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Diplomový projekt rieši návrh súboru škôl v území Klastru Černá louka v Ostrave. 
Podkladom pre návrh bola urbanistická štúdia vypracovaná na základe víťazného 
súťažného návrhu architektonického štúdia Maxwan ktorá bola prepracovaná na 
základe zmien podmienok, v ktorých sa mesto nachádzalo pri vypísaní súťaže.  
 
MIESTO 

Projekt je riešený v rámci územia Černej louky v Ostrave, ktoré sa nachádza 
juhovýchodne od centra mesta v priamej náväznosti na pešiu zónu a vznikajúcu 
štvrť Novej Karolíny.   
Momentálny stav  územia si vyžaduje urbanistickú injekciu, ktorú sa mesto Ostrava 
rozhodlo podporiť v roku 2010 vypísaním medzinárodnej súťaže na Klaster Černá 
louka. Pôvodným zámerom a zadaním súťaže bolo vytvoriť v mieste kultúrny 
klaster stavieb, ktoré Ostrava potrebuje- ako napr. Koncertná hala, Mestská 
galéria- Kunsthalle, budova Filharmónie, kreatívny Inkubátor, Súbor školských 
stavieb a iné. Zo 70 zúčastnených a vyzvaných architektonických ateliérov nakoniec 
vyhral súťažný návrh štúdia Maxwan z Holandska, ktorý predstavil riešenie zložitých 
priestorových a prevádzkových väzieb v území vytvorením prstenca stavieb okolo 
otvoreného verejného priestoru Černej louky, ktorý bol tvorený striedaním 
parkových a spevnených plôch s rôznym charakterom a zvažoval sa smerom k rieke 
Ostravici. 
Predseda poroty- architekt Josef Pleskot o návrhu Maxwanu hovorí: 
„Tento návrh zaujal naprostou většinu poroty, protože vyzařuje nepřehlédnutelné 
kouzlo. Jde o hrozně zajímavé pojetí specifického, orginálního městského 
prostoru, jímž opradu Černá louka je, což se na první pohled nezdá. Tento návrh 
dokázal z toho zapomenutého místa, které leží mezi městem a přírodou, 
vyhmátnout to podstatné. Dokázal připojit přírodu k městu a město k přírodě."  
V ďalšej fáze Ostrava za pomoci Maxwanu previedla víťazný návrh do územnej 
štúdie, ktorá tvorí podklad k súčasnému územnému plánovaniu mesta. 
 
URBANISTICKÝ NÁVRH 

Urbanistický návrh územia vychádza z územnej štúdie, do ktorej bol zapracovaný 
ideový urbanistický návrh z medzinárodnej súťaže od holandského štúdia Maxwan. 
Zmena urbanizmu je ovplyvnená zmenou podmienok, v ktorých sa momentálne 
mesto Ostrava nachádza.  
Hlavnou príčinou zmien bolo zváženie súčasnej ekonomickej situácie mesta. 
Urbanistická súťaž bola vypísaná v čase, keď Ostrava súťažila o titul Európskeho 
hlavného mesta kultúry pre rok 2015, čo sa podpísalo na zhotovení zadania so 
stavbami s prevažne kultúrnou funkciou. Ostrava však nakoniec prehrala súťaž 
s Plzňou a tým sa rozplynul sen o prílive finančných grantov aj na spomínaný 
Klaster. V súčasnosti mesto síce má spracovanú štúdiu na dané územie a určitú 
víziu ju naplniť, realita však hovorí, že na väčšinu verejných kultúrnych stavieb 
v Klastri sa peniaze budú hľadať veľmi ťažko.  



Preto pre pôvodne zamýšľaný kultúrny Klaster je potrebné nájsť aj inú funkciu, 
ktorá tomuto miestu chýba a bolo by ju možné zrealizovať za pomoci investorov. 
Touto funkciou je podľa môjho názoru rekreácia a  šport, ktorý je  nielen ideálne 
rozvíjať v blízkosti vodného toku a napojenia na Komenského sady na severe od 
centra cyklotrasou, ale danej lokalite podobné zázemie chýba, čo je vzhľadom na 
rozrastajúcu sa obytnú štvrť veľké mínus.  
V mojom návrhu som chcela prepojiť kultúru a šport a umožniť miestu stály pohyb 
ľudí, aby neostalo len ideovým snom o pulzujúcom a živom mieste, pričom 
charakter zástavby z väčšej časti rešpektuje víziu prstenca verejných stavieb okolo 
Černej louky. 
 
