






V rámci diplomové práce jsme zpracovávali dané území s cílem najít vhodné místo 

pro komplex moderní školy. Dle zadání se jedná o mateřskou školu, základní školu a střední 

školu s potřebným zázemím. 

 

O ÚZEMÍ 

  Území Černé louky je zajímavý fenomén. Ačkoli se nachází v přímé blízkosti centra 

Ostravy, nikdy netvořilo součást města a jeho zástavby. Dříve sloužilo coby trhy se zvířaty, 

jako odkladiště vytěžené zeminy z dolů, nebo jako výstavní plochy. Na pozemku se první 

stálejší budovy objevily v minulém století a sloužily pro výstavní účely. K výstavám slouží 

areál až dodnes.  

  Toto území je chápáno spíše jako koncové a řeka Ostravice představuje bariéru. 

Okolo vody se vine komunikace a řeka je znepřístupněná výškovým předělem a zábradlím. 

Na řešení tohoto území byla vypsána architektonická soutěž v roce 2010. 

      Soutěž o řešení Černé Louky vyhrál nizozemský ateliér Maxwan, který se držel 

myšlenky ponechat střed louky nezastavěný a umístit budovy na prstenci okolo. Celé území 

je pojato jako kulturní louka, využitelné pro kulturní akce pod širým nebem, rekreaci a 

popřípadě i jako záchytné území při záplavách. 

      Komunikace kopírující břeh řeky je v místech louky přerušena a automobilový provoz 

je odkloněn. Místo toho návrh nabízí otevření cyklostezky s návazností na již zbudovaný úsek 

a propojení obou břehů řeky s lepším přístupem k Slezskoostravskému hradu. 

 

URBANISMUS A EXTERNÍ SOUVISLOSTI 

Školy jsou umístěny v pásu zeleně na břehu řeky Ostravice jižně pod Černou loukou, 

v místě, kam Maxwan původně umístil svůj návrh na komplex Walsdorfských škol.  

Můj návrh i urbanisticky navazuje na Maxwan a dále upravuje vztahy v území.  

Počítá s přerušením silnice vedoucí okolo Ostravice v místě Černé louky a nahrazuje ji 

cyklostezkou, která pokračuje na jih i okolo nového komplexu škol a vytváří tak nejen 

přístupovou cestu, která podporuje zdravý pohyb, ale také propojuje území s řekou, která již 

nepředstavuje bariéru ale místo odpočinku a rekreace. 

Dále návrh řeší neuspokojivou dopravní situaci, ruší smyčku tramvaje pod Černou 

loukou a protahuje linku po mostě přes řeku, vytváří novou zastávku a přidává novou 



odbočku na jih, k novému centru Nové Karolíny, kde se po investicích a nové výstavbě 

přesunulo těžiště komerčního zájmu a obsluhuje tak i nově navrženou bytovou zástavbu. 

Program škol je samostatný, počítá však s možností využití nových budov na Černé 

louce – plavecký bazén, koncertní sál či městský park pro pohybové aktivity. Cyklostezka 

lemující Ostravici slouží jako přístupová cesta ke škole a také jako varianta sportovního vyžití. 

Komplex školských staveb se skládá ze 2 samostatných budov. Budova mateřské školy 

je oddělena z provozních i bezpečnostních důvodů. Větší objekt tvoří komplex základní a 

střední školy pro dva paralelní ročníky se společným zázemím kuchyně, jídelny a tělocvičny. 

Škola je určena pro děti z blízkého okolí centra města, z nové bytové zástavby, popř. z jižní již 

existující zástavby. 

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, je možné využívat tramvaje městské hromadné 

dopravy, či vlastních prostředků – kolo (cyklostezka) či pěšky. Škola má také vlastní 

parkoviště podél komunikace, celkem pro 42 osobních vozů, z toho 4 pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Při konání velkých školních akcí (sportovní utkání, besídky, 

divadelní představení) je možnost využití parkovacího domu na Černé louce.  

Umístění škol počítá s aspektem odsunutí koryta řeky, kterou formuloval vítězný 

návrh. Zvětší se tak použitelná plocha pro pobyt uživatelů u vody a zajistí to pozvolnější 

přístup k řece.  

  Škola není bariérou k řece. Propojení břehu pro veřejnost je po obou stranách 

pozemku. Pohledové spojení je i mezi oběma budovami, které dává nahlédnout i do dětí na 

školním pozemku. 

Hlavní vstup do budovy je od města, zásobování probíhá postraním vchodem z boku 

objektu. 

 

MYŠLENKY KONCEPTU 

Nejdůležitějšími myšlenkami konceptu je propojení budovy s přírodou, výuka i venku, 

učení se pomocí vlastní zkušenosti, smazávání hranice exteriéru a interiéru, zapojení 

praktických ukázek, výuka poznáváním. 

