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Anotace: 
 
Cílem práce je návrh dostavby bloku v historickém jádru města Ostravy na místě zvaném 
Kostelní náměstí. Práce se zabývá tématem vhodného začlenění současné architektury 
do historického centra města se zvolením správných funkcí pro oživení dané lokality. 
Problémem centra je velké množství proluk v historickém jádru, málo atraktivních funkcí 
pro lidi, přesun těžiště zájmu do obchodního centra Nová Karolina a problematické vztahy 
mezi soukromými vlastníky a městem. 
 
Annotation: 
 
The aim of the work is to design the completion of the block in the historic center of Ostrava 
in a place called Kostelní náměstí. The work deals with the topic of appropriate integration of 
contemporary architecture into the historic city center with the choice of the right functions 
to revitalize this locality. The problem of the city center is quantity of gaps in the historical city 
core, a few attractive features for people, shifting the focus of interest to the shopping center 
Nova Karolina and problematic relations between private owners and the city council. 
 
Klíčová slova: 
 
Centrum města, náměstí, kostelní náměstí, oživení centra, rozvoj, historické jádro 
 
Key words: 
 
City centre, square, church square, revitalization of the centre, development, historical 
centre 
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Úvod: 
 
Současným problémem města Ostravy je, že neposiluje dostatečně funkce a role regionální 
metropole a nenaplňuje efektivně potenciály a potřeby všech městských částí s důrazem 
na odpovídající reprezentativnost a atraktivitu centra města. Přes dílčí pozitivní změny 
v poslední době není centrum Ostravy stále vnímáno jako lákavé centrum metropole 
s výstavní historickou architekturou a místem pro aktivní trávení volného času. Vstup do 
města vyvolává negativní dojmy, řada míst a ulic svou zanedbaností neláká k bydlení, práci ani 
volnočasovému využití. Na více místech obyvatelé nepociťují potřebný pocit bezpečí. Není 
dostatečně využitý potenciál veřejného prostoru. Centrum přitom může více těžit z kulturního, 
sportovního a komunitního života místních obyvatel. Tento stav je důsledkem kombinace řady 
negativních vlivů z dávnější i nedávné minulosti a jeho náprava je komplikována faktem, 
že naprostá většina budov v lokalitě se nachází v privátním vlastnictví. 
 
Diplomová práce analyzuje potřebné funkce vhodné pro danou lokalitu a řeší aktuální 
problematiku centra Ostravy. Výsledný návrh se snaží reagovat na historický kontext místa, 
vytvořit důstojný předprostor kostela sv. Václava s odkazem na název „Kostelní náměstí“ 
a nenásilně doplnit chybějící zástavbu městského bloku současným způsobem. 
 
Urbanistické souvislosti: 
 
Ostravsko na mapě působí kompaktním dojmem. S okolními českými městy – Karvinou, 
Havířovem nebo Bohumínem – ale i s městy na polské a slovenské straně tvoří Slezskou 
metropolitní oblast, kde žije na 5 milionů obyvatel. Stejně velká oblast kolem Prahy čítá jen 
necelé 2 miliony lidí. 
 
Ostrava je srostlice třiadvaceti dolů a třiadvaceti dělnických částí kolem nich. Není městem 
rostoucím z jednoho centra, ale vyvíjí se z mnoha míst, které se postupně rozšiřují a prorůstají. 
 
Zvolená parcela se nachází před kostelem sv. Václava, nejstarší budovou Moravské Ostravy 
z roku 1297, obklopena ulicemi Kostelní, Zeyerova, Střelniční a Pivovarská. Leží částečně v pěší 
zóně historického jádra města v těsné blízkosti se sousedícím Masarykovým náměstím.  
 
V současné době se zde nachází placené parkování a majitelem je soukromý vlastník. Tato 
lokalita se v poslední době obrovským tempem rozvíjí a město dělá mnoho opatření k tomu, 
aby bylo centrum města opět živé a oblíbené. 
 
V blízkém okolí řešené parcely se nachází hlavní a nejhistoričtější náměstí města, Masarykovo 
náměstí, které zde bylo zbudováno již při založení města. Svou původní hustou zástavbu začalo 
historické jádro v této lokalitě postupně ztrácet až do dnešní podoby. Důvodem současné 
situace je fakt, že domy v okolí byly poničeny během války, následně nabídnuty sociálně 
slabším vrstvám, následovalo vybydlení a demolice kvůli nálezu uhlí v podloží. K následnému 
rozkopání centra z důvodu těžby uhlí naštěstí nedošlo, avšak zůstaly zde citelné ztráty. V blízké 



docházkové vzdálenosti se nachází zrekultivované nábřeží řeky Ostravice, což je velká přidaná 
hodnota lokality.  
 
 
Urbanistické řešení: 
 
Urbanistické řešení návrhu dostavuje blok klasickým způsobem vhodným pro správnou 
orientaci v lokalitě. Výšky objektů a dodržování uličních čar vychází z regulace 
pro památkovou oblast centra města a stupňování jednotlivých objektů reaguje na potřebu 
oslunění a přístupu světla pro bytové jednotky ve vnitrobloku. Jednotlivé funkce bloku 
vyplynuly z funkční analýzy části Moravská Ostrava a z jednotlivých vytyčených bodů 
ve strategickém plánu města Ostravy. Součástí návrhu je snaha o vytvoření vhodného 
předprostoru kostela sv. Václava. Současná situace tohoto Kostelního náměstí je nedůstojná 
vzhledem k jeho umístění v rámci centra a charakteru okolí. 
 
Architektonické řešení: 
 
Dostavba bloku se skládá celkem ze 4 částí, objektů, které však dohromady působí komplexně 
jako jeden celek. 2 multifunkční objekty, které obsahují kulturní klub, přednáškové místnosti, 
podnikatelský hub a ubytování pro studenty. Dalšími objekty jsou kulturní sál a studentský 
dům. Mezi těmito domy vznikl vnitroblok, který má předpoklad k tomu být živý a energický.  
 
Jednotlivé hmoty objektů se stupňují vzhledem k orientaci ke světovým stranám a potřebě 
získání dostatečného množství světla ve vnitrobloku. Na střeše vzniká pomyslná střešní 
krajina, pobytové střechy, obsahující zahrádku kulturního klubu, jednotlivé galerie a hřiště 
určené především pro ubytované studenty.  
 
Jednotlivé užité principy v rámci návrhu: 
 
OTEVŘENOST A PROPOJENOST. Vytvoření malého vnitřního kulturního, kreativního 
a studentského světa v rámci organismu města v návaznosti na projekt „Malá Kodaň“. 
Kombinace jednotlivých funkcí přirozeně na sebe navazujících a vzájemně 
se propojujících v jeden celek. 
 
PROSTOR, ve kterém bude přirozeně docházet k integraci, socializaci a vzájemné spolupráci. 
Propojení kultury, podnikání a perspektivní mládeže. 
 
VNITŘNÍ NÁMĚSTÍ. Pomyslné zachování původního Kostelního náměstí vytvořením 
průchodného vnitřního prostoru a vnitrobloku s možností scházení se, trávení volného času. 
 
Návrh vychází z konceptu co-livingu, vytvoření prostoru pro celodenní užívání v kombinaci 
s ubytováním.  
 
Pod celou částí dostavby bloku se nachází 2 patra podzemního parkování, které reaguje 
na nedostatek parkovacích míst v rámci historického jádra města. 
 



Vzhled návrhu se částečně odráží z historických referencí, původní zástavby řešené lokality, 
ale zároveň se snaží působit současně a nenásilně vzhledem k okolní zástavbě.  
 
Materiálové a konstrukční řešení: 
 
Pro environmentální přesah návrhu je použito na nosnou i výplňovou konstrukci přírodních či 
recyklovatelných materiálů. 
 
Převážnou část nosné konstrukce tvoří skelet z lepeného dřeva – glulam kombinovaný s prvky 
CLT panelů Novatop.  Dřevo je použito z důvodu minimální uhlíkové stopy a trendu využívání 
tohoto materiálu v současné architektuře především západních sousedů a ve Skandinávii.  
 
Pro omezení bezpečnostního rizika z důvodu použití velkého množství dřevěných prvků jsou 
jádra, příčky a část obvodové konstrukce navržena z cihelného zdiva. Jedná se tedy 
o kombinaci různých materiálů. Cihelné zdivo je rovněž materiál, který je recyklovatelný a pro 
výstavbu v historickém jádru tradiční. 
 
Podzemní část obsahující parkování je z železobetonu založena na kombinaci desky a pilot 
plovoucích v miocenních jílech. 
 
Návrh má z exteriéru přiznanou tektoniku objektů, odkazuje svou plastičností k okolní 
historické zástavbě. Jednotlivé prosklené části fasád jsou kryty pomocí vykonzolování, aby 
nedocházelo k přehřívání vnitřního prostoru. 
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KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

Ostravské centrum netáhne lidi. Město opouští obyvatelé i studenti.
Problémem centra je velké množství proluk v historickém jádru, málo
atraktivních funkcí pro lidi, přesun těžiště zájmu do obchodního centra
Nová Karolina a problematické vztahy mezi soukromými vlastníky
a městem.

Cílem diplomové práce je analýza aktuální problematiky centra Ostravy a
snaha o jeho oživení. Následné nalezení vhodné formy a uplatnění
výstupů z analytické části v konkrétním architektonickém návrhu v rámci
diplomové práce.

ÚVOD
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OSTRAVA

Ostrava je statutární, krajské a univerzitní město na severovýchodě
Česka v Moravskoslezském kraji, poblíž hranice s Polskem.

SILNIČNÍ VZDÁLENOSTI DO VÝZNAMNÝCH MĚST

Olomouc 93 km
Brno 170 km
Hradec Králové 240 km
České Budějovice 346 km
Praha 360 km
Plzeň 456 km
Karlovy Vary 495 km

Bratislava 300 km
Vídeň 310 km
Varšava 390 km
Berlín 540 km
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OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

Ostravsko na mapě působí kompaktním dojmem. S okolními českými
městy – Karvinou, Havířovem nebo Bohumínem – ale i s městy na
polské a slovenské straně tvoří Slezskou metropolitní oblast, kde žije na
5 milionů obyvatel. Stejně velká oblast kolem Prahy čítá jen necelé
2 miliony lidí.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Ostrava (polsky Ostrawa, německy Ostrau) je statutární, krajské a
univerzitní město na severovýchodě Česka v Moravskoslezském kraji,
poblíž hranice s Polskem. Nachází se na soutoku řek Odry, Opavy,
Ostravice a Lučiny. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetí největší
město v Česku, druhé největší město na Moravě a největší město v
Českém Slezsku.

