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ÚVODNÍ ÚDAJE 

Urbanistický a architektonický koncept místa v podobě školských staveb. 

identifikace stavby, název, lokalita: 

 název

 

:  - Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na 

     Černé louce 

lokalita:

- Černá louka: parcely navrhovaných objektů: č. 86/1, 3583/2, 3468/3, 213/1, 213/20 

 - Ostrava, Moravská Ostrava 

- Výměra zastavěné plochy: 5307 m

 

2 

      Magistrát města Ostrava 

údaje o zadavateli (potenciální investor) 

 

 

       student FA VUT BRNO  

údaje o zpracovateli (autor studie) 

 

       studie, diplomová práce 

stupeň zpracovávané dokumentace 

 

 

14.05.2014 

datum zpracování 
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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI – širší vztahy, město, čtvrť, místo  

 

Černá louka 

  Navrhované území v sobě skrývá velký potenciál-a to především díky prostředí, 

kterým je obklopen. Na severovýchodě se nachází historické jádro města, z 

jihozápadu tato lokalita přiléhá na rozvojové území pro bydlení navazující na Novou 

Karolinu a také jej z části obtéká řeka Ostravice, za níž leží Slezsko-ostravský hrad. 

Návrh tohoto území umožňuje poklidné setkání lidí, kteří přicházejí ze všech 

zmíněných prostředí. 

  Objekty jsou navrženy na okraji prstence vzniklého parku, a to v její jižní části blízko 

řeky Ostravice. Objekt, ve kterém se nachází základní škola, lyceum a sportovní hala 

tvoří závěr tohoto prstence. Objekt mateřské školy se nachází samostatně o pár 

metrů jižněji. 

Umístění souboru školských staveb 

  Tyto parcely pro výstavbu byly zvoleny kvůli blízkosti navrhované rezidence 

bytových domů Nové Karoliny a také kvůli přímému přístupu dětí a studentů na 

zatravněnou plochu Černé louky. 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ - výtvarný záměr, filozofie návrhu 

   Hlavním konceptem návrhu se stala myšlenka "dvou fasád". Snahou bylo, aby 

objekt nepůsobil ze strany parku jako jedna hmota, ale aby svým tvarem působil jako 

dvě samostatné budovy. Ty doplňují okruh staveb kolem parku a zároveň měřítkem 

fasád spolupracují s okolními mohutnými budovami, jako je výstavní hala a kulturní 

centrum.  

Objekt základní školy, lycea a sportovní haly: 

   Opačná strana objektu působí takřka jako jedna hmota a díky tomu dobře 

spolupracuje s okolní zástavbou. Hlavním narušením celistvosti této plochy je otvor, 

díky němuž dochází k propojení bytové zástavby a parku. 
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   Tento objekt je navržen samostatně, avšak v těsné blízkosti školy a parku. Svým 

vzhledem z ulice přebírá prvky z objektu základní školy a lycea a díky tomu obě 

budovy působí jako jeden vzdělávací komplex. Obrácená strana objektu reaguje na 

zeleň a zatravněnou plochu, ke které se tato hmota obrací. 

Objekt mateřské školy: 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ – princip funkčního řešení 

   Tento objekt můžeme rozdělit na dvě hmoty. Objekt blíže k městu plní spíše funkci 

společenskou a vzdělávací, zatímco objekt blíže k řece je sportovní halou s 

tělocvičnou a bazénem. 

