
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ARCHITEKTURY
ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ II.

FACULTY OF ARCHITECTURE
DEPARTMENT OF DESIGN II.

ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA - SOUBOR ŠKOLSKÝCH
STAVEB V OSTRAVĚ NA ČERNÉ LOUCE

SCHOOL, THE FOUNDATION OF LIFE – A COMPLEX OF EDUCATIONAL BUILDINGS IN
OSTRAVA, CERNA LOUKA

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. KATEŘINA DUFKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE prof. Ing. arch. IVAN RULLER
SUPERVISOR

BRNO 2014









ZADÁNÍ 

Předmětem ateliérové práce je zpracování urbanistické a objemové studie komplexu 

školských budov: mateřské školy, základní školy a gymnázia na podkladě 

urbanistické studie Černá louka v Ostravě. V roce 2010 na toto území proběhla 

soutěž, kterou se svým návrhem vyhrál ateliér MAXWAN. Na základě toho město 

Ostrava vypracovalo územní studii.  

 

KONCEPT 

Ústřední myšlenkou návrhu je vytvoření na venek prostorově uzavřeného areálu, 

uvnitř kterého se bude nacházet hlavní tepna veškerého studentského života. 

Podstatný prvek tedy tvoří vnitroblok, ve kterém se nachází různorodé květiny, 

stromy a keře a je doplněn o venkovní mobiliář. Ideou je, že v rámci hodin pěstitelství 

zde budou žáci základní školy pěstovat různé rostliny, které pak studenti gymnázia 

budou během hodin biologie chodit poznávat. Z tohoto důvodu se zde kromě ploch 

se stromy, trávou a květinami nachází i skleník a menší záhon na pěstování 

užitkových rostlin. Výsledkem řešení je vznik jakéhosi vlastního menšího vnitřního 

světa studentů ve světě jejich běžného života.  

Do vnitrobloku jsou také orientovány hlavní vchody základní školy a gymnázia, takže 

se předpokládá, že před začátkem a po skončení vyučování se studenti budou 

zdržovat právě v atriu, aby zde strávili volné chvíle se spolužáky.  

 

POPIS ÚZEMÍ 

Na základě  výsledků soutěže, územní studie a analýz naší pracovní skupiny jsem se 

snažila vhodně dotvořit okolní prostředí (dopravní napojení a zeleň) a umístit areál 

škol. Při návrhu jsem také vycházela z přírodních faktorů, které mohou školy 

ovlivňovat: záplavovým územím a slunečním světlem. Nejvhodnější se mi tedy zdálo 

situovat areál do severního rohu současného brownfield na jih od nově navržené 

Černé louky. Jedná se o mírně svažitý terén klesající směrem k řece Ostravici. Je to 

místo v dobré docházkové vzdálenosti od zastávek MHD a přitom v návaznosti na 

nově vytvořený park u vody s cyklostezkou.  Hlavní vsup do areálu vede z ulice, na 



které jsou zastávky MHD, druhý  přístup, vedlejší, je orientován směrem od řeky a je 

přímo napojen na cyklostezku a třetí, pro zaměstnance škol, vede od parkoviště, 

které je pro ně určené.  Mateřská škola má jako jediná svůj centrální přístup do 

objektu umístěný z vnější strany komplexu, blíže k parkovišti (kvůli lepší dostupnosti 

maminek s dětmi) s dočasným stáním, nikoliv z vnitrobloku, jak je tomu u ostatních 

budov. 

 

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ 

Samotný komplex škol je tvořen celkově pěti hlavními budovami, z nichž každá z nich 

plní svou vlastní funkci: mateřská škola, základní škola, čtyřleté gymnázium, objekt 

na sportovní aktivity a stravovací zařízení. Všechny tyto budovy tvoří jeden blok 

s vnitřním atriem, které se tak stává středobodem celého areálu.  Mezery mezi 

budovami jsou vyplněny zídkou nebo jinými menšími doplňujícími stavby, čímž se 

také jasně vymezuje prostor vnitřního nádvoří a jednoznačně tak odděluje vnitřní 

prostor školního areálu od vnějšího prostředí.  

Všechny objekty jsou navrženy jako solitéry kvádrového tvaru (když k mateřské škole 

připočteme i atrium) a pouze základní škola, jídelna a gymnázium (u kterých je 

předpokládáno nejčastější přecházení) jsou provozně propojeny chodbou. 

K přecházení mezi ostatními stavbami je navržena pergola, která vede podél 

hlavního atria kolem všech budov a navazuje na spojovací chodbu mezi gymnáziem 

a  jídelnou.  

Jelikož mají budovy různý charakter, jsou navrženy jako solitéry o různých výškách, 

což způsobuje zajímavou objemovou kompozici celého areálu.  

 

ZÁSADY MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ  

Materiály použité v návrhu vychází z charakteru místa, kde se stavba nachází a ze 

způsobu jejího užívání.  

Beton zde zpodobňuje samotnou Ostravu jako město ne příliš čisté a průmyslové a 

dřevo pak navazuje na odkaz přírody, která je v areálu zastoupena právě především 

ve vnitrobloku.   



Beton je přiznaný na fasádě a z části i v interiéru, a dřevo je použito u stálého stínění 

v podobě dřevěných lamel (které občas plní funkci spíše jen estetickou než stínící - 

především na straně severozápadní, kde slunce nedosahuje takové intenzity).   