Počet obyvatel: 284 143
Rozloha [km2]: 214,23
Počet městských obvodů: 23

HISTORICKÉ JÁDRO MORAVSKÉ OSTRAVY

Řešená lokalita.

Moravská Ostrava (německy Mährisch Ostrau) je bývalé samostatné 
město na Moravě u hranic se Slezskem a od roku 1990 je to součást 
ostravského městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Se sousedící 
Slezskou Ostravou se jedná o původní a nejhistoričtější část města 
Ostravy. Od roku 1992 je její historické jádro prohlášeno za městskou 
památkovou zónu.

Počet obyvatel městského obvodu: 36 787
Rozloha historického jádra [km2]: 1,35
Rezidenti historického jádra: 5 077

7



STRUKTURA ZÁSTAVBY

Ostrava je srostlice třiadvaceti dolů a třiadvaceti dělnických částí kolem
nich. Není městem rostoucím z jednoho centra, ale vyvíjí se z mnoha
míst, které se postupně rozšiřují a prorůstají.

Představu českého města máme zažitou – uprostřed je historické jádro s
náměstím, za ním vrstva z 19. století, pak paneláky a satelity. Platí to
pro všechny města, ale pro Ostravu ne. Jedná se o jiný typ struktury,
která je ale pro budoucnost možná výhodnější než třeba pražská.
Vysoké individualizaci, práci z domova nebo autonomním automobilům
se tradiční města budou pravděpodobně přizpůsobovat daleko hůř.
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VODSTVO

Území Moravskoslezského kraje patří převážně do povodí Odry, ta ústí
do Baltského moře. Do Odry se postupně vlévají další významné řeky
kraje.

V Ostravě se setkává s řekou Opavou, která přitéká z Jeseníků, a řekou
Ostravicí, jež pramení v Beskydech. Do Ostravice na hranici Slezské a
Moravské Ostravy pod Slezskoostravským hradem vlévá řeka Lučina.
Dále ještě na území města najdeme řeku Porubku.

Velká přírodní jezera se v Moravskoslezském kraji nenacházejí.

V okolí města se vyskytují rybníky a umělé přehradní nádrže. Rybníky
dnes kromě chovu nacházejí uplatnění i v průmyslu. Slouží jako malé
nádrže pro užitkovou vodu. Zvláštností jsou potom vodní plochy, které
vznikly zatopením vytěžených území, poklesů vzniklých při dolování,
nebo území s vývozem strusky a odpadu z těžby.

Zdejší přehrady slouží hlavně k zadržení vody a jako zásobárny pitné
vody. Dnes často mají i rekreační význam. Mezi nejvýznamnější zdroje
vody patří nádrž Šance a Morávka v Moravskoslezských Beskydech, a
nádrž Kružberk v Nízkém Jeseníku. V kraji nalezneme nejmladší
přehradu ČR – Slezská Harta, její stavba byla dokončena roku 1997.
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ZELEŇ

Ostrava jako město zeleně.

Městská zeleň pokrývá pětinu území města. Ze statistiky vyplývá, že 90
procent občanů žije do 300 metrů od parku nebo jiné tzv. zelené oblasti.

Vliv na množství zeleně ve městě má samotná struktura zástavby, kdy
mezi jednotlivými částmi, které jsou od sebe různě vzdáleny, vznikají
proluky volně rostoucí zeleně. Hustější zástavba je následně doplněna
množstvím parků, lesoparků a dalších zelených ploch, například
revitalizovaným nábřežím řeky Ostravice s velkým městským parkem
Komenského sady, lesopark Bělský les či Sady Dr. Milady Horákové.

Nejzelenější část Ostravy, oblast Haldy Emy na Slezské Ostravě, vznikla
návozem milionů tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů, jenž stále
prohořívá. Díky teplu, které z hory vyvěrá, na haldě roste teplomilná
flóra. Vyskytuje se zde také stepní fauna. Na severní straně je hustý les,
jižní strana (která stále prohořívá) je holá a panuje na ni subtropické
klima, kde se ani v zimních měsících nevyskytuje sníh, ale roste zde
celoročně tráva.
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DOPRAVNÍ SÍŤ

Ostrava představuje významný dopravní uzel a hlavní křižovatku
Moravskoslezského kraje. Je napojena na hustou a kvalitní síť silnic I.
třídy, propojující města této aglomerace a sousední regiony. Městská
silniční síť přesahuje délku tisíc kilometrů.

Současnou hustou silniční síť dále doplňuje dálnice D1, trasovaná ve
směru od napojení na stávající dálniční síť u Brna, přes Ostravu, která
naváže hraničním přechodem Veřňovice – Gorzyczki na polskou dálnici
A1 směřující přes Katowice na Gdaňsk (Helsinki).

Ostrava má 5 železničních nádraží. Nejvýznamnějším je Ostrava-Svinov,
dále Hlavní nádraží, Ostrava-střed, Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Kunčice.

Díky ostravské historii i současnosti je město protkáno hustou sítí
železničních vleček, které obsluhovaly a v některých částech stále
obsluhují jednotlivé průmyslové oblasti.
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TEORETICKÁ ČÁST
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POD BÁJNÝM LANDEKEM

Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava
znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení území, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší
době kamenné. Asi před 25 tisíci lety měli na vrchu Landek svá tábořiště lovci mamutů, což dokládají četné archeologické
nálezy. Nejvýznamnějším objevem byla v roce 1953 nalezená 48 mm vysoká soška, torzo ženské postavy z krevele, kterému
se říká Petřkovická (Landecká) venuše. Archeologové našli důkazy o tom, že pravěcí lovci používali uhlí ze slojí vycházejících
na povrch jako palivo. Jde o první doložené použití černého uhlí na světě. Na bájném vrchu Landeku vybudoval v 8. století
jedno ze svých početných hradišť slovanský kmen Holasiců. Někdy ve druhé polovině 13. století tady založil kamenný hrad
český král Přemysl Otakar II.

ETAPY HISTORICKÉHO VÝVOJE MĚSTA OSTRAVY

ZROZENÍ STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA

K nejstarším ostravským vsím patří Polská (dnes Slezská) Ostrava, která je zmíněna v jednom z dokumentů papeže Řehoře
IX. již v roce 1229. Ke střežení hranice mezi polským a českým státem byl na ostrohu nad soutokem řeky Lučiny s Ostravicí
vybudován Slezskoostravský hrad zaznamenaný v listině z roku 1297. Dnešní Moravské Ostravě, jejíž název je poprvé uveden
v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku v roce 1267, byl statut města udělen zcela jistě před rokem 1279.
Nově budované město se stalo střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jeho jádro tvořilo čtyřúhelníkové náměstí (dnešní
Masarykovo náměstí). V roce 1362 mu král a císař Karel IV. udělil právo konání 16denního výročního trhu. Privilegium
znamenalo zvýšení prestiže Ostravy, díky němuž se město na levém břehu Ostravice mohlo ve 14. století proměnit v důležitý
bod na mapě středověkých trhovců. Husitské války do života města příliš nezasáhly. V roce 1438 ho získal na krátkou dobu
husitský hejtman Jan Čapek ze Sán a po něm válečník Jan Talafús z Ostrova. V roce 1437 pak byla Moravská Ostrava
definitivně začleněna do hukvaldského panství, jehož osudy sdílela až do roku 1848.

ROZMACH ZBRŽDĚNÝ VÁLKAMI A KATASTROFAMI

Jedinou kamennou budovou ve městě byl, spolu se zámkem (sídlem purkrabího), kostel sv. Václava (první písemná zmínka
1297). Základní soustava městských hradeb byla vybudována v letech 1371-1376. Budova radnice na dnešním Masarykově
náměstí je poprvé připomínána v roce 1539. Prošla několika stavebními úpravami, současná podoba pochází z roku 1859. V
roce 1564 je doložena existence dřevěného kostelíka sv. Kateřiny v Hrabové. V první polovině 16. století postavení Ostravy
posílilo díky rozvoji řemeslné výroby, především soukenictví, tkalcovství a krejčovství. Významnou složkou hospodářství se
stalo výnosné rybníkářství. V roce 1533 město zakoupilo ves Čertovu Lhotu (dnešní Mariánské Hory) a v roce 1555 Přívoz. Do
života Moravské Ostravy nepříznivě zasahovaly vedle vojenských tažení živelné katastrofy – povodně a požáry. Největší požár
v roce 1556 prakticky zničil domy na náměstí. V roce 1625 zemřela asi polovina obyvatel v důsledku morové epidemie. Za
třicetileté války patřila Moravská Ostrava k nejvíce postiženým městům v českých zemích. Okupovalo ji dánské vojsko, od
roku 1642 ze slezské strany Švédové.

NÁLEZ UHLÍ A ŽELEZÁRNY OTOČILY KOLA DĚJIN

Oživení hospodářského života na Ostravsku přinesl objev uhlí v roce 1763 v údolí Burňa v Polské Ostravě. Jeho výskyt o čtyři
roky později potvrdil báňský odborník Jan Jakub Lutz. Přesto s pravidelnou těžbou začal majitel panství František Josef hrabě
Wilczek až v roce 1787. Připojení Haliče k monarchii v roce 1772 umožnilo rozšíření obchodu s dobytkem a částečně podnítilo
hospodářský rozvoj. Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 založení železáren ve vsi Vítkovice olomouckým
arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Napojení na Severní dráhu Ferdinandovu v roce 1847 prostřednictvím nádraží ve
Svinově a Přívoze způsobily, že Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových
středisek rakousko-uherské monarchie. Rozkvět průmyslu vyvolal i příliv obyvatelstva. V roce 1830 žily v Moravské Ostravě
necelé dvě tisícovky lidí, za padesát let přesáhl jejich počet 13 tisíc. Výrazně se zvýšil podíl německy a polsky mluvícího
obyvatelstva. Hlavně přistěhovalci obsadili řadu dělnických kolonií v Polské Ostravě, Vítkovicích a dalších obcích. Společenský
a kulturní život národností žijících ve městě se na přelomu 19. a 20. století soustřeďoval do českého Národního domu (dnes
Divadlo J. Myrona), Německého domu (zničen na konci 2. sv. války), Polského domu a Městského divadla (dnes Divadlo A.
Dvořáka). Nejvýznamnější církevní stavbou byla v roce 1889 dokončená bazilika Božského Spasitele. Po vzniku ČSR v roce
1918 si Ostrava díky železárnám a dolům uchovala významné hospodářské postavení a pomalu se přetvářela ve správní,
společenské a kulturní centrum.
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SEN O VELKÉ OSTRAVĚ SE NAPLNIL

K 1. 1. 1924 byla vytvořena tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení sedmi moravských obcí v jeden celek (Moravská
Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou). To významně ovlivnilo stavební vývoj
města. Vyrostla řada obchodních domů, bank, administrativně správních budov. Nejvíce pozornosti připoutala 28. října 1930
slavnostně otevřená Nová radnice s kvadratickou 75 m vysokou prosklenou věží. Život města ovlivnila v letech 1929-1934
výrazně světová hospodářská krize. Po Mnichovské dohodě na podzim 1938 a odstoupení pohraničních území Německu,
vyvrcholila tragédie Masarykova Československa 15. března 1939 nacistickou okupací zbytku republiky. Jednotky německé
wehrmacht vpochodovaly do Moravské Ostravy ještě o den dříve. Největší průmyslové podniky jako Vítkovické horní a hutní
těžířstvo nebo Severní dráha Ferdinandova se dostaly do správy říšskoněmeckého koncernu Göringových závodů a
přeorientovaly se na válečnou výrobu. Blížící se konec války přinesl v srpnu 1944 nálety anglo-amerických spojenců, které
město vážně poškodily. Ostrava a její obyvatelé se dočkali osvobození 30. dubna 1945. Vojska 4. ukrajinského frontu Rudé
armády spolu s 1. čs. samostatnou tankovou brigádou tak završila těžké a krvavé boje v rámci Ostravsko-opavské operace.

