmenové učebny jsou přirozeně natočené na slunce s okny na jižní a východní stranu, odborné se naopak od něj odklánějí 
a jsou nejčastěji orientovány na sever.
Povrchová úprava historické školy je dle původního návrhu tedy světle šedá šlechtěná omítka doplněná na soklu umělým 
kamenem stejného odstínu.
Nová přístavba je pojata jako současná stavba s rastrem oken a proskleným centrálním vstupem s aulou. Přístavba přebírá 
výškové úrovně a barevnost historické budovy. Keramický obklad fasády je kreativně koncipován, aby rafinovaně nabídl 
informaci o funkci budovy. Plochá střecha vstupního křídla do náměstí je zakončená pruhem fotovoltaických panelů. 
Přepojovací lávky jsou záměrně kontrastní antracitové barvy.
Materiály a povrchové úpravy – materiály jsou často přiznány ve své původní barevnosti - keramický obklad fasády, světlé 
teraco na podlaze, pohledový beton a neomítané liaporové tvárnice na vnitřních stěnách, dubová okna a nábytek, pozink-
ové a nerezové doplňky. Materiály mají spoluvytvářet autentickou atmosféru školy s dílnami a ateliery, která bude podpor-
ovat výuku řemeslné zručnosti a přemýšlení.  Prostředí školy musí být příjemné inspirativní a drsnost a vlídnost materiálů 
a povrchových úprav musí být v rovnováze. 

A.8     Dispoziční řešení a provozy budovy
Dispoziční a hmotové řešení je navrženo s ohledem na požadované 3 provozní úseky s různým režimem užívání včetně 
provozu, který umožní škole plnit roli komunitního centra a s ohledem na orientaci ke světovým stranám.  
Provozní úsek A ( na půdorysech vyznačen zeleným mobiliářem) předpokládá ryze uzavřený interní provoz školy s kmeno-
vými učebnami, učebnami jazyků, IT, přírodovědnými a chemickými učebnami umístěný v dispozičním bloku ve 2. a 3.np 
nové přístavby s možností uzavření vstupu veřejnosti.
Provozní úsek B ( žlutý mobiliář) předpokládá provoz odborných učeb,  dílen  s možností extermího provozu v mimoškolní 
době s doprovodem např. pro kurzy, večerní výuku a jiné vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost. Tento provoz je navržen 
na přízemí a v 1.PP s několika přímými vstupy z ulice. Návrh uvažuje, že součástí úseku je i jídelna a knihovna. V případě 
požadavku uživatele je možné tyto provozy přiřadit k úseku C propojením se sportovním blokem.  
Provozní úsek C ( červený mobiliář) jsou prostory sportovního bloku s tělocvičnou, posilovnou a venkovním hřištěm a 
výstavní galerie užívané školou se samostatným vstupem pro veřejnost s možností důsledného oddělení od provozu školy. 
Základním principem dispozice je návrh pravoúhlé sítě chodeb s dispozičním dvoutraktem, který zajistí dostatek světla 
na chodbách. Zokruhování a propojení staré školy s novou přístavbou lávkami považujeme provozně za důležité, protože 
povede k dobré orientaci, přehlednosti, efektivním přesunům, ale je také předpokladem vytvoření dobré školní komunity. 
Srdcem komunity je vstupní centrální prostor a aulou s přímými vstupy do dvorků.
Cílem návrhu je vytvořit příjemné inspirativní prostředí, kde se dobře tvoří. Stavební zásahy a materiálové řešení jsou 
navrženy klasických forem, aby se dobře vstřebávali a vytvořili dobrý podklad pro tvoření, experimentování a vystavování.  
Návrh taktéž nabízí vytvoření doplňkových prostor, které mohou být nárazově využity k výuce či odpočinku jako venkovní 
dvory, venkovní učebna a hřiště, speciální místnost a aula u vstupu a respiria rozšířených chodeb. Bohatá nabídka je 
přidanou hodnotou běžného utilitárního provozu.      
Kmenové učebny jsou situovány na jižní a východní fasády, naopak odborné učebny jsou na sever. Kabinety jsou vždy 
součástí učebního bloku. Odborné učebny, dílny a výroba hmot v historické budově jsou umístěny dle původní dispozice 
i s ohledem na zachování mobiliáře.    
Centrální šatny se skřínkami jsou umístěné v 1.PP  s denním osvětlení v návaznosti na hlavní vstup a možnost dalšího 
propojení na vertikální komunikace.
Úsek vedení je situován v historické budově, přičemž je obnovena původní poloha ředitelny a zástupců. Další provozy 
včetně archívu jsou přičleněné v blízkosti případně propojené vertikálními komunikacemi.    
Polohu integrované části tělocvičny se hřištěm na střeše ovlivnila vhodná orientace ke světovým stranám a možnost sa-
mostatného vstupu. Tělocvična, venkovní hřiště na střeše tělocvičny, posilovna a potřebné zázemí jsou součástí provozně 
samostatného sportovního bloku. Tělocvična je koncipovaná jako universální prostor s možností pořádání kulturních akcí, 
proto je spolu s aulou napojená na kuchyň, která se tak stane cateringovým centrem.
Podkroví historické školy je ponecháno jako rezerva a slouží k uskladnění forem na odlévání.  
Výstavní prostory ve spodních dvou podlažích historického obytného domu jsou vybavené historickými vitrínami a umožní 
tak vystavit cenné historické sbírky porcelánu. Výstavní prostory umožnují vystavení i volné tvorby. Součástí výstavního 
bloku je kancelář, pracovna a depozit. Hlavní vstup do galerie je historickým průjezdem orientovaným výhodně přímo na 
zastávku autobusů na ulici Sokolovská. Bezbariérový vstup je ze dvora. Provoz galerie navazuje na provoz úseku B – od-
borné učebny keramiky, sádrovna apod. Tento přímý vztah považujeme za důležitý, neboť např. po návštěvě galerie může 

následovat program pro veřejnost s doprovodem.Školní kavárna je integrována do provozu kuchyně a druhá do provozu 
galerie. 
Škola je kompletně navržená jako bezbariérová. Nákladní výtah je umístěn u hlavního schodiště historické budovy z 
důvodů dopravy výrobků a materiálu na vozících. Druhý výtah je umístěn v sportovním bloku s technickým zázemím v 
návaznosti na zadní vstup do budovy. 