K tomu se váže i trávení volného času ( přestávky, volné hodiny) v přírodním, ale 

bezpečném prostředí s ohledem  na věk dítěte. Každý vyučovací stupeň vyžaduje určitá 

specifika – jiné zacházení, jiný typ výuky, jinou kvantitu dohledu – rozdělení stupňů – 



kmenové třídy a hlavní pobytové plochy odděleny od společného prostoru – vytváří pocit 

komorního a bezpečného prostředí pro pobyt dětí, avšak stále je vizuálně propojené. Žáci 

jiné věkové skupiny se potkávají ve společných prostorách při kolektivních aktivitách. 

Mateřská škola je umístěna v samostatné jednopodlažní budově, každá třída má 

vlastní úsek budovy, vlastní vstup a denní režim. Děti se mohou potkávat ve venkovním 

prostru zahrady, na hřišti. 

Hlavní budova je dvoupodlažní objekt, v budově jsou 2 výškové úrovně s rozdílem 1m, 

a propojení je v obou podlažích. Celý objekt je řešen bezbariérově, výškové propojení 

zajišťuje výtah ve vstupní hale. Vstup je hlídaný vrátným. Ze vstupní haly se pokračuje 

doprava – a pak každý žák do vlastního úseku budovy. Nejmenší děti mají třídy 

v nejvzdálenější části, kde je nejvíce klidu a nemísí se provoz. 

Pozemek je v záplavovém pásu, z toho důvodu nejsou objekty podsklepeny, aby 

nedocházelo ke zbytečným škodám. 

PRINCIP DVORŮ: každý dvůr je vybavením jiný, přizpůsoben věku dětí, které ho 

budou přednostně užívat. Ze dvorů je možnost přímého vstupu na cyklostezku a k Ostravici.  

Ve školce je výběh upraven k univerzální činnosti – hra, sporty, poznávání.  Na 1. 

stupni základní školy má dvůr funkci hlavně poznávací, je zde možnost chovu drobných zvířat 

či pěstování vlastních produktů, na 2. stupni je to klidnější prostředí, určeno k trávení 

volného času, ale i samostudiu. Největší dvůr má společenskou funkci. V létě slouží jako 

rozšířená jídelna, pro venkovní společné akce, může být používáno i pro dramatická 

představení v rámci školních aktivit. 

PRINCIP ODDĚLENÍ VĚKOVÝCH SKUPIN, FUNGOVÁNÍ: Škola tudíž nemá centrální 

šatny, každé dítě má vlastní skříňku umístěnou ve svém úseku. Toto uspořádání podporuje 

samostatnost dítěte, zamezuje nešvarům velkých neosobních míst – šikana, běhání po škole 

pro pomůcky několikrát denně, umožňuje trávení přestávek  venku za jakéhokoli počasí. 

Polosoukromá část obsahuje hlavní hygienické zázemí pro žáky, zaměstnance, wc pro 

vozíčkáře, schodiště, specializované učebny, které slouží celé škole bez rozdílu věku: 

počítačové učebny, jazykové učebny, hudební a výtvarná učebna, fyzika, chemie, a také 

vedení školy. 

V každém samostatném oddělení se pak nachází vybavení pro příslušnou skupinu dětí 

a zázemí pro učitele, pohotovostní wc a sklad pomůcek.  



Poloveřejná část školy slouží hlavně stravování, je zde umístěna kuchyně a její zázemí, 

jídelna a hygienické zázemí, malý bufet, knihovna. V druhém patře potom nalezneme 2 

tělocvičny a malý gymnastický sál.  

 

NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce budovy je železobetonový skelet s příčnými rámy, obvodovými 

průvlaky, ztužujícími stěnami a železobetonovými stropními deskami. 

Každý objekt je založen na základovém roštu, pod nímž jsou ještě umístěny 

mikropiloty kvůli stabilizaci při možných záplavách.  

Velká budova se skládá ze šesti dilatačních celků, menší objekt ze dvou.  

Zastřešení objektu je provedeno železobetonovou stropní deskou. Tělocvična 

zastřešena pomocí střešních panelů, vynášenými ocelovou prostorovou příhradovinou. 

 

FASÁDA 

Fasádu tvoří samonosná předstěna z pohledového betonu, dále do interiéru 

doplněná o izolaci a vnitřní stěnu opět z betonu. Na fasádě se střídají velké plochy betonu 

s drobným dřevěným obložením částí budovy. Rámy oken a dveří jsou též ze dřeva.  Celkový 

dojem doplňují dřevěné slunolamy na jižních fasádách. 

Fasáda svoji strohostí tvoří kontrastní dojem v kombinaci s bohatostí okolní zeleně a 

přírodního prostředí.  
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