OCELOVÝM SRDCEM REPUBLIKY

Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších
oborů těžkého průmyslu. Jeho centrem se stala Ostrava, v té době nazývána „město uhlí a železa“ nebo také „ocelové srdce
republiky“. V roce 1949 se začalo se stavbou rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě-Kunčicích. Masivní
podpora těžkého průmyslu znamenal příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí. V tehdejších okrajových čtvrtích města
vyrostla řada nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později Výškovice a Dubina. Ostrava se stala v roce 1945
sídlem Vysoké školy báňské (přeložena z Příbrami) a pobočky Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Ta se
osamostatnila v roce 1959 a v roce 1991 byla začleněna do nově vzniklé Ostravské univerzity. Kulturní a společenský život
zajišťovaly dvě stálé scény dnešní Divadlo Antonína Dvořáka (od r. 1945 Zemské divadlo, 1949-1990 Divadlo Zdeňka
Nejedlého) a Divadlo Jiřího Myrona (Národní dům, 1945-1954 Lidové divadlo). Oblibě hlavně mezi mladými diváky se těší
Divadlo Petra Bezruče (založené r. 1948 jako Divadlo mladých) a Komorní scéna Aréna (od roku 1951 Divadlo hudby). Pro
malé diváky byla v roce 1946 otevřena amatérská loutková scéna s názvem Dřevěné království, od roku 1953 profesionální
Divadlo loutek. V roce 1954 začala svou koncertní činnost dnešní Janáčkova filharmonie Ostrava.

NA CESTĚ KE SVOBODĚ A DEMOKRACII

K výrazným politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. Ostrava se stala statutárním městem v čele s
primátorem, městskou radou a zastupitelstvem voleným ve svobodných a demokratických volbách. V důsledku
restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 z
jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) ukončil více než dvě století trvající dějiny aktivního důlního podnikání v Ostravě.
Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na
strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství soustředilo do Nové huti (dnes Liberty Ostrava). Papežskou bulou Ad
Christifidelium spirituali vydanou Janem Pavlem II. dne 30. května 1996 se Ostrava stala sídelním městem ostravsko-opavské
diecéze. Bazilika Božského Spasitele byla povýšena na katedrálu. Do života města a mnoha jeho obyvatel dramaticky zasáhla
povodeň z července roku 1997, označovaná jako „tisíciletá voda“. Škody způsobené nejrozsáhlejší povodní v historii Ostravy
byly odhadnuty na více než čtyři miliardy korun. Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem nově vzniklého
Ostravského, dnes Moravskoslezského kraje.
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1824-43

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

300 000 př.n.l.

Nejstarší doklad o pobytu člověka na území Ostravy –
Landek

1229

První písemná zmínka o Polské (Slezské) Ostravě

+- 1250

Založení Slezskoostravského hradu

1267

První písemná zmínka o Moravské Ostravě

1268-78

Moravská Ostrava získala postavení města

1297

Posvěcen kostel sv. Václava

1371-1833

Soustava městských hradeb

1555

Moravská Ostrava koupila ves a tvrz Přívoz

1556

Požár, který zničil domy na náměstí

1625

Morová epidemie vyhladila cca polovinu obyvatel 
města

1763

Objev uhlí v údolí Burňa na Slezské Ostravě

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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1877

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

1828

Založení železáren ve vsi Vítkovice

1842

Středem hlavního náměstí proražena třída 28. října

1840-46

Hloubení jámy Šalamoun, důl Karolina, důl Antonín,
důl Jindřich

1847

Napojení na železniční trať Vídeň – Krakov,
dynamický rozvoj průmyslové aglomerace

1850

První primitivní moravskoostravský vodovod

1858

Postavena koksovna Karolina, první na Ostravsku

1870

První osvětlení města plynovými lampami

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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1900

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

1889 

Posvěcen kostel Božského Spasitele

1894

Zahájen provoz místní dráhy Moravská Ostrava

Počátek městské hromadné dopravy v Přívoze

Otevřen Národní a následně Německý dům (zničen po 
2. sv. válce)

1899

Posvěcen kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

1900

Přívoz povýšen na město

1907

Zahájeno hloubení jámy Odra

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

1909

Postavena koksovna při dolu František

1921

Založena kulturní rada pro širší Ostravsko

1923

Založen archiv města Ostravy

1924

Sloučení sedmi moravských obcí v jeden celek, vznik 
Velké Ostravy

1926

Vystavěn Dům umění

1928-33

Zřízeny Komenského sady

1930

Postavena Nová radnice

1939-1945

Obsazení německými vojsky a okupace ČSR

1945

Přeložena z Příbrami do Ostravy Vysoká škola Báňská

1933-49

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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1884-1988 VLEČKA UHLÍ NAD OSTRAVOU

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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1967

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

1949

Výstavba průmyslového komplexu Nová Huť

1951

Zřízena Státní vědecká knihovna

1953

Založeno divadlo loutek

1954

Vznik Janáčkovy filharmonie

1959

Vznik Ostravské univerzity

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

1989

Pád komunistického režimu

1990

Zřízen městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

1994

Vyvezen poslední vozík uhlí z jámy Odra – konec 
aktivního důlního podnikání v Ostravě

1996

Bazilika Božského spasitele posvěcena na Katedrálu

1997

Povodně – „tisíciletá voda“. Nejničivější povodeň v 
historii Ostravy.

1998

Soustředění ostravského průmyslu na ocelářství

2000

Ostrava sídelním městem nově vzniklého 
Moravskoslezského kraje

2003

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

2002

Založení festivalu Colours of Ostrava

2003

Začátek rekultivace areálu Dolní oblasti Vítkovic 
(Pleskot, Fránek,…)

2004

Zpřístupnění Slezskoostravského hradu novou pěší 
lávkou z Moravské Ostravy

2005

Rekonstrukce Slezskoostravského hradu

2007

Rekonstrukce Masarykova náměstí (RAW) a následně 
přilehlých ulic v pěší zóně historického jádra

2012-2022

Rekultivace nábřeží řeky Ostravice

2012

Začátek výstavby Nová Karolina park

2013

Založení festivalu Beats for love

2014

Ostrava Evropským městem sportu

SOUČASNOST

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY MORAVSKÉ OSTRAVY
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL MĚSTA OSTRAVY

Z grafu vývoje počtu obyvatel města Ostravy je patrné, že od doby, kdy v důsledku restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní činnost, klesá počet
obyvatel. Poslední vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 z jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) ukončil více než dvě století trvající dějiny aktivního důlního podnikání v
Ostravě. Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na strojírenskou výrobu. Ostrava již ale
není jen průmyslovým městem.
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Také z grafu vývoje počtu obyvatel obvodu Moravské Ostravy a Přívozu je patrné, že počet obyvatel v tomto městském obvodě trvalé klesá. 
Pokles v MOaP je za posledních deset let 10%, zatímco na území celé Ostravy přibližně 5%.
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Na grafu vývoje počtu studentů vysokých škol v Ostravě pozorujeme celkový úbytek studentů. Zatímco Vysoká škola
podnikání a práva vykazuje každoročně rozdílné hodnoty počtu studentů, na Ostravské univerzitě studentů ubývá od
roku 2014. Nejrazantnější pokles počtu studentů sledujeme u Vysoké školy báňské – Technické univerzity, kde je
úbytek mezi lety 2010 a 2019 celých 12 796 studentů.

Celkový počet studentů klesl od roku 2009 do roku 2019 o 17 889 studentů!

VÝVOJ POČTU STUDENTŮ VŠ V OSTRAVĚ
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STRATEGICKÝ PLÁN OSTRAVY 2017-2023

PRIORITA A: OSTRAVA JAKO METROPOLE REGIONU

Strategický cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Strategický cíl 2 – Oživit historické centrum

PRIORITA B: BOHATSTVÍ V LIDECH

Strategický cíl 3 – Být centrum prvotřídního vzdělávání
Strategický cíl 4 – Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Strategický cíl 5 – Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města

PRIORITA C: ZDRAVÉ MĚSTO

Strategický cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací
Strategický cíl 7 – Přiblížit město přírodě

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA 2017-2023

KLÍČOVÉ PROBLÉMY

Město neposiluje dostatečně funkce a role regionální metropole a nenaplňuje efektivně potenciály a potřeby všech městských částí s důrazem na odpovídající reprezentativnost a atraktivitu centra města. Přes dílčí
pozitivní změny v poslední době není centrum Ostravy stále vnímáno jako lákavé centrum metropole s výstavní historickou architekturou a místem pro aktivní trávení volného času. Vstup do města vyvolává negativní
dojmy, řada míst a ulic svou zanedbaností neláká k bydlení, práci ani volnočasovému využití. Na více místech obyvatelé nepociťují potřebný pocit bezpečí. Není dostatečně využitý potenciál veřejného prostoru.
Centrum přitom může více těžit z kulturního, sportovního a komunitního života místních obyvatel. Tento stav je důsledkem kombinace řady negativních vlivů z dávnější i nedávné minulosti a jeho náprava je
komplikována faktem, že naprostá většina budov v lokalitě se nachází v privátním vlastnictví.