A.9      Navržený stavební program
viz. tabulka na poslední straně portfolia

A.10   Konstrukční řešení
Historická budova - nevyhovující železobetonové stropy budou konstrukčně zesíleny případně nahrazeny novými. Zesílení 
stropů připadá v úvahu u menších rozponů nadbetonováním stávající konstrukce železobetonovou stropní deskou 
přenášející veškeré zatížení s možnosti provedení standardní tloušťky podlahy. Železobetonové stropy větších rozponů 
budou ručně odstraněny a nahrazeny únosnými kopiemi. Dřevěné trámové stropy budou v případě únosnosti a prověřené 
kvalitě zhlaví ponechány případně vyměněny. Podlaha v suterénu bude částečně snížena, bude-li potřeba podezděním 
stávajících základů. 
Nová budova – železobetonový skelet universálního modulu 7,15 x 7,15 m s betonovými stropními deskami je základním 
konstrukčním systémem. Ve vstupní hale je tento systém editován na ocelový sloupový systém s betonovým kazetovým 
stropem z důvodů funkční odlišnosti a volné návaznosti na trámové stropy historické budovy. Do plochy základního mod-
ulu je vejde menší učebna a dva kabinety, velká učebna zabírá 1,5 modulu. 
Obvodový plášť je navržen v tloušťce 50 cm jako sendvič – nosná betonová stěna 17 cm, tepelná izolace 30 cm a keramický 
obklad variantně je možné uvažovat o jednovrstvé konstrukci z tepelně izolačního betonu.      
Fasáda nové přístavby je obložena keramickým obkladem na silnou vrstvu tepelné izolace. Standardní světle šedý obklad 
je doplněn obkladem s vystupujícími kreativními formami – hrnek, váza, busta, reliér, socha apod. Okna jsou navrženy 
dřevo-hliníková z izolačních trojsklem a s vnějšími stínícími žaluziemi na slunné strany. Okna jsou členěné dvěma krajními 
větracími panely a prostředním plným panelem s možností napojení na dělicí akustickou příčku.   
Vyzdívky skeletu jsou z neomítaných tvárnic Liapor, místní výroby. Vnitřní dveře jsou z pozinku. 
Navržené povrchové úpravy a vybavení doplňky se mají opírat o kvalitní řemeslnou práci – jsou uvažovány tradiční ma-
teriály a metody truhlářské, zámečnické, kamenické apod. Povrchové úpravy jsou navrženy s dlouhou životností.  

statické schéma

A.11 Technické a technologické řešení
Základní energetický koncept – energetické nedostatky staré školy budou využívat přebytky nové školy. Hmota školy je 
kompaktní s minimem prostor přes více podlaží, které se těžko vytápí i chladí. Zdrojem tepla je navrženo tepelné čerpadlo 
země-voda. Masívní granitoidní horniny dobře vrtatelné s vysokou tepelnou vodivostí nabízejí možnost využití hlubinných 
vrtů. Vytápění je navrženo podlahové nízkoteplotní a možností chlazení. Větrání je navrženo nucené s rekuperací pro kval-
itní výměnu vzduchu s přirozenou formou nočního předchlazení. Stěny jsou akumulační. Na střeše vstupního křídla je 
umístěné fotovoltaické pole s výrobou elektřiny pro běžný provoz školy, ohřev zásobníků pro vytápění i TUV apod.
Dešťová voda je zachycena z větší části ozeleněnou střechou přístavby a voda ze střechy historické školy, venkovního hřiště 
a dvorů je svedena do akumulační nádrže a využívána na zálivku. 
Přeložka trafostanice bude provedena v rámci nové přístavby, trafostanice bude umístěna v suterénu a anglickým světlíkem 
bude možné dopravovat větší zařízení trafostanice. 

nové stropy

nadbetonování

ponechání konstrukcí



A.12    Informační systém, mobiliář
Informační systém musí být jednoduchý, moderní a přehledně koncipovaný ve standardní struktuře označení budov, 
provozních částí (výstava), orientačního systému v budově a označení místností. U označení místností bude uvažováno 
s umístěním rozvrhu hodin, u kabinetů s informací o konzultačních hodinách. Dobré orientaci v budově má pomoci ar-
chitektonický návrh, který počítá s principem odlišného použití povrchových úprav, dveří, oken, svítidle ve staré a nové 
škole, tak aby bylo vždy zřejmé v jaké části školy se člověk nachází. 
Základní mobiliář je masivní dubová lavice či jiné sezení ve společných prostorách, lehký skládací ocelovo - dřevěný ná-
bytek do venkovních prostor a trubkový nábytek s pracovními deskami s dubovým nákližkem do učeben. 

