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Urbanistické řešení 

 Černá louka je typickým výstavištěm s roztroušenou skupinou pavilonů.  

Volný prostor tvoří travnaté a zpevněné plochy, které však nenavazují na přiléhající 

centrum města, ani na rozvíjející se území Nové Karoliny. Východní hranici území 

tvoří nábřeží řeky Ostravice. 

 Atelier Maxwan zvítězil v soutěži na zpracování územní studie Černé louky. 

V roce 2011/2012 představil řešení s hlavní myšlenou scelujícího prstence  

ze stávajících a nových objektů, jež obepíná soudržný otevřený prostor, umožňující 

širokou škálu aktivit. Prstenec tvoří zároveň ochranný předěl mezi volnou plochou 

uvnitř a rušnou automobilovou dopravou vně. 

 Územní studie pořízená Magistrátem města Ostravy má za cíl stabilizovat 

vítězný návrh a vytvořit prostorovou regulaci daného území. 

 Návrh proto z územní studie vychází, pouze hmoty objektů v jižní části Černé 

louky přibližuje vítěznému návrhu, jež proporčně lépe řeší zakončení prstence budov. 

Návrh dále definuje strukturu navazujícího území Nové Karoliny a její napojení  

na území Černé louky. 

 

 Vnější část prstence je sdílenou plochou umožňující provoz jednotlivých 

objektů i volný pohyb chodců. Dopravní obsluha je v tomto místě napojena  

na stávající dopravní osy a na nový kruhový objezd v území Nové Karoliny. 

Tramvajová doprava je rozšířena o nový přestupní uzel u výstavní haly a dále 

napojena na jižní část Nové Karoliny. 

Dělení prstence navazuje na stávající uliční síť a zajišťuje tak ideální 

propustnost území. Nově navržená pěší třída od Trojhalí Karolina ústí do malého 

náměstí mezi výstavní halou, loutkovým divadlem a hotelem. 

 Prstenec solitérních veřejných budov umožňuje svým uspořádáním jejich 

vzájemné spolupůsobení v prostoru. 

 

 Návrh tří objektů, sportovní haly, školy a jídelny s pěstitelskou zahradou  

je situován v jižním cípu prstence. Hmoty budov se směrem k řece Ostravici navyšují 

na úkor své plochy a tím vhodně dynamicky reagují na okolní prostředí. 

Objekty jsou navzájem funkčně provázány a současně nabízí bohaté rezervy  

ve využití pro veřejnost. 



 Hlavní vstupy do všech tří objektů jsou umístěny ze severo-západu, tj. z území 

Černé louky, čímž je podtrhnut její význam jako městského parku v bezprostřední 

blízkosti centra města. Záda budov jsou orientována do vnější části prstence,  

což umožňuje jejich bezkolizní dopravní obsluhu. 

 

  

Architektonické řešení 

 Objekt školy je koncipován jako kompaktní uskupení tří stupňů školských 

zařízení, tj. střední, základní a mateřské školy. Školy jsou uspořádány vertikálně, 

čímž je uspořena plocha pozemku při centru města a objekt je mnohem méně 

energeticky náročný ve srovnání s běžným pavilonovým uspořádáním škol. 

 Dalšími výhodami tohoto uskupení  je zkrácení komunikací mezi jednotlivými 

stupni, koncentrace společného zázemí a vybavení a v neposlední řadě násobení 

sociálních interakcí mezi žáky. 

 

Směrem od terénu jsou stupně školy v pořadí: střední škola, 2. stupeň ZŠ, 1. stupeň 

ZŠ a mateřská škola. Hlavní komunikační a společenské prostory jsou v budově 

umístěny centrálně, směrem vzhůru se střed jednotlivých podlaží více uvolňuje  

pro společenské prostory a nahrazuje tak možnost vyjít ven na terén.  

Učebny obíhají kolem centrálního prostoru a jsou tak bohatě prosvětleny. 

Díky pásu nadsvětlíků směřujících do centrálního prostoru a proskleným stěnám 

kabinetů působí všechna podlaží jako velký prostor pod jedním stropem. 