Rozvoji centra pomůže dostavba existujících proluk architektonicky hodnotnými budovami s rezidenční, komerční i veřejnou funkcí a spolupráce se soukromými majiteli pozemků a budov, zkvalitnění bydlení v centru
pro rodiny s dětmi, podpora malého a středního podnikání a komunitního života a zlepšení podmínek pro aktivní trávení volného času obyvatel.

Ve městě není dostatek aktivních, talentovaných a podnikavých lidí, potřebných na trhu práce nebo podporujících vznik pracovních míst a podílejících se na zvyšování kvality života ve městě.

Je třeba navrátit studenty zpět do centra města, je třeba oživit historické jádro Ostravy, je třeba dodat městu správné funkce na správném místě, které jej oživí a dodají centru nový impulz.

Návrh bude reagovat na stanovený strategický plán města pro období 2017-23 a jeho jednotlivé prioritní strategické cíle.
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Strategický cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Strategický cíl 2 – Oživit historické centrum
Strategický cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech 
generací

Zvolená parcela se nachází před kostelem Sv. Václava,
nejstarší budovou Moravské Ostravy z roku 1297,
obklopena ulicemi Kostelní, Zeyerova, Střelniční a
Pivovarská. Leží částečně v pěší zóně historického
jádra města v těsné blízkosti se sousedícím
Masarykovým náměstím. Tuto parcelu jsem zvolil
jednak z důvodu její polohy, exkluzivity, potenciálu, ale
také z důvodu množství problémů, které s sebou nese.
V současné době se zde nachází placené parkování a
majitelem je soukromý vlastník.
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Strategický cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Strategický cíl 2 – Oživit historické centrum
Strategický cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech 
generací

Zvolená parcela se nachází před kostelem Sv. Václava,
nejstarší budovou Moravské Ostravy z roku 1297,
částečně v pěší zóně historického jádra města v těsné
blízkosti se sousedícím Masarykovým náměstím. Tuto
parcelu jsem zvolil jednak z důvodu její polohy,
exkluzivity, potenciálu, ale také z důvodu množství
problémů, které s sebou nese. V současné době se zde
nachází placené parkování a majitelem je soukromý
vlastník.

Na snímku jsou zaznačeny další kostely v blízkosti
parcely, u kterých je situace podobná. Historicky a
architektonicky cenná veřejná budova, která je
obklopena parkovištěm či auty.

28



KOSTEL SV. VÁCLAVA
1297

KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE
1889

EVANGELICKÝ KRISTŮV KOSTEL
1907
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Str. cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Str. cíl 2 – Oživit historické centrum
Str. cíl 3 – Být centrum prvotřídního vzdělávání
Str. cíl 5 – Podporovat komunitní život
Str. cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací

Ostrava jako univerzitní město a další dvě fakulty 
Ostravské univerzity ve výstavbě u řeky Ostravice.

Historické jádro jako spádová oblast pro 10 874 
studentů do 10 minut pěší chůze a maximálně 10 
minut cestou v MHD.

Do hodnot navíc nejsou započítány kapacity studentů 
středních škol (tmavší žlutá barva).

Pouze 737 lůžek studentského bydlení.

Je třeba studentům nabídnout prostory kde mohou 
pobývat, bavit se, bydlet, žít a tím centrum oživit.
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Str. cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Str. cíl 2 – Oživit historické centrum
Str. cíl 3 – Být centrum prvotřídního vzdělávání
Str. cíl 4 – Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Str. cíl 5 – Podporovat komunitní život
Str. cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací

„Ve městě není dostatek aktivních, talentovaných a
podnikavých lidí, potřebných na trhu práce nebo
podporujících vznik pracovních míst a podílejících se na
zvyšování kvality života ve městě.“

V Moravské Ostravě se nachází jen jeden malý
kreativní HUB.

Je třeba podpořit mladé, podnikavé lidi, nabídnout jim
potřebné prostory a díky propojení se studentským
centrem se zde mohou vznikat zajímavé věci.
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Str. cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Str. cíl 2 – Oživit historické centrum
Str. cíl 3 – Být centrum prvotřídního vzdělávání
Str. cíl 4 – Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Str. cíl 5 – Podporovat komunitní život
Str. cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech 
generací

Historické jádro není pro mladé lidi lákavé, hlavní
centra zájmu se pohybují v jeho okolí, avšak ne přímo
v něm. Nejatraktivnější místa jsou např. obchodní
centrum Nová Karolina, jakožto nově přesunuté těžiště
centra Moravské Ostravy, známá ulice stodolní,
nedávno rekultivované nábřeží řeky Ostravice či velký
městský park Komenského sady.
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Str. cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Str. cíl 2 – Oživit historické centrum
Str. cíl 3 – Být centrum prvotřídního vzdělávání
Str. cíl 4 – Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Str. cíl 5 – Podporovat komunitní život
Str. cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací
Strategický cíl 7 – Přiblížit město přírodě

V tomto případě se z hlediska umístění parcely jedná
spíše o zastavení proluk v historickém jádru města. V
okolí parcely s propojením s oblastí Černé louky [1],
nábřežím řeky Ostravice [2], blízkosti parku
Komenského sady [3], okolí Slezskoostravského hradu
[4] a „zelené“ Slezské Ostravy [5] se zeleň vyskytuje v
hojné míře.
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2
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4

5
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1. ZDROJ A TĚŽBA

Původ materiálu, lokalita
Obnovitelnost zdroje
Způsob těžby
Spotřeba energie
CO2 stopa

2. ZPRACOVÁNÍ

CO2 stopa
Spotřeba energie
Znečištění
Minimalizace produkce odpadu
Recyklace odpadních produktů

3. DOPRAVA

Distribuce
Minimalizace dopravy
Lokální materiály

4. KONEC VYUŽITÍ

Délka životnosti materiálu
Znovupoužití materiálu
Recyklovatelnost

Str. cíl 1 – Propojit město uvnitř i se světem
Str. cíl 2 – Oživit historické centrum
Str. cíl 3 – Být centrum prvotřídního vzdělávání
Str. cíl 4 – Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
Str. cíl 5 – Podporovat komunitní život
Str. cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací
Strategický cíl 7 – Přiblížit město přírodě

Proto, aby měl návrh environmentální přesah je použito
na nosnou i výplňovou konstrukci přírodních či
recyklovatelných materiálů.

Převážnou část nosné konstrukce tvoří skelet z
lepeného dřeva – glulam kombinovaný s prvky CLT
panelů Novatop. Dřevo je použito z důvodu minimální
uhlíkové stopy a trendu využívání tohoto materiálu v
současné architektuře především u západních sousedů
a ve Skandinávii.

Pro omezení bezpečnostního rizika z důvodu použití
velkého množství dřevěných prvků je část konstrukce
navržena z cihelného zdiva. Jedná se tedy o
kombinaci různých materiálů. Cihelné zdivo je rovněž
materiál, který je recyklovatelný a pro výstavbu v
historickém jádru tradiční.

Po kůrovcové kalamitě se v ČR nachází obrovské
množství dřeva, které je možno využít ke stavebním
účelům.

Pro snížení nároků na dopravu by byl pro výrobu využit
velký dřevozpracující závod v Paskově, jenž se nachází
hned vedle Ostravy.

ŽIVOTNÍ CYKLUS MATERIÁLU
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ENVIRONMENTÁLNÍ KRITÉRIA MATERIÁLU

3L STRATEGIE – lokální technologie, lokální materiál, lokální práce

_Tradičnost
_Minimální hodnoty svázané potřeby energie a svázaných emisí CO2
_Nižší vlastní hmotnost – snížení nároků na dopravu
_Obnovitelnost
_Recyklovatelnost
_Separovatelnost, rozebíratelnost materiálů v konstrukci
_Požadavky na „zdravé bydlení“ bez umělého přetvárného procesu

Posouzení „ŠEDÉ ENERGIE“ = energie potřebná pro výrobu materiálu, na výstavbu objektu, transport, na zajištění průběhu výstavby



ANALYTICKÁ ČÁST – ŠIRŠÍ OKOLÍ
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Centrum města je protkáno hustou dopravní sítí. Kolem jádra je vytvořen obchvat silnic II. Třídy. Ze západní strany je centrum ohraničeno silnicí II. Třídy, Místeckou, která se severně napojuje na dálnici D1 a jižně na
dálnici směrem na Frýdek-Místek. Východně za řekou na Slezské Ostravě leží sběrná komunikace Bohumínská, vedoucí směrem na Bohumín a jižně přecházející následně v autostrádu Frýdeckou směrem na Vratimov
a také Frýdek-Místek. V severní části lokality se nachází komunikace Českobratrská a ve středu centra vede třída 28. října. Na tento obchvat navazuje síť obslužných komunikací a v části historického jádra se nachází
pěší zóna s přípustnou mírou dopravní obsluhy.

DOPRAVA
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Parkování v historickém jádru je problémem ve velkém počtu měst a Ostrava není výjimkou. Přes den, kdy lidé dojíždí za prací, je ve městě nedostatek parkovacích míst a auta jsou odstavena kde jen to jde,
například i před kostely. Nepomáhá tomu ani fakt, že se ve městě nachází relativně vysoký počet neplacených odstavných míst i placených parkovišť, která jsou na místě nezastavěných proluk a lokalitu hyzdí. Co se
týče veřejných podzemních parkovišť, ta se nachází převážně pod obchodními domy, poté pod Novou radnicí a budovou výstaviště. Situace se lepší s postupnou novou rozsáhlou výstavbou převážně v jižní části
lokality, kde téměř každá novostavba obsahuje podzemní parkování. Město dále situaci řeší vypsanými architektonickými soutěžemi na parkovací domy v jádru, které mají ulicím odlehčit.

PARKOVACÍ PLOCHY
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Historické jádro je protkáno sítí městské hromadné dopravy. V docházkové vzdálenosti 5 minut od řešené parcely je autobusová, trolejbusová i tramvajová zastávka. Celkem se ve vzdálenosti 10 minut pěší chůze od
parcely nachází 4 tramvajové zastávky, 8 autobusových a 5 trolejbusových zastávek. V dojezdové vzdálenosti do 5 minut MHD se nachází Ústřední autobusové nádraží s meziměstskými i mezistátními spoji a
2 železniční stanice, do 10 minut jízdy MHD Hlavní vlakové nádraží.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
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Ve městě se nachází síť cyklostezek, které se postupně dále rozrůstají a tím reagují na tendenci využívání ekologické dopravy. V historickém jádru, ale i v celém městě funguje služba sdílených kol Rekola a Nextbike,
což velmi usnadňuje dopravu lidem žijícím a zároveň pracujícím nebo studujícím v centru města a jeho okolí. Kolem řeky Ostravice navíc vede hojně využívaná „cyklodálnice“ propojující obousměrně jednotlivá města
Moravskoslezského kraje či oblast Moravskoslezských Beskyd.