NÁVRH KOMPLEXU ŠKÔL 
 
Zadaním diplomového projektu bolo vytvoriť súbor školských stavieb na území 
Černej louky. Zdôvodnenie potreby škôl v danej lokalite bolo v zadaní súťaže 
popísané nasledovne: 
Centrum města Ostravy vzhledem k historickému vývoji nedisponuje dlouhodobě s 
odpovídající sociální infrastrukturou, přičemž tento nevyhovující stav byl a bude i 
v budoucnu zdůrazněn současnou, ale i budoucí rezidenční výstavbou. V případě, 
že skutečně chceme napomoci vytvořit místo pro spokojený život, tak se bez péče 
o budoucnost regionu –dětí – neobejdeme. Vybudování školních zařízení vychází na 
straně jedné z reálných potřeb ve městě a v uvědomění si významu stimulující 
kreativní atmosféry pro edukaci na straně druhé. Přítomnost škol v rámci klastru 
umožní žákům vzdělávat se a pohybovat se v prostředí plném zeleně v blízkosti 
vody, v prostředí pulzujícího kulturou. Takovéto prostředí pak pozitivně ovlivní 
motivaci a rozvoj žáků a zároveň přítomnost dětí oživí prostor, a to zejména v 
průběhu dne. Tato dualita vzájemného působení a ovlivňování prostoru a lidských 
aktivit plně koresponduje s nároky na vitální prostor 21. století. Dostupnost 
Klastru Černá louka a spádová oblast každodenních návštěvníků klastru Jedním z 
klíčových faktorů ovlivňující návštěvnost je nepochybně očekávaná spádová oblast 
projektu.  
 
Samotná škola je v mojom návrhu umiestnená mimo Klaster v jeho tesnej blízkosti 
a v priamej náväznosti na exteriérové športoviská umiestnené v parku južne od 
Černej louky pri brehu rieky Ostravice, ktoré budú využívané školou, ale 
sprístupnené aj verejnosti. Prevádzkové vzťahy medzi historickým centrom, 
Klastrom a vznikajúcou obytnou štvrťou Novej Karolíny boli upravené v rámci 
urbanistického návrhu a vytvorili tak predpoklad pre dobré napojenie budovy školy 
na vzniknutú a vznikajúcu infraštruktúru. V rámci návrhu bola vytvorená vstupná 
rozptylová plocha umožňujúca bezpečný prístup do školy. V urbanistickom návrhu 
bola rovnako zohľadnená orientácia budovy k svetovým stranám pre vytvorenie 
optimálnych podmienok. 
 



KONCEPT NÁVRHU 

Jednotlivé prevádzkové celky školy sú navrhnuté s ohľadom na charakter ich 
vzájomných prevádzkových väzieb. Hlavnou ideou bolo racionálne rozdelenie 
prevádzok na dve hlavné krídla. V jednom krídle budovy je umiestnená materská 
škola, družina a 1. stupeň základnej školy, druhé krídlo patrí 2. stupňu základnej 
školy a lýceu, obe krídla sú vzájomne prepojené spoločnými priestormi (vstupná 
aula, jedáleň, malá aula a špecializované učebne) a obkolesujú spoločný školský 
dvor s výhľadom na hrad a rieku. 
Jednoduchý raster tried je narušený stretávacími a športovými priestormi, ktoré sú 
pohľadovo vysunuté z pôdorysu, vytvárajú vyhliadkové body, ktoré spolu opticky 
komunikujú a ako bohato presvetlené miesta napomáhajú orientácií v priestore. 
 
