
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA 

SOUBOR ŠKOLSKÝCH STAVEB V OSTRAVĚ NA ČERNÉ LOUCE 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súvislosti 

Ostrava je statutárne a krajské mesto na rozhraní Slezska a Moravy na 

severovýchode Českej republiky, blízko hranice s Polskom. Počtom obyvateľov 

i rozlohou je tretie najväčšie mesto v Českej republike, druhé najväčšie mesto 

v Morave a najväčšie mesto v českom Slezsku. Ostrava je významným univerzitným 

a priemyslovým mestom.  

Leží na sútoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice v geomorfologickom celku Ostravská 

pánev. Mesto o rozlohe 214km² tvorí celkom 23 mestských obvodov, v ktorých žije 

asi 300 tisíc obyvateľov. 

 

Účel navrhovaného objektu 

Predmetom dokumentácie je projektovanie súboru školských stavieb v Ostrave na 

Černej lúke.  

Stavenisko nie je presne zadané, na základe analýz a urbanistickej štúdie 

holandského ateliéru Maxwan, som si zvolila parcelu južne od Černej lúky, hraničiacu 

s riekou Ostravica. 

Parcela je vymedzená z južnej strany ulicou Na Karolíně a zo severnej strany 

smyčkou električky, nadväzujúcou na ulicou 28. října, zastávka Výstaviště. 

Stavenisko je v súčasnej dobe využívané ako tzv. Areál MINUNI, svet miniatúr. 

Terén staveniska sa zvažuje smerom k rieke, ktorá je o 7 m nižšie oproti úrovni parcely. 

Z juhovýchodnej strany je ohraničená komunikáciou Havlíčkovo nábřeží, ktorá sa 

v budúcnosti odkloní a prístup k rieke bude v priamej náväznosti na parcelu. Zo 

severnej strany je ohraničená Černou loukou a centrom mesta, najbližší významný 

objekt je Divadlo Antonína Dvořáka. 

 

Urbanistické riešenie 

Lokalita sa nachádza v nesúrodom prostredí so zmiešaným funkčným využitím. 

V roku 2010 bola vypísaná na územie Černej louky, ktorá je v tesnej blízkosti, súťaž, 

súčasťou ktorej bola aj daná parcela. Na základe súťaže bola spracovaná 

urbanisticka štúdia na územie Černej louky. Holandský atliér Maxwan predpokladal 

výstavbu školských stavieb na tomto území. Vyplýva to z budúceho konceptu 

územia. Černá louka sa má stať tzv. kultúrnym klastrom, má byť vymedzená 

solitérnymi budovami spoločne tvoriaci prstenec, ohraničujúci kultúrnu lúku. Projekt 



nadväzuje na túto myšlienku. Školské  stavby by mali byť súčasťou mestského 

života, ale mali by si zachovávať svoju intimitu, ktorú im parcela poskytuje. 

Orientáciou smerom k rieke Ostravica, tj. na juh, vznikajú ideálne podmienky pre 

stavbu školského areálu.  

Základným urbanistickým riešením je 5 hmôt orientovaných rôznych smeroch podľa 

svojho využitia. Škôlka a základná škola sa otáčajú smerom na juh, lýceum na 

západ, chrbtom k predpokladanej dopravnej komunikácii, spoločenské centrum 

s orientáciou na juh a telocvičňa s orientáciou na východ. Školské stavby vytvárajú 

tak samostatný komplex s vnútroblokom, rôzna orientácia a prístup zo všetkých strán 

zabezpečuje jeho spojenie či už s riekou alebo s centrom. Pozemok nie je oplotený, 

pretože je prístupný komunite mesta. 

Parkovanie je navrhnuté na juhozápadnej strane, chrbtom ku komplexu. Počet 

parkovacích miest je odvodený z normy, súčasťou ktorého sú tzv krátkodobé stánia 

a rovnako aj dlhodobé. Počet parkovacích miest je 74. 

