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SITUÁCIA: 
 
Zadané územie pre riešenie komplexu školských stavieb sa nachádza v industriálnom meste Ostrava, 
v tesnej blízkosti historického centra mesta. V tejto časti mesta je v súčasnosti verejná mestská zeleň s 
niekoľkými solitérnymi stavbami rôzneho charakteru a preteká tu rieka Ostravice. Aj napriek tomu, že 
táto oblasť má veľmi výhodnú polohu v meste a dobré predpoklady, nemá svoj výraz a charakter, 
preto tu ľudia netrávia svoj voľný čas a prostredie zostáva opustené.  
V minulosti sa na tomto mieste vyvážal koks z koksovien Centrálka a Karolina. Postupom času haldy 
koksu dosiahli až 25 metrov a územie bolo nevyužívané po dlhé obdobie.  
V roku 2010, sa pokúšalo mesto Ostrava stať sa Mestom kultúry, a preto bola na toto územie 
vypísaná urbanistická súťaž. Holandská architektonická kancelária Maxwan, ktorá vyhrala túto súťaž 
predstavila výrazný urbanistický návrhvytvárajúci klastr kultúrnych budov zoskupených v prstenci okolo 
lúky ako voľného priestranstva. Na základe tohoto víťazného návrhu bola hlavným architektom mesta 
Ostravy spracovaná územná štúdia s limitmi a regulatívmi. 
 
 
 
URBANISTICKÝ NÁVRH: 
 
 Urbanistický návrh ideovo nasleduje  pôvodnú myšlienku lúky s prstencom kultúrnych budov podľa 
víťazného návrhu.  Pretože sa situácia zmenila (mesto Ostrava sa nestala mestom kultúry) a mesto v 
súčasnej dobe nepotrebuje také množstvo nových kultúrnych budov, preto nový návrh počíta s 
novým funkčným využitím  snažiac sa akceptovať územnú štúdiu . Navrhnuté objekty by mali mať  
rôznorodé funkčné využitie a snažiť sa naviazať a komunikovať s okolitou zástavbou. Vytvoriť lepšiu a 
v súčasnej dobe veľmi potrebnú interakciu s okolitou mestskou zástaubou.   Prstenec je tak tvorený 
budovami ako  koncertná hala, ktorá zostáva ako centrum a ťažisko idei kultúrnej lúky , hotel, výstavné 
priestory, administratívne budovy a komplex školských stavieb. Sú akceptované a zanechané budovy 
v dobrom stavebnotechnickom stave ako je Divadlo Loutek, Vila Tereza a výstavný pavilón. Idea 
pôvodnej tržnice, ktorá tam v súčastností  a jej funkcie sa premiestni do novovytvorenej prepájacej 
ulice vedenej priamo z námestia k Černej louke.  
Nový návrh okolitej zástavby dopĺňa  proluky a rieši problematické miesta v pôvodnej historickej 
štruktúre mestského centra. Vytvára nové potrebné ulice a dopĺňa bloky. Vytvára t ak jednoznačný a 
zahojený mestský charakter historickej blokovej zástavby.  
Návrh bývania v juhozápadnej časti nepreberá pôvodný návrh Novej Karolíny pre bytovú časť  a 
hlavne počíta so súborom stavieb schválených podľa územného rozhodnutia. Návrh nového  
rozvojového územia pre bývanie pozdĺž rieky preto podporuje tento charakter  novovzniknutej 
zástavby. Hmotové usporiadanie zástavby smerom ku rieke plynulo klesá a rozvoľňuje sa. Dopĺňa 
historické centrum až do jeho hranice, ktorá je tvorená riekou a zosilňuje tak myšlienku lúky v meste ako 
voľného priestranstva. Celková štruktúra zástavby mesta je tak v kontraste s voľnou zeleňou na druhej 
strane rieky. 
Vrámci zadaného územia celej Černej louky a časti pre bývanie bolo umiestnenie pre komplex škôl 
vybrané je a umiestnené v prstenci budov okolo lúky ako ďalšia z kultúrnych budov, ktorá by tam 
nemala chýbať. V strategickom bode, na rozhraní lúky, rieky a rozvojovej oblasti určenej pre bývanie.  
Táto časť  je veľmi vhodné pre situovanie školskej stavby, pretože ponúka dobru dopravnú 
dostupnosť a možnosť dostať sa k škole aj pešo pozdĺž rieky, a to po zelenom cyklistickom páse 
tiahnucom sa pozdĺž rieky . Okrem výhľadu na zeleň v okolí školy ponúka tento pozemok aj kľud a 
dobré osvetlenie počas celého dňa. Keďže je vo vyvýšenom spevnenom prstenci okolo lúky nie je v 
záplavovej oblasti rieky. Tieto atribúty dávajú predpoklad výhodného umiestnenia školy v rámci 
historického centra mesta. 