Komunikační jádra s únikovými schodišti jsou umístěna na jihozápadní  

a severovýchodní části fasády a jejich výtahy slouží jako hlavní přístupová 

komunikace do vyšších podlaží budovy, zvláště pak do mateřské školy. Jeden výtah 

je pak navíc umístěn centrálně pro lepší dostupnost podlaží školy. 

V přízemí se nachází vybavení sloužící celé budově, případně i veřejnosti. 

Jedná se o víceúčelový sál o ploše 350m² s navázanou hudebnou, knihovnu, šatny 

 a administrativní část.  

Druhé nadzemní podlaží slouží střední škole, jež absencí centrální 

společenské části získala dvě společenské zóny na severozápadní a jihovýchodní 

straně s přímým výhledem do okolí.  

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází 2.stupeň ZŠ rovněž se dvěma 

společenskými zónami s výhledem do okolí, tentokrát na severovýchodní  



a jihozápadní straně budovy. V tomto podlaží jsou umístěny odborné učebny, 

 jež jsou využívány i žáky střední školy. Stravování pro střední školu a 2.stupeň ZŠ 

zajišťuje sousední budova jídelny s pěstitelskou zahradou. 

Centrální společenský prostor pak stupňovitě přechází do čtvrtého nadzemního 

podlaží. 

Čtvrté nadzemní podlaží slouží 1.stupni ZŠ a jeho centrální plocha je již zcela 

otevřená s částečně sníženým podlažím pro hry a jiné aktivity. V centrální části  

je situována i malá přípravna jídel a prostor vyhrazený sezení. Společenské zóny 

rozšiřující komunikační prostor jsou v tomto podlaží nahrazeny otevřenou zahradou 

s přímým výhledem do parku a do vznikající bytové čtvrti Nová Karolina. 

Páté nadzemní podlaží je vyhrazeno pro mateřskou školu a sestává ze dvou 

nárožních objektů s velkým centrálním dvorem. Vprostřed dvora se nachází soustava 

devíti světlíků, které osvětlují čtvrté nadzemní podlaží. V osovém středu mezi světlíky 

a kolem nich jsou vysázeny malé stromky a je tak docíleno téměř parkové úpravy 

dvora. Otevřené zahrady v nižším podlaží již nejsou nijak kryty a proto do nich 

proniká dostatek světla. Objekty mateřské školy i otevřené prostory jsou obehnány 

pásem latí s profilací v prolukách mezi budovami mateřské školy. Zajišťují tak intimitu 

střešního dvora i ochranný prvek zároveň. 

 

Stavební a materiálové řešení 

Objekt školy je tvořen ve čtyřech nadzemních podlažích kombinovaným 

nosným systémem složeným ze železobetonových monolitických stěn, sloupů  

a stropní desky se skrytými průvlaky v modulu 9x9m. Páté nadzemní podlaží  

je řešeno lehkým zdivem spřaženým železobetonovou střešní deskou tl. 250mm. 

Hlavní prvky fasády tvoří dřevěný kompozitní obklad, na obvodových pásech 

parapetů je kotven skleněný obklad s několika vrstvami barevné fólie, jež mění barvu 

podle pozice pozorovatele. Tyto horizontální pásy se střídají s pásy oken,  

které souvisle lemují vnitřní prostory.  

Fasáda dále reaguje na orientaci ke světovým stranám systémem stínění,  

jež na osluněnou jihozápadní a jihovýchodní stranu tvoří sklápěcí markýzy 

v kombinaci s pevným stíněním větracích oken, jež je v jedné rovině s okny 

s pevným zasklením. 

Na zastíněnou severozápadní a severovýchodní stranu jsou okna opatřena 

pouze vnitřním stíněním a jsou proto všechna v jedné rovině. 



Jméno autora:

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2013/2014, LETNÍ SEMESTR

TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 2 047,00m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 222,00m2

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 8 466,00m2

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 0,00m2

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 8 466,00m2

INDEX PODLAŽNÍCH PLOCH 1,46

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 35 493,60m3

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 255,30m3

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 35 749,00m3

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBA ZA 1m3 OBESTAVĚNÉHO PROSTORU 5 000 Kč

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 35 749,00m3

CELKOVÁ CENA STAVBY 178 745 000 Kč

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 28
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