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Výchozí situace 

Řešené území Černá louka leží na pomezí centra Moravské Ostravy a území 

Slezské Ostravy v místě soutoku řeky Ostravice a říčky Lučiny. Vůči historickému 

jádru bývalo území odděleno hradbami v místě dnešního přechodu ortogonální 

blokové struktury ulic a náměstí v rozvolněnou strukturu solitérů v parku. Park zde 

vytváří potenciál pro atraktivní rekreační zónu v blízkosti centra. 

Podél řeky Ostravice se transformuje struktura města do formy nábřeží. Od 19. 

století vytváří Havlíčkovo nábřeží významné městské veřejný prostor, kde jsou 

situovány významné veřejné budovy (správní budovy, vzdělávací instituce a 

knihovny, kulturní stánky). Nabízí se tedy koncepce velkorysého bulváru doplněného 

o další významné veřejné stavby kolem centra. 

Návrh zástavby přímo v místě současného Výstaviště Černá louka vychází 

z mezinárodní urbanistické soutěže z roku 2010, kterou vyhrál projekt Cultured 

Meadow od ateliéru Maxwan. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je soustředění 

solitérních kulturních a vzdělávacích objektů (koncertní dům, výstavní síň, centrum 

moderní hudby) do půlkruhu okolo kulturní louky. Vzniká tak nový stánek kultury na 

rozhraní centra města, řeky a nově vznikající čtvrtě Nová Karolina. Středobodem se 

stává nová forma parku – louky – prostranství – náměstí, která se postupně svažuje 

směrem k řece a vytváří tak novou rekreační zónu ve městě. Území zpracované v 

soutěži zahrnovalo i území navazující na Novou Karolinu na jihozápadě, kde vítězný 

návrh uvažuje s komplexem škol od mateřské, základní a střední až po kreativní 

inkubátor v kombinaci se školou managementu umění a obytné budovy. 

Vítězný návrh z urbanistické soutěže se stal východiskem pro umístění komplexu 

škol na parcelu stávajícího areálu Miniuni na pomezí kulturního klastru Černé louky a 

rezidenční čtvrti Nové Karoliny. Tato lokalizace je podpořena vhodnou docházkovou 

vzdáleností pro všechny skupiny uživatelů. 

 

 

 

 



Koncept 

Objem školy se svými předprostory reaguje na strukturu solitérů v klastru a zároveň 

na klasickou městskou blokovou zástavbu směrem od Nové Karoliny. Vzniká tak 

kompaktní hmota mísící charakter solitérní s charakterem blokovým. Tato hmota je 

oproti původnímu terénu vyvýšena o 60 cm, čímž lépe propojuje vyvýšený terén 

v místě tramvajových kolejí, napomáhá integraci vjezdu do podzemní garáže přímo 

do hmoty, a umožňuje samovolné odtékání srážkové vody z území. Třípodlažní 

centrální část školy je svým předprostorem a hlavním reprezentativním vstupem 

orientována směrem k městu. Reakcí na dostředivé síly směrem do klastru Černá 

louka vzniká ve středové části kompozice pod jednopodlažními křídly budovy ZŠ 

volně průchozí poloveřejný parter, do něhož jsou situovány interní vstupy do školy. 

Pootočení objemu sportovní části rozevírá prostor směrem k Nové Karolině a také 

k objemu mateřské školy, čímž definuje její vstup. Vstup pro sportovní diváky je 

orientován ze severovýchodu a je viditelný od nové zastávky tramvaje na znamení i 

z okraje klastru. Objem tělocvičny umístěný směrem k řece je z převážné části kvůli 

záplavovému území zapuštěn do terénu. Z úrovně nábřeží je zpřístupněn vchod pro 

externí uživatele sportovního zařízení školy a také schodiště směrem do areálu 

školy. Jelikož se jedná o zástavbu na hranici centra města, je umístěno venkovní 

hřiště na střechu tělocvičny, odkud je také přístupné. 

