






 

 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA - SOUBOR ŠKOLSKÝCH 

STAVEB V OSTRAVĚ NA ČERNÉ LOUCE 



ZADÁNÍ  

Cílem práce bylo vytvořit školního zařízení při použití aktuálních poznatků a trendů. 

URBANISMUS  

Řešená parcela se nachází v Ostravě v blízkosti Černé louky, historického centra, řeky 

Ostravice a nově vznikajícího bytového komplexu Nová Karolína. Díky tomu se lokalita 

stává vhodným místem pro vytvoření nového školského zařízení. 

Hlavní výhody lokality 

Blízkost centra – výborná dostupnost a dobrá dojezdová vzdálenost do školy. 

Blízkost Černé louky – možnost využití kulturního střediska pro oživení výuky - loutkové 

divadlo, výstavní prostory, koncertní sál, apod. 

Blízkost řeky – díky plánované revitalizaci nábřeží řeky Ostravice budou cyklostezkou 

propojeny Komenského sady, Černá louka, nově vzniklá škola a Nové Vítkovice - děti 

tak budou moci jezdit do školy na kole či na in-line bruslích.  

Blízkost Nové Karolíny – nová bytová výstavba znamená nové rodiny s dětmi, proto se 

dá předpokládat větší poptávka po místech ve škole. 

Blízkost turistické trasy – od zoologické zahrady přes Slezskoostravský hrad až na 

Černou Louku vede turistická trasa - žáci mohou využívat okolní přírodu pro výlety. 

Černá louka 

Urbanistický koncept Černé louky téměř kompletně zachovává vítězný projekt od 

společnosti Maxwan. Změněna je pouze budova na severozápadě parcely – původní 

návrh neakceptoval novou dostavbu loutkového divadla a památkově chráněný strom. 

Komplex škol 

Komplex je umístěn vedle Černé louky na břehu řeky Ostravice a je navržen k využití 

svažujícího se terénu – podzemní patro má celou jednu stranu otevřenou s volným 

výhledem na řeku. Objekt se skládá ze dvou budov – základní školy s lyceem a 

mateřské školy, obě jsou pak propojeny podzemním podlažím.  Mezi školou a centrem 

města jsou vybudovány nové polyfunkční a obytné domy, jejich středem vede ulice, na 

jejímž jednom konci se nachází nová tramvajová zastávka, na konci druhém pak hlavní 

vstup do komplexu škol. 



KONCEPT 

Hlavní myšlenkou bylo vytvoření školy nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. 

Centrem komplexu je dvůr a vstupní hala, která rozděluje objekt na prostory soukromé, 

využívané jen žáky školy (třídy, kabinety, kantýna…) a na prostory přístupné i veřejnosti 

(tělocvična, posilovna, lezecká stěna, jídelna, výtvarný ateliér, knihovna…). Díky 

veřejným prostorám škola „žije“ i v odpoledních hodinách. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt se dá rozdělit na čtyři hlavní části – mateřská škola, soukromá část základní 

školy a lycea, vstupní hala a veřejná část základní školy a lycea.  

Mateřská škola  

Vstup do mateřské školy je na rozdíl od ostatních částí školy samostatný, nachází se na 

severovýchodní straně budovy směrem k Černé louce. Mateřská škola má dvě halou 

spojená oddělení schopná pojmout po dvaceti pěti dětech. Z haly je možné projít na 

terasu, do šaten a přípravny jídla. Ze šaten je přístupné hygienické zázemí, které je dále 

propojeno s pracovnou, i pracovna samotná. Pracovna s jídelnou a hernou je jeden 

velký prostor dělitelný dle potřeb posuvnými příčkami. Poslední částí mateřské školy je 

zázemí učitelského sboru, toto má vedlejší vchod, který je zároveň vstupem do školní 

družiny. 

Soukromá část základní školy a lycea 

V podzemním patře budovy se nachází kmenové učebny prvního stupně, ze kterých je 

možný přístup ven na terasu a knihovna pro nejmenší žáky. Propojovací část objektu 

mezi budovou školky a školy slouží jako školní družina a má zde své zázemí školník. 

V prvním nadzemním podlaží jsou zbylé kmenové třídy a celý druhý stupeň, doplněný o 

kabinety učitelů. Dále pak bufet, ze kterého je přístup nejen na školní dvůr, ale i na 

pobytové schodiště, sloužící žákům druhého stupně a lycea k setkávání se o 

přestávkách, svačení, učení se atd. 

V druhém nadzemním podlaží jsou univerzální učebny lycea a kabinety učitelů. 

Na chodbách ve všech patrech jsou umístěny skříňky nahrazující centrální šatnu.  



Vstupní hala  

Vstupní hala, propojující všechna patra pobytovým schodištěm, je centrálním prostorem 

celé školy. V prvním nadzemním patře je umístěna recepce a její podzemní část slouží i 

jako vedlejší vstup do školy pro první stupeň. 

Veřejná část základní školy a lycea 

Podzemní a první nadzemní podlaží je propojeno hlavní tělocvičnou sloužící také pro 

pořádání školních setkání. V podzemí je dále posilovna s horolezeckou stěnou a 

gymnastický sál, vše doplněno o pět šaten. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází školní kuchyně a velká jídelna, kterou je 

možné rozdělit posuvnou příčkou na dvě části. Propojení mezi školním dvorem, 

venkovními sportovišti a velkou tělocvičnou zajišťuje spojovací chodba, sloužící zároveň 

jako případná tribuna velké tělocvičny.  

V druhém nadzemním podlaží se u vstupní haly nachází prostory pro vedení školy. Dále 

je zde knihovna a odborné učebny – učebna informatiky, multimediální učebna a 

výtvarný ateliér, které pro své denní osvětlení využívají střešní světlíky. 

Celé horní patro je propojeno ochozem, z něhož je možné sejít na dvůr školy.  

KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukce budovy je monolitický železobetonový skelet. Objekt je založen na 

základové desce z vodostavebního betonu s vyztuženými žebry pod sloupy.  

Nosná horizontální konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy a ztužujícími 

železobetonovými stěnami. Po obvodu je budova zpevněna železobetonovým věncem. 

Budova je částečně pod úrovní terénu, v těchto místech je založena pomocí bílé 

základové vany z vodostavebního betonu.  

Vertikální nosná konstrukce je tvořena křížem armovanou železobetonovou deskou se 

zabudovanými průvlaky. Strop tělocvičny a knihovny je vynesen pomocí dřevěných 

lepených nosníků, uložených na železobetonových sloupech. Střecha základní školy a 

lycea je pokryta modifikovanými asfaltovými pásy, na mateřské škole je střecha 

vegetační.  

Fasáda objektu je předsazena před nosnou konstrukci a je tvořena velkoplošnou 

vertikální fasádou VISS z hliníkových profilů. 



Budova má dvě technické místnost - jednu pro potřebu základní školy a lycea, druhou 

pro mateřskou školu. Objekty jsou vytápěny pomocí kogeneračních jednotek. 


