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Zadání 

Úvod 

Ostravica textilia je součást stávajícího bloku zástavby v Ostravě v městské části Moravská 

Ostrava. Jedná se o dům s bohatou historií s první zmínkou již z roku 1833, který je památkově 

chráněný. Roku 2000 s novým majitelem při nepovolených úpravách stavby došlo ke zřícení 

stropních konstrukcí a části střechy. Obchodní dům byl staticky zajištěn a uzavřen veřejnosti. 

V letech 2005 a 2008 se stává majitelem objektu nová společnost s developerským záměrem, do 

kterého však nespadá zachování stávající zástavby.  Objekt podléhá masivní degradaci až do roku 

2017, kdy jej odkoupil nový stavebník s úmyslem navrátit do budov život. Blok domů je rozdělen 

na celkem čtyři objekty pojmenované stavebníky A, B, C a D. Domy jsou rozděleny téměř na 

půlku mezi dva investory. Budovy C a D patří Michalisovi Dzikosovi, budovy A a B Danielu 

Zemanovi. V létě roku 2019 uspořádal pan Daniel Zeman workshop pro studenty, pro který byl 

zpracován záměr investora a na základě, kterého vzniklo zadání této diplomové práce 

Záměr 

Záměrem je vytvoření nového multižánrového kulturního centra v Ostravě, který se stane 

prostorem pro kreativní mladé jedince hudebního, malířského či divadelního zaměření. Ostravica 

jako vstupní brána bude lákat nové návštěvníky hudbou, tancem, divadlem, výstavami, prostorem 

pro pohyb či gastronomií. V objektu se bude nacházet i velké množství prostoru pro podnikání 

formou tzv. coworking prostorů. Objekt Ostravice má pro město značný význam. Má pomoci 

rozšířit kulturní infrastrukturu, která by lákala mladé perspektivní jedince pro život v Ostravě a 

podpořit tak strategický plán města. Pro workshop byl stanoven investorem stavební program, 

který definuje přesněji požadavky na jednotlivé prostory v objektu. 

Zdroje 

(4) podklady z workshopu 

(5) https://www.msstavby.cz/projekty/ostravica 

 

 

 

https://www.msstavby.cz/projekty/ostravica/
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OSTRAVICA – Kulturní a kreativní centrum 

Ostrava – 28.října – Česká republika 

Nové kulturní a kreativní centrum je určeno především pro veřejnost, mladé kreativce se 

záměrem propagace Ostravy jak na kulturní mapě Evropy, tak na poli nových podnikatelských 

nápadů a společných inovací. Chce podporovat rozvoj, kreativitu, zajímavou kulturu a hodnotné 

společenské aktivity. 

V budově původního obchodního domu bude realizován záměr konverze na nové kreativní a 

kulturní centrum se zaměřením na mladší publikum, menšinovou kulturu, mezinárodní 

spolupráci a zajímavé občanské služby. Celkem 5000 m² bude rekonstruováno, tak aby vytvořilo 

zázemí v centru města pro organizace, skupiny a jednotlivce, kteří budou reprezentovat a tvořit 

živé umění s reprezentativní hodnotou s důrazem na spolupráci, místní a mezinárodní, pro 

začínající anebo již vyspělé podnikatele v kreativních odvětví a další aktivní občany. 

1/ UMĚNÍ  

• Sál 400 m² 

• Malý taneční klub pro autorskou a elektronickou hudbu 400 m² 

• DJ LAB – MUSIC LAB 16 m² 

• Rezidenční sál 200 m² 

• Galerie 100 m² 

2/ PODNIKÁNÍ 

• Sdílený pracovní prostor pro kreativce 800 m² 

• Centrum neformálního vzdělávaní 80 m² 

• Fotoateliér/produkční dílna 70 m² 

3/ SPOLEČNOST 

• Komunitní společenské centrum 50 m² 

• Sdílená kuchyň 50 m² 

4/ OBČANSKÉ SLUŽBY 

• Restaurace/gastro/zahrádka 300 m² 

• Infocetrum/bookshop/recepce 80 m² 

• Rezidenční ubytování 80 m² 

• Fitcentrum 200 m² 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 4 

  

LOKALITA 

Město: Ostrava 

Země: Česká republika 

Rozloha: 214 km² 

Obyvatelstvo: 289 128 

Hustota: 1 351 obyvatel/km² 

Nadmořská výška: 208–334 m 

Ostrava je statutární, krajské a univerzitní město na severovýchodě České republiky 

v Moravskoslezském kraji, poblíž hranice s Polskem. Nachází se na soutoku řek Odra, Opava, 

Ostravice a Lužná. Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou tří největších měst v Česku, druhé 

největší město na Moravě a největší město v Českém Slezsku. V celé aglomeraci už ale žije téměř 

milion obyvatel, která je tak po pražské druhou největší aglomerací v České republice. 

Ostrava vyrostla jako průmyslové středisko černouhelné pánve. Pro svůj hornický a hutnický 

průmysl v minulosti zvaná „ocelové srdce republiky“, prošla výraznými změnami po roce 1989. 

V důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činností a poslední uhlí se na území 

města vytěžilo v roce 1994. Svědkem hornické minulosti je oblast Dolních Vítkovic, bývalý 

průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury aspirující na zápis do seznamu 

Světového dědictví UNESCO. V Ostravě se nachází řada divadel, galerií a kulturních domů. 

Mezi nejznámější kulturní akce pořádané ve městě patří festivaly Colours of Ostrava a Beat for 

Love, festivaly vážné hudby Janáčkův máj, Svatováclavský hudební festival, Shakespearovské 

slavnosti. Každoročně se koná atletický závod Zlatá tretra. Vysoké školství je zastoupeno 

v Ostravě Vysokou školou báňskou. 
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HISTORIE 

 

Prvorepublikové obchodní domy ukazovaly nejnázorněji přeměnu Moravské Ostravy ve velkoměsto. Jedním z nich byl i obchodní dům Textilia, který dnes tvoří tři historické budovy s různými 

osudy – čp. 241, čp. 243 a čp. 284. V letech 1928–1929 byla na místě činžovního domu čp. 243 postavena novostavba obchodního domu Textilia podle plánů berlínské architektky Marie 

Frommerové. Slavnostně byl obchodní dům otevřen 3. března 1930. Sousední dům čp. 284 byl postaven v roce 1911 podle plánů moravskoostravského architekta Felixe Neumanna pro 

obchodníka Alfréda Schmelze. Neumann se zde inspiroval stavbami ve stylu neobiedermeieru, které v Moravské Ostravě navrhl Wunibald Deininger a které rozvíjely pozdně secesní 

architekturu prvky architektury 1. poloviny 19. století. Schmelzův dům (v němž v té době již sídlila Länderbanka) koupila v roce 1934 firma Textilia z důvodu rozšíření svých prodejních 

prostor a nechala ho adaptovat a propojit se stávajícím obchodním domem. 17. září 1934 byl adaptovaný obchodní dům slavnostně otevřen. Rozšířením prodejní plochy Textilie do budovy čp. 

284 vznikl velký obchodní palác, který svou velikostí, ale také vysokým standardem služeb patřil k nejlepším a největším obchodním domům v republice. V letech 1957–1958 byl obchodní 

dům, tehdy již zvaný Ostravica, adaptován podle plánů architekta Lubomíra Šlapety. Interiér byl upraven v tzv. bruselském stylu, exteriér byl zvýrazněn figurálními a emblematickými neony, 

v čp. 284 byl zřízen nový vstup s velkým rohovým výkladem. OBCHODNÍ DŮM OSTRAVICA – TEXTILIA Od 60. let 20. století byla součástí obchodního domu Ostravica i sousední budova 

bývalé Obchodní a průmyslové banky z let 1904–1905 podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deinigerových. Přízemí zaujímaly prostory banky a obchodů, v patrech byly 

luxusní byty. V roce 1945 byla fasáda budovy, kombinující historizující a secesní prvky, silně poškozena a při následujících opravách již nebyly mnohé dekorativní prvky, včetně kamenného 

obkladu, obnoveny. Celý blok byl zpočátku určen k demolici, proto probíhaly pouze utilitární opravy. V 80. letech už ale bylo jasné, že celý komplex Textilie/Ostravice zůstane zachován. 

V roce 1992 byla budova někdejší Obchodní a průmyslové banky (čp. 241) zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, v roce 2008 následoval zápis domu čp. 243. Budova čp. 284 

kulturní památkou prohlášena nebyla, přestože obě součásti bývalého obchodního domu Textilia – čp. 243 a 284 – byly od roku 1935 propojeny v jeden celek. Ministerstvo kultury 

argumentovalo tím, že tato budova je chráněna v rámci městské památkové zóny Moravská Ostrava. Romana Rosová Článek Romany Rosové „Obchodní dům Textilia – Osudy po roce 2000“ 

vyšel v plném znění v bulletinu Krásná Ostrava č. 2, ročník II. 1922 — Obchodník Igo Wechsler zaregistroval do obchodního rejstříku firmu Textilia jako „obchod zbožím textilním, šátky a 

šály ve velkém i malém“. 
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1928 až 1929 – Podle návrhu berlínské 

architektky Marie Frommerové byl 

postaven obchodní dům Textilia (č. p. 

243), který se zařadil mezi největší a 

nejluxusnější obchodní domy nejen v 

Ostravě, ale i v celé republice. 

1930 – 3. března byl obchodní dům 

slavnostně otevřen. 

1934 – Obchodní dům byl propojen se 

sousední a do té doby samostatnou 

budovou Nájemního a obchodního 

domu Ignace Schmelze (č. p. 284), 

čímž se výrazně rozšířil prodejní 

prostor. 

1939 – Igo Wechsler, majitel firmy 

Textilia, kvůli okupaci emigroval. 

1940 – Majetek firmy Textilia byl 

zabaven a prohlášen říšským 

majetkem. 

1944 – Při bombardování Ostravy byl 

obchodní dům přímým zásahem téměř 

zničen. Provozuschopné zůstalo pouze 

přízemí a 1. patro, ocelová konstrukce 

budovy však nebyla poškozena a 

budova byla později opravena. 

1945 — Na firmu Textilia byla 

ustavena národní správa, protože 

spadala rozsahem a činností do 

kategorie podniků, u nichž bylo 

požadováno znárodnění. 

1948 — Obchodní dům byl začleněn 

do národního podniku Tep. 

1951 — Obchodní dům byl vyčleněn z 

národního podniku Tep a jako 

samostatný podnik organizačně 

začleněn pod Hlavní správu textilního 

obchodu. 

 

 

 

1956 – Podle návrhu architekta 

Lubomíra Šlapety bylo provedeno 

interiérové zařízení obchodního domu 

v bruselském stylu. 1958 — Obchodní 

dům přešel pod krajské sdružení 

maloobchodních podniků a byl 

přejmenován na Módní dům 

Ostravica. 

1960 – Obchodní dům byl začleněn do 

Sdružení textilního obchodu. 

1967 – Ve spolupráci s městským 

výborem ČSM v Ostravě a Módní 

tvorbou obchodní dům pořádal 

čtyřměsíční kurz pro manekýny. 

1975 – Obchodní dům byl začleněn 

jako závod 04 do podniku PRIOR – 

Severomoravské obchodní domy. 

1983 – Obchodní dům obdržel titul 

„Vzorný obchodní dům s nejlepší 

organizací provozu“. 

1992 – Obchodní dům byl v restituci 

vrácen dědičce Trudy Kordové, dceři 

předválečného majitele Igo Wechslera. 

Spojením předválečného názvu 

Textilia s poválečným názvem Módní 

dům Ostravica vznikl nový název 

Módní dům Ostravica-Textilia. Zadní 

budova (č. p. 241/3099) byla 

prohlášena za kulturní památku. 

1995 – Obchodní dům byl v Madridu 

oceněn mezinárodní cenou architektů 

Grand Prix.  

1996 – Byla provedena rozsáhlá 

rekonstrukce nárožní budovy (č. p. 

284) – nový střešní krov, fasáda s 

obnovenými šambrány a lizény, okna a 

výkladce, neonové nápisy a nový 

vchod pro zákazníky, zřízený ve 

zkoseném severním nároží. 

 

 

 

1997 – 18. února na brněnském 

veletrhu Styl, v 1. ročníku soutěže 

Obchod roku na českém a slovenském 

textilním trhu, obdržel obchodní dům 

prestižní cenu Zlaté ramínko. 

2000 – Novým majitelem obchodního 

domu se v polovině února stal opavský 

podnikatel Kamil Kolek. V nárožní 

budově (č. p. 284) došlo 7. dubna ke 

zřícení stropů a narušení statiky 

budovy. Příčinou byly načerno a 

neodborně prováděné stavební úpravy 

– konkrétně vybourání nosné zdi. 

Obchodní dům byl kvůli této havárii 

uzavřen. 

2001 – V prostřední budově 

obchodního domu (č. p. 243) byly 

provedeny devastační interiérové 

úpravy, které nerespektovaly hodnotu 

původního interiéru v bruselském 

stylu a 22. října byla budova znovu 

otevřena, aby výnosy z prodeje mohly 

být využity na opravu budovy. 

2003 – Ve znovuotevřené prostřední 

části obchodního domu byl 20. června 

definitivně ukončen provoz. 

2005 – Byly odklizeny trosky 

zřícených stropů a vybudovány stropy 

nové. Obchodní dům odkoupila 

společnost Ostravica Fashion, jejímž 

záměrem bylo zahájit v dubnu roku 

2006 obnovu interiéru a v následujícím 

roce budovu zpřístupnit pro veřejnost. 

Záměr však nebyl realizován. 2007 — 

Střední budova obchodního domu (č. 

p. 243) byla prohlášena za kulturní 

památku. 

 

 

 

2008 – Sousední pozemky na náměstí 

Dr. E. Beneše prodalo v listopadu 

město Ostrava v developerské soutěži 

za 83 milionů Kč společnosti Amádeus 

Real, a. s. O rok později v dubnu 

zastupitelstvo města schválilo prodej 

tohoto pozemku na splátky, přičemž 

první splátku tvořilo 30 % z ceny a 

poté následně 5 % každý rok v 

průběhu stavby. 

2010 — Developerská společnost 

Amádeus Real, a. s. se díky spolupráci 

s firmou Ostravica Fashion stala 

novým vlastníkem obchodního domu. 

Žádala o schválení projektu, v němž 

počítala s demolicí budovy někdejší 

Obchodní a průmyslové banky (č. p. 

241/3099) a vybudováním novostavby 

na jejím místě. Žádost byla vzhledem 

k památkové ochraně zamítnuta. Z 

korunní střešní římsy nárožní budovy 

odpadávalo zdivo vlivem zanedbávané 

údržby, z neznámých důvodů zmizela 

ve střední budově všechna okna. 

Vzhledem k tomu, že vlastník budovy 

ponechal bez jakékoliv ochrany a 

umožnil tím jejich devastaci, 

porušoval zákon o státní památkové 

péči a také svůj původně deklarovaný 

záměr budovy citlivě opravit a 

zakomponovat do plánované 

novostavby nákupního centra. 
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2011 – Byly zabedněny okenní otvory, 

vybudován provizorní tunel chránící 

kolemjdoucí před padajícím zdivem, 

opraven poškozený střešní krov a 

zajištěn proti zatékání, částečně 

zazděn jeden z vchodů pro zákazníky. 

Obchodní dům byl krátkodobě nabízen 

k pronájmu. Některé prvky objektu 

byly soustavně rozkrádány. Celý blok 

byl střežen bezpečnostní agenturou. 

Developerská společnost Amádeus 

Real, a. s. žádala o vynětí budovy 

Obchodní a průmyslové banky z 

Ústředního seznamu kulturních 

památek, což zdůvodňovala ztrátou 

památkových hodnot. Žádost byla opět 

zamítnuta. 

2012 – 9. února byla oficiálně 

zveřejněna petice za záchranu 

obchodního domu, 20. března proběhla 

demonstrace, 27. listopadu se v klubu 

Fiducia konala veřejná debata. Z 

průčelní fasády nárožní budovy byla 

odstraněna nesoudržná omítka, 

odstraněn silně poškozený nápis nad 

výkladci, fasády zakryty ochrannými 

sítěmi, kompletně zazděny všechny 

vstupy a výkladce, zabedněna všechna 

okna v prvním patře. Vedení obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz neobdrželo 

od vlastníka objektu požadované 

podklady, proto mu odmítlo vydat 

povolení ke stavbě. Developerská 

společnost Amádeus Real na to 

reagovala odstoupením od smlouvy. 

Vedení statutárního města mělo v 

úmyslu odejmout obvodu jeho 

pravomoce a navíc se snažilo 

vyjednávat s developerem. 

 

2013 – Developerská společnost 

Amádeus Real nabízela od 28. 1. do 

15. 2. obchodní dům v aukci za téměř 

158 milionů Kč. Žádný zájemce se 

nenašel. Zároveň žaluje město o téměř 

1,6 miliardy Kč a úroky z prodlení za 

zmařenou investici. 

2014 – Z nárožní budovy zmizela z 

neznámých důvodů některá okna, 

později všechna okna zabedněna. 

Novým vlastníkem budov obchodního 

domu se stala společnost RME Czech. 

Od 21. dubna si lidé mohli na 

kontaktních místech vyzvednout 

placky s logem Ostravice-Textilie či 

plakáty a podpořit tak informační 

kampaň organizovanou petičním 

výborem. 22. května provedl místní 

šetření zástupce ombudsmanky. 25. 

listopadu uspořádal vlastník pro média 

i veřejnost prohlídku budov 

obchodního domu a následně debatu. 

2015 – 28. května byla otevřena 

dočasná infostezka, která prováděla 

prostřednictvím šesti panelů nedávnou 

minulostí Ostravice-Textilie a 

připomínala nejen světlé, ale i ty 

temnější chvíle všech tří budov 

bývalého obchodního domu. 

                                                                 

2016 – Uvnitř budov byla odklizena 

suť a nepořádek, interiéry byly 

vyčištěny, schodiště a zábradlí 

zajištěny dřevotřískovými deskami, 

byly instalovány nové okapové svody, 

střechy zajištěny proti zatékání, 

rozbité a nevzhledné výkladce byly 

zčásti vyskleny a rovněž vyčištěny. 3. 

února se ve Staré Aréně uskutečnil 

tvůrčí večer, workshop a veřejná 

debata se zástupci města a vlastníkem 

Ostravice-Textilie na téma 

budoucnosti bývalého obchodního 

domu. 1. března proběhl happening 

„Čekáme na otevření“, kdy lidé 

utvořili před vstupem do obchodního 

domu symbolickou frontu čekajících 

zákazníků. 1. dubna byl uspořádán 

další happening s názvem 

„Otevíráme!“, kdy se před obchodním 

domem prodávaly oděvy, nabízely 

chlebíčky a placky s logem Ostravice-

Textilie. 1. května byl v rámci třetího 

happeningu vytvořen lidský řetěz, 

který symbolicky objal nárožní 

budovu. Americký streetartista Nils 

Westergard vytvořil na jedné z fasád 

velkoplošnou malbu „Madona 

Ostravica“. Budovy se měly v létě stát 

místem konání nejrůznějších 

kulturních akcí, od koncertů po 

divadelní představení, k tomuto 

záměru však nakonec nedošlo - 

stavební úřad jej zamítl z 

bezpečnostních důvodů. Developerská 

společnost Amádeus Real vymáhala 

po Ostravě více než 1,5 miliardy Kč 

jako náhradu škody za zmařen. 
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Památková péče 

DŮM (A) č.p. 284 původní zpracování Felix Neumann (1911–1912) 

Objekt v městské památkové zóně Moravská Ostrava 

Architektonická a urbanistická dominanta v nárožní poloze na jedné z nejdůležitějších křižovatek městských tříd 

při vstupu do centra města. Pětipodlažní dům na půdorysu ve tvaru „U“ završený mohutnou mansardovou střechou 

nad čelním západním křídlem, boční křídla vyššími sedlovými střechami, zaoblená nároží jsou řešena nižšími 

jehlancovými stříškami. V poválečné době byl dům zbaven původních neobiedermeieru řešených v průčelí. V 90. 

letech 20 st. Byla provedena nevýrazná náznaková imitace původního členění. Stavba byla výrazně poškozena 

v roce 2000 (havárie). 

Hodnotné prvky dle PÚ: 

− trojramenné schodiště z přízemí do patra 

− půlkruhové hlavní schodiště 

Zdroj: 

Podklady Ostravica workshop, COOLTOUR 27.9.2019, limity památkové péče, Marie Bartošová 

1930 až 1939 

1960 až 1970 

Aktuální stav 
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Širší vztahy 
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Stávající stav 
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Stávající stav – 1. podzemní podlaží 
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Stávající stav – 1. nadzemní podlaží 
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Stávající stav – 2. nadzemní podlaží 
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Stávající stav – 3. nadzemní podlaží 
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Stávající stav – 4. nadzemní podlaží 
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Stávající stav – 5. nadzemní podlaží 
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Stávající stav – severní pohled 
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Stávající stav – jižní pohled 
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Stávající stav – západní pohled 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 21 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 22 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 23 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Technická zpráva 

Konstrukční řešení objektu 

Dle geologických map se území nachází v oblasti s výskytem hliněných, písčitých a 

štěrkových hornin. 

Stávající konstrukce 

Popis stávající konstrukce je popsán z podkladů NPÚ, fotografií a osobní návštěvy 

místa. 

Budova (A) 

Nadzemní část tvoří 4. patra a podkroví využívané jako půda. Budova má také jedno 

podzemní podlaží. Podzemní a základové konstrukce jsou tvořeny z míšeného 

kamenného zdiva, cihelných stěn s místy doplněnými betonem. Konstrukci stropů 

tvoří nejspíše nosné válcované ocelové profily a betonové či železobetonové stropní 

desky. Místy nejspíše tvořené pouze prostým betonem. Z fotografií se nezdá, že by 

do podzemí prosakovala voda. Konstrukci původních obvodových a vnitřních 

nosných stěn tvoří cihelné zdivo pravděpodobně na maltu vápennou. Stropní 

konstrukce v objektu byly po zřícení původních pravděpodobně dřevěných stropů 

nahrazeny moderní konstrukcí z válcovaných ocelových profilů s trapézovým 

plechem a vrchní betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí. Vnitřní schodiště jsou 

celkem tři. První tříramenné schodiště vede pouze z 2NP do 3NP a je tvořeno 

dřevěnou konstrukcí. (Vzhledem k pokrytí povrchu dřevem, nelze vyloučit, že hlavní 

nosnou konstrukcí je ocel.) Půlkruhovité hlavní schodiště má kamenné stupnice 

uložené do cihelného zdiva. Schodiště mezi domy (A) a (B) je železobetonové. 

Mansardová střecha je tvořena klasickým tesařským způsobem. 

Budova (B) 

Jedná se o pětipodlažní objekt s plochou nepochozí střechou a jedním podzemním 

patrem. Podzemní podlaží je tvořeno převážně pravděpodobně prostým betonem a 

nosnými sloupy z ocelového nosného skeletu vyplněného betonem. Prosakování 

vody není z konstrukcí patrné a dále předpokládám, že zde byl proveden systém 

 

odizolování proti zemní vlhkosti. Konstrukční řešení nadzemních pater je tvořeno 

ocelovými konstrukcemi. Sloupy jsou patrně vyplněné betonem. Stěny tvoří ocelová 

příhradová konstrukce vyplněná tvarovkami ISOSTONE. Stropní konstrukce je 

tvořena ocelovými válcovanými prvky s výplní keramickými tvarovkami, které jsou 

zmonolitněny betonovou mazaninou. Schodiště má nosnou konstrukci z oceli, 

opláštěnou dřevěnou povrchovou úpravou. Technický průzkum stavby nebyl při 

návrhu k dispozici. Nosnost stávajících nosných prvků není známa. Pro návrh 

ošetření či případného vyztužení je potřeba provést podrobný technický průzkum, 

který bude obsahovat: 

1. Odebrání proužku oceli a provedení tahové zkoušky 

2.  Materiálový rozbor oceli (svařitelnost) 

3. Odebrání vzorku betonu a provedení zkoušky pevnosti v tlaku 

4. Diagnostika profometrem pro zjištění výztuže v betonu 

5. Sondy stávajících skladeb 

6. Pevnost betonu Schmitovým kladívkem u vedlejších konstrukcí 

7. Geodetický a hydrogeologický průzkum 

U návrhu je nutné stanovit několik konstrukčních řešení. 

Podzemní podlaží: 

Dle poskytnutého zaměření není patrná výška prostoru v podzemních patrech. V 

návrhu je uvažováno, že v objektu (A) budou nižší stropy kolem 2,5 m světlé výšky, 

které by byly dostatečné pro umístění toalet, technické místnosti a vedlejších 

prostorů. V budově (B) uvažuji z fotografií světlou výšku stropu 3 m. Tato výška je 

pro taneční klub nevyhovující a vzhledem k záměru odhlučnit stropní konstrukci od 

zbytku budovy se ještě zmenší. 
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Návrh 
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Průvodní zpráva 

Kulturní centrum chápu jako místo, kde se mísí historie, vzdělání a lidská aktivita. Je 

to místo, které nasává ducha země a lidí, kteří v ní žijí. Ta to hmota je různorodá. 

Návrh se ve svém počátku inspiruje historickým kontextem a respektuje existující 

budovu Textilany Ostravice, která hmotově zůstává stejná. Místo se nachází ve středu 

čtvrtí Vítkovice, Slezská Ostrava a Přívoz. Ty to čtvrtě jsou jak historické tak 

dělnické. 

Budova kulturního centra zůstává zvnějška takřka nedotčená, mění se však uvnitř, 

tak aby bylo možno umístit dominantní celky, a to dva sály, jeden hudební a druhý 

divadelní. Zůstává zachováno historické schodiště uvnitř budovy, které nám vytváří 

taktéž dominantní prvek budovy. 

Sály jsou obdélníkového půdorysu, tak aby bylo možno je využít víceúčelově. Proto 

zde mohou být pořádány akce – přednášky, divadlo, koncerty apod. 

V rámci návrhu se člověk dostane do různých prostředí. Přízemí je navrženo jako 

otevřený vzdušný prostor tak, aby lákal kolemjdoucí do svého nitra. Vnitřek domu je 

prostorovou hrou. Mísí se zde vnitřní a polovenkovní prostor, které představují různé 

funkce. 

Dům je propojen systémem výtahů a schodišť a je jen na návštěvníkovi, jakou cestu 

si zvolí. Tyto cesty zahrnují místa s výstavními expozicemi a volným pracovním 

prostorem pro kreativitu. Centrální historické schodiště je zachováno skrze celý dům 

a dostaneme se jím až do posledního patra, aniž bychom museli využít výtahy. 

Domem prostupuje betonová kostka, která protíná stávající dům a vystupuje až nad 

střechu a vytváří tak terasu, skrze kterou je možný průhled až do přízemního patra. 

Tato terasa bude zhotovena z pororožtu. 

I suterén budovy může sloužit i široké veřejnosti, a to v podobě fitness centru, jehož 

prostor lze i současně využít například pro jógové a jiné cvičební semináře. Dále jsou 

součástí suterénu navrženy prostory pro akustické zkoušky, dílna pro kreativce, které 

může současně sloužit i jako fotoateliér a manuální dílna. V poslední řadě se zde 

nachází technické zázemí budovy. 

 

 

Přízemí budovy je tvořeno vstupní halou s recepcí a výstavním prostorem. 

Dominantou je zde již jednou zmíněné historické schodiště. Také je zde navržena 

restaurace, která je v takzvaném podloubím a je přístupná jak ze vstupní haly tak z 

ulice. 

V prvním patře se nachází foyer s výstavním prostorem a hlavním sálem, který 

zasahuje až do druhého podlaží a je vybaven pódiem a skládacím hledištěm. 

V druhém patře je umístěn balkon k hlavnímu sálu, který prostupuje již z prvního 

patra. Naproti sálu se nachází prostor, který funguje jako volná plocha s možností 

předělu pomocí přenosných paravánů. 

Třetí patro je určeno ke komerčnímu využití. V tomto patře se nám betonová kostka 

otevírá díky velké prosklené ploše. Část tohoto prostoru je využita pro příležitostné 

ubytování, proto se zde nachází i sociální zázemí a malá kuchyňka. Prostor naproti 

této kostky je řešen stejně jako v patře druhém, a to jako volná plocha s možností 

předělení mobilními paravány. 

Ve čtvrtém a posledním patře najdeme hudební sál, které je možno rozšířit o terasu. 

Naproti sálu se nachází foyer s barem. 

Celý dům spojují dvě jádra, kde v prvním jsou umístěny výtahy a úniková schodiště 

a druhé je tvořeno sociálním zázemím pro celý komplex tohoto kulturního centra. 
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Situace 
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Půdorys – 1. podzemní podlaží 1:400 
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Půdorys – 1. podzemní podlaží – parkoviště 1:200 
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Půdorys – 1. podzemní podlaží – budova 1:200 
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Půdorys – 1. nadzemní podlaží 1:200 
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Půdorys – 2. nadzemní podlaží 1:200 
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Půdorys – 3. nadzemní podlaží 1:200 
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Půdorys – 4. nadzemní podlaží 1:200 
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Půdorys – 5. nadzemní podlaží 1:200 
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Řez 1:200 
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Řez/pohled 1:200 
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Řez/pohled 1:200 
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Pohledy 
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Pohledy 
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Pohledy 
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Vizualizace 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 47 

  



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 48 

 



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 49 

  



Diplomová práce/Tereza Jílková / ZS_2020 Ostrava 50 

 