CYKLOSTEZKY
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Hlavními limity jádra města je převážně fakt, že se jedná o území s archeologickými nálezy, které následně mohou protáhnout dobu plánované výstavby a také, že se jedná o oblast zasaženou důlní činností a je tedy
nutné prošetřit vliv poddolování v daném území. Přímo na řešené parcele se nachází distribuční trafostanice, u které je nutno vyřešit přemístění. Moravská Ostrava je ohraničena ze západní strany železniční tratí s
ochranným pásmem a ze strany východní biokoridorem řeky. Přes řeku na slezské straně je vliv důlní činnosti patrnější, nachází se zde výhradní bilancované ložisko nerostných surovin, velké množství starých
důlních děl nebo například navážka milionů tun strusky, která tvoří Haldu Emu.

LIMITY ÚZEMÍ
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Mezi největší problémy lokality patří uměle vytvořená bariéra – autostráda Frýdecká, zbudována koncem 60. let 20. století, bránící plynulému propojení Moravské a Slezské části Ostravy, kvůli které byla vybourána
tehdejší historická zástavba slezského nábřeží. Další bariéra, ohraničující centrum města ze západní strany je železnice, jenž brání propojení oblasti Nová Karolina s Dolní oblastí Vítkovic. Hlavní současný problém
upadajícího historického jádra je přesun těžiště z Masarykova náměstí do obchodního centra Nová Karolina a jeho okolí s dynamicky se rozrůstajícím developmentem,. Dalšími problémy lokality jsou velké množství
prázdných proluk, neúplné bloky domů, chátrající objekty – často památkově chráněné, či oblasti bez charakteru a koncepce, jako například Černá louka nebo oblast bývalé Staré střelnice a okolí ve Slezské Ostravě.

PROBLÉMY ÚZEMÍ
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Největší hodnotou území je fakt, že se nachází v historicky a urbanisticky významném souboru jádra města, které je městskou památkovou zónou s množstvím architektonicky cenných staveb a významných
stavebních dominant. Z hlediska řešené parcely je obrovskou přidanou hodnotou sousedící kostel Sv. Václava a Masarykovo náměstí se starou radnicí. Další z velkých hodnot území je existence biokoridoru řeky
Ostravice, která protéká mezi Moravskou a Slezskou částí města. Lokalita se v jižní části v posledních letech rapidně rozvíjí, především oblast Nové Karoliny a Výstaviště směrem k řece. Potenciál tohoto území se
ještě zvyšuje možností propojení na jihu s Dolní oblastí Vítkovic a na východě se Slezskou Ostravou, kde se nachází množství biokoridorů, biocentrum, lesy, Halda Ema a místa s panoramatickými výhledy na město.

HODNOTY ÚZEMÍ
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Terénní reliéf historického jádra je převážně rovinatého charakteru. Největší změny výškové úrovně se nachází na Slezské Ostravě a pokračují směrem dále na východ města. Zde se postupně terén zvedá od řeky
Ostravice až směrem k dolu Petr Bezruč a Haldě Ema, což je nejvyšší bod města. Ta vznikla návozem milionů tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů, jenž stále prohořívá.

TERÉNNÍ RELIÉF
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Řešená lokalita spadá do katastrálního území Moravská Ostrava a převládají zde v největší míře plochy smíšené – bydlení a občanská vybavenost (Parcela). V jádru je také plnohodnotně zastoupena samostatná
občanská vybavenost, například obchodní domy, kostely, divadla, městské instituce apod. Nachází se zde množství veřejných prostranství, nejvýznamnější v podobě Masarykova náměstí v těsné blízkosti řešené
parcely. V docházkové vzdálenosti jsou parky, zeleň i plochy pro sport. Severně následně převažuje bydlení v bytových domech, následně doplněno na Slezské Ostravě bydlením v domech rodinných.

ÚZEMNÍ PLÁN
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Nejrazantnější změny v koncepci územního plánu se odehrávají v části s největším rozvojovým potenciálem, v oblasti Nová Karolina a části směrem k řece Ostravici. Postupně zde vzniká velký počet novostaveb. Vše
odstartovala výstavba megalomanského obchodního centra Nová Karolina a rekonstrukce Trojhalí Karolina. Na tyto zásahy následně navazuje rozrůstající se development území, převážně v podobě bytových domů s
komerčním parterem. Dále je již ve výstavbě dvojice nových fakult Ostravské univerzity směrem k řece, jedná se o fakultu tělovýchovy a sportu a fakultu umění, které zapříčiní zrušení cesty vedoucí jihovýchodně po
nábřeží. Pro tento rozsáhlý rozvoj území je nutno přizpůsobit dále dopravní infrastrukturu této části. V plánu je propojení se zbytkem centra města, napojení na Dolní oblast Vítkovic, plynulejší navázání na sběrnou
komunikaci Bohumínskou a přivedení tramvajové linky.

KONCEPCE ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU
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Avšak nové zásahy nejsou jen oblast Nová Karolina a vznikající nové fakulty Ostravské univerzity. V historickém jádru proběhlo v posledních dvaceti letech k velkému počtu nových zásahů. Roku 2004-2005 se
zrekonstruoval a zároveň zpřístupnil novou lávkou pro pěší Slezskoostravský hrad a jeho okolí. Roku 2007 bylo zrekonstruováno hlavní městské Masarykovo náměstí podle návrhu ateliéru RAW a následně také okolní
přilehlé ulice. Od roku 2012 se usilovně kultivuje nábřeží řeky Ostravice, které ve velké míře oživilo původně nehostinnou oblast okolí řeky, vzniká zde mnoho odpočinkových a rekreačních míst pro volnočasové
aktivity. Vznikly kvalitní architektonické stavby od studia Kuba Pilař. Zastavují se jednotlivé proluky a parkoviště, například bývalé “lauby“ nově vznikající bytovou rezidencí od Znamení čtyř architekti. Podle návrhu
KWK promes se rekonstruují chátrající Ostravská jatka na galerii moderního umění. Vznikl návrh na nový městský mrakodrap podle studia Chybík+Krištof a mnoho dalšího.

NOVÉ ZÁSAHY A PLÁNY

46



Příklady vznikajících a plánovaných zásahů v oblasti řešené lokality:

[1] Urbanistická koncepce oblasti Nová Karolina a okolí, [2] Návrh městského mrakodrapu – Chybík+Krištof, [3] Rekonstrukce Ostravských jatek na galerii současného umění – KWK promes, [4] Bytové domy Nové
Lauby – Znamení čtyř, [5] Kultivace farské zahrady – MAPPA, [6] Projekt Nová Pivovarská, [7] Rekonstrukce výstavního pavilonu G – Atelier 38, [8] Nové fakulty Ostravské univerzity – Kuba, Kamil Mrva

NOVÉ ZÁSAHY A PLÁNY

1

2

3 4 5 6

7

8
47



ANALÝZA NEJBLIŽŠÍCH NÁMĚSTÍ

V blízkosti řešené parcely se nachází několik různých náměstí. Avšak ne každé místo ve městě, které má v názvu „náměstí“ skutečným náměstím je. Výběr se následně zúžil a daná náměstí získala svůj charakter
podle principů architekta a urbanisty Camilla Sitteho. Ten má v Ostravě zanechanou jasnou stopu v podobě regulačního plánu městské části Přívoz, včetně návrhu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, fary a
radnice nedaleko Hlavního nádraží. Další jeho odkaz v Ostravě je regulace městské části Mariánské hory. Zabýval se také urbanistickými problémy Moravské Ostravy.
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ANALÝZA NEJBLIŽŠÍCH FUNKČNÍCH NÁMĚSTÍ

Z nejbližšího okolí řešené parcely fungují plnohodnotně tato náměstí:

[1] Masarykovo náměstí, [2] Jiráskovo náměstí – Kuří rynek a [3] Smetanovo náměstí. K porovnání je následně zobrazeno řešené [4] Kostelní náměstí.

1

2

3

4
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NÁZEV:

Masarykovo náměstí

CHARAKTER:

Hlavní „radniční“ náměstí

VELIKOST:

cca 14 000 m²

AKCE:

Sváteční trhy
Koncerty
Živý parter
Společenské události
Protesty
Kluziště, hřiště

ZAJÍMAVOST:

Vodotrysky v dlažbě
Morový sloup 18. Stol.
Busta prezidenta osvoboditele

NÁZEV:

Jiráskovo náměstí

CHARAKTER:

Tržní náměstí

VELIKOST:

cca 2 800 m²

AKCE:

Sváteční trhy
Malá tržnice – 3 stánky
Koncerty
Živý parter
Promítání filmů

ZAJÍMAVOST:

Podle Sitteho zde měla být tržnice
5 budov zapsáno jako kult. Památka
Socha Leoše Janáčka

NÁZEV:

Smetanovo náměstí

CHARAKTER:

Divadelní náměstí

VELIKOST:

cca 2 800 m²

ZAJÍMAVOST:

Divadlo Antonína Dvořáka z r. 1907
Obchodní dům z roku 1928
Obchodní dům Ostravica-Textilia r. 1933
Studentský kampus Palace
Fontánta
Důl Antonín (193 m)

Návrh náměstí podle Camilla Sitteho

NÁZEV:

Kostelní náměstí

CHARAKTER:

Kostelní náměstí

VELIKOST:

cca 500 m²

ZAJÍMAVOST:

Kostel sv. Václava z r. 1297
Parkoviště
Soukromý majitel
Kostelní ulice – projekt 
Projekt Malá Kodaň

ANALÝZA NEJBLIŽŠÍCH FUNKČNÍCH NÁMĚSTÍ

1 2 3 4
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ANALYTICKÁ ČÁST – BLIŽŠÍ OKOLÍ
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1824-43 [+ HISTORICKÉ HRADBY 1371-1833] 1877 1933-49

1967 2003 SOUČASNOST

ANALÝZA VÝVOJE ZÁSTAVBY BLIŽŠÍHO OKOLÍ
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Okolní domy byly poničeny válkou, následně nabídnuty 
sociálně slabším vrstvám, poté vybydleny a za komunismu 
zdemolovány z důvodu nálezu uhlí v podloží.

Následoval návrh Nové Ostravy (Poruby) pro přestěhování 
obyvatel z centra. Centrum nakonec nebylo rozkopáno, vzniklo 
však mnoho proluk, které do dnešní doby nejsou zastavěny.

V pozadí rekonstrukce kostelní věže kostela Sv. Václava.

