






PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  

Na soutoku řek Ostravice a Lučiny, na hranici Moravské a Slezské Ostravy, v bezprostřední 

blízkosti historického jádra Moravské Ostravy se nachází lokalita Černé louky.  Její výhodné 

polohy využívalo výstaviště vystavěné v průběhu 20. století, jeho sláva však po roce 1990 

značně opadla a spolu s ní i zájem o dané místo. Výstaviště se koncentrovalo do jednoho 

přestavěného pavilonu a namísto jasného směřování zde nahodile vzniklo několik staveb 

či ploch rozdílných funkcí i kvalit (např. divadlo loutek, Svět miniatur, Sklep strašidel či 

parkovací dům), které podpořily neuspořádanost a nepřehlednost místa. Roku 2010 byla 

uspořádána urbanistická soutěž pro lokalitu Černé louky, kterou vyhrála holandská 

kancelář Maxwan. Na základě vítězného návrhu byla zpracována územní studie. Je však 

velkou otázkou, zda bude možné velkorysý návrh, který se snaží propojit město a řeku, 

plně realizovat.  Z tohoto důvodu se zdá být netaktické umístit školu kamkoli do prstence 

staveb na louce či poblíž řeky (s přilehlým lesoparkem na protějším břehu), neboť zde 

hrozí, že se stane jen další individualitou bez kontextu a vztahu k městu. Vzhledem 

k množství solitérních staveb na Černé louce se jeví být vhodným řešením spíše podoba 

klasického městského bloku v kontextu původní městské zástavby. Nejvhodnějším místem 

se pro městský typ školy je volný blok mezi ulicemi Pivovarská, Velká a Muzejní přes roh 

sousedící s Masarykovým náměstím a proluka v sousedním bloku.  V minulosti zde stávaly 

tzv. lauby – domy s podloubími plnící funkci současných nákupních center, které žily 

bujarým životem dlouho do noci. V 70. letech však byly zbořeny a v současné době místo 

funguje jako parkoviště, které je v kontextu k náměstí a volnými plochami na Černé louce 

situováno zcela nevhodně. Zástavbou tohoto bloku a doplněním proluky v bloku 

sousedním se přirozeně uzavře struktura kolem Masarykova náměstí. 

 

ARCHITEKTONICKÉ  A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  

 Komplex školských budov je tedy tvořen dvěma hmotami. Obě mají při prvním pohledu 

působit kompaktně a jasně. Atriový blok pro základní školu a lyceum se chová spíše 

introvertně. Useknutý roh kvádru při vstupu směrem od náměstí odkazuje na domy 

s podloubími a poskytuje potřebný předprostor pro vstup do školy.  Klasické řešení atriové 



školy je prostorově narušeno vloženými mezipatry v přízemí a převýšenými prostory ve 

vyšších patrech školy.  Prostorové řešení školy se propisuje na obálku velkoformátovými 

okny.  Koncept školy jako atriového bloku umožňuje situovat  zapuštěnou tělocvičnu do 

středu bloku a tím zpřístupnit dvůr z úrovně III. NP ( 1.-7. třída).  

V přízemí jsou situovány společné funkce jako školní jídelna s kuchyní,  knihovna 

s multimediálními učebnami a šatny, které využívají převýšení pater respektive vložených 

mezipater.  III. NP je vyhrazeno pro kmenové učebny pro 1.-7. třídu základní školy a několik 

menších učeben pro půlené hodiny. Je zde také prostor pro vedení školy a sborovnu. 

Tento prostor je řešen jako velká kancelář s možností rozdělení, je však stejně jako ostatní 

místnosti s chodbou propojena prosklenými otvory zajišťujícími větší otevřenost a 

celkovou transparentnost. IV. NP slouží 8. a 9. třídě a 4 třídám lycea (což odpovídá 

rozdělení pro šestileté gymnázium) s odpornými učebnami a úsekem pro přírodní vědy.  

Ač jde o klasický koncept školy, mohla by poskytovat nové možnosti také externím 

návštěvníkům, ať už možností využití knihovny v přízemí nebo tělocvičny a sportovních 

sálů. 

Oproti tomu školka ve vedlejším bloku je řešena jako úzká nízká hmota otevírající se 

směrem do zahrady ve vnitrobloku (v současné době nevyužívaném) se střešní terasou, 

která doplňuje kompozici. Vstupní hale dominuje kruhový otvor se schodištěm, kterým do 

prostoru proniká světlo skrz otvor ve střeše. Rohová část do ulice Velká je ponechána pro 

komerční využití. 

Dvě podzemní podlaží slouží především jako parkoviště nahrazující současná stání na 

pozemku i jako parkování pro školu. Polovina I.PP je věnována tělocvičně, posilovně a 

dvěma sálům pro sporty nenáročné na výšku místnosti (např. aerobik, fitbox, pilates atd.) a 

příslušnému zázemí.  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Budova je založena na desce, suterén je tvořen železobetonovou vanou z vodostavebného 

betonu. Budova je navržena jako skeletový systém v rastru 10.5*10.5 metrů s převrácenými 

T průvlaky, na které jsou uloženy panely Spiroll. Výjimku tvoří pouze konstrukce tělocvičny, 

která je zastřešená betonovými TT panely uloženými na betonové nosné stěně 300 mm. 



Tělocvična je přisvětlována skrz světlíky v panelech, vedlejší sály pro cvičení bočními 

světlíky.  Střecha tělocvičny je řešena jako plochá pochůzí ve spádu 2%. Střecha objektu je 

řešena jako plochá zelená ve spádu 2%. 

Instalace jsou vedeny v instalačních šachtách a podhledech, technické místnosti jsou v I.PP, 

vzduchotechnika pro parkování potom v II. PP. Odvětrávání suterénních prostorů je řešeno 

nuceným větráním, nadzemní podlaží jsou větrána přirozeně sklopnými okny. Obě budovy 

se vytápí plynem. 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  

Fasáda je obložena bílými prefabrikovanými panely z pohledového betonu (700*2000 

mm).  Okna s velkoformátovým zasklením i ostatní fixní a otevíravá okna budou mít 

zasklení trojsklem  s hliníkovými  rámy oken v barvě bílé.  

Interierové stěny nesou bílou štukovou omítku, podlahy jsou pokryty šedým marmoleem. 

V tělocvičně a sálech jsou dřevěné lakované parkety.  

 