ARCHITEKTONICKÝ ZÁMER: 
 
Zámerom a úlohou práce je nájsť takú formu, priestorové usporiadanie a funkčné vzťahy  školy, ktoré 
by vyhovovali súčasným vyučovacím trendom a potrebám. Návrh by mal nájsť taký typ školy, ktorý by 
zapadol do tohto špecifického prostredia a riešil problémy v ňom.  
Škola na tomto mieste by mala byť solitérnou stavbou, tak aby podporova la celkový charakter 
prstenca. Princíp umiestnenia školy v centre mesta a zároveň zabezpečenie bezpečnosti  a hlavne 
psychického pohodlia priviedlo návrh k myšlienke monobloku.  Uzatvárajúceho a koncentrovaného sa 
do vnútra a fungujúceho jednotne ako architektonického organizmu. Návrh sa preto snaží pôsobiť 
navonok jednoducho a stroho - ochranne a vo vnútri ukrývať bezpečný ale zaujímavý školský život.  
Ideovo by sa mala zelená lúka dostať dovnútra školy. 
Umiestnenie sa nachádza medzi dvoma prostrediami, ktoré neoddeľuje, ale naopak sa snaží čo 
pokiaľ do najväčšej miery ich prepojenie v úrovni parteru. Nevytvára blokádu ale možnosť prechodu 
vo viacerých častiach. Verejné priestranstvo a mestská zeleň, ktoré boli na tomto mieste odobrané sa 
posúvajú do vyššej úrovne vegetačnej strechy parteru školy. Pôvodné otvorené mestské verejné 
priestranstvo je nahradené uzatvoreným parterom školy, ktoré však tvorí spoločný základ - platformu. 
Tento základ vytvára spoločenský poloverejný priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb, stretávanie  
rôznych vekových skupín a tak vytvára akúsi sociálnu platformu pre všetky školy. Parter je pohľadovo 
otvorený do okolitej zelene čo podporuje kontinuitu  priestoru. Túto myšlienku podporuje sklenená 
fasáda s drevenými tieniacimi lamelami. Merítko parteru sa odvíja od veľkosti zelene, tak aby drevené 
lamely pôsobili ako kmene stromov a pri pohľade von z budovy sa opticky strácali. Oproti ľahkému 
základu sa stavia do kontrastu ťažká betónová hmota, ktorá prezentuje jednotlivé funkčné celky skôl 
posadených na socialno- spoločenskej platforme školy, levitujúce nad zeleňou Černej louky. Motívom 
dookola obiehajúcej atiky je vytvorená jednotnosť a jednoznačnosť celku. 
 