HISTORICKÝ SNÍMEK BLIŽŠÍHO OKOLÍKostelní ulice 1947
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BLIŽŠÍ OKOLÍ KOSTELNÍHO NÁMĚSTÍ

V blízkém okolí řešené parcely se nachází hlavní a nejhistoričtější náměstí města, Masarykovo náměstí, které zde bylo zbudováno již při založení města. V roce 2007 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí podle návrhu
ateliéru RAW. Svou původní hustou zástavbu začalo historické jádro v této lokalitě postupně ztrácet až do dnešní podoby. Důvodem současné situace je fakt, že domy v okolí byly poničeny během války, následně
nabídnuty sociálně slabším vrstvám, následovalo vybydlení a demolice kvůli nálezu uhlí v podloží. K následnému rozkopání centra z důvodu těžby uhlí naštěstí nedošlo, avšak zůstaly zde citelné ztráty. V blízké
docházkové vzdálenosti se nachází zrekultivované nábřeží řeky Ostravice, což je velká přidaná hodnota lokality. Jižní část této oblasti je bez jasného charakteru, avšak byly již vypracovány urbanistické studie pro její
využití a zástavbu.
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ZELEŇ

Ostrava jako město zeleně. V tomto případě toto tvrzení odpovídá. Městská zeleň pokrývá pětinu území města. Ze statistiky vyplývá, že 90 procent občanů žije do 300 metrů od parku nebo jiné tzv. zelené oblasti. V
těsné blízkosti řešené parcely se nachází Farská zahrada (2021 zrekonstruována podle návrhu Útvaru městského architekta). Jižní část lokality směrem k oblasti s názvem Černá louka je plná zeleně. Tato oblast
postupně přechází v nábřeží řeky Ostravice a na „zelenou“ Slezskou část Ostravy. Po nábřeží se severním směrem v docházkové vzdálenosti 15 minut nachází velký městský park Komenského Sady.
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DOPRAVA

V okolí se nachází síť obslužných komunikací. Za zmínku stojí jednosměrná komunikace Pivovarská, probíhající kolem řešené parcely směrem na Výstaviště a dále k oblasti Nová Karolina. Tato silnice je středně
zatížena provozem,. Jedná se o jednu z možností, jak projet historickým jádrem města bez nutnosti objíždění podél nábřeží řeky. Obslužná komunikace vedoucí po Havlíčkově nábřeží přivádí provoz ze sběrné
komunikace Bohumínská na Slezské Ostravě. Tato komunikace bude vlivem výstavby nových fakult Ostravské univerzity na nábřeží od napojení na komunikaci Pivovarská jižním směrem zrušena. V severní části
lokality se na Havlíčkovo nábřeží napojuje komunikace Biskupská, přecházející v jednu z hlavních tepen Moravské Ostravy a Přívozu, ulici Sokolská třída. V západní části území se nachází pěší zóna.
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POCITOVÁ MAPA - POZITIVA

Pozitivní ohlasy v této lokalitě jsou především na zkultivované nábřeží řeky Ostravice, kulturní kluby v okolí a původní historickou zástavbu jádra. Za zmínku stojí především mnoho pozitivních ohlasů k projektu Malá
Kodaň na ulici Kostelní, na které se nachází řešená parcela a také oblíbenost kostela Sv. Václava.
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POCITOVÁ MAPA - NEGATIVA

Lidem v této lokalitě nejvíce vadí prázdné proluky a parkoviště na místech, kde by měla stát kvalitní zástavba. Na samotné Kostelní náměstí je mnoho negativních ohlasů, především z důvodu nedůstojného prostoru
v okolí kostela Sv. Václava.
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HISTORICKÉ MĚSTSKÉ HRADBY

Na snímku je vyznačena oblast, kterou mezi lety 1371-1833 ohraničovaly historické městské hradby. Za třicetileté války byla velká část opevnění zničena. Roku 1701 se neudržované hradby částečně zřítily a do roku
1833 byly postupně bořeny. Dodnes se dochovaly jen fragmenty na Farské zahradě a za kostelem Sv. Václava.

Ze severní strany se do města vstupovalo Kostelní branou, ta bývala nejmohutnější a chránila vstup ze slezské (polské) strany, na východu stála fortna ul. Pivovarská/Střelniční, z jihu se vcházelo branou Hrabovskou
a ze západu branou Přívozskou.
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KLADY ÚZEMÍ

Mezi hlavní klady území patří: umístění řešené parcely v rámci historického jádra města, sousedící architektonicky a historicky cennou stavbu kostela Sv. Václava a potenciál ve využití jeho předprostoru, projekt Malá
Kodaň, který se snaží o oživení místa a efektivní propojení nábřeží s Masarykovým náměstím a také rychle se rozvíjející oblast kolem nábřeží řeky Ostravice.
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KONCEPCE ZMĚN

Tato lokalita má velký potenciál rozvoje. Aktuálně již probíhají stavební práce na zastavění parkoviště v jihozápadní části, na ulici Velká, kdysi známé jako „Lauby“. Proběhla také rekonstrukce Farské zahrady a je již
vyhodnocena architektonická soutěž na proluku s parkovištěm v severní části. Je známá i podoba urbanistické koncepce pro oblast Černá louka podle nizozemského ateliéru Maxwan. Do budoucna se počítá s
odkloněním rušné komunikace Pivovarská od řešené parcely a s plynulým rozšířením jádra města směrem k řece.
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KONCEPCE ZMĚN

Příklady vznikajících a plánovaných zásahů v oblasti řešené lokality:

[1] Bytové domy Nové Lauby – Znamení čtyř, [2][3] Koncepce rozšíření jádra města na oblast Černá louka a projekt ulice Nová Pivovarská – Maxwan [NL], [4] Návrh zastavění proluky na ul. Biskupské – Ing. Arch.
Palaščák, [5] Rekultivace farské zahrady – MAPPA

1

2 3 4

5
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PŘESUN COOLTOURU

V rámci budoucího rozvoje lokality se počítá s demolicí některých starších budov bez výraznější historické a architektonické hodnoty. Mezi tyto budovy patří objekt bývalého obchodního domu, v jehož části také sídlí
velmi oblíbený kulturní klub Cooltour. Tento klub nabízí rozdílné spektrum funkcí odpovídající dnešním potřebám obyvatel této lokality, ale i širšího okolí. Díky vhodné kombinaci funkcí, promyšleného programu a
propojení s předprostorem se v tomto místě daří razantním způsobem oživovat veřejný prostor. Při návrhu pracuji s možností přemístění zázemí kulturního klubu na místo řešené parcely a tím podpořit potenciál
kulturní ulice Kostelní, projektu Malá Kodaň a také oživit historické jádro.
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Cooltour Ostrava, to je kulturní a kreativní prostor v jednom.
Prioritou je příjemná a pozitivní atmosféra. Otevřený pro
všechny věkové a sociální skupiny, plný různorodých funkcí
a akcí.

FUNKČNÍ NÁPLŇ:

Barkavárna

Zahrádka oživující veřejný prostor

Kulturní akce odehrávající se uvnitř i venku:

- přednášky
- vystoupení
- plesy
- koncerty 
- promítání filmů 

Workshopy

Eventy

Konference

Školení 

a mnoho dalšího…

COOLTOUR OSTRAVA
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SOUČASNÝ STAV A FASÁDY V OKOLÍ
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ANALYTICKÁ ČÁST – PARCELA
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CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED

Na místě návrhu původně jednoduchý přízemní dům.

1852

Přestavba stáje a kůlny na obytné místnosti.

1867-75

Rozšíření o patrovou přístavbu, následně v domě železářství, 
hostinec.

1918

V prvním patře sál, kde se konaly divadelní představení.

1924

Železářství Šafrata.

1965

Nařízena demolice vlivem porušené statiky a špatného 
technického stavu budov.

Následně na prázdné proluce tržnice cca do roku 2000 
(přesun na Černou louku, zde tržnice opět zrušena r. 2019 a 
odstraněna), poté parkoviště.

HISTORICKÝ VÝVOJ ZÁSTAVBY PARCELYŽelezářství r. 1924
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LETECKÝ SNÍMEK
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SOUČASNÉ ZÁSAHY + VSTUPY DO OBJEKTŮ
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NEDEFINOVANÝ OTEVŘENÝ VEŘEJNÝ PROSTOR
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SKUPINA DEFINOVANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTORŮ
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DOPLNĚNÍ BLOKŮ
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ZACHOVÁNÍ PRŮCHODNOSTI
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MÍSTA SCHÁZENÍ A TRASOVÁNÍ POHYBU 
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FUNKCE PODPORUJÍCÍ ŽIVOT V LOKALITĚ
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REFERENCE
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Werkstätten und Kulturhaus, Wien

FUNKČNÍ NÁPLŇ:

Koncerty

Výstavy

Galerie

Workshopy

Pracovní prostor pro socio-politické skupiny

Místo vzdělávání a poradenství

Centrum pro seniory

Zkušební studia pro hudbu a tanec

Pracovní hub

Party space

WUK
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Vallo Sadovský architects, 2018

FUNKČNÍ NÁPLŇ:

Kavárna

Malý amfiteátr

Nádvoří – veřejný prostor

Pivnice

Kulturní centrum

Co-workingový prostor

Mikro-kanceláře

Internátové ubytování

Ateliéry a dílny

NÁDVORIE TRNAVA
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Kuba Pilař, 2008

Studie z roku 2008 od architektonické kanceláře 
Kuba Pilař se zabývala okolím kostela Sv. Václava.

Podle návrhu tohoto studia byl v roce 2010 
vystavěn bytový dům Ostravská brána za 
kostelem a úpravy jeho nejbližšího okolí. 

V roce 2018 prošla rekonstrukcí ulice Kostelní po 
celé své délce až k Havlíčkovu nábřeží. Bylo 
dbáno na podporu kvality a charakteru pěší zóny, 
bezpečnost a pohodlí chodců. Použity byly 
trvanlivé materiály povrchů, konkrétně kamenná 
dlažba a žulové kostky, odpovídající historickému 
jádru města a zvýšena důstojnost daného místa. 

Tato rekonstrukce materiálově i prostorově 
odpovídá studii. Bohužel nedošlo k rekonstrukci 
nejbližších ploch kolem kostela Sv. Václava.

Součástí studie byl také hmotový návrh řešeného 
Kostelního náměstí.

STUDIE KOSTELNÍ
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Vysloužil architekti s.r.o.

