






Hlavní řeka protekajicí Ostravou - řeka Ostravice vytváří hranici mezi městem a krajinou. 
Ta by však neměla být bariérou, naopak by měla vytvářet jakousi bránu do krajiny. Dnes 
je tomu spíše naopak. Z východní strany je řeka z velké části odříznuta od okolí vysoko-
rychlostní silnicí II/477. A ze strany západní jsou to  železnice - v oblasti Dolních Vítkovic 
a opěrné zdi v centru, které brání v přístupu k řece. Řeka ve městě by měla býti prvkem, 
který člověka přitahuje a vyzývá jej k pobytu, odpočinutí a hrám. A proto je mým cílem 
takto přistupovat k řece Ostravici - vytvořit atraktivní nábřeží a přiblížit město k němu.

Území Černé louky jsem ponechala dle vítězného návrhu ateliéru Maxwan. Komplex 
školských jsem umístila na sousední parcelu, kdy dle územní studie zpracované ÚHA 
Ostrava respektuji zavedení tramvajové linky směrem k trojhalí (uzemí Nová karolina). 
Vznikne tak nová městská třída, spojnice mezi Novou Karolinou a Černou loukou.

Prvním krokem bylo doplnění městské struktury a tím zdůraznění soliterní zástavby 
kulturní louky. Zvolená parcela pro komplex školských staveb se nachází mezi kulturní 
loukou a bydlením. Ve svém návrhu jsem se rozhodla spojit bydlení a školy dohromady, 
jelikož mají hodně společného. Uzemí se nachází mezi městskou třídou a řekou, takže 
tvoří přechod mezi rušným a klidovým prostředím. Zastavbu tvoří jednotlivé bloky pro 
bydlení. Umístěním školských staveb dojde k větší rozmanitosti celku. Tato kombinace je 
vhodná pro využívání území během dne. Dopoledne, kdy jsou residenti v práci, uzemí je 
prázdné, mohou venkovní prostory sloužit školám a v odpoledních hodinách tomu bude 
naopak. Navíc bude budova školy obsahovat další veřejné funkce jako je knihovna, 
tělocvična, kavárna, které budou sloužit jak residentům tak i veřejnosti. 

Komplex tvoří 3 objekty - škola, tělocvična a škola, které se otevírají a přibližují směrem 
k nábřeží. Na druhou stranu se i nábřeží přibližuje ke školám a zeleň se propisuje až 
do školního dvora. Celý komplex neustále sleduje hlavní komunikační osu od městské 
třídy směrem k řece, na kterou se jednotlivé objekty vážou. Vytvořený dvůr slouží všem 
3 objektům, avšak provoz jednotlivých objektů funguje samostatně a můžou tak být dle 
daných potřeb využívany různě.

ŠKOLA
Hlavní komunikační jádro je uprostřed dispozice, a také na hlavní komunikační ose - 
hlavní vstup -> školní dvůr -> až k řece. V rozích na konci chodby jsou uniková scho-
diště. A opakujicí se hygienické zázemí pro celé patro se záchody jak pro děti, tak 
učitelé a úklidovou komorou. Prostory kolem jsou tak variabilní.

PROSTORY PRO DĚTI
Jednotlivé třídy jsou vertikálně rozděleny dle věkových kategorií dětí. Veškeré kmenové 
učebny jsou orientovány na jih. Prostorná pobytová chodba, podél které jsou umístěna 
respiria - pro různé druhy aktivit. Nejvíce je jich v 1.np, jelikož nejmladší děti mají ne-
jvětší potřebu různorodých aktivit. V respiích jsou umístěny pingpongové stoly, počítače, 
fatboye pro odpočinek atd. Výuka tak může probíhat i v těchto prostorách. V druhém 
podlaží jsou respiria dvě a třetím už jen jedno.

PROSTORY PRO UČITELÉ
Vedení školy se nachází v 2.np, tak aby bylo všem dostatečně nablízku. Společným pro-
storem pro učitele je sborovna, hned vedle místností vedení, a každý učitel má zde své 
pracovní místo, což vede k lepší spolupráci všech učitelů na škole. Ke třídám jsou pak 
přidruženy kabinety s minimalním rozsahem a komfortem. U speciálních učeben jsou 



kabinety větší, jelikož slouží zároveň jako sklad pomůcek pro daný předmět.

SPOLEČNÉ PROSTORY
Menza je rozdělená na 2 části, aby došlo k určité segregaci děti a také, aby tyto pros-
tory mohly být současně využívány různými způsoby. Kavárna/ bistro, kde si děti můžou 
koupit nějaké občersvení. Je propojena s knihovnou a v odpoledních hodinách slouží i 
pro veřejnost. V 2np se také nachazí prostor s pobytovým schodištěm, které vede až do 
3.np, může sloužit jako čítarna pro knihovnu, anebo jako shromážďovací prostor.

TĚLOCVIČNA
je jedním patrem v podzemí a nadzemní podlaží je propojeno se školou. Díky tomuto 
napojení vzniká  uzavřenější školský dvůr, který je odcloněn od tramvaje a rozevírá se 
směrem k řece. Na střeše propojovacího krčku je terasa, přístupná z 2.np.)
Tělocvična je umístěna u Černé louky s hlavním vstupem do ulice - je tak jednoduše 
přístupná z města a může fungovat samostatně i v době, kdy je škola uzavřena. 

ŠKOLKA 
je orientovaná svými denními místnostmi na slunečnou stranu. Mezi nimi jsou umístěny 
šatny, z kterých je přístup jak na společný školní dvůr, tak i na zahradu sloužící pouze 
školce. Ta je přístupná z ulice, a může být využívaná i poté, co je školka uzavřena. Krytá 
terasa je propojená s kuchyňkou, takže děti mohou svačit i na zahradě.