Budova školky bude vzhledem k věkové diferenciaci a tudíž odlišným potřebám i 

měřítku dětí provozně i fyzicky oddělena od ostatních částí komplexu.  Objekt bude 

jednopodlažní, což umožní přímý přístup ze tříd i centrálního prostoru na terasu a do 

zahrady. 

 

 

 

 

 

 



Architektonické a provozní řešení 

Vlastní návrh komplexu škol se drží zásady věkové diferenciace a zásady 

horizontální integrace. Z důvodu rozdílných požadavků různých věkových skupin na 

prostory a provoz je objekt mateřské školy s přilehlou zahradou vyčleněn mimo 

hlavní objekt školy. Škola, tedy základní škola a gymnázium, vyžaduje pro svůj 

provoz prostory, které mohou být stejně tak využívány veřejností – komunitou. Tato 

tzv. horizontální integrace je nejen z hlediska ekonomického využití žádoucí. Z toho 

důvodu je škola koncipována jako jakási symbióza 5 jednotlivých částí (společné 

prostory, tělocvična, 1. a 2. stupeň ZŠ, gymnázium), které jsou provázány jako jeden 

celek a zároveň je možno jednotlivé části izolovat od ostatního provozu – po 

vyučování jsou části pro výuku žáků uzavřeny a veřejnost má stále umožněn 

bezkolizní přístup do společných prostor a tělocvičny. Za tímto účelem jsou 

vyčleněny tři pocitové vstupy – „pro žáky do školy“, „pro veřejnost do školy“, „pro 

veřejnost do tělocvičny“. 

Hlavní vstup pro veřejnost do školy musí být jasně definován a být viditelný, proto 

také vzniká před objektem rozlehlý předprostor. Druhým vstupem pro veřejnost se 

stává vchod přímo na diváckou tribunu od tramvajové zastávky na znamení. Třetí 

veřejný vstup z nábřeží pak slouží spíše jako sekundární vstup pro uživatele 

sportovních prostor školy v odpoledních hodinách. Interní vstupy, tedy vstupy pro 

žáky do školy, jsou orientovány do centrálního poloveřejného prostoru, který slouží 

také jako venkovní dvůr pro přestávku. 

Centrální část školy, neboli centrum, slouží nejen potřebám škol, ale také široké 

veřejnosti za účelem různých kurzů, přednášek, výstav, stravování atd. Stěžejním 

prostorem se stává centrální hala s velkorysým schodištěm a posezením s automaty 

v parteru, kterou je možno nepřetržitě využívat jako výstavní síň žákovských prací. 

Z této haly je také přístupná menza a vedení škol. Schodišťová hala dále navazuje 

ve 2.np na knihovnu a směrem do 3.np vzniká schodiště pro posezení sloužící také 

jako neformální čítárna či studijní centrum. Toto schodiště je osvětleno díky atriu ve 

3.np. 

Centrální část je propojena ve 2.np s trakty prvního a druhého stupně ZŠ a ve 3.np 

přechází v gymnázium. Každá z těchto tří částí disponuje kmenovými, resp. 

univerzálními učebnami s orientací směrem na jih a jihozápad, a dále vlastním 



zázemím a prostorem skříněk. Zásadním prvkem se pak stávají lokální pobytová a 

relaxační subcentra, tzv. fóra. Části prvního a druhého stupně mají vlastní pobytové 

terasy a z nich přístup přímo na venkovní hřiště i v době přestávky. Část gymnázia 

bude využívat pro pobyt v exteriéru atrium nebo venkovní dvůr pro přestávku.  

Část sportu disponuje mimo prostor tělocvičny s diváckou tribunou a zázemím také 

posilovnou a zrcadlovým sálem, ze kterých je umožněn výhled do tělocvičny a 

naopak. Pro potřeby školy je tato část přístupná díky dvěma schodišťovým jádrům 

umístěným v traktech obou stupňů základní školy. Tato schodiště vertikálně propojují 

také sportoviště s venkovním multifunkčním hřištěm, které slouží pouze potřebám 

školy. Žáci gymnázia pak přecházejí do tělocvičny buďto přes dvůr pod traktem 

jednoho ze dvou stupňů nebo v případě nutnosti traktem druhého stupně.  