Projekt Malá Kodaň vznikla jako vize skupiny 
architektů v čele s dnešním hlavním městským 
architektem Ondřejem Vysloužilem. Hlavní 
myšlenkou bylo vytvořit místo maximálně vstřícné 
k lidem stejně jako Kodaň. I když se tento záměr 
zcela nerealizoval, stalo se místo u břehu řeky 
Ostravice fenoménem. Malá Kodaň je dnes cílem 
těch, kteří stojí o dobré občerstvení, nezávislé 
filmy, divadelní představení, besedy, koncerty 
nebo také různé venkovní kulturní akce. Její 
páteří se zcela přirozeně stala Kostelní ulice –
nejkratší spojka Masarykova náměstí s řekou 
Ostravicí.

PROJEKT MALÁ KODAŇ OSTRAVA

www.malakodan.cz
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PŘEDNÁVRHOVÁ ČÁST
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AXONOMETRIE ZASTAVITELNÉ HMOTY
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CELKOVÁ PLOCHA PARCELY: 1600 m2

FUNKCE

86

6. NP – ATIKOVÉ PODLAŽÍ - STUDENTSKÉ BYDLENÍ
- PROSTORY PRO STUDENTY

1.NP  – KULTURNÍ KLUB (COOLTOUR)
PRŮCHOZÍ VNITROBLOK
PROSTORY PRO STUDENTY
KOMERCE

2.NP – KREATIVNÍ PROSTORY
PODNIKATELSKÝ HUB
PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI

3.-5. NP – STUDENTSKÉ BYDLENÍ
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
POBYTOVÉ STŘECHY

1.PP  – PARKING
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

2.PP  – PARKING
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ



Prostory

Barkavárna

- nabídka - alko & nealko
- rychlý výdej
- káva, čaj

- posezení - stoly
- na zemi
- pobytové schodiště
- variabilní

- využiC - konferenční prostor (do 100 míst nebo částečné využiC)
- workshopy, přednášky, prezentace, konference, eventy, jednání
- vedlejší prostor při plesech, rauty 

Velký sál

- kapacita - 200-300 míst

- využiC - plesy
- konference
- kulturní akce – koncerty, tanec, … 

Zázemí
- hygiena - WC muži, ženy, personál, ZTP

- šatna - pro personál
- pro hosty
- plně vybavené samostatné šatny v backstage

- kuchyně - malá na rychlou přípravu

- sklady - suroviny
- nábytek vnitřní/venkovní
- odpady

KULTURNÍ KLUBKULTURNÍ KLUB 
PRŮCHOZÍ VNITROBLOK
PROSTORY PRO STUDENTY
KOMERCE

1
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Vnitroblok

- nabídka - přímé propojení s klubem - okno - alko & nealko etc.

- posezení - variabilní
- stoly
- na zemi
- pódium

- využi> - venkovní barkavárna
- kulturní akce – koncerty, tanec, divadlo, přednášky etc.
- venkovní promítání filmů
- eventy
- trávení volného času

Studentské prostory

- recepce – pro celý objekt
- propojení s vnitroblokem

Komerce

- doplnění nájemními plochami pro živý parter

+ průchody 

DALŠÍ FUNKCE PODLAŽÍKULTURNÍ KLUB
PRŮCHOZÍ VNITROBLOK
PROSTORY PRO STUDENTY
KOMERCE

1
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2

Prostory

Prostor s individuálními pracovními místy

- open space

Kancelář/ateliér/showroom/studio

- různé velikos6 místnos9

Zasedačky

Přednášková místnost

Velký sál

- v rámci Cooltouru 1.NP

Zázemí
- recepce - v rámci 1.NP pro celý objekt

- hygiena - WC muži, ženy, ZTP

- společné prostory

- kuchyňky

- sklady - úklid
- kancelářský nábytek a potřeby

- podpora - 6skárny

- servery IT

KREATIVNÍ PROSTORY
PODNIKATELSKÝ HUB
PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI

KREATIVNÍ HUB
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3-5 STUDENTSKÉ BYDLENÍ

STUDENTSKÉ BYDLENÍ

Sdílené sociální
zařízení

Sdílené byty

Sdílené pokoje

Sdílená kuchyně

Sdílené prostory Samostatné pokoje

Samostatné byty

Vlastní hygienické  zařízení

Vlastní kuchyně

M
ír

a 
so

ci
al

iz
ac

e

Míra soukromí/izolace
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3-6

Typy ubytování

Studentské bydlení

Studentský dům:

- samostatný pokoj + hygienické zařízení

Část multifunkčního objektu:

- 1+kk, 2+kk, 3+kk, 1+hz 

Zázemí
- recepce - v rámci 1.NP pro celý objekt

- hygiena - WC muži, ženy, ZTP

- společenské prostory

- sdílené kuchyňky

- technické místnosti - úklid, sklad prádla
- praní, žehlení

BYDLENÍ

91

STUDENTSKÉ BYDLENÍ



NÁVRHOVÁ ČÁST
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STUPŇOVÁNÍ HMOTY

Stupňování hmoty vzhledem k orientaci ke světovým stranám z důvodu přívodu slunečního světla do oken stávajících bytových domů, okolní zástavby a vnitrobloku.
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OTEVŘENOST

Otevření vnitrobloku pro veřejnost a vytvoření definovaného veřejného prostoru.
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MĚŘÍTKO

Přizpůsobení velikos1 objektů měřítku okolní historické zástavby a vizuální rozdělení hmoty na samostatné jednotky.
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PRŮCHODNOST

Průchodnost objekty podporující živost a různorodost vnitrobloku.
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STŘEŠNÍ KRAJINA

Využi& stupňovitých střech a vytvoření exkluzivních pobytových prostor.
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ZVÝRAZNĚNÍ NÁROŽÍ

Přidání a*kových podlaží z důvodu zvýraznění nárožních objektů a zvýšení počtu bytových prostor.
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FUNKČNÍ SCHÉMA

Ulice Kostelní Pohled od kostela Sv. Václava

Ulice Střelniční Ulice Pivovarská
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PODLAŽNÍ PLOCHA

2x Studentské bydlení_456 m2

HUB_456 m2

Komerce + kulturní klub_389 m2

Vstupní hala + komerce + kulturní klub_389 m2

Studentské bydlení_336 m2

HUB_336 m2

Kulturní klub_292 m2

Studentské bydlení_291 m2

Studentské bydlení_291 m2

Studentské bydlení_291 m2

Recepce + komerce_291 m2

Vnitroblok_267 m2

MulJfunkční sál sál_215 m2

Podzemní parking + technické zázemí_1 600 m2

STUDENTSKÝ DŮM – 6.NP

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT I. – 6.NP

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT II. – 4.NP

Studentské bydlení_291 m2

Podzemní parking + technické zázemí_1 600 m2

Pobytová střecha_354 m2

OBJEKT SE SÁLEM

Pobytová střecha_336 m2

Studentské bydlení_456 m2

Studentské bydlení_291 m2

Studentské prostory_291 m2

CELKEM

Hala + Komerce + Kulturní klub_681 m2

HUB_792 m2

Pobytové střechy_690 m2

Studentské bydlení_3 159 m2

Podzemní parkování – 60 míst
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TYPY STUDENTSKÉHO BYDLENÍ

2x Studentské bydlení_456 m2

HUB_456 m2

Komerce + kulturní klub_389 m2

Vstupní hala + komerce + kulturní klub_389 m2

Studentské bydlení_336 m2

HUB_336 m2

Kulturní klub_292 m2

Studentské bydlení_291 m2

Studentské bydlení_291 m2

Studentské bydlení_291 m2

Recepce + komerce_291 m2

Vnitroblok_267 m2

Multifunkční sál sál_215 m2

Podzemní parking + technické zázemí_1 600 m2

STUDENTSKÝ DŮM – 6.NP

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT I. – 6.NP

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT II. – 4.NP

Studentské bydlení_291 m2

Podzemní parking + technické zázemí_1 600 m2

Pobytová střecha_354 m2

OBJEKT SE SÁLEM

Pobytová střecha_336 m2

Studentské bydlení_456 m2

Studentské bydlení_291 m2

Studentské prostory_291 m2

Studentské bydlení

TYP:

1+Hygienické zázemí

Sdílená kuchyň

Studentské bydlení

TYP:

1+kk

2+kk

3+kk

„Možnost zůstat i po škole.“

CELKEM

Hala + Komerce + Kulturní klub_681 m2

HUB_792 m2

Pobytové střechy_690 m2

Studentské bydlení_3 159 m2

Podzemní parkování – 60 míst

101



VNITŘNÍ NÁMĚSTÍ. Pomyslné zachování původního Kostelního náměstí vytvořením průchodného vnitřního prostoru a vnitrobloku s možností scházení se, trávení volného času.

“

KONCEPT

OTEVŘENOST A PROPOJENOST. Vytvoření malého vnitřního kulturního, kreaQvního a studentského světa v rámci organismu města v návaznosQ na projekt „Malá Kodaň“.
Kombinace jednotlivých funkcí přirozeně na sebe navazujících a vzájemně se propojujících v jeden celek.

“
Stále jsme industriálním městem, které se však dynamicky rozvíjí. Naše budoucnost jsou studenQ a podnikaví lidé. Vážíme si historie, ale nebojíme se nových zásahů. Novou tváří je otevřenost a propojení.

Pořádáme fesQvaly a akce, které hosZ návštěvníky z celého světa. Stejně tak, jako naše univerzity. 

PROSTOR, ve kterém bude přirozeně docházet k integraci, socializaci a vzájemné spolupráci. Propojení kultury, podnikání a perspekQvní mládeže.

“

“

“

TRVANLIVOST jako důležitý faktor udržitelnosQ a ekologie.

“
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REGULACE

Lokalita se nachází v MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ:

- Dostavba výškově naváže na sousední objekty

- Stavební čára navazující na objekt kostelní 6, včetně nároží, je stanovena pevně, rovněž tak stavební čára navazující na dům, na Střelniční ulici, včetně nároží, je pevná.

- Stavební čára v oblasti JV nároží je stanovena směrně.

- Na nároží ulice Střelniční se předpokládá architektonické zvýraznění.

- Architektonické řešení s ohledem na blízkost historické architektury kostela je nutno přizpůsobit měřítkem i členěním hmot.

- Předpokládaná náplň dostavby – v části před kostelem obchod a komerční administrativa.

Charakter podloží a omezení na parcele:

- Hladina podzemní  vody zjištěna v podobě vlhké polohy ve štěrkovité vrstvě v hloubce 7,8 m pod terénem. Souvislá hladina podzemní vody nebyla naražena.

- Lokalita se nachází mimo záplavové území.

- Nutné přepojení trafostanice a stávajících sítí.

- Navrhované založení na kombinaci pilot a základové desky. Piloty plovoucí v miocenních jílech.
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SCHWARZPLAN HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA
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FARSKÁ ZAHRADA

ČÁSTI BLOKU

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT II - 336 m2

KULTURNÍ MUNTIFUNKČNÍ SÁL – 215 m2

STUDENTSKÝ DŮM – 219 m2

VNITROBLOK S PAVLAČÍ – 267 m2

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT I – 456 m2
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1:500

PIVOVARSKÁ

STŘELN
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Í
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ĚSTÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

FARSKÁ ZAHRADA

POJÍZDNÁ VRSTVA – žulová dlažba 100/100 skládaná do vějířků

OKOLÍ KOSTELA – pochozí vrstva skládaná z přírodního kamene 
do lože

PROLÍNÁNÍ MATERIÁLŮ
Před kostelem a ve vnitrobloku dochází k prolínání materiálů v 
pravidelné vzdálenos\ a`: 2000 mm, která  je odvozena od 

hlavního modulu objektu.

CHODNÍK– žulová dlažba řezaná skládaná ze třech odsbnů
pravidelný rozměr 320 mm

Použité materiály zpevněných ploch vychází z regulace pro 
historické jádro města Ostravy. 

STROM jako vhodné umístění uměleckého díla

ZPEVNĚNÉ PLOCHY OKOLÍ
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1:250

PŮDORYS 1NP

B

A

A

B

C

C

A 1.01

A 1.02

A 1.03

A 1.04

A 1.06

B 1.01

B 1.02

B 1.03

C 1.03

C 1.01

C 1.05

C 1.02

D 1.01

A 1.07

LEGENDA

A 1.01 VSTUPNÍ HALA 61 m2

A 1.02 KOMERCE 67 m2

A 1.03 KULTURNÍ KLUB – BAR/KAVÁRNA 146 m2

A 1.04 ZÁZEMÍ KAVÁRNY 30 m2

A 1.05 ŠATNA 13 m2

A 1.06 KULTURNÍ KLUB – PŘEDSÁLÍ 140 m2

A 1.07 VJEZD/PARKOVACÍ VÝTAH – HYDRAULICKÁ PLOŠINA 28 m2

B 1.01 MULTIFUNKČNÍ SÁL 150 m2

B 1.02 SKLADOVACÍ PROSTOR 12 m2

B 1 03 BACKSTAGE + ZÁZEMÍ 23 m2

C 1.01 PRŮCHOZÍ VSTUPNÍ HALA STUDENTSKÉHO DOMU 45 m2

C 1.02 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

C 1.03 KOMERCE 82 m2

C 1.04 ZÁZEMÍ KOMERCE 29 m2

C 1.05 PŘELOŽKA DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE 48 m2

C 1.04

A 1.05
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1.100

PŮDORYS STUDENTSKÝCH BYTŮ 1+HZ

TYP A

Celkem 12x

Plocha: 22,4 m2

Počet osob: 2

TYP B

Celkem 12x

Plocha: 15,7 m2

Počet osob: 1-2

TYP C (OZP)

Celkem 4x

Plocha: 18,45 m2

Počet osob: 1

TYP D

Celkem 8x

Plocha: 21 m2

Počet osob: 1-2

* HZ – hygienické zázemí
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1.100

PŮDORYS SDÍLENÝCH BYTŮ

TYP E

1+kk

Celkem 8x

Plocha: 40 + 4 m2

Počet osob: 2

TYP F (OZP)

3+kk

Celkem 2x

Plocha: 75 + 8 m2

Počet osob: 3
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1.100

PŮDORYS BYTŮ ATIKOVÉHO PODLAŽÍ

TYP G

1+kk

Celkem 5x

Plocha: 35 + 9 m2

Počet osob: 1-2

TYP H

2+kk

Celkem: 4

Plocha: 60 + 17 m2

Počet osob: 2
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1:250

PŮDORYS 2NP

B

A

A

B

C

C

A 2.01

C 2.01

A 2.02

A 2.03

A 2.04

B 2.02

B 2.04

B 2.03

B 2.01

A

B

C

B

B

A

A

C 2.02

C 2.03

LEGENDA

A 2.01 MULTIFUNKČNÍ PROSTOR KLUBU/PŘEDNÁŠKY 44 m2

A 2.02 KOMERCE 67 m2

A 2.03 ZÁZEMÍ KOMERCE/SKLAD 22 m2

A 2.04 GALERIE - KULTURNÍ KLUB 140 m2

B 2.01 GALERIE SÁLU – TECHNICKÁ OBSLUHA 14 m2

B 2.02 GALERIE SÁLU – VEŘEJNOST 30 m2

B 2.03 PŘÍLEŽITOSTNÝ BAR 14 m2

B 2.04 PAVLAČ 37 m2

C 2.01 SDÍLENÁ KUCHYNĚ A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 30 m2

C 2.02 PRÁDELNA 8 m2

C 2.03 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4 m2

C 2.04 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

A POKOJ - TYP A 22,4 m2

B POKOJ - TYP B 15,7 m2

C POKOJ – TYP C 18,5 m2

C 2.04
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1:250

PŮDORYS 3NP

B

A

A

B

C

C

A 3.01

C 3.01

B 3.02

B 3.01

A

B

C

B

B

A

A

C 3.02

C 3.03

A 3.02
A 3.03

LEGENDA

A 3.01 PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST 63 m2

A 3.02 PODNIKATELSKÝ HUB 358 m2

A 3.03 ZÁZEMÍ HUBU/SKLADY/TISKÁRNY/ROUTERY 40 m2

A 3.04 TERASA 108 m2

B 3.01 GALERIE - SÁL – TECHNICKÁ OBSLUHA 60 m2

B 3.02 PAVLAČ 37 m2

C 3.01 SDÍLENÁ KUCHYNĚ A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 30 m2

C 3.02 PRÁDELNA 8 m2

C 3.03 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4 m2

C 3.04 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

A POKOJ - TYP A 22,4 m2

B POKOJ - TYP B 15,7 m2

C POKOJ – TYP C 18,5 m2

A 3.03

A 3.03

C 3.04

A 3.04

A 3.04
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LEGENDA

A 4.01 SDÍLENÁ KUCHYNĚ A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 34 m2

A 4.02 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4 m2

A 4.03 PRÁDELNA 6 m2

B 4.01 POBYTOVÁ STŘECHA 248 m2

B 4.02 KONTEJNERY – STŘEŠNÍ BAR KULTURNÍHO KLUBU 15 m2

B 4.03 KONTEJNERY – STŘEŠNÍ SKLAD 15 m2

C 4.01 SDÍLENÁ KUCHYNĚ A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 30 m2

C 4.02 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

C 4.03 LÁVKA NA POBYTOVOU STŘECHU 22 m2

A POKOJ - TYP A 22,4 m2

B POKOJ - TYP B 15,7 m2

C POKOJ – TYP C 18,5 m2

D POKOJ – TYP D 21,0 m2

E BYT – TYP E 40+4 m2

F BYT – TYP F 75+8 m2
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1:250

PŮDORYS 5NP

B
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E
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E

E

A 5.01

B 5.01

A 5.02

C 5.01

A

B

C

B

B

A

A

C 5.02

C 5.03

LEGENDA

A 5.01 STŘEŠNÍ HŘIŠTĚ 336 m2

A 5.02 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 27 m2

B 5.01 POCHOZÍ STŘECHA KONTEJNERŮ 32 m2

B 5.02 GALERIE POBYTOVÉ STŘECHY 44 m2

C 5.01 SDÍLENÁ KUCHYNĚ A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 30 m2

C 5.02 PRÁDELNA 8 m2

C 5.03 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4 m2

C 5.04 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

A POKOJ - TYP A 22,4 m2

B POKOJ - TYP B 15,7 m2

C POKOJ – TYP C 18,5 m2

E BYT – TYP E 40+4 m2

F BYT – TYP F 75+8 m2

C 5.04

115



1:250

PŮDORYS 6NP

B

A

A

B

C

C

C 6.01

C 6.04

C 6.02

C 6.03

C 6.05

H

G

G

G

G

G

LEGENDA

C 6.01 STUDENTSKÁ SPOLEČENSKÁ HALA 72 m2

C 6.02 STUDENTSKÁ HERNA 80 m2

C 6.03 TERASA 32 m2

C 6.04 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

C 6.05 TERASA 30 m2

G BYT - TYP G 75+9 m2

H BYT TYP H 60+17 m2
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1:250

PŮDORYS 1PP

-1.01

-1.02

-1.03

-1.04

-1.05

-1.06

-1.07

LEGENDA

-1.01 PARKOVACÍ VÝTAH – HYDRAULICKÁ PLOŠINA 28 m2

-1.02 PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 1192 m2

-1.03 SKLADOVACÍ PROSTOR 12 m2

-1.04 SKLADOVACÍ PROSTOR 21 m2

-1.05 PRÁDELNA 8 m2

-1.06 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

-1.07 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

KAPACITA: 30 AUTOMOBILŮ (2 OZP)

B

A

A

B

C

C
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1:250

PŮDORYS 2PP

-2.01

-2.03

-2.04

-2.06

-2.07

-2.08

-2.05

-2.02

LEGENDA

-2.01 PARKOVACÍ VÝTAH – HYDRAULICKÁ PLOŠINA 28 m2

-2.02 PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 1192 m2

-2.03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 12 m2

-2.04 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 21 m2

-2.05 SKLADOVACÍ PROSTOR 6 m2

-2.06 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 8 m2

-2.07 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

-2.08 SKLADOVACÍ PROSTOR 4 m2

KAPACITA: 30 AUTOMOBILŮ (2 OZP)

B

A

A

B

C

C
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1:200
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1:200

ŘEZ A-A
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1:200

ŘEZ C-C
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1:200

POHLED UL. KOSTELNÍ
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1:200

POHLED OD KOSTELA SV. VÁCLAVA
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1:200

POHLED UL. PIVOVARSKÁ
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1:200

POHLED UL. STŘELNIČNÍ
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1:200

POHLEDY VE VNITROBLOKU
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DETAIL

1:30
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DETAIL

1:30
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MATERIÁLY

1:30
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NÁROŽÍ ULIC
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KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
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AXONOMETRIE
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MULTIFUNKČNÍ OBJEKT I.

HŘIŠTĚ

POBYTOVÁ STŘECHA

KULTURNÍ SÁLSTUDENTSKÝ DŮM

ČÁSTI BLOKU

PRŮCHOZÍ VNITROBLOK

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT II.
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HISTORICKÁ PODLOUBÍ
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SLOUPOVÉ ŘADY PŘED KOSTELEM
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ŽIVÝ VNITROBLOK S PAVLAČÍ
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KONTEJNERY NA STŘEŠE
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COOLTOURNÍ KAZETY
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