 

Prevádzkové  riešenie 

Vychýdza  z celkovej koncepcie hmoty budov. Na severnej strane je situované 

spoločenské centrum (alebo aj komunitné centrum) prístupné aj pre obyvateľov 

mesta v období po vyučovaní. Hmota obsahuje 3 základné prevádzky a to jedáleň na 

1. a 2. poschodí s kuchyňou v podzemí, knižnica na 3. poschodí a umelecká škola, 

poprípade variabilné triedy pre jazykovú školu, priestor pre materské centrum, sa 

nachádza na 1. poschodí. Súčasťou je aj strešná terasa, ktorú možno využívať 

v období pekného počasia na aktivity rôzneho charakteru. Hmota telocvične sa 

nachádza v jadre komplexu, nadväzuje na vonkajšie ihrisko, ktoré je v úrovni 3,6m 

pod terénom. Telocvičňa má veľmi typické usporiadanie, jej súčasťou je aj tzv. malá 

telocvičňa. Škôlka je umiestnená na juhozápadnej strane v rohu komplexu. Objekt je 

dvojpodlažný, s tým že hmoty druhého podlažia vychádzajú z usporiadania 

kmeňových tried. Každá trieda má svetlú výšku cez dve podlažia. Základná škola 

a lýceum sú školy podobného charakteru. ZŠ je umiestnená ja južnej strane 

komplexu s orientáciou ja juh k rieke, čím sa zabezpečuje maximálne sústredenie 

a kľud detí pri výúčbe. Domy sú komponované ako trojtraktové, jeden trakt 

predstavujú kmeňové triedy, druhý viacúčelová chodba a tretí pridružené funkcie. 

V prípade lýcea sú triedy orientované do vnútrobloku, tj. na juhozápadnú stranu.  

 



 

Architektonické riešenie 

Z materiálového hľadiska stavba priamo nenadväzuje na okolie, snaží sa budovať si 

vlastný charakter. Pri výbere materiálu som vychádzala z konštrukčného riešenia 

stavieb. Tri objekty, spoločenské centrum, škôlka a telocvičňa sú čisto betónové. 

Betón svojou drsnosťou a zároveň sterilitou je predstaviteľom mestskej zástavby. 

Komplex budov je malé mesto pre deti. Základná škola a lýceum sú celopresklené 

a ich hmoty sú zjednotené samonosnou fasádou s kovovými lamely z nerezu. Bočné 

steny sú vždy betónové, nadväzujú tak na zvyšné budovy, materiál odráža nosnú 

funkciu stien.  

Na zvýraznenie vstupov som využila jednoduchý kompozičný prostriedok a to  výrez 

do každej hmoty, pričom vstupný objekt je vykonzolovaný kvôli maximálnemu 

zdôrazneniu hlavného vstupu, čím vytvára špecifický charakter komplexu. 

Každá budova je svojim spôsobom odlišná, využívajúc tak všetky možné prostriedky 

na vyriešenie prevádzky, no v určitých výrazových prvkoch sa spájajú. Tak ako zš 

a lýceum nadväzujú na okolie betónovými stenami, tak škôlka nadväzuje na školy 

lamelovým tienením v 2. podlaží. 

Pri návrhu som využívala jednotný modul s minimálnymi odchýlkami a to 3,75 ( 

2x3,75 = 7,5 m = šírka a hĺbka jednej triedy). 

 

Technické riešenie 

Nosná konštrukcia základnej školy  lýcea  je tvorená spolupôsobením 

železobetónových stĺpov (400x400mm v rastre 7,5m), železobetónovej dosky so 

skrytými prievlakmi o hrúbke 350 mm, stužujúcimi jadrami  a v podzemí milánskymi 

stenami.  Pri škôlke, telocvični a spoločenskom centre ide o kombináciu nosných 

obvodových stien a skeletových systémov v interiéri. V telocvični strechu nesú 

vazníky o výške 1,5m. Spoločenské centrum je v dvoch horných podlažiach nesené 

priehradovými nosníkmi z ocele kvôli 7,5-metrovej vstupnej konzole.  Budovy nie sú 

delené na dilatačné celky v dôsledku zakladania pomocou pilot. Strešné konštrukcie 

sú navrhnuté ako pochôdzne a nepochôdzne s vrstvou zemného substrátu pre 

extenzívnu zeleň. 

V celom objekte sú navrhnuté hliníkové okná a zasklené steny. Zasklenie je vo 

všetkých oknách navrhnuté tepelnoizolačným trojsklom. 

 



Legenda miestností 

 



 


