NÁVRHY A REALIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY v 80 –
tých letech v HUSINCI a JŮ+HELE v KNĚŽEVSI u
Rakovníka
Anotace tehdy velmi častých prací architektů přes AS / architektonickou službu ve Voršilské ulici
v Praze 1, na velmi, tehdy, četných projektech mateřských škol po celé tehdejší ČSSR.
Mimo vlastní zaměstnání, u mě tehdy ve VPÚ Praha, mohli naši architekti soukromě pracovat přes
Arch. službu nebo, zejména interiéry, přes ČFVU. Zakázky jsme si sháněli sami a naše práce byla jen
posuzována architektonickou komisí a dohodnutý honorář nám byl vyplácen po zdanění právě přes
A.S. a ČFVU. První mateřskou školku jsme navrhli jako pavilonovou do Husince, kde jsme tehdy
pracovali na Krejzově galerii za rodným domem Mistra Jana Husa. Ta se, právě tak jako galerie, ale
nerealizovala. Nicméně námi zvolený pavilónový princip jsme asi v polovině 80-tých let min. stol.
použili na Rakovnicku, kde otec mojí první paní pan primář MUDr. Jaromír Sudek vedl v Rakovníku

tamější chirurgii. Tam se také narodili dva z našich 3 synů, dnes už také architektů. Pro Kněževes
(chmelové brigády 60-tých let) jsme tehdy použili, spolu s mým kamarádem architektem Petrem
Vodrážkou z FA ČVUT, systém tří pavilónových tříd + tělocvičnu a jídelnu. Každá třída je samostatnou
hmotou, pavilónem, bez stropu s otevřeným vnitřním prostorem pod pultové zastřešení pavilónu.
Každá třída má tedy samostatný trojúhelníkový průřez a je vzdušná s volným prostorem pod pultovou
střechou. Stavba stojí na ul. Jižní městysu Kněževes
Když jsme hledali výtvarníky pro spolupráci zejména na vnitřních prostorách školky, velmi důležité
bylo naše setkání se sochařem panem Karlem Neprašem (pozdějším profesorem na AVU v Praze) a
jeho kolegou grafikem Stanislavem Holým autorem známých postaviček Studia Kamarád ČST z r.
1980, „Jů a Hele“. Tito skvělí výtvarníci nám přislíbili spolupráci a naše školka v Kněževsi se dodnes, i
po její celkové rekonstrukci z let 2008-10, může pyšnit jejich dílky pro děti, malovaných dřevěných
panelů, plastik pro interiér i exteriér apod.
V Třeboni v květnu 2019

Ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček
STUDIO A.J.T PRAHA s.r.o.
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