Zásobování menzy je navrženo z vnitřního dvora pod traktem druhého stupně. Do 

tohoto dvora jsou také orientovány přímé únikové východy z protipožárních schodišť. 

Pro účely stravování v mateřské škole bude sloužit vlastní malá jídelna s výdejnou, kam 

bude jídlo transportováno z centrální jídelny ve škole. 

 

Materiálové řešení 

Fasáda objemů škol a školky je vytvořená z prefabrikovaných betonových dílců 

v bílém probarvení, jako reakce nové čisté formy na původní znečištění území. Spáry 

mezi jednotlivými dílci stejně jako vložené perforované dílce pomáhají eliminovat 

dojem nekonečné stěny. V průčelí naopak komplexní použití celoplošných dílců 

v krajních dvou třetinách fasády zdůrazňuje hlavní vstup řešený převýšenou 

prosklenou stěnu s nápisem a nad ní přesahující monolitickou konzolu. Hmota 

tělocvičny a společné části v parteru je provedena rovněž z prefabrikovaných 

betonových dílců v pohledovém provedení betonu, což navozuje dojem podstavce. 

Z vnitřního dvora ustupuje prosklený vstup směrem do haly a vytváří tak krytý 

předprostor. Toto celoplošné prosklení se opakuje v rovině fasády v patře nad 

vstupem. Centrální schodišťová hala je uprostřed rozdělena monolitickou stěnou 

s magnetickou omítkou a následnou stěrkou pohledového betonu. Tato stěna má 

sloužit jako rozměrná magnetická nástěnka a je v kontrastu s ostatními zdmi s bílou 

výmalbou a světlým povrchem podlah. 



Konstrukční řešení 

Stavba hlavní budovy škol je rozdělena do 5 dilatačních celků odpovídajících druhu 

jejich založení a rozdílnosti sedání. Podzemní část budovy je navržena 

z vodostavebního betonu technologií „Milánských stěn“. Dilatační celek sportu je 

založen na pilotách. Dilatační celky prvního a druhého stupně jsou založeny na 

základových pasech. 

Hlavní konstrukční systém budovy je monolitických železobetonový skelet (sloupy 

kruhového o ⌀ 400 mm a čtvercového průřezu 400 x 400 mm) s obousměrně 

vyztuženou železobetonovou deskou se skrytými průvlaky tloušťky 250 mm. 

Modulový rastr je v traktech ZŠ 7,5 x 9 m a v centrální části 7,5 x 8 a 7,5x 5 m. 

Ztužení skeletu zabezpečují železobetonová jádra a stěny. Konstrukce tělocvičny je 

řešena jako železobetonový skelet (sloupy čtvercového průřezu 500 x 500 mm) se 

ztužujícími stěnami. Zastřešení tělocvičny je zajištěno příhradovými nosníky výšky 

1,5 m a železobetonovou obousměrně vyztuženou deskou tloušťky 250 mm, na níž 

leží vrstvy drceného kameniva a umělý trávník o celkové tloušťce 300 mm. 

Fasáda je řešena sendvičovým způsobem z prefabrikovaných betonových dílců. 

Obvodové monolitické železobetonové stěny jsou zatepleny 200 mm EPS. Okna jsou 

hliníková s izolačním dvojsklem pevně zasklená nebo v částech „skrytých“ za 

perforovanými betonovými dílci okna výklopná/kyvná, umožňující přirozené větrání. 

Primárně je objekt větrán vzduchotechnikou vedenou v podhledech. Pro stínění jsou 

ve fasádě navrženy okenní žaluzie s kastlíky skrytými ve vrstvě izolantu. 

Objekt mateřské školy je materiálově a konstrukčně řešen obdobně jako budova škol. 