Objekt základní školy, lycea a sportovní haly: 

   Funkce prvního objektu můžeme dále dělit po jednotlivých patrech. V 1.NP se 

nachází prvky určené i veřejnosti. Hlavní dominantou tohoto podlaží je jídelna 

přístupná z parku a také knihovna, kterou může využívat jak veřejnost, tak i studenti 

této školy. Ve 2.NP se nacházejí prostory lycea. Z části se zde propisují funkce 

prvního podlaží (atrium jídelny a druhé podlaží knihovny). Třetí patro je určeno výuce 

dětem základní školy. Jednotlivé výukové stupně jsou od sebe odděleny. První dvě 

třídy jsou umístěny samostatně s přímou návazností na venkovní terasu. Kmenové 

učebny třetí až páté třídy jsou svou polohou taktéž umístěny blízko venkovní terase, 

ale děti na ni mají přístup pouze, pokud se pohybují na společné chodbě, na rozdíl 

od první a druhé třídy, které mají přístup na terasu i během výuky. Kmenové učebny 

šesté až deváté třídy se stávají propojovací chodbou s budovou sportovní haly a jsou 

umístěnky v těsné blízkosti odborných učeben. V celé budově jsou všechny kmenové 

učebny orientovány okny k jihozápadu. 

 

  Navržená mateřská škola se skládá pouze ze tří tříd, avšak princip řazení tříd by byl 

možný i pro školku s větší kapacitou. Při návrhu bylo rozhodujících několik myšlenek. 

Jednou z nich byla přímá návaznost tříd na venkovní prostor, dále zakomponování 

Objekt mateřské školy: 
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přírody přímo do výchovy dětí a také vytvoření jednoho velkého prostoru, který by byl 

využíván při hromadných akcích dětí. Díky tomu jsou herny jednotlivých tříd navrženy 

tak, aby se v případě potřeby daly propojit i oddělit. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ- konstrukční systém, materiálové řešení 

  Objekt je navržen jako monolitický skelet. Jeho podzemní část je z velké části 

založena na pilotech, které jsou vrtány do hloubky únosné zeminy. Na pilotech stojí 

bílá vana schopná odolat vysoké hladině zdejší podzemní vody. Pod sloupy, které 

vynášejí nepodsklepenou část objektu jsou navrženy železobetonové patky. Pod 

ztužujícími stěnami jsou navrženy železobetonové pasy. Osová vzdálenost sloupů je 

9000 mm x 3000, 6000 nebo 9000 mm. Velikost sloupů je dvojí - sloupy přes 

jednotlivá podlaží mají půdorysný rozměr 400 x 400 mm, sloupy které jdou průběžné 

přes dvě podlaží (tj. sloupy v jídelně, v plaveckém bazénu, tělocvičně a sloupy na 

vnější části objektu) mají rozměr 750 x 750 mm. Tuhost budovy je zajištěna 

ztužujícími stěnami a jádry. Stropní desky i průvlaky jsou taktéž monolitické. Pouze 

strop nad tělocvičnou je vynášen za pomoci ocelových příhradových nosníků. 

Výplňové zdivo je provedeno z keramických bloků. 

Objekt základní školy, lycea a sportovní haly: 

 

   Objekt je navržen z keramického zdiva. Obvodová konstrukce je tvořena z 

keramických tvarovek tloušťky 400 mm. Vnitřní nosné zdivo má tloušťku 200 mm. 

Stropní deska je tvořena ze železobetonu - v určitých místech je vynášena za pomoci 

železobetonových průvlaků. Střecha je plochá, jednoplášťová. 

Objekt mateřské školy: 

 

  Tento princip konstrukce umožňuje vytvářet velké prosklené plochy, které 

prosvětlují interiér. Učebny jsou proti slunci chráněny předokenními roletami, zatímco 

prosklené plochy jídelny a sportovní haly jsou z větší části orientovány na sever a 

jsou částečně chráněny fixními lamelami. 
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ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU – aplikace principů trvalé udržitelnosti 

Objekt má dva hlavní prvky napomáhající k trvalé udržitelnosti. Jednou z nich je 

zelená plochá střecha, která souží jako izolant v letním i zimním období a zároveň 

pohlcuje část srážkové vody. Dále se v objektu nachází retenční nádrž, která 

zadržuje dešťovou vodu pro její další využití v objektu.  
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