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Předmětem návrhu je rekonstrukce souboru staveb vodárenské věže včetně celého areálu.

Komplex budov vodárenské věže obsahuje 3 funkční celky: 

1. Vodárenskou věž s klubovnami a společenskými prostory zájmových spolků se vstupem od Korunovační ulice

2. Budovu Domu dětí a mládeže se vstupem z ulice Na Výšinách

3. Budovu mateřské školy se vstupem z ulice Na Výšinách
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Areál letenské vodárny sestává 
kromě budovy samotné 
vodárenské věže z objektu Domu 
dětí a mládeže a mateřské školy. 
Objekty jsou provozně oddělené, 
v případě potřeby lze využít 
průchody mezi nimi.

Hlavní náplní věže jsou klubovny 
a knihovna zájmových kroužků 
pro mládež a veliká polyfunkční 
společenská místnost v bývalém 
prostoru vodní nádrže s možností 
variabilního uspořádání pro 
rozličné typy událostí.

Dům dětí a mládeže je komunitním 
centrem poskytujícím útočiště 

mimoškolním aktivitám dětí a 
mládeže. Kromě sportovních 
aktivit se zde mohou odehrávat 
výstavy, přednášky, projekce a 
drobné divadelní pořady.

Mateřská škola, jejíž zahrada je 
rozšířena i na střešní terasy domu 
dětí a mládeže, nabízí velkorysé 
prostory pro různorodé aktivity.

Věž bude slavnostně osvětlena 
v několika okruzích. První je z 
úrovně nádvoří zemními svítidly. 
Druhý počítá s osvětlením ochozu 
věže a třetí s osvětlením ciferníku 
a prvků střechy.

AREÁL VODÁRENSKÉ VĚŽE
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VODÁRENSKÁ VĚŽ

Do prostoru kluboven v prvním 
nadzemním podlaží je navržena 
podlaha z černého broušeného 
teraca. Do podlahy je vložena 
tepelná izolace a izolace proti 
zemní vlhkosti a pronikání zemního 
plynu radonu do interiéru. Kolem 
dokola je v podlaze navržen žlábek 
(nika).

Vytápění prostoru je zajištěno 
článkovými tělesy Kalor. V interiéru 
vložených servisních boxů jsou 
navrženy otopné žebříky.

Historické tabulkové ocelové 
okno bude restaurátorsky 
opraveno a očištěno (nátěr barva 
antracit). Okno bude směrem do 
interiéru doplněno ještě jedním 
křídlem z ocelových l profilů 

a izolačním dvojsklem.
Nová francouzská okna 

a vstupní boční hliníkové dveře 
budou mít rámy zaomítané do 
ostění.

Hlavní vstupní dveře budou 
repasovány a opatřeny fládrem.

Vnitřní dveře budou nahrazeny 
replikami s fládrovaným povrchem.

Instalace budou zapraveny 
pod omítku s výjimkou odpadní 
stoupačky, která bude lokálně 
provedena z litiny. Při zapravování 
instalací musí být provedeno 
šetrné strojní drážkování bez 
sekání.

Hygienické zázemí a kuchyňka 
jsou umístěny do vloženého 
objektu se stěnami a stropem 

z ocelových profilů (50/50 mm). 
Vnější stěna je z mořené MDF 
desky (barva antracit), vnitřní 
stěna je pak navržena ze 
sádrokartonu do vlhkého provozu. 
Vnitřní povrchy jsou natřeny 
voděodolným nátěrem. Krémový 
odstín bude odpovídat zařizovacím 
předmětům (odstín Pergamon). 
Dveře jsou navrženy zakázkově 
na míru ze stejného materiálu. 
Zařizovací předměty vnitřku jsou 
navrženy Jika (barva Pergamon). 
Sprchová růžice je navržena 
pevná (baterie jsou navrženy 
v úpravě chrom, typ Tower - tech 
Novaservis). Kuchyňský dřez je 
navržen nerezový se zapuštěným 
okrajem (pracovní deska je 
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laminovaná (barva antracit). 
Odvětrání boxů je zajištěno 
ventilátory do páteřního rozvodu.

Sociální zařízení v historickém 
prostoru s klenbou je osazeno 
keramickými zařizovacími 
předměty v bílé barvě.