 
INTERIÉR 

Interiér budovy je riešený ako trojtrakt, s miestnosťami orientovanými po oboch 
stranách širokej spojovacej chodby, ktorá je sekundárne presvetlená z tried. 
Bazilikálne osvetlenie z prevýšenej časti strechy v hlavnej časti budovy prisvetluje 
aulu a jedálne. Strešnými svetlíkmi sú dosvetlené aj rohové časti v napojení oboch 
krídiel na hlavnú časť budovy. Vysunuté „stretávacie časti“ sú celopresklenné 
a tvoria tak jasne osvetlené orientačné body. Použitie rovnakého modulu v skelete 
tried umožňuje variabilitu priestorov s ohľadom na demografický vývoj 
v budúcnosti. Napr. pri slabšom ročníku detí sa môže trieda otvoriť pre silnejší 
ročník, škola môže prehadzovaním priestorov reagovať na aktuálne podmienky. 
Jednotlivé stretávacie a spoločné priestory vychádzajú z potrieb konkrétnych 
stupňov štúdia, zohľadňujú prevažujúci statický (materská škola, 1. stupeň 
základnej školy) a dynamický systém (2. stupeň základnej školy, lýceum) pohybu 
v škole. Tento fakt zohľadňuje aj umiestnenie šatní, ktoré sú v 1. stupni a družine 
umiestnené v interiéri každej triedy a naopak v 2. stupni a lýceu riešené formou 
skriniek voľne umiestnených v priestoroch spojovacej chodby. 
 
PREVÁDZKA A OBSLUHA 

Hlavný vstup školy je z rozptylovej plochy so solitérnymi stromami vyrastajúcimi 
v pravidelnom rastre a vytvárajúcimi príjemné zatienenie exteriérového sedenia 
umiestneného okolo niektorých stromov. Hlavným vstupom sa priamo dostaneme do 
knižnice, auly a jedální umiestnenými na druhom podlaží. Jednotlivé krídla školy sú 
prevádzkovo napojené na hlavný vstup. Každé krídlo má ešte sekundárny vstup 
nadväzujúci na vertikálne komunikácie budovy, zvýraznený zapustením do 
pôdorysu, materská škola  má tiež oddelený samostatný vstup. Tieto vstupy 
umožňujú fungovanie jednotlivých krídel samostatne, v prípade uzatvorenie 
nejakej časti školy. Samostatný vstup je ďalej pre zásobovanie a zamestnancov 



jedálne. Na školský dvor sa dá dostať jednak hlavným východom z auly a ďalej 
sekundárnymi východmi napojených na vertikálne komunikácie školy. 
 
FASÁDA 

Fasáda je rozdelená pravidelným rastrom okien, ktorý napovedá o charaktere 
budovy. Modul okien vychádza z potrieb osvetlenia- kým klasické triedy majú okná 
šírky 1500 mm, v spoločných priestoroch centrálneho bloku a priestoroch škôlky 
a družiny je použité okno so šírkou 600 mm. Prísny raster okien v triedach je vo 
vnútrobloku potlačený akcentmi vystupujúcich častí budovy, ktoré sa líšia 
charakterom fasády a farbou. Rovnako je táto strohosť porušená nepravidelným 
vertikálnym posúvaním výšky parapetu okien v škôlke, družine a pohybových 
sálach. Doplňujúcim prvkom fasády sú pevné tieniace prvky na oknách tried, ktoré 
zároveň reflexným systémom umiestneným na vnútornej strane okna zaručujú 
optimálne šírenia svetla po miestnosti a jeho prenos hlbšie, aby dokázalo 
dostatočne sekundárne osvetliť spojovaciu chodbu. 
 
KONŠTRUKCIA, TECHNICKÉ VYBAVENIE 

Budova je riešená ako kombinovaný železobetónový nosný systém so skeletom 
v module 7,5 x 9 m, obvodovými a stužujúcimi stenami hrúbky 200 mm. Na nosnú 
konštrukciu je uložená stropná doska so skrytými prievlakmi hrúbky 300 mm. 
Veľkoplošne presklené časti fasády sú vynesené samostatnou nosnou oceľovou 
konštrukciou.  
Vykurovanie je rozvádzané z centrálnej technickej miestnosti, ktorá využíva 
napojenie na miestny teplovod. Jednotlivé triedy sú vykurované teplovodným 
vykurovaním, materská škola má zabudované podlahové vykurovanie. Priestory 
tried sú vetrané prirodzene, otváracia časť okien je umiestnená v ich najvyššej 
časti. Riadené vetrenie je použité v športovej sále a spoločných centrálnych 
priestoroch- aule, jedálňach, kuchyni, rozvody vedú z technických miestností a sú 
skryté v podhľadoch. 
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