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NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

STAIR TOWER IS COMPLETED
The first milestone in the reconstruction
of the NOE school is behind us.

THE FIRST STAGE IS OVER

SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ
JE DOKONČENA
První milník rekonstrukce
školy NOE je za námi

PRVNÍ ETAPA JE ZA NÁMI
Vážení přátelé školy NOE,
je mi ctí vás informovat, že první etapa našeho „příběhu rekonstrukce“ areálu
školy NOE je za námi, dorazili jsme do cíle. Schodišťová věž s výtahem je realitou. Od druhé poloviny května 2022 už plní svůj účel. Sen se stal realitou.
Za to patří dík především našemu Bohu, Hospodinu, v něhož doufáme a jenž
tomuto projektu neobyčejně žehná. Velký dík patří rovněž všem vám, kterým
leží na srdci dobro a prospěch školy NOE a jako důkaz toho jste otevřeli své
peněženky a významně tím podpořili realizaci tohoto díla.
Náš příběh pokračuje, na podzim zprovozníme novou školní jídelnu a nové
prostory mateřské školy. Před námi je nástavba 4. patra na hlavní budově
školy, rekonstrukce tělocvičny a další.
Velmi stojíme o zapojení rodičů žáků školy NOE do realizace našich plánů,
účast na společném díle stmeluje a dává vznik novým přátelstvím. Staňte se
součástí tohoto příběhu!
Ing. Petr Kotas
vedoucí týmu projektu BUILD NOAH

STAIR TOWER IS COMPLETED
Dear friends of NOE school,
I am honored to inform you that the first stage of our
„story of reconstruction“ of the NOE school campus is
over, we have reached our target. A stair tower with
an elevator is a reality. Since the second half of May
2022, it has served its purpose. The dream has become a reality.
Thanks are especially due to our God, the Lord, in
whom we hope and who blesses this project extraordinarily. Many thanks also go to all of you who care
about the good and well-being of the NOE school, and
as proof of this you have opened your wallets and
thus significantly supported the realization of this
work.
Our story continues, in the autumn we will open a new
school canteen and new kindergarten premises.
In front of us is the extension of the 4th floor of the
main school building, the reconstruction of the gym
and more.
We are very concerned about the involvement of parents of NOE school pupils in the implementation
of our plans, participation in the joint work unites and
gives rise to new friendships. Be a part of this story!
Ing. Petr Kotas
team leader of the BUILD NOAH project
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ÚVODNÍ KROK
K DALŠÍMU
ROZVOJI ŠKOLY
Vážení a milí přátelé,
dokončení schodišťové věže je prvním krokem k dalšímu rozvoji školy.

- zkrátí a usnadní pohyb po budově
- umožní dětem jít přímo na dvůr a na hřiště
- zvýší požární bezpečnost
Schodišťová věž je velice zajímavě řešena. Jako každá kvalitní architektura
pozvedá duši člověka, navozuje libé pocity a vede k větší zodpovědnosti za
svoje okolí.
Nyní nás čeká dokončit přesun školky a jídelny. Zároveň potřebujeme
dofinancovat naše závazky spojené s rekonstrukcí.
Mgr. Lenka Macháčková
ředitelka školy NOE
a členka týmu projektu BUILD NOAH

INITIAL STEP FOR FURTHER
SCHOOL DEVELOPMENT
Dear friends,
the completion of the stair tower is the first step towards the further development of the school.
The stair tower:
- shortens and facilitates movement
around the building
- allows children to go directly
to the yard and playground
- increases fire safety
The stair tower is very interesting. Like any quality
architecture, it elevates the human soul, evokes pleasurable feelings and leads to greater responsibility for
one‘s surroundings.
Now we are waiting for the relocation of the kindergarten and canteen. At the same time, we need to
co-finance our reconstruction commitments.
Mgr. Lenka Macháčková
Director of the NOAH school
and member of the BUILD NOAH project team
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SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ

CENTRÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ
PRVEK BUDOVY ŠKOLY

Schodišťová věž je prvním ze stavebních zásahů vedoucích k naplnění koncepce školního areálu na Zborovském náměstí, ve kterém sídlí pardubická
Křesťanská ZŠ a MŠ Noe. V současnosti bude věž plnit funkci hlavní vertikální komunikace školy, propojení školy se dvorem a hřištěm a zároveň jde
o požární únikovou cestu pro evakuaci. Do budoucna, až bude přistavěna
vstupní hala a nový blok šaten, se bude věží do školy i vstupovat. Věž nyní
přesahuje stávající budovu o jedno podlaží a je tak připravena pro napojení
zamýšlené nástavby čtvrtého podlaží školy s odbornými učebnami. Od začátku jsme si kladli otázku, jak udělat hlavní školní schodiště, které bude
zapamatovatelné, reprezentativní, velkorysé a zároveň splní požadavky
dané přísnými požárně – bezpečnostními normami, požadavky na bezbariérové řešení i na minimalizaci investičních nákladů.
Vzhledem k tomu, že investor je nezisková organizace, museli jsme původní
představu z architektonické studie a výběrového řízení na dodavatele před
realizací upravit tak, abychom snížili investici o téměř 20%. To bylo v mnoha
ohledech rozhodující pro výsledný standard stavby.

STAIR TOWER
CENTRAL COMMUNICATION ELEMENT
OF THE SCHOOL BUILDING
The staircase tower is the first of the several interventions planned in a new concept for the campus
on Zborovské Square in Pardubice, the site of the
Christian Elementary School and Preschool Noah.
At present the tower serves as the main vertical communication, it connects the school and the yard and it
is also a fire escape in case of evacuation. In the future, when a new entrance hall and locker area is
added, the tower will also serve as the school’s main
entrance. The tower is one floor taller than the existing school building because a fourth story will be
added to the school in the future for specialized classrooms and labs. Our question from the start was how
to design the school’s main staircase in a way which
would make it representative, generous and easy to
remember while at the same time conform to all the
strict regulations of fire safety norms, wheelchair access and the necessity to keep down the costs.
Because the commissioner is a nonprofit organization
it was necessary to cut down investment costs by almost 20% from the state of the first project and tendering, and this had significant impact on the final
standards of the building.
The interior of the staircase tower is a collage of materials exposing structural elements, the bricks and
concrete in their ordinary roughness, not in the finished appearance of an interior. Complementing the
collage are the precise plasterboard cases of windows
and doors and metal elements. Red ceramic bricks are
next to the exposed concrete construction of stairs,
ceilings, bond beams and lintels, plasterboard painted light blue and epoxy coated grey floors, all accentuated by a white line running through places which
will get soiled most easily and where the paint will be
easily renewed. Railing, windows and doors are dark.
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K interiéru schodišťové věže jsme rozhodli přistoupit jako k materiálové
koláži, která přiznává konstrukční řešení — zdiva a betonových konstrukcí
v jejich běžné stavební “ne – interiérové” hrubosti. S interiérovou přesností
koláž doplňují sádrokartonové obklady ostění oken a dveří i zámečnické
prvky. Potkávají se tu červené keramické cihly, přiznané betonové prvky
schodišťových ramen, stropů, věnců a nadpraží oken, sádrokartony natírané
světle modře, šedé podlahy opatřené epoxidovým nátěrem — vše doplněné
probíhající bílou linkou v místech, která se budou nejvíce špinit a kde je
možné nátěr pravidelně obnovovat. Tmavé jsou pak vložené zábradelní
trubky, okna a dveře. Snažili jsme se vytvořit nesterilní, hravě komponovaný prostor, který bude působit přátelsky, aniž by byl ozdoben dětskou tvorbou. Pro tu je místo v jiných částech školy — věž musí být striktně prostá jakýchkoliv hořlavých prvků a úprav stěžujících jak orientaci unikajících, tak
zasahujících hasičů.
Prostor schodiště je prosvětlen velkorysými severními okny, směrem k jihu
z mezipodest jsou pak dvojice menších čtvercových oken, které jsou odděleny probíhajícím betonovým věncem. Menší formáty jsou zvoleny z důvodu
eliminace přehřívání interiéru věže. Věž je vizuálně propojena se školní
chodbou v prvním podlaží skrze interiérová okna. Ze školní chodby je tak
výhled přímo na vstupní podestu.
Provádění hrubých stavebních konstrukcí tak, aby mohli být v interiéru přiznány — zejména kombinace keramického zdiva, které pro pohledové zdění
není primárně určeno a betonových konstrukcí — vyžadovalo trpělivost, opatrnost a profesionálnost všech, kteří se stavby účastnili.
Všem, kteří se za firmu Chládek & Tintěra, a.s. pohybovali na stavbě i jejím
dodavatelům patří velké díky i uznání — bez nich by se nepodařilo stavbu
do takovéto podoby dotáhnout.