A.13 Venkovní prostory, hřiště
Různorodé vnitřní prostředí školy je doplněno o různorodé venkovní prostředí. 
Nově navržený park před kostelem se zpevněnou plochou vytváří širokou škálu využití tohoto prostoru. Škola může být 
hlavním uživatelem tohoto veřejného prostoru je k tomu uzpůsobeno řešení vstupu a napojení na park. 
Přesunutím venkovního hřiště na střechu tělocvičny se vytvořil prostor územní rezervy.  Venkovní hřiště s orientací S-J a 
se zázemím je součástí sportovního bloku se samostatným schodištěm i výtahem. Na střeše je umístěn venkovní atelier s 
možností plného zastínění stropu a stěn textilními roletami. 
Dlážděný dvůr mezi historickou školou a přístavbou je pojat jako typický dvorek, kde je možné tvořit, sochat ale i od-
počívat. Funkčně efektivní zpevněná plocha je vyvážena popínavými rostlinami na fasádách, která zároveň zcelují prostor 
vymezený dvěma domy.  Dvůr je možné využít i jako letní jídelnu. A také slouží k zásobování školních provozů, proto na 
vstupy navazují některé sklady. 
Druhý dvůr je pojat jako vnitroblok s kopcem a stromy využívající původního terénu. Dvůr je více uzavřený, má vstup od 
hlavního vstupu i šaten. Kolem fasád je chodník ze zpevněné plochy. Dvůr je možné využít k tvoření i odpočinku.
Dvory nabízení odlišnou atmosféru a je možné propojit aulou. 

A.13 Kalkulace nákladů celého životního cyklu stavby
Témata o snižování provozních nákladů domů považujeme za zásadní stran navrhování šetrných staveb. Témata rozdě-
lujme do dvou částí: A) Nadstandardní systémy - považujme za ekonomičtější navýšit investiční náklady o nadstandartní 
systémy jako řízené větrání s rekuperací, zateplení budov s kvalitními okny pro snížení tepelných ztrát domu či fotovoltaika 
pro ohřev TUV, vytápění a provoz budovy, využívání odpadní vody.
B)  Bezúdržbové povrchy – je důležité navrhovat bezúdržbové fasády, trvanlivé povrchové úpravy, 
Náklady na životní cyklus stavby na 80 let zahrnují:
- provozní náklady na údržbu, opravy a modernizaci technologií a k-cí -  odhad 500 mil. Kč
- provozní náklady na media odhad  400 mil. Kč
- likvidaci budovy a návrat k původnímu stavu či stavu pro další využití (tedy aby po skončení využití budovy nenastal na 
místě brownfield) – odhad 300 mil. Kč
Celkem odhad ………1200 mil. Kč 

A.14 Etapizace výstavby, harmonogram realizace a dopady na výuku 
Základní koncepce školy je navržena s ohledem na zajištění výuky po celou dobu výstavby a na maximální snížení zátěže 
stavby na provoz školy. Z tohoto důvodu jsou navržené velké samostatné části, v kterých probíhá školní provoz nebo 
stavební činnost.  
1. fáze  - kompletní rekonstrukce historických budov, provizorní kryté schody koncové sekce přístavby …12 měsíců
2. fáze – přestěhování provozu školy do historické budovy a koncové sekce přístavby
 demolice přístavby včetně tělocvičny  
 stavba nové přístavby včetně inženýrských přípojek……. 18 měsíců
 výuka TV bude probíhat provizorně ve venkovním prostředí nebo v náhradní tělocvičně např. v ZŠ Čankovská 
3. fáze – přestěhování provozu školy do nové školy a 
 demolice koncové sekce původní přístavby…………..…4 měsíce

celkem doba výstavby cca 34 měsíců

A.15  Odhad nákladů na realizaci stavby
Rekonstrukce historické budovy
Obestavěný prostor  22 787 m³ x 7200 =               164, 1 mil. Kč
Nová budova
Obestavěný prostor 48 540 m³ x 9000 =                     436,9 mil. Kč
Zahrada, parkoviště, plot a zpevněná plocha …………………………17 mil. Kč
Celkem zaokr….…………………………………………………620 mil. Kč + DPH

A.16 Kalkulace ročních provozních nákladů
plyn - odběr pecí……………………………………………………………………………… 40.000 m³/rok tj.  cca 0,3 mil. Kč
voda – pitná voda, údržba zahrady a stočné ……………………………………………… . 4300 m³/ rok tj.  cca 0,43 mil. Kč
celkem…………………………………………………………………………………………………….……………0,73 mil. Kč
elektřina
teplo – tepelné čerpadlo……………………………………………………………………………640 MWh / rok tj.1,9 mil. Kč
chlad – tepelné čerpadlo…………………………………………………………………………120 MWh / rok tj. 0,38 mil. Kč
ele -  celkový odběr ele…………………………………………………………………………….6 00 MWh / rok tj. 0,8 mil. Kč
celkem………………………………………………………………………………………………………………… 2,28 mil Kč
z toho fotovoltaické pole vykryje 1/3 spotřeby ……………………………………………………… 2,28 x 0,66 =   1,5 mil Kč
celkem provozní náklady odběru medií…………………………………………………………………………… 2,23 mil. Kč

A.17 Bilance 
    historická budova  nová přístavba
užitná plocha v m²
3np    858,3    2434,1
2np    1013,4    1970,9
1np    889,9    2538,4
1pp    875,9    2526,6
2pp        386,8
celkem    3637,5    9857,1

obestavěný prostor v m³  22 787    48 540

plocha obálky budovy
terén    1214,4    2 833,1
střecha ( zateplená rovina)  1214,4    2 833,1
fasády    3841,7    6 170,5
celkem    6270,5    11 836,7

Ing. arch. Václav Škarda
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Soliternost odborné školy, stromořadí v hlavní ulici a porcelánové sochy nad hlavním vstupem Obraz hlavního atelieru vytváření ze 30.let s nábytkem vyráběným na míru dodnes zachovalým

Situace se zákresem budovy školy z roku 1924 v rámci urbanistického bloku s územní rezervou Atelier sádrovny umístěny na přízemí vybavený nábytkem na míru dodnes zachovalým 



Historická budova s nataženou přístavbou z 60.let z parkovaného náměstí Bytový dům spojený krčkem s budovou školy. 