 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 
 
 Celkový komplex škôl má dva princípy riešenia usporiadania, a to funkčné a prevádzkové . Základ je 
funkčne delený do paralelných pásov, ktoré umožňujú nielen prechod ale aj samostatné využívanie. 
Každý funkčný celok je samostatne prístupný a umožňuje fungovanie nezávisle na ostatných v 
prípade potreby. Funkčné usporiadanie je od najmenších detí po najväčšie, teda od materskej školy 
cez základnú školu až po strednú školu. Tieto funkčné celky sú doplnené športovou halou a 
stravovacím úsekom s príslušenstvom. Parter je perforovaný vnútornými átriami so zeleňou  ku každej 
funkcii zvlášť.  Prevádzkovo sa celková hmota školy delí do horizontálnych úrovní. V úrovní parteru 
trávia žiaci a učitelia prestávky a voľný čas. Je tu ruch , neorganizovanosť, život, neustála cirkulácia a 
vytvárajú sa tu spoločenské kontakty všetkých generácií . Naopak v hornej úrovní nad platformou sa 
vždy nachádzajú triedy jednotlivých škôl, teda pokoj, kľud a organizovanosť. Tento princíp je  
jednoznačným princípom prenesený do vonkajšieho vzhľadu stavby.  
Celková dispozícia je riešená flexibilne ľahkými priečkami tak, aby umožňoval a potrebnú zmenu a 
pretvorenie. Každý funkčný celok umožňuje ďalšiu aktivitu po vyučovaní čím prispieva k využiteľnosti 
priestorov aj mimo vyučovania. 
Materská škola je ideovo členená do dvoch výškových úrovní. V spodnej časti veľký otvorený 
priestor pre hru deti so zázemím a v hornej časti je vytvorená oddyc hová zóna pre odpočinok . 
Základný škola zoskupuje triedy s oddychovým kútom na slnečn ej strane a pobytovú chodbu na 
strane druhej. Sú tak ideovo vytvorené dva vyvážené pásy, jeden pre učenie a druhy p re hru detí. V 
parteri tejto časti  školy sa nachádzajú odborné učebne šk oly a dielne zoskupené okolo zeleného 
átria s možnosťou priameho výbehu detí. Táto časť je počas mimo vyučovacích hodín využívaná ako 
ľudová škola. 



Spotová hala a jej príslušenstvo je nadimenzované tak aby ponúkalo možnosť troch paralelne 
prebiehajúcich hodín a hlavne aby malo možnosť prenajímania verejnosťou mimo vyučovacie hodiny. 
Stravovacia časť je funkčne napojená na športovú halu, takže ponúka  možnosť fungovania týchto 
dvoch funkčných celkom samostatne, napríklad počas víkendov. Pozostáva z kaviarne s barom, 
jedálenskou častou a kuchyňou so samostatnými vstupmi. Spoločné hygienické zázemie obsluhuje 
nielen jedáleň, ale aj kaviareň.  
Stredná škola je ideovo riešená centricky okolo priestoru so schodiskom. V nadzemných podlažiach je 
okrem tried aj voľne prístupná a otvorená knižnica s možnosťou pohodlného a oddychového 
sedenia medzi  regálmi s knihami. Na slneč nejšiu stranu sú orientované kmeňové učebne a väčšie 
odborné učebne, zatiaľ čo na druhej strane sú malé pomocné odborné učebne, zborovňa a 
kabinety. 
 
 
KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE: 
 
Celý komplex budov je riešený v troch dilatačných celkoch podľa výškového založenia jednotlivých 
celkov. Stredný dilatačný celok je tvorený betónovou vaňou do hĺbky 3 m. Ostatné dilatačné celky 
sú založene na betónových prefabrikovaných pätkách uložených do nezamŕzanej hĺbky. Primárny 
nosný systém je tvorený železobetónovými stĺpmi rozmeru 500 x 500 mm a monolitickou 
železobetónovou doskou so skrytými prievlakmi hrúbky 300 mm. V športovej hale sú navrhnuté 
oceľové priehradové nosníky výšky 2m uložené na rozpon 27,5 m. Sekundárny systém je tvorený 
nenosnými stenami a ľahkými priečkami.  V pripade potreby sa do konštrukcie pridajú ztužujúce nosné 
steny, ktoré budú určené statikom na zabezpečenie lepšej stability. Na streche parteru je vegetačná 
strecha zavlažovaná z dvoch rektifikačných nádrží umiestnených v podzemnom podlaží. Každý 
funkčný celok má svoju technickú miestnosť. V komplexe je použité podlahové kúrenie. Slnečná 
energia je získavaná pomocou fotovoltaických slnečných kolektorov umiestnených na streche. Všetky 
hmoty a funkčné celky sú navrhnuté tak aby umožňovali požadujúce osvetlenie a priečne vetranie. 
Nútené vetranie je v úseku športovej haly a stravovania s vybavením. Strojovňa vzduchotechniky sa 
nachádza v hornej časti športovej hal e.  Protipožiarnosť je zabezpečená v každom funkčnom celku 
zvlášť protipožiarnym schodiskom vedúcim vonku z budovy.  
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