Hlavní osvětlení prostorů je 
navrženo lampami s bodovými 
reflektory na ocelovém otočném 
rameni. Světelné zdroje je možné 
natočit podle potřeby na strop 
nebo na podlahu. Lokální osvětlení 
je navrženo stolními lampami. 
Vestavěné objekty servisních boxů 
jsou z exteriéru osazeny zářivkami 
pro nepřímé osvětlení. Uvnitř pak 
zářivkami s krytím IP65.

PODESTY

Podesta v přízemí (podlaha u 
hlavního vstupu) má dochovanou 
historickou dlažbu. Dlažba 
bude vyčištěna a vyspravena 
restaurátorem. Poslední podesta 
u vřetenového schodiště má 
rovněž historickou dlažbu, kterou 
požadujeme opravit a případně 
doplnit restaurátorem.

Z ostatních pískovcových 
podest hlavního schodiště bude 
restaurátorem šetrně odstraněna 
vyrovnávací podkladní mazanina. 
V případě, že se najdou stopy po 
vydláždění podest, budou podesty 
doplněny replikou dlažby v přízemí.

HLAVNÍ SCHODIŠTĚ

Pískovcové schodiště bude 
opraveno a zrestaurováno. 
Cementové vysprávky a 
vyrovnávací beton musí být šetrně 
odstraněny. Chybějící a poničené 
části budou restaurátorsky 
doplněny. Litinové sloupky 
zábradlí  budou uloženy do 
depozitáře a budou vyrobeny 
repliky sloupku tak, aby výška 
odpovídala současným předpisům 
bezpečnosti provozu. Dřevěné 
madlo s kovovým podložením bude 
sejmuto a nasazeno a repasováno 
restaurátorem na nové litinové 
sloupky.

1. NP – klubovna
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Do prostoru kluboven ve druhém 
a třetím nadzemním podlaží 
je navržena fošnová smrková 
podlaha (tl. fošen min 40 mm, 
barva tmavě hnědá, úprava 
olejem). Skladba podlahy je: 
klenba, násyp, betonová deska, 
kročejová izolace, polštáře, 
fošny. Vodorovné vedení instalací 
bude uloženo do násypu (pokud 
bude násyp kontaminovaný je 
nutné ho plně nahradit).

Vytápění prostoru je 
článkovými tělesy Kalor. 
V interiéru vložených servisních 
boxů jsou navrženy otopné 
žebříky.

Stávající okna jsou podle 
stavu repasována nebo 
nahrazena replikami. Kování je 
původní mosazné.

Vnitřní dveře budou nahrazeny 
replikami s fládrovaným 
povrchem.

Vedlejší dveře jsou nové, plné 
z AL profilů a desek.

Instalace budou zapraveny 
pod omítku. Při zapravování 
instalací musí být provedeno 
šetrné strojní drážkování bez 
sekání.

Hygienické zázemí a kuchyňka 
jsou umístěny do vloženého 
objektu se stěnami a stropem 
z ocelových profilů (50x50). 
Vnější stěna je z mořené 
MDF desky (barva antracit), 
vnitřní stěna je pak navržena 
ze sádrokartonu do vlhkého 
provozu. Vnitřní povrchy jsou 
natřeny voděodolným nátěrem 
(typ Herbol - Methacryl Siegel). 

Krémový odstín bude odpovídat 
zařizovacím předmětům 
(odstín Pergamon). Podlaha 
je z kolorované stěrky (barva 
Petrgamon). Dveře jsou navrženy 
zakázkově na míru ze stejného 
materiálu. Zařizovací předměty 
vnitřku jsou navrženy Jika 
(barva Pergamon). Sprchová 
růžice je navržena pevná (baterie 
jsou navrženy v úpravě chrom, 
typ Tower - tech Novaservis). 
Odvětrání boxů je ventilátory 
do páteřního rozvodu. Ohřev 
teplé vody je lokální elektrickým 
boilerem.

Sociální zařízení v historickém 
prostoru s klenbou je osazeno 
keramickými zařizovacími 
předměty v bílé barvě.

Kuchyňský dřez je navržen 

PROSTORY KLUBOVEN VE 2. A 3. NP
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nerezový se zapuštěným okrajem 
(pracovní deska je laminovaná 
(barva antracit). Osvětlení 
pracovní desky je LED lištou.

Vestavěné boxy nábytku jsou 
navrženy z mořených MDF sesek 
tl. 20 mm (barva antracit).