Our goal was to design a playful friendly space which
will not feel sterile even if it is not decorated by children’s artwork. There are other places where the students’ artwork is displayed; the staircase tower must
be free of all inflammatory elements and of anything
that might hinder orientation of evacuees and firemen
in case of fire.
The staircase is well lit by large northern windows.
There are pairs of smaller square windows facing
south at the landings, separated by the concrete bond
beams. These are smaller to minimize overheating.
Interior windows connect the tower visually to the corridor on the ground floor so that the entrance landing
is visible from the corridor.
Making the structural elements ultimately visible in
the interior (and particularly the combination of ceramic bricks, which are normally not intended to be
exposed, and concrete constructions) called for patience, care and a high level of professional quality
from all involved.
Thanks and respect are due to all who were involved
in the construction; without the hard work of the contractor, Chladek & Tintera, and their suppliers the
building would not turn out the way it did.
Architects

Architekti
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Půdorysná situace schodišťové věže v rámci areálu školy NOE
Floor plan of the stair towerwithin the NOE school campus

6

|

6/2022

|

BUILD NOAH

Foto exteriéru a interiéru schodišťové věže
Photo of the exterior and interior of the stair tower
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Naše poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli.
Zvláště pak těmto lidem a společnostem:
architektonické řešení:
			
			
stavební řešení (HIP):
projekt vytápění:
projekt elektro:		
projekt PBŘ:		
statika:			
			
slaboproudé systémy:
			
stavba:
generální dodavatel:
hlavní stavbyvedoucí:
betonové konstrukce:
sádrokartony:		
zámečnické prvky:
podlahy:		
fotografie:		

MgA. Jan Světlík
Ing. arch. Vojtěch Šedý
Ing. arch. Filip Šefl
Ing. Luboš Laksar
Ing. Libor Sauer
Ing. Daniel Hajzler
Ing. Jan Trafina
Ing. Pavel Doležal
Ing. Jitka Jiravová
TECONT s.r.o., Ing. Miloš Hort
Petra Kvapilová
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Štorek
TAKO, spol. s r.o.
UNI-GIPS, spol. s r.o.
Zámečnictví a kovovýroba Vojtaš
TECHFLOOR s.r.o.
Kristýna Císařová

Our thanks go to everyone who participated in the project.
Especially to these people and companies:
Architects:		
MgA. Jan Světlík
		
Dipl. Ing. arch. Vojtěch Šedý
		
Dipl. Ing. arch. Filip Šefl
Civil Engineer:
Dipl. Ing. Luboš Laksar
Heating Project:
Dipl. Ing. Libor Sauer
Electrical Project:
Dipl. Ing. Daniel Hajzler
Fire safety Project: Dipl. Ing. Jan Trafina
Structural Engineer: Dipl. Ing. Pavel Doležal
		
Dipl. Ing. Jitka Jiravová
ELV Systems Project: TECONT s.r.o.,
		
Dipl. Ing. Miloš Hort
		
Petra Kvapilová
Construction:
General Contractor: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Construction Manager: Dipl. Ing. Martin Štorek
Concrete structures: TAKO, spol. s r.o.
Plasterboard:
UNI-GIPS, spol. s r.o.
Metal works:
Zámečnictví a kovovýroba Vojtaš
Floors:		
TECHFLOOR s.r.o.
Photos		
Kristýna Císařová

Pro více informací o projektu Build Noah
načtěte QR kód a navštivte
naše webové stránky.
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