
 

 

 

 

Svitavy, 25. dubna 2018 

 

Rekonstrukce jídelny základní školy Felberova 

V letošním roce se začíná pracovat na projektu rekonstrukce a modernizace jídelny školy 

Felberova. Důvodem je v první řadě špatný technický stav jídelny, ale také nutnost rozšířit její 

kapacitu. V současné době probíhá práce na projektu. Rekonstrukce by měla být započata v příštím 

roce tak, aby byla hotová do konce září 2019. Jídelna v současné době zajišťuje cca 437 jídel denně. 

V dalších letech jsme připraveni i na nárůst počtu strávníků, který reaguje na demografické trendy.  

Rekonstrukcí školní jídelny Felberova, která je ve špatném technickém stavu, dojde k vytvoření 

moderního stravovacího provozu, odpovídajícího současným standardům. Při rekonstrukci se 

počítá se zásadní modernizací a ekologizací, což povede k výrazným úsporám.  

Budovy a objekty základní školy na ulici Felberova byly postaveny v osmdesátých letech minulého 

století jako součást „socialistického“ panelákového sídliště s cca tisíci byty na relativně malém 

prostoru. Době vzniku odpovídá prostorové i materiálově technické provedení budov školy. V 

průběhu let prošla škola různými etapami modernizace, především z pohledu úspor energií (zateplení 

pláště, výměna otvorových prvků, vybavení učeben), ale vnitřní stavební a inženýrské konstrukce 

zůstávají původní, zastaralé a značně opotřebené. To se týká i objektu stravovacího zázemí, tedy 

kuchyně, jídelny, skladů a shromažďovacích a komunikačních prostor strávníků. Vnitřní vybavení a 

mobiliář nevyjímaje.  

Jídelna tedy projde následujícími úpravami:  

Stavební úpravy, zejména celková výměna podlah v jídelně a kuchyni.  

Nová vzduchotechnika (Stávající naprosto nevyhovuje hygienickým podmínkám a současným 

normám).  

Dovybavení stroji a gastro zařízeními kuchyně s modernizací jídelního výdejního místa.  

Související nové inženýrské sítě v interiéru objektu – osvětlení, elektroinstalace, rozvody tepla 

včetně rekuperace, úpravy rozvodů plynu, odkanalizování doplněné o účinné lapače olejů a tuků.  

Mobiliář jídelny – stoly, židle odkládací plochy. 

Počítáme s celkovými náklady 16 050 000,-  Kč (včetně DPH), výše dotace činí 70 %, tj. 11 235 000,-  

Kč, na rekonstrukci budou použity finance z vlastních zdrojů ve výši 4 815 000,-  Kč.  

Jiří Škrabal, Lucie Macášková 

 


