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Anotácia 

 

Hodás, I.: Kampus VŠB – TU Ostrava – rekreační kreativní prostor: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s. 27. Vedoucí práce: 

Student, A. 

 

Predmetom diplomovej práce je posúdenie stavu kvality a atraktivity rekreačných prírodných 

a kultúrnych  možností v rozsahu mesta Ostrava – Poruba a v užšom zameraní na kampus VŠB – TU 

Ostrava. Práca sa zaoberá kultiváciou areálu kampusu a implantáciou mimoškolských, voľnočasových 

funkcií v požadovanej kvalite a kvantite v predikcií naplnenia horizontu 2050. Hlavnou úlohou 

diplomovej práce je vytvorenie rekreačného priestoru v areáli kampusu VŠB – TU Ostrava s akcentom 

na kreatívne, re-kreačné a re-generačné aktivity. 

 

Kľúčové slová 
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Abstract 

 

Hodás, I.: Kampus VŠB – TU Ostrava – creative recreation space: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2015, p. 27. 

Thesis head: Student, A. 

 

Arbitration of the state of quality and attractiveness of recreational natural and cultural possibilities in 

a scale of Ostrava town – Poruba and in narrower specialization on the campus VŠB – TU Ostrava is the 

main subject of Diploma thesis. The focus of the thesis is on cultivation of the area of campus and 

implantation of extracurricular, leisure time functions in required quality and quantity in prediction of 

filling horizons 2050. The main assignment of Diploma thesis is creation of recreational space in area 

of campus VŠB – TU Ostrava with the accent on creative, re-creational and re-generative activities. 

 

Key words: 

Poruba, campus, creativity, recreation, regeneration, nature, sport. 
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1.  Úvod 

1.1 Charakteristika práce 

  

 Práca je zameraná na zhodnotenie, posúdenie a prípadné doplnenie, možností rekreačného 

a re-kreačného vyžitia v meste Poruba s vysokoškolským areálom kampusu na periférií. Práca vychádza 

zo štúdie, ktorá bola vypracovaná v rámci pred diplomového semestru, kde daná problematika je 

spracovaná mierke mesta Poruba a širšej lokality kampusu, ktorá bola vymedzená hlavnými mestskými 

osami Opavskou ulicou, ulicou 17. listopadu a predĺženou Rudnou. Diplomová práca nadväzuje na 

urbanistickú štúdiu, hodnotí súčasný stav rekreačných možností v mierke mesta Poruba i v širšej 

lokalite kampusu a rozširuje prácu o detailnejšie spracovanie vybranej časti širšej lokality kampusu, 

snaží sa vo vybranej lokalite dosiahnuť špičkové podmienky nielen pre potreby študentov VŠB-TUO, 

ale i pre celú spádovú oblasť a vytvára v tejto lokalite nový rekreačný, kreatívny priestor. V teoretickej 

časti je rekreácia chápaná nielen ako voľnočasová aktivita, ale ako snaha hlbšie pochopiť zmysel pojmu 

re-kreácia v súvislosti s kreativitou, definovanie pojmu, rozdelenie do subkategórií a na základe 

získaných poznatkov vytvorenie v praktickej časti rekreačného, kreatívneho priestoru v kampuse VŠB-

TUO, spĺňajúceho kvantitatívne i kvalitatívne požiadavky v komparácií s kampusmi v ČR a vo svete.   

 

1.2 Metodika práce 

 

 Práca je riešená objektívnymi pohľadmi založenými na exaktne, voľne prístupných 

informáciách. Podklady boli spracované objektívne skúmaním a analyzovaním. Získané poznatky boli 

vyhodnotené a na základe vyhodnotenia spočíva návrh riešenia v predikcií horizontu roku 2050 

s ohľadom na predpokladaný obraz mesta, jeho kvalitu a atraktivitu.  

 

1.3  Ateliér urbanizmu II 

 

 V rámci ateliéru som sa oboznámil s riešeným územím, ktoré som spracovával vo viacerých 

mierkach. Prvou fázou bolo oboznámenie sa s históriou a vývojom osídlenia v danej oblasti, ktoré 

neprebehlo tradičným spôsobom. Ďalšou fázou bola snaha čo najlepšie pochopiť riešené územie 

v mierke mesta Poruba. Celé územie bolo dôkladne rozdelené na menšie lokality, čím bolo 

jednoduchšie skúmať vzájomne interakcie týchto lokalít. Výsledkom analytickej časti bol problémový 

výkres znázorňujúci zásadné defekty mesta. Problémový výkres bol následne doplnený návrhmi 

riešenia jednotlivých problémov. Zásadným problém bol „zelený“ prstenec okolo mesta, ktorý je 

jednou z najdôležitejších zložiek možností rekreácie pre obyvateľov mesta, ďalej má funkciu 
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ekosystému v ktorom prebiehajú významné regionálne i nadregionálne biokoridory a taktiež slúži na 

jasné definovanie hranice mesta a má obmedziť mesto v ďalšej expanzií, čím sa zvyšujú nároky na jeho 

udržateľnosť. V rámci tohto ateliéru bol v mierke mesta spracovaný generel športu, ktorého hlavným 

cieľom bolo zistiť a súčasný stav športových zariadení v meste Poruba od rekreačných, až po vrcholové. 

Výsledkom generelu je návrh možných kultúrno-rekreačných trás v intraviláne i extraviláne mesta, 

prípadne vloženie nových funkcií na tieto trasy pre ich lepšiu atraktivitu. Celú časť mierky mesta 

uzatvára hlavný výkres, na ktorom sú znázornené všetky navrhované zmeny v riešenom území. 

 Mierka širšej lokality kampusu vychádza z poznatkov nadobudnutých v rámci skúmania mierky 

mesta Poruba. Tieto poznatky sú ešte viac podrobnejšie spracované a analyzované. Výsledkom analýz 

je problémový výkres širšej lokality kampusu VŠB – TUO a pre jednotlivé problémy sú navrhnuté 

vhodné riešenia.  

 Celá kapitola širšej lokality kampusu poslúžila ako podklad pre vybranú menšiu časť zo širšej 

lokality kampusu, ktorá bola podrobne spracovaná už v rámci diplomovej práce a rozšírená o nový 

rekreačný – kreatívny priestor.   

 

1.4 Téze práce 

 

1.4.1  Aktuálny stav športového, rekreačného a re-kreačného vyžitia v kampuse univerzity. 

Univerzita disponuje športovým areálom určeným najmä pre potreby KTVS. Stav jednotlivých 

športovísk je možné pokladať za vyhovujúci, avšak ich počet je nedostačujúci. Športoviská univerzity 

sú zamerané na klasické športy s absenciou moderných a alternatívnych športov. Prístup k jednotlivým 

športoviskám mimo KTVS je časovo obmedzený a pomerne komplikovaný.  

Možnosti rekreačného športu (beh, bežkovanie, cyklistika, prechádzky)  ponúka Porubský les 

(Scherwood), ktorý disponuje sieťou peších spevnených, aj nespevnených trás s pravidelnou údržbou. 

Absentujú funkcie, ktoré by Porubský les povýšili na lesopark.  

Možnosti re-kreačného, voľnočasového, kolektívneho športu podporujúceho kreativitu, ktorý by bol 

voľne prístupný, bez organizácie KTVS takmer absentujú, okrem nevyhovujúcich spevnených plôch v 

areály kolejí VŠB – TUO. 

  

1.4.2  Čo je problémom? (obr. 2) 

Problémom VŠB-TUO je nepriamo úmerné stúpanie atribútov jednotlivých funkcií univerzity. Je 

kladený dôraz na pritiahnutie najmodernejších vedecko - technologických odvetí a inovatívnych 

technológií, zatiaľ čo substanciálne časti univerzitného systému stagnujú, stávajú sa archaickými, alebo 

úplne absentujú. 

  

Obr. 1 Vysvetlenie pojmov (vlastný práca) 

Obr. 2 Nerovnomernosť rastu (vlastný práca) 
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1.4.3  Prečo vnímame tento problém? (obr. 3) 

Problémom VŠB-TUO je nepriamo úmerné stúpanie atribútov jednotlivých funkcií univerzity. 

Je kladený dôraz na pritiahnutie najmodernejších vedecko - technologických odvetí a inovatívnych 

technológií, zatiaľ čo substanciálne časti univerzitného systému stagnujú, stávajú sa archaickými, alebo 

úplne absentujú. 

 

1.4.4  Čo je potrebné zlepšiť? (obr. 2) 

Zlepšenie je potrebné v oblasti duševnej a fyzickej rovnováhy jedinca vykonávajúceho najmä 

psychickú aktivitu, ktorej produktom je výsledok práce s naplnením cieľu smerovaným k úspechu. 

Eliminovanie následkov fyzickej a psychickej záťaže vedúcej k depresiám, úzkosti a z toho 

vyplývajúceho neúspechu z vykonanej práce, pomocou vytvorenia dostatočného priestoru pre 

prírodné a kultúrne rekreačné / regeneračné možnosti telesnej a duševnej stránky. Zreteľ je kladený aj 

na re-kreáciu, čiže vytvorenie možností pre rozvoj svojej kreatívnej stránky osobnosti prostredníctvom 

kreatívnych športových disciplín. 

 

1.4.5  Aké sú možnosti pre zlepšenie? 

-   Implantácia chýbajúcich športových zariadení, štandardných pre popredné vysokoškolské 

kampusy EU.  

-   Využitie prírodných možností Porubského lesa v blízkom okolí kampusu VŠB – TUO. 

-   Využitie jestvujúcich dobre fungujúcich športových zariadení všetkých kategórií v Porube a ich 

aktívne zapojenie do univerzitného systému 

 

1.5 Ciele práce 

 

- Idea vytvorenia komplexného rekreačného systému v mierke mestskej časti Poruba s 

nadväznosťou na jestvujúce športové zariadenia všetkých kategórií (vrcholové, výkonnostné, 

rekreačné) s návrhom implantácie jednotlivých zložiek do tohto systému. 

- Idea rozvoja a doplnenia rekreačných prírodných i kultúrnych aktivít riešeného územia širšieho 

okolia kampusu VŠB-TUO vymedzeného ulicami Rudná, Opavská, 17. listopadu. 

- Vytvorenie re-kreačného, kreatívneho priestoru v kampuse VŠB-TUO s dôrazom ideálneho 

nadviazania na hlavné univerzitné zložky (t.j. výukovú a ubytovaciu časť), základnú priestorovú kostru 

Poruby a s napojením na rekreačný priestor lesného parku v Porubskom lese (tzv. Scherwood).    

  

Obr. 3 Vnímanie problému (vlastný práca) 

Obr. 4  Diagram šťastia (vlastný práca) 
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2. História Poruby 

 

2.1 Stručný prehľad histórie Poruby 

 

Najstaršie zmienky o Porube preukázateľne siahajú do doby vlády Václava IV. Na území 

dnešnej Poruby boli pravdepodobne husté lesy, ktoré boli Porubän po oboch stranách potoka. Z toho 

vzniklo meno potoka. 

Kostol sv. Mikuláša - Súčasnú podobu dostal v rokoch 1788-1793. Počas opravy kostola v roku 

1967 bol odkrytý gotický oblúk. Ku kostolu tiež patril cintorín, ktorý bol pre potreby výstavby Poruby 

presunutý na návrší na okraj Vřesina smerom na Ostravu.  

Ondřej Bzenec z Bzenca bol veľmi vplyvným činiteľom a vodcom rytierske opozície proti 

panskému stave. 

Jindřich Vilém gróf Vlček (1655-1739), vytvoril počas svojho života obrovské panstva, najväčší 

na Ostravsku. 

Porubský zámoček - založený 1573 rodom Bzenca, bočné krídla pristavená v 18. storočí, 

osídlený do 1945, potom v ňom bola umiestnená materská škola a ľudová škola umenia, od konca 50. 

rokov chátral. v súčasnosti slúži ako hotel a reštaurácie, je majetkom Statis Prusalise  

Škola - fungovala v rokoch 1650-1952, v škole učil aj otec skladateľa Ilju Hurníka  

Poruba v 18. storočí - poľnohospodársku dedinou neveľkého významu  

Poruba do roku 1918 - pomaly sa rozvíjala ako menšie periférne dediny s minimálnym 

priemyslom. Pre veľkú časť obyvateľov sa od roku 1903 stala obživou továreň Ignáca Blažeja.  

Obdobie 1. republiky - vybudovanie dráhy zo Svinov do Vřesina, výstavba vilovej štvrti tzv. 

"Červené Hradčany", pri príležitosti 10. výročia vzniku republiky vyzdvihnutý bludný balvan Poruba 

počas 2. sv. války- 9. októbra 1938 prišli do Poruby prvý motorizované hliadky Nemeckých vojsk. Z 27. 

na 28. apríla bola Poruba oslobodená 38. armádou 4. Ukrajinského frontu pod velením 

generálplukovníka Moskalenko. Vojnové škody boli vyčíslené na 37 miliónov predvojnových korún. 

Bolo zničených 39 obytných budov, 28 stodôl, 14 kôlní, okrem iného aj Obecný dom. Tiež tu padlo 192 

vojakov, z toho 26 dôstojníkov. Ich pozostatky boli roku 1946 prevezené do Hlučína. 

Výstavba novej Poruby - Projekčné práce na výstavbe Poruby boli dokončené v roku 1952 a 

toho istého roku začala aj výstavba. Plány počítali s výstavbou bytov pre 100 000. Tento plán však nebol 

naplnený, nakoniec výstavba skončila pre cca 80 000 obyvateľov. Prvý obvod bol dostavaný v roku 

1954. Pre potreby rozvíjajúcej sa Ostravy bola budovaná od roku 1948 priehrada Kružberk, ktorá od r. 

1959 privádzala pitnú vodu do Ostravy. Táto kapacita však nestačila a tak musela byť vzápätí 

vybudovaná priehrada Šance. Poruba sa stala aj sídlom Vysokej školy banskej. Vládnym uznesením z 

Obr. 5  Porubský zámoček (zdroj: Nová Ostrava) 

Obr. 6  Kostol sv. Mikuláša (zdroj: Nová Ostrava) 
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20.6 1950 bola založená v Ostrave Vysoká škola strojnícka a vládnym nariadením z 2.10 1951 sa zlúčila 

s VŠB. 20. 5. 1957 sa Poruba stala súčasťou Ostravy. 

 

2.2 Meduna a ideológia „Novej Ostravy“ 

 

„Blahobyt vyplývá z kvantity a kvality výrobků, k jejíž výrobě je třeba uhlí, železa, strojíren, železáren a 

chemických továren. Tyto předpoklady jsou v Ostravě, a proto má v pětiletém plánu přednost.“ [1]   

 

„Nebude zde město poddolováno, neboť uhelné sloje jsou zde tenké a hluboko v zemi, protože na 

Ostravsku dují především západní větry a jižní, méně severáky a jen řídce východní, které mohou 

donést sem kouř hutí.“ [1]   

 

„ Města nejsou zakládaná často. V našich zemích byla naposled ve větším počtu založena města v 

ranném středověku. Po teprve cca 700 letech dochází znovu 20 k podobným událostem. Dny, ve 

kterých žijeme, jsou proto v pravém slova smyslu historické.,…Města navrhujeme pro řadu století a 

tisíciletí.,…Obtížnost úlohy jest tudíž patrna na první pohled.“ [1]   

 

„Jedině tam jsou budována a přestavována celá města sloužící krásnému mírovému životu 

socialistického člověka, zatím co na západě návrhy architektů zůstávají utopickými papírovými sny.“ [1]   

 

„Projekt se bude opírat o zkušenosti ze Sovětského svazu, kde v letech industrializace byla vybudována 

zcela nová města Magnitogorsk, Stalinsk, Komsomolsk, Kirovsk a jiné“ [1]   

 

„Architektura není zbytečnost, přepych ani rozmar, nýbrž státní nezbytnost. V plánu města se mají řešit 

také umělecké problémy, poněvadž jen takový plán zaručuje krásu města a jeho správný rozvoj“ [1]   

 

„Krásu Prahy tvoří mimo jiné široká ladná křivka Vltavy. Nedostatek velké řeky bude v Ostravě nahrazen 

kanálem Dunaj-Odra, čtyřicet metrů širokým, přimykajícím se těsně ku městu a rozšířeným ve vodní 

zrcadlo šířky sto dvacet metrů, před středem města. Řeka Moskva není v podstatě širší a víme co 

znamená pro toto město“ [1]   

 

„Sovětská architektura rozděluje uliční sítí město na čtvrti, ve kterých není žádných dalších ulic. 

Znamená to ohromnou úsporu na komunikacích.“ [1]   

 

Obr. 7  Návrh Poruby 1952 (V. Meduna, M. Čtvrtníček, Č. Vorel) (zdroj: Nová Ostrava) 

Obr. 8 Návrh zástavby 1960 (zdroj: Nová Ostrava) 
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„Dělník jdoucí hlavními třídami do práce bude si uvědomovat jednotu se všemi obyvateli města, jeho 

velikost, monumentálnost tříd a veřejných budov bude v něm vzbuzovati vědomí veliké epochy, ve 

které žije a kterou svojí prácí buduje“ [1]   

 

„Tyto čtvrti budované podle sovětského vzorů nemají nic společného s anglickými neihgbourhoody, 

propagovanými na některých naších vysokých školách a někdy dokonce vydávanými za socialistický 

realismus.“ [1]   

 

„Nemohou v občanu vytvářeti pocit velikosti a jednoty města ajsou ve své podstatě reakčním 

nástrojem odumírajícího kapitalismu“ [1]   

 

„Jasně ohraničené město má také plné právo na slavnostní brány při vstupech do města. Že tato 

potřeba jest v lidu živá, dokazují plechové vítací tabule u řady naších měst a provisorní brány budované 

při slavnostních příležitostech.“ [1]   