Historická budova s tvrdě nasazenou přístavbou z 60.let ze dvora Hlavní schodiště historické budovy školy z umělého kamene nepoškozené skoro 100-leté  životnosti

Přístavba zrušila okna ve štítě 



ZÁKLADNÍ PRINCIP

KOMUNIKACE

VYČERPANOST ZASTAVĚNÍ

DVA DVORY SOLITER

KOMUNIKACE STARÉ ŠKOLYsoučasnost

dvory komunikace

návrh

model historické budovy školy

typologie veřejné budovy 19. století

dvě vzdálená komunikačni centra se vstupy
30% dostavba = vyčerpanost parcely

tělocvična uprostřed pozemku
velký pozemek školy s venkovním hřištěm

otevřený zpevněný dvůr x zahrada ve vnitrobloku dva domy - jedna ortogonální mřížka komunikací
dispoziční dvojtrakt s prosvětlenými chodbami

centrální hala jako náměstí školy uprostřed dvorů

30%

sport

hřiště rezerva

sport

hřiště

vstupní centrální prostor s aulou s vizuálním 
kontaktem historické a nové školy
sportovní blok se vstupem z ulice

nástřešní sportovní hřiště = územní rezerva

obnova soliteru historické školy
obnovení oken do učeben

interpretace typologie
dispoziční dvoutrakt

interpretace typologie
centrální dispozice

(Národní muzeum)



DVA DOMYPROPOJENÍ S ULICÍpropojení s parkem propojení s ulicí

uspořádání provozu

formální propojení budov
otevřený prostor propojuje dvory s parkovým náměstím

sport

hlavní vstuprepre

galerie

zásobování

otevřený městský dům - funkce komunitního centra
hlavní vstup do parkového náměstí

vstup do galerie z hlavní Sokolovské třídy
sportoviště z nové ulice

kmenové učebny na prosluněné strany
odborné učebny orientované na sever

sportovní blok a galerie s vlastním vstupem a komunikací

velkorysost a přísnost uličních fasád přístavby x členitost dvorní fasády s ryzality a lávkami
popínavé rostliny dvorních fasád sjednocují domy

sport

PROVOZ

režimy užívání
dva základní režimy využití - škola x komunitní centrum

soukromé provozy kmenových a odborných učeben v horních podlažích přístavby

malba
dekor

ker
ker výst foto

aula
KU
KU

škola komunitní centrum

chemie
přírod + IT

jídelna
vstup

sport
graf

sklo
oděv

KU

OUOU

galerie

KU



IDEÁLNÍ SITUACE   1:2000
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ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY   1:1000
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NAVRHOVANÁ BUDOVA





KAŠNA

VSTUP HLAVNÍ/VEDLEJŠÍ

PROSTOR PRO ODPAD

PARKOVÁNÍ

RETENČNÍ NÁDRŽ

ODPAD

PARKOVÁNÍ  (23 AUT)

PŘELOŽKA TRAFOSTANICE

LEGENDA:

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - DLAŽBA CHODNÍK

ZPEVNĚNÁ PLOCHA -  VNITROBLOK

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - MLAT

TRAVNATÁ PLOCHA

KVĚTINOVÁ ZAHRADA

KATASTR

BUDOVA SUPŠ KV

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

STAVEBNÍ REZERVA

OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ

OPLOCENÍ NOVÉ

KAŠNA

ELE. SILNOPROUD

ELE. SLABOPROUD

TEPLOVOD

PLYN

KANALIZACE

VODOVOD

ELE. SILNOPROUN NOVÉ

PLYN - NOVÉ

KANALIZACE - NOVÉ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

TS

AN

394/1

394/2

39
5/

3

39
5/

2

39
5/

4

39
5/

5

397

395/1

396

398/1

398/2

398/3

999/12

391

393

399/86

399/13

nám. 17. listopadu

Sokolovská

1032/1

398/5

394/3

AN

TS

394/1

CELKOVÁ SITUACE     1:500







DÍLNA
ŠKOLNÍKA
A ÚDRŽBY

TRAFOSTANICE MÍSTNOST
ŠKOLNÍKA
A ÚDRŽBY

ZÁZEMÍ 
ÚKLID

SKLAD
ÚKLID

SKLAD
ŠKOLNÍKA

TZB

47.97 m²

22.38 m²

17.11 m²
18.15 m² 17.62 m²

178.86 m²

21.32 m²

28.56 m²34.85 m²
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-3.800

- 2.300- 2.300

TZB
TZB

BRUSIČSKÁ DÍLNA

SPORT HALA

RYTECKÁ DÍLNA

ÚKLID

ODPAD

NÁŘAĎOVNA

MÍČOVNA

ZÁZEMÍ

CHODBA

VÝSTAVA

FOTO ATELIER S PC

WC
ZAM

ÚKL

PŘEVLÉKÁRNY

-3.150

ARCHIV

PRACOVNA

SKLAD

JÍDELNA

SKLAD
SKLAD BRUSIVA

UČEBNA
FOTO ATELIER

VÝROBA HMOT VČ.SKLADU

HRNČÍŘSKÁ DÍLNA

PECE 3

SKLAD

FOTOKOMORA

FOTOKOMORA

FOTO ATELIER

PŘÍPRAVNA

VSTUPNÍ HALA

ZÁZEMÍ AULA

-3.800

-3.800

-3.800

VÝTAH

39.41 m²

18.51 m²

3.12 m²

573.50 m²

77.33 m²

50.96 m²60.48 m²

11.15 m²
52.65 m²

16.09 m²

37.22 m²

10.46 m²

156.34 m²

21.54 m²

21.54 m²

23.14 m²
17.58 m²

27.36 m²

18.74 m²

20.21 m²

22.41 m²

153.27 m²

7.20 m² 25.50 m²

8.40 m² 28.50 m²
75.43 m²

74.29 m²

43.34 m²

42.55 m²

6.89 m²

14.25 m²

14.25 m²

81.37 m²

2.56 m²
44.56 m²

34.04 m²

11.84 m²

SKLAD
BÍLÉ
ZBOŽÍ

SKLAD 
MATERIÁLU

KABINET
FOTOGRAFIE
25.56 m²

ŠATNY 530 SKŘÍNĚK
272.51 m²

LEPENÍ
SKLA

SKLÁŘSKÝ ATELIER
47.55 m²

KABINET
27.60 m²

142.28 m²

GLAZOVNA/
BRUSÍRNA

KOLA

ARCHIV EKONOMKY

DEPOZIT

ŠABLONÁRNA

KANCELÁŘ 
19.32 m²

PRODEJNA
KAVÁRNA
21.89 m²

plošina

WC
10.04 m²

14.14 m²

28.56 m²

18.35 m²

29.07 m²

42.00 m²
4.83 m²

41.09 m²

6.41 m²
5.73 m²

411.15 m²

155.03 m²

114.91 m²

6.40 m²

3.87 m²

VÝTAH
5.10 m²LEGENDA

stávající
navržené

úsek A - uzavřený provoz školy

úsek B - uzavřený provoz školy 
s možností extermího provozu
úsek C - prostory školy s možností
kontrolovaného vstupu veřejnosti

13.31 m²

kontejner
na sadrový odpad

165.43 m²
AULA

29.07 m²
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STUDIJNÍ

- 2.300

SÁDROVNA VČ. SKLADU

DÍLNA VYTVÁŘENÍ 
SE SKLADEM FOREM

UKL

ŠATNA ŠATNA ŠATNA ŠATNA

GRAFICKÁ
UČEBNA

GRAFICKÁ
UČEBNA

SKLAD
VÝROBKÚ

RECEPCE

KOLA

GRAFICKÁ
UČEBNA

KUCH.

KNIHOVNA / STUDOVNA

GRAFICKÁ UČEBNA
 S POČÍTAČI

ZÁZEMÍ

UKL

SPECIÁLNÍ MÍSTNOST

-1.000

PECE 2

ODĚVNÍ
DÍLNA

KABINET
ODĚV

SKLAD MAT
GRAFIKA

KAB GRAF

SÁDROVNA

± 0.000± 0.000

± 0.000

-3.800

SKLAD ŽÁK. PRACÍ

VÝSTAVNÍ PLOCHA

SKLAD
VÝROBKŮ

SKLAD
LÁTEK

KANCELÁŘ
KNIHOVNA

KABINET TV

± 0.000

PSYCHOLOG

PORADCE

MÍSTNOST 
PRO 
RODIČE

±0,000

DÍLNA POLOPROVOZU

KABINET

SKLAD ŽÁK. PRACÍ

39.61 m²

39.76 m²

102.72 m²

66.52 m²

9.37 m²

94.22 m²

17.36 m²

11.86 m²

17.89 m²17.89 m² 16.83 m²

129.64 m²

45.15 m²

63.24 m²

106.58 m²

21.61 m²

21.17 m²

23.60 m²

23.29 m²
22.25 m²

25.91 m²

20.83 m²

17.85 m²

31.22 m²

260.92 m²

26.34 m²

26.16 m²

21.68 m²

48.44 m² 48.44 m²49.31 m² 50.38 m²

13.57 m²
DEPOZIT PRACÍ
GRAFIKA 35.86 m²

18.13 m²

5.19 m²

15.08 m²

5.10 m²
6.41 m²

5.73 m²

1.10 m² 122.43 m²

43.09 m² 11.96 m²

15.34 m²

14.58 m²

39.27 m²

37.73 m²

241.91 m²

352.40 m²

29.07 m²

34.23 m²28.71 m²

49.11 m²

8.68 m² 8.68 m²8.68 m²8.68 m²

8.70 m²

1.88 m²

LEGENDA

stávající
navržené

úsek A - uzavřený provoz školy

úsek B - uzavřený provoz školy 
s možností extermího provozu
úsek C - prostory školy s možností
kontrolovaného vstupu veřejnosti
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DEKORACE

HOSPODÁŘKA

KAB ČJ
KAB ČJ

 KU  

WC

 KU  

KAB MAT

KAB ČJ

KABINET TV

+ 4.050

+3.150

+4.050

PECE 1

SKLAD

SKLAD

LABORATOŘ

LABORATOŘ

VÁHOVNA

VÁHOVNA

 KU   KU  

 KU  

 KU  

 KU  

 KU  

 KU  

POSILOVNA
BYT ŠKOLNÍKA

SKLAD BAREV

23.52 m²

21.45 m²
KMENOVÁ UČEBNA

EKONOM

23.52 m²

TEAMOVÁ 
STUDOVNA

SKLAD 
CHEMIKÁLIÍ

41.10 m²

SKLAD
CHEMIKÁLIÍ

75.09 m²

23.29 m²

23.60 m²

90.06 m²

23.27 m²

16.41 m²

29.59 m²

19.61 m²

19.08 m²

45.50 m²

72.14 m²

PROJ. MANAŽER

21.43 m²
ZÁSTUPCE

SEKRETARIÁT

ŘEDITELNA
43.44 m²

TERASA

65.41 m²

SBOROVNA

73.46 m² 76.16 m² 71.67 m²
 KU   KAB CH

48.44 m² 50.38 m²

18.91 m²

40.70 m²

17.80 m²

107.33 m²

PŘÍPRAVNA

102.37 m²

17.44 m²

37.69 m²
17.43 m²

19.23 m²

19.23 m²

78.41 m²

51.24 m²

48.44 m²

71.57 m²

74.81 m²

164.19 m²

SKLAD 
DEKORACE
22.90 m²

PŘESTÁVKOVÁ HALA
260.24 m²

 KUCHYŇKA

14.44 m²

42.64 m² 36.18 m²

24.21 m²

124.27 m²

5.10 m²

6.41 m²

1.10 m² 5.73 m²

33.30 m²

28.00 m²

8.81 m²

309.41 m²

6.40 m²

13.31 m²

3.87 m²

34.23 m²

29.07 m²

LEGENDA

stávající
navržené

úsek A - uzavřený provoz školy

úsek B - uzavřený provoz školy 
s možností extermího provozu

úsek C - prostory školy s možností
kontrolovaného vstupu veřejnosti
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KRESLÍRNA

SKLAD

3D TISK

+ 8.100

+6.300

+8.100

JAZ 

18.94 m²

11.66 m²

23.42 m²

72.85 m²

JAZ JAZ KAB JAZ KAB EKOL KMENOVÁ UČEBNA JAZ 

 KU  

 KU  

 KU  

 KU  

 KU  

LETNÍ UČEBNA

54.94 m²

59.19 m²

80.47 m²

14.90 m²

19.13 m²

55.29 m²

31.22 m²

3D MODELOVNA

MODELOVNA

KABINET

SKLAD

KRESLÍRNA

96.99 m²

19.42 m²

19.08 m²

18.39 m²

31.13 m²

23.29 m²

23.60 m²

43.44 m²

65.41 m²

13.37 m²

50.22 m² 48.44 m² 48.44 m² 48.44 m² 43.95 m² 25.94 m² 73.62 m²

PŘÍRODOVĚDNÁ
UČEBNA

PŘÍRODOVĚDNÁ
UČEBNA

SKLAD

IKT

SERVEROVNA

IKT

SKLAD IT

TESTOVACÍ MÍSTNOST

KABINET IT

74.81 m²

71.57 m²

48.44 m²

71.16 m²

78.31 m²

NÁŘAĎOVNA /
MÍČOVNA

SKLAD NÁBYTKU

KABINET

SKLAD

KABINET

KABINET

KRESLÍRNA
109.93 m²

71.63 m²

MODELOVNA - HLÍNA
VČ. SKLADU

69.47 m²

LETNÍ UČEBNA

577.83 m²

79.66 m²

14.44 m²

22.50 m²

27.62 m²

119.40 m²

5.10 m²

6.41 m²

6.31 m²
13.86 m² 8.72 m² 257.37 m²

293.13 m²

3.87 m²

13.31 m²

6.40 m²

29.07 m²

39.74 m²

37.50 m²

1.22 m²

LEGENDA

stávající
navržené

úsek A - uzavřený provoz školy

úsek B - uzavřený provoz školy 
s možností extermího provozu

úsek C - prostory školy s možností
kontrolovaného vstupu veřejnosti
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Zkratka Název místnosti, kapacita

Výměra/m2  

dle hyg. 
požadavků  
příp. odhad

Výměra/m2  

návrh

Provozní úsek A: Školní výuka - uzavřený provoz školy  

Kmenové učebny

U1 Kmenová učebna pro 34 žáků 75 78,4
U2 Kmenová učebna pro 34 žáků 75 78,3
U3 Kmenová učebna pro 34 žáků 75 76,2
U4 Kmenová učebna pro 34 žáků 75 74,8
U5 Kmenová učebna pro 34 žáků 75 74,8
U6 Kmenová učebna pro 34 žáků 75 73,6
U7 Kmenová učebna pro 30 žáků 67 73,5
U8 Kmenová učebna pro 30 žáků 67 71,7
U9 Kmenová učebna pro 30 žáků 67 71,6
U10 Kmenová učebna pro 30 žáků 67 71,6
U11 Kmenová učebna pro 30 žáků 67 71,2
U12 Kmenová učebna pro 30 žáků 67 65,4
U13 Kmenová učebna pro 24 žáků 54 51,4
U14 Kmenová učebna pro 24 žáků 54 48,4
U15 Kmenová učebna pro 24 žáků 54 48,4
U16 Kmenová učebna pro 24 žáků 54 50,4
U17 Kmenová učebna pro 24 žáků 54 48,4
U18 Kmenová učebna speciální, kapacita 34 žáků 70 106,6

Testovací místnost, kapacita 34 žáků 70 72,8

Univerzální venkovní učebna, kapacita 24 žáků 79,7

Jazykové učebny

JU1 Jazyková učebna pro 23 žáků 60 50,2

JU2 Jazyková učebna pro 23 žáků 60 48,4
JU3 Jazyková učebna pro 23 žáků 60 48,4
JU4 Jazyková učebna pro 23 žáků 60 48,4

Komplex IT učeben

IKT1 Učebna výpočetní techniky, 15 počítačů 30 54,9

IKT2 Učebna výpočetní techniky, 22 počítačů 44 55,3
sklad IT Sklad IT techniky 7 19,1
Servrovna Servrovna 7 18,9

Komplex přírodovědných učeben

PU1 Přírodovědná učebna pro 34 žáků 70 80,5

PU2 Přírodovědná učebna pro 18 žáků 36 59,2
sklad PRV Sklad pomůcek pro přírodovědnou komisi 7 14,9

Komplex chemických učeben

L1 Laboratoř 1, 18 pracovních pozic pro žáky 100 107,3

L2 Laboratoř 2, 18 pracovních pozic pro žáky 100 102,4
PŘÍPR Přípravna pro laborantku 40 41,1
VÁH1 Váhovna 1 20 18,9
VÁH2 Váhovna 2 20 17,4
sklad chem1 Sklad laboratorního nádobí, nářadí a přístrojů 100 78,4
sklad chem 2 Sklad chemikálií 40 35,2
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Výměra/m2  
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Prostory pro žáky

šatny žáků Skříňkové šatny 137 272,5

Přestávková hala (dvorana) pro žáky (odpočinková zóna) 260,2

Přestávkový venkovní prostor uvnitř areálu
studovna 1 Studovna 40
studovna 2 Studovna 40 19,2

WC žáků (na každém patře, ev. i v každém rozsáhlejším komplexu)
Převlékárna, WC a sprcha u vstupních šaten 11,8

Prostory pro vyučující

Komplex vedení školy

ředitelna Ředitelna - 1 30 43,4
Zástupce ředitelky - 1 23,3
Sekretariát - 1 23,6
Studijní oddělení - 1 21,6
Kancelář hospodářky - 1 23,5
Kancelář ekonomky - 1 21,4
Sborovna 20 75,1
Školní psycholog - 1 21,2
Školní metodik prevence - 1
Kabinet výchovného poradce - 1 20 23,6

Kabinet projektového manažera - 1 15 23,5

Kuchyňka 14,2
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Místnost pro schůzky s rodiči / žáky 23,3

WC pro vedení a návštěvy

Archiv ekonomky 30 21,5
archiv ped Pedagogický archiv 30 39,4

Kabinety vyučujících

kabinet 1 Kabinet keramiků a dílen maturitních keramiků  25,9
Kabinet tělocvikářů 20,8
Kabinek výtvarné komise u K1 31,1
Kabinet výtvarné komise u K2 19,1
Kabinet výtvarné komise u K3 19,4
Kabinet IT 31,2
Kabinet chemie 21,5
Kabinet mat - fyz 23,3
Kabinet jazykářů 44,0
Kabinet sklářů 27,6
Kabinet češtinářek a spol. vědní základ 19,6
Kabinet oděvářek 31,2
Kabinet ekologů 25,9
Kabinet grafiků 35,9
Kabinet fotografů 25,6
Kabinet keramiků u modelářského ateliéru - 2 25,9
WC učitelů (na každém patře nebo samosatně i u větších komplexů)

Provozní a technické prostory

Místnost školníka (technického pracovníka) a údržbáře 17,1
Sklad školníka 17,6
Dílna údržbáře a školníka 48,0
Zázemí uklízečů 18,2
Úklidové komory (1 v každém patře)
Sklad úklidových prostředků 21,3
WC pro provozní pracovníky

Místnosti technologií 178,9

Místnost technologií 51,0

Místnost technologií 18,6

Trafostanice 22,4

Komunikační prostory

Vstupní prostor (vestibul)

Chodby
Schodiště
Výtah
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Komplex grafických učeben

G1 Grafická učebna s 15 velkými stoly 50 50,4

G2 Grafická učebna s 8 velkými stoly a 15 PC 50 48,4
G3 Grafická učebna s 8 velkými stoly a 15 PC 50 48,4
G4 Grafická učebna s 8 velkými stoly a 15 PC 50 49,3
sklad G1 Sklad materiálu pro grafickou výuku a výstavních klipů 20 21,7
sklad G2 Depozitář grafických prací 12 13,6

Komplex výtvarných učeben

K1 Kreslírna multifunkční se stojany i stoly (20 ks) 85 109,9

K2 Kreslírna multifunkční se stojany i stoly 85 97,0
K3 Kreslírna multifunkční se stojany i stoly 85 71,6
sklad výtv Sklad materiálu a pomůcek pro kreslírny 25 18,4
MOD 1 Modelářský ateliér se stoly 70 65,4
3D Učebna 3D modelování 43,4
MOD 2 Modelovna pro modelování v "hlíně" 60 69,5
sklad mod1 Místnost pro formování a uložení mokrých rozpracovaných objektů 23 13,4
sklad mod2 Sklad materiálu a pomůcek pro modelování a hotových výrobků 23

Venkovní ateliér 23

Komplex odborných učeben fotografů

F1 Fotografický ateliér 72 75,5
F2 Fotografický ateliér 72 81,4
F3 Fotografický ateliér s počítači 72 60,5
fotokom Fotokomora 15 14,3
fotokom Fotokomora 15 14,3
sklad fot Sklad materiálu a pomůcek pro fotografy 7 6,9

Komplex odborných učeben oděvního designu

KD Krejčovská šicí a střihačská dílna 300 260,9
sklad oděv1 Sklad látek 25 26,3
sklad oděv1 Sklad hotových výrobků 25 26,1

Provozní úsek B. Školní výuka = uzavřený provoz školy, s možností externího provozu "s doprovodem" (není nutný samostatný 
vchod)
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Komplex odborných učeben keramiků

DEK1 Dílna dekorace 60 72,1

SA1 Sádrovna 80 129,8
VYTV1 Dílna vytváření 70 94,2

Hrnč.díl. Hrnčířská dílna pro vytváření z volné ruky 60 43,3

Dílna d.č. Dílna poloprovozu pro školní zakázky 20 22,3
GLAZ Glazovna s elektrickou pecí pro keramiku 40 27,4
PŘÍPR Přípravna hmot 85 74,3

BRUS Brusírna 30 27,4

pece 1 Prostor pro 3 vypalovací pece a manipulaci s výrobky 60 42,6
pece 2 Prostor pro 2 elektrické pece na přežah porcelánu a manipulaci s výrobky 110 45,2

pece 3 Prostor pro plynovou pec na výpal porcelánu s manipulač. prostory 65 45,5

sklad ker1 Sklad materiálu a barev 20 23,1

sklad ker2 Sklad bílého zboží 25 17,6
sklad ker3 Sklad dekorovaného zboží 30 22,9
sklad ker4 Depozitář žákovských prací dekorace 100 39,8
sklad ker5 Sklad materiálu (sádra a pomocné materiály) 25 23,1
sklad ker6 Sklad forem a rozmnožovacích zařízení 25 21,5
sklad ker7 Příruční sklad forem u dílny vytváření 20
sklad ker8 Sklad materiálu u dílny vytváření 10
sklad ker9 Sklad výrobků u dílny vytváření 15 9,4
šablon Šablonárna 20 21,5

Převlékárny žáků
Převlékárny pedagogů

Komplex odborných učeben sklářů

Sklářská dílna - ateliér 45 47,6
Brusičská dílna 200 156,3
Rytecká dílna 75 77,3
Pracoviště lepení skla 7 6,4
Učebna pro skláře 30 28,5

sklad skl1 Sklad brusiva 35 25,5
sklad skl2 Sklad skla 35 7,2

11,8
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Tělovýchovný komplex

TV Tělocvična 576 573,5

Samostatný vstupní prostor z venku 44,6
POS Posilovna 180 164,2
NÁŘ Nářaďovna 60 37,2
HŘIŠTĚ Venkovní hřiště 420 577,8
skladTV Sklad na pomůcky tělovýchovného komplexu 25 10,5

Šatny se sprchami a WC 70,1

Recepce

Recepce veřejné části
WC pro veřejnost

Výdejna jídel

Výdejna jídel 52,6
Jídelna, kapacita 80 153,3
Zázemí výdejny jídel 22,4
Zázemí personálu výdejny jídel a kavárny 11,1

Kavárna

Prostor výdeje
Prostor pro sezení/stání uvnitř
Venkovní posezení
Přípravna jídel
Sklad

Školní knihovna

Knihovna 90 129,6
Sklad knihovny
Kancelář 17,9

Aula 

Aula 100 164,9
Samostatný vstupní prostor
Předsálí
Zázemí pro akce 11,9
Místnost / kancelář pro externí přednášející, apod.
Technická místnost pro obsluhu
Místnost pro tlumočníky
Sklad 34
Přípravna jídel
Úklidová místnost
WC

Výstavní síň historických sbírek porcelánu

Výstavní síň historických sbírek porcelánu 100 142,3
Depozit historických sbírek 32 18,8
Kancelář 39,5

Výstavní síň pro aktuální výstavy

Galerie pro aktuální výstavy 150 102,7
Sklad 39,8

Další prostory, plochy a zařízení

Byt školníka 90,6

Školní zahrada

Kryté parkování pro jízdní kola

Parkování (auta, motocykly)

Nástupní venkovní (shormažďovací) polouzavřený prostor

Oplocení celého areálu

Provozní úsek C: Prostory užívané školou, s možností kontrolovaného vstupu veřejnosti (možnost samostatného vchodu, např. 
přes recepci)
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POS Posilovna 180 164,2
NÁŘ Nářaďovna 60 37,2
HŘIŠTĚ Venkovní hřiště 420 577,8
skladTV Sklad na pomůcky tělovýchovného komplexu 25 10,5

Šatny se sprchami a WC 70,1

Recepce

Recepce veřejné části
WC pro veřejnost

Výdejna jídel

Výdejna jídel 52,6
Jídelna, kapacita 80 153,3
Zázemí výdejny jídel 22,4
Zázemí personálu výdejny jídel a kavárny 11,1

Kavárna

Prostor výdeje
Prostor pro sezení/stání uvnitř
Venkovní posezení
Přípravna jídel
Sklad

Školní knihovna

Knihovna 90 129,6
Sklad knihovny
Kancelář 17,9

Aula 

Aula 100 164,9
Samostatný vstupní prostor
Předsálí
Zázemí pro akce 11,9
Místnost / kancelář pro externí přednášející, apod.
Technická místnost pro obsluhu
Místnost pro tlumočníky
Sklad 34
Přípravna jídel
Úklidová místnost
WC

Výstavní síň historických sbírek porcelánu

Výstavní síň historických sbírek porcelánu 100 142,3
Depozit historických sbírek 32 18,8
Kancelář 39,5

Výstavní síň pro aktuální výstavy

Galerie pro aktuální výstavy 150 102,7
Sklad 39,8

Další prostory, plochy a zařízení

Byt školníka 90,6

Školní zahrada

Kryté parkování pro jízdní kola

Parkování (auta, motocykly)

Nástupní venkovní (shormažďovací) polouzavřený prostor

Oplocení celého areálu

Provozní úsek C: Prostory užívané školou, s možností kontrolovaného vstupu veřejnosti (možnost samostatného vchodu, např. 
přes recepci)


