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Zadání diplomové práce
V budově původního obchodního domu bude realizován záměr konverze na nové kreativní a
kulturní centrum se zaměřením na mladší publIkum, menšinovou kulturu, mezinárodní
spolupráci. Celkem 5000m2 bude rekonstruováno, aby vywolllo zázemí v centru města pro
organizace, skupiny a jednotlivce, kteří budou prezentovat a tvořit živé umění s reprezentativní
hodnotou, modemí dramaturgii, předpokládá se I podpora podnikatelů v kreativních odvětvích I
vzdělávání.

Komentář k řešení
Hlstodcký blok Textihla -Ostravlca včetně dalších dvou objektů v centru Ostravy v návaznosti na
Smetanovo náměstí a Moravskoslezské národní divadlo patři v současné době k tématům,
která jsou veřejně často diskutována. Bývalý vlastník, který se dlouho snažil o jejich odstranění,
se musel pod tlakem veřejnosti i Úřadů svého záměru vzdát Nový majitel části bloku, který
zahrnuje bývalý obchodní dům, přIpravil koncem minulého léta architektonický woflop.
Stavební program, komentáře a posudky odborných skupin jsou podkladem této práce.

Diplomant uvádí ve své analytické části de podstatné, výtahy z hlstodckých archIvů, posudky
Národního památkového Ústavu k oběma objektům Ostravica, původní I aktuální
fotodokumentacI. Podstatné pro další práci Martina Šálka je Stění, že objekt označený v bloku
A (architekt Felix Neumann, 1911), výrazně poškozený havádí v roce 2005, není památkově
chráněn na rozdíl od objektu B (architekt Made Frommerová, 1929), který je chráněn jako
calek
Přesto, že daný stavební program Investora jsme zadávali jako doporučený, oceňuji, že se
dlplqmantovi dařilo vše podstatné z programu v návrhu dodržet.
Památkově chráněný objekt B v tomto projektu zůstává bez výrazných vstupů, funkčně jsou
zde realizovány bloky, které nevyžadují další půdorysné Úpravy a otevřená vnlthií hala jim
akusticky provozům nevadí, autor umisťuje open space kanceláře cowoddngu, výstavní



prostory, vpřízmí vstupní část. Výjimkou je taneční klub v suterénu, akusticky oddělený.
Podstatné pro majitele, který se zúčastňoval během semestru kritik, bylo umístění
víceúčelového sálu pro 200 návštěvníků a dalších komornějších sálů. Diplomant proto aktivně
pracoval s objektem A, spodní tři podlaží ponechává původní, nad nimi vytváří novou statickou
konstrukci pro lokaci víceúčelového sálu. Sál s novou současnou artikulací se stává částí
historického bloku a dává mu novou identitu. Součástí půdorysných úprav je i vložení nového
komunikačního jádra, půdorysné řešení je zpracováno odpovědně bez výrazných chyb.
Bonusem je využití střechy pro různé aktivity nad oběma řešenými objekty.

Vložení nového sólu nad historickou substanci vyžaduje kvalitní statický koncept, diplomant
přináší řešení, ve kterém vytváří novou příhradovou stropní konstrukci pro sál, jeho zastřešení i
vloženou konstrukci alternativního divadla pod sálem. Za podnětné považuji i komentovaný
postup prohloubení suterénního podlaží v místě tanečního sálu.

Hodnocení
Diplomant Martin Sálek se velmi zodpovědně a komplexně zhostil úkolu, pro každé řešení
zpracoval řadu alternativních postupů, výsledkem je práce, která splňuje podmínky pro
obhajobu, navrhuji
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