Podlahy interiéru jsou tvořeny barevným PVC, což zároveň s občas barevně 

omítnutými stěnami vytváří zajímavý kontrast mezi barvami a  šedým betonem. Tím 

se také více evokuje prostředí pro děti. 

 

ZÁSADY DISPOZIČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ 

Základní škola je koncipována jako dvoupodlažní objekt rozdělen podle amerického 

systému školství na dvě části – 1.-4. třída v přízemí a 5.-9. třída v patře. Přízemí je 

pak doplněno o školní družinu, kancelář zástupců ředitele s kabinety a v 2. NP se 

dále nachází další kabinety pro učitele a větší hudební učebna. Ta je navržena jako 

větší místnost kvůli tomu, aby zde mohly být umístěny i jiné prostornější hudební 

nástroje než jen klavír a aby zde byl vytvořen dostatečná plocha k výuce různých 

tanců v rámci hodiny hudební výchovy.  

Budova čtyřletého gymnázia pro 8 tříd je taktéž jako základní škola dvoupodlažní 

objekt. V 1.NP se nachází 4 větší třídy a jedna počítačová učebna, zázemí pro 

vedení škol, kabinety a jedna společenská část, kde je umístěna výdejna studijních 

materiálů (v podstatě menší knihovna) a studijní část se stoly. V 2. NP jsou pak zbylé 

4 třídy o rozměrech 8x9m a specializované učebny chemie, fyziky a učebna jazyků. 

Dále se zde nachází opět kabinety pro učitele a větší společný prostor pro studenty, 

který má okna orientovaná směrem k řece a stejně jako studovna v 1.NP umožňuje 

pěkný výhled směrem k řece.  

Mezi základní školou a gymnáziem se nachází jídelna s kuchyní. Všechny tři objekty 

jsou vzájemně propojeny, jelikož se předpokládá, že právě mezi těmito budovami 

budou studenti a učitelé nejčastěji během dne přecházet. Jídelna je navržená na tři 

směny obědů se samostatným hygienickým zázemím. Na ni je napojena kuchyně 

s vlastní vývařovnou, doplněná o potřebné sklady a přípravny.  

Samostatný objekt tvoří stavba určená ke sportovním aktivitám. Jsou zde 3 

tělocvičny. Jedna větší, kterou lze dále rozdělit na dvě části a v patře další dvě menší 

tělocvičny, z nichž jedna může být užívána jako posilovna a druhá jako aerobní sál. 



V každém podlaží se nachází  2 šatny s vlastními sprchami a v přízemí zvlášť jedna 

šatna pro zaměstnance školy a hygienickým zázemí pro ně. Před vstupem do 

tělocvičny se nachází prostor, který může být využíván při různých společenských 

akcích současně s tělocvičnou. Ta totiž může být užívána nejen ke sportování, ale 

také ke společensko-zábavním akcím typu vystoupení dětí, plesy apod.   

Mateřská škola je koncipována opět jako dvoupodlažní budova pro 3 třídy dětí po 20 

lidech. Každá třída má svou vlastní šatnu a  denní místnost se stoly v přízemí, která 

se během příznivého počasí může propojit s exteriérem a dětem je tak přes terasu 

umožněn volný pohyb směrem do zahrady mateřské školy. Denní místnost je 

propojená s hernou v 2.NP, která zároveň slouží i k odpolednímu spánku dětí. 

V přízemí se dále nachází šatny učitelského sboru mateřské školy, hygienické 

zázemí dětí, jídelna s malou kuchyňkou a menší atrium, uprostřed kterého se bude 

nacházet pískoviště pro nejmenší. V patře je pak kromě herny/odpočívárny jedna 

větší společná herna pro všechny třídy, umývárny, toalety, kancelář pro učitele 

pověřeným ředitelem škol k vedení mateřské školky a  místnost určená dítěti 

v případě nemoci (aby bylo v izolaci od ostatních dětí). 

  

Všechny kmenové třídy jsou orientovány směrem na jihovýchod (k řece), aby tak 

došlo k co nejlepšímu přirozenému osvětlení učeben během výuky dětí, která 

probíhá především během dopoledních hodin. Tyto třídy jsou navrženy jako učebny o 

rozměrech 8x9m, což umožňuje flexibilní uspořádání lavic během výuky. Aby byla 

dostatečně osvětlená i zadní část tříd, v 1.NP do ní ze střechy přes učebny v 2.NP 

vedou světlovody. Třídy v 2.NP jsou dosvětlovány přes okna do chodby, kde jsou ve 

střeše zabudovány světlíky.  

 

STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Budovy jsou navrženy jako železobetonový skelet doplněný o ztužující stěny. U 

objektu tělocvičny jsou kvůli vyšší rozměrům použity ocelové sloupy s příhradovými 

nosníky. 

Každá budova má svou vlastní technickou místnost, kde jsou umístěna zařízení 

vytápění a vzduchotechniky. Je to tak především proto, že každá ze staveb může být 

různě časově využívána. Například u tělocvičny a mateřské školy je možný provoz i 



během léta, kdežto u gymnázia a základní školy se s provozem během prázdnin 

nepočítá. K vytápění budou využívána tepelná čerpadla typu země-vzduch (přes 

vrty), k výměně vzduchu se uvažuje výměníkový systém. 
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