Hlavní osvětlení prostorů je 
navrženo lampami s bodovými 
reflektory na ocelovém otočném 
rameni. Světelné zdroje je 
možné natočit podle potřeby na 
strop nebo na podlahu. Lokální 
osvětlení je navrženo stolními 
lampami. Vestavěné objekty 
servisních boxů jsou z exteriéru 
osazeny zářivkami pro nepřímé 
osvětlení. Uvnitř pak zářivkami 
s krytím IP65.

2. – 3. NP – klubovna
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Do prostoru kluboven ve čtvrtém 
nadzemním podlaží je navržena 
fošnová smrková podlaha (tl. 
fošen minimálně 40 mm, barva 
tmavě hnědá, povrchová úprava 
olejem). Skladba podlahy je: 
klenba, násyp, betonová deska, 
kročejová izolace, polštáře, 
fošny. Vodorovné vedení instalací 
bude uloženo do násypu (pokud 
bude násyp kontaminovaný je 
nutné ho plně nahradit).

Vytápění prostoru je 
článkovými tělesy Kalor. V 
interiéru vložených servisních 
boxů jsou navrženy otopné 
žebříky.

Stávající okna jsou podle 
stavu repasována nebo 
nahrazena replikami. Kování je 
původní mosazné. 

Vnitřní dveře budou nahrazeny 
replikami s fládrovaným 
povrchem.

Instalace budou zapraveny 
pod omítku. Při zapravování 
instalací musí být provedeno 
šetrné strojní drážkování bez 
sekání.

Hygienické zázemí a kuchyňka 
jsou umístěny do vloženého 
objektu se stěnami a stropem z 
ocelových profilů (50x50). Vnější 
stěna je z mořené MDF desky 
(barva antracit), vnitřní stěna je 
pak navržena ze sádrokartonu do 
vlhkého provozu. Vnitřní povrchy 
jsou natřeny voděodolným 
nátěrem. Krémový odstín 
bude odpovídat zařizovacím 
předmětům (odstín Pergamon). 
Podlaha je z kolorované stěrky 

(barva Petrgamon). Dveře jsou 
navrženy zakázkově na míru ze 
stejného materiálu. Zařizovací 
předměty vnitřku jsou navrženy 
Jika (barva Pergamon). Sprchová 
růžice je navržena pevná (baterie 
jsou navrženy v úpravě chrom, 
typ Tower - tech  Novaservis). 
Odvětrání boxů je ventilátory 
do páteřního rozvodu. Ohřev 
teplé vody je lokální elektrickým 
boilerem.

Sociální zařízení v historickém 
prostoru s klenbou je osazeno 
keramickými zařizovacími 
předměty v bílé barvě.

Kuchyňský dřez je navržen 
nerezový se zapuštěným okrajem 
(pracovní deska je laminovaná 
(barva antracit). Osvětlení 
pracovní desky je LED lištou.

SPOLEČENSKÉ PROSTORY A ČAJOVNA VE 4. NP
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Vestavěné boxy nábytku jsou 
navrženy z mořených MDF sesek 
tl. 20mm (barva antracit).

 Hlavní osvětlení prostorů je 
navrženo lampami s bodovými 
reflektory na ocelovém otočném 
rameni. Světelné zdroje je 
možné natočit podle potřeby na 
strop nebo na podlahu. Lokální 
osvětlení je navrženo stolními 
lampami. Vestavěné objekty 
servisních boxů jsou z exteriéru 
osazeny zářivkami pro nepřímé 
osvětlení. Uvnitř pak zářivkami s 
krytím IP65.

Prostory čajovny jsou 
doplněny knihovnou s vysokými 
regály, které jsou osvětleny se 
shory zářivkami.

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

Ze schodišťového prostoru 
hlavního schodiště budou 
odstraněny původní 
elektroinstalace včetně 
koncových prvků. Dobová svítidla 
budou uložena do depozitáře. 
Po odstranění zbytků vrstev 
výmaleb bude opravena omítka a 
prostor bude opatřen vápenným 
nátěrem v barvě fasády. Pod 
schodištěm je umístěn článkový 
radiátor (barva slonová kost) 
Kalor.

Dveřní otvory budou 
velikostně upraveny podle 
původního historického stavu a 
budou do nich umístěny repliky 
kazetových dveří včetně kopií 
mosazných klik a dveřního 
kování. Dveře budou fládrovány. 

Interiérová historická okna do 
schodišťového prostoru budou 
repasována včetně stávajícího 
mosazného kování.

Osvětlení schodišťového 
prostoru je zajištěno novým 
zábradlím po vnějším obvodu. Do 
madla z ocelového profilu bude 
instalován LED pásek.  madlo 
bude opatřeno antracitovým 
nátěrem. 

Osvětlení schodišťového 
prostoru je doplněno zářivkovými 
zdroji se zálohou pro nouzové 
osvětlení.

4. NP – klubovna
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Omítky budou lokálně vyspraveny 
a očištěny. V případě potřeby 
opatřeny vápenným nátěrem typu 
Porokalk v pískovém odstínu.

Nefunkční instalace budou 
odstraněny. Nové instalace 
nebudou do stěn zasekávány, 
ale budou přiznány na povrchu. 
Tomu budou svou kvalitou a 
zpracováním odpovídat detaily 
použitých prvků.

Společenský prostor ve 
horní části věže je napojen 
pomocí vřetenového schodiště. 
Schodiště bude vzhledem ke 
zvýšení úrovně podlahy doplněno 
o dva stupně a zábradlí. Hlavní 
zábradlí se sloupky bude 
doplněno o ochranou nylonovou 
síť. Z důvodu požární bezpečnosti 
je nad schodiště navržen kruhový 

tubus s kovovým pláštěm. 
Původní podlaha bude 

vyrovnána betonovou vrstvou, 
která bude sloužit jako čistá 
podlaha pro praktikábly. 
Praktikáblová podlaha bude 
umožňovat výškovou elevaci 
pomocí stavěcích šroubů.

Praktikáblová podlaha je 
lemována vnějším a vnitřním 
prstencem z ocelových profilů. 
Do prstenců je integrován 
žlab otopných konvektorů a 
osvětlovací lišta z LED pásků. Na 
prstence jsou upevněny tabla se 
spínači a zásuvkami.

Původní trámový strop 
je očištěn a opraven včetně 
záklopových fošen doplněných 
shora tepelnou izolací.

Na trámový strop je upevněna 

kruhová kolejnice závěsu a 
dvojitá elektro – lišta pro bodová 
svítidla.

Hlavní osvětlení prostoru 
zajišťuje osm bodových 
podstropních svítidel.

Závěsný systém je upevněn 
náhlavní trámy a ovládání kladek 
je umístěno na centrální jádro.

Centrální jádro je osazeno 
periskopem pro sledování 
panoramatu města.

Provozní schodiště do 
prostoru krovu bude repasováno 
a opatřeno ochranným nátěrem. 
Prostup schodiště do prostoru 
krovu bude doplněn poklopem.

HLAVNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST V 5. NP
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OCHOZ

Podlaha ochozu musí být 
opravena. Betonová mazanina 
bude lokálně vyspravena a 
dilatace budou nově vyplněny 
pružným tmelem. Chrliče pro 
odvod vody budou opraveny 
těsnícím tmelem. Svítidla 
slavnostního osvětlení nesmí být 
kotvena do zábradlí, ale budou 
osazena na konzolky v podlaze.

VŘETENOVÉ LITINOVÉ 
SCHODIŠTĚ

Litinové schodiště do věže bude 
očištěno a repasováno. Proti 
pádu bude madlo a prostor nad 
ním vybaven nylonovou sítí. 
Provizorní zábradlí na poslední 
podestě bude odstraněno a 
prostor ochráněn proti pádu 
nylonovou sítí. Z důvodu zvýšenÍ 
úrovně podlahy společenského 
prostoru bude doplněno několika 
stupni a zábradlím.
Osvětlení schodiště bude 
provedeno LED páskem a 
bodovým reflektorem.
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EW30 DP3 C

BB´

PG6

PG6

PG6

EI 30 DP3 C

EI 30 DP3 C

PG6

PG6

PG6

PG6

C

4. NP – hlavní společenská místnost
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ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ 
praktikáblová podlaha v jedné 
úrovni, sbalený závěs a vytažené 
kladkové závěsy umožňují volný 
pohyb návštěvníků.

VYVÝŠENÁ SCÉNA
slouží ideálně pro komorní 
přednesy a prezentace, nebo pro 
vystavení solitérního výtvarného 
díla.

ARÉNA – KINO
praktikáblová podlaha umožňuje 
prostor uspořádat pro sezení, 
jedna stěna je využita pro 
zavěšení plátna na kladkové 
soustavě.
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společenská místnost / víceúčelový sál – varianty využití

ARÉNA – KINO
rozdělení prostoru závěsem 
slouží větší variabilitě prostoru 
a umožňuje projekční a světelné 
efekty

ZAVĚŠENÁ VÝSTAVA
možnost zavěšení exponátů nebo 
výstavních panelů na kladkový 
systém vybavený lodními 
navijáky
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Krytina střechy 
bude vyspravena. 
Ciferník hodin 
bude odborně 
vyčištěn.

Fasáda, střecha, výplně 
otvorů budou opraveny a 
restaurovány včetně všech 
uměleckořemeslných prvků. 
Omítky fasády věže se nebudou 
plošně odstraňovat, ale pouze 
lokálně vyspravovat. Stávající 
nátěry se musí omýt a omítky 
doplnit. Poškozené nebo 
chybějící měděné klempířské 
prvky parapetů a říms budou 
doplněny a opraveny. Okna a 
dveře budou restaurátorsky 
repasovány. Část nevratně 
poškozených oken včetně bude 
nahrazena replikou. Kování oken 
a dveří se dochovalo bude opět 
použito. Fasádní nátěr bude 
proveden vápennou technologií 
typu Porokalk. Barevný odstín 
bude odpovídat přírodnímu štuku 
(pískově okrový) a bude upřesněn 
na vzorku.
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řezy   M 1:200 

řez středovým tubusem – periskop

Krov bude opraven včetně doplnění a 
výměny části konstrukcí.

Hodinový stroj bude osazen na ocelovou 
konzolu upevněnou na vnitřní jádro. 
Ochranná skříň hodinového stroje bude 
odstraněna. Servis stroje bude probíhat z 
přistavovaného žebříku a plošiny.

Periskop v jádru tubusu bude novou 
vítanou atrakcí a nabídne rozhledy po 
přilehlých částech Bubenče, Letné a 
Letenské pláně.

Do zrcadla schodiště je umístěna 
skříňka na poštovní schránky s  akváriem 
na písek pro Foucaultovo kyvadlo. kyvadlo 
bude zavěšeno do stropu v nejvyšším 
patře.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

28 – 28 
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Historická budova přístavby 
včetně konstrukcí a detailů 
bude opravena a restaurována. 
Hygienické a technické zázemí je 
do historického objektu vloženo 
formou izolovaného vestavěného 
nábytku. Takto lze v budoucnu 
servisní provozy doplňovat nebo 
redukovat aniž by se zasáhlo do 
historické podstaty památky. 
Fasáda, střecha, výplně otvorů 
budou opraveny a restaurovány 
včetně všech řemeslných prvků.
Fasáda nebude plošně 
zateplována.
U objektů jsou zachovány všechny 
původní vstupy.

FASÁDA
Omítky fasády se nebudou plošně 
odstraňovat, ale pouze lokálně 
vyspravovat. Stávající nátěry 
se musí omýt a omítky doplnit. 
Poškozené nebo chybějící měděné 
klempířské prvky parapetů a říms 
budou doplněny a opraveny. Okna 
a dveře budou vyrobeny nově z 
kovových profilů. Neotvíravé části 
budou provedeny se skrytými 
rámy. V několika případech jsou 
zachovány původní okna a dveře. 
Kování oken a dveří se dochovalo 
bude opět použito. Fasádní 
nátěr bude proveden vápennou 
technologií typu Porokalk. 
Barevný odstín bude odpovídat 

přírodnímu štuku (pískově okrový) 
a bude upřesněn na vzorku.

dílna

hala / herna / výstavní prostor

promítací kabina

velký sál

mateřská 
škola

vestavěná skříň se zázemím pro DDM vestavěná skříň 
se zázemím pro DDM

šatna WC
invalida
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OPLOCENÍ A ŘEŠENÍ 
PŘEDZAHRÁDEK
Původní litinový plot se vstupní 
bránou a brankou a s nákolníky 
bude repasován. Chybějící části 
prvků budou doplněny replikami. 
Zděná podezdívka bude lokálně 
vyspravena a natřena vápenným 
nátěrem v barevném odstínu 
přírodního štuku. Drátěný plot 
předzahrádek bude odstraněn a 
podezdívka opravena a rovněž 
opatřena vápenným nátěrem 
v barvě přírodního štuku. V 
části nástupu na rampu bude 
vybudována kovová branka.

mateřská 
škola

vestavěná skříň 
se zázemím pro DDM
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VELKÝ SÁL

Návrh respektuje původní funkci 
sálu a to je jeho možnost pro 
společenské události, promítání, 
prezentace, přednesy zároveň 
nabízí přilehlé školce a DDM 
variantu prostoru pro sportovní 
využití.
Hlavní změnou sálu je zúžení oken  
přidání dvou dlouhých závěsů 
po celé délce sálu s možností 
úplného zatemnění při promítání 
a změnou podlahy na dřevěnou 
palubkovou.
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HALA / HERNA / GALERIE

Dominantním prvkem tohoto 
prostoru je skříňová stěna, za 
kterou se skrývá celé zázemí 
DDM. 

DÍLNA

Spojovací prostor mezí 
vodárenskou věží a DDM je 
navržen s prosklenou stěnou, 
která je přístupná po rampě z 
hlavního příjezdového prostoru. 
Podlaha dílny je z kletovaného 
betonu, který je odsazen od stěn 
objektu po celém obvodu žlábkem 
50 x 50 mm.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

32 – 32 

GSPublisherEngine 0.0.100.100

H

NÁVRH INTERIÉRU OBJEKTU
Omítky stěn budou lokálně 
opraveny a opatřeny vápenným 
nátěrem v odstínu přírodního 
štuku. Předpokládá se výměna 
podhledu. Provedené omítky 
budou mít měkce sražené hrany 
a stropy budou opatřeny fabiony. 
Podlahy budou celoplošně 
vyměněny včetně podkladních 
vrstev. V chodbách a halách 
je použito přírodní linoleum, v 

koupelnách, wc, technických 
prostorech lité podlahy. V herně 
školy je podlaha z biodesek a ve 
společenském sálu palubková 
podlaha pro sportoviště. 
Servisní a hygienické prostory 
jsou do stavby vloženy formou 
„vestavěného nábytku“ s 
integrovanými technologiemi.
Povrch nábytku je opatřen 
nátěrem tabulovou barvou v 
tmavě zeleném odstínu. Ve 

stejném odstínu jsou provedeny i 
rámy dveří a oken.
Všechny řemeslné detaily nových 
i původních prvků jsou provedeny 
stejně jako na objektu věže.

ZAHRADA
Zahrada mateřské školy je 
zamýšlena jako udržovaný trávník 
se solitérními stromy.
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VELKÝ SÁL

zúžení oken

HERNA

přidané okno pro odvětrání 
prostoru

bezbariérový vstup do 
mateřské školy

hlavní vstup do mateřské 
školy

hlavní vstup do DDM

DÍLNA

WC
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herna

šatna

POCHOZÍ A POBYTOVÁ ZELENÁ STŘECHA
Na ploché střeše přístaveb bude 
vybudována „pobytová zahrada“. Na 
části bude instalována dřevěná paluba 
z modřínového dřeva a část bude 
zatravněna. Zábradlí bude jednoduché 
s ocelovými pozinkovanými sloupky a 
drátěným pletivem. Na sloupky je osazeno 
osvětlení prostoru. Přístup na střechu je 
ze zahrady školky pomocí vřetenového 
ocelového pozinkovaného schodiště. 

ZAHRADA
Zahrada mateřské školy je 
zamýšlena jako udržovaný 
trávník se solitérními 
stromy.
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HERNA

WC

WC

kuchyňka

dělící stěna- šatna, úložné prostory

rozšířený parapet- úložné prostory

skříň na 
dětské 

matrace

sklad pro 
thermovozíky

sprcha WC botník
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ŠATNA A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Nábytkové vestavby šaten a 
sociálního zařízení jsou opatřeny 
tmavě zelenou omyvatelnou 
tabulovou barvou, díky níž chodbu 
oživí kresby dětí. Nadsvětlíky z 
obou stran přivádí denní světlo. 

detail kotvení skla do podhledu detail napojení skla a vestavěné 
skříně

rozkreslení vestavěné skříně
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HERNA

Podélný prostor slouží jako herna, 
pro čas oběda a odpočinku. 
Návrh zvětšuje plochu oken až 
po úroveň sníženého parapetu. 
Rozšířený parapet s integrovaným 
vytápěním slouží jako vyvýšená 
herní plocha přímo u oken do 
zahrady. Podlaha z biodesek 
je díky nízké hodnotě poklesu 
dotykové teploty příjemně 
"teplá". Všechny police a skříně 
jsou opatřeny tmavě zelenou 
omyvatelnou tabulovou barvou.

Umělé osvětlení je zajištěné 
svítidly s kloubovým ramenem, 
poskytujícími variabilitu v přímém 
a nepřímém osvětlení. Strop herny 
je oživen promítáním obrazů 
pomocí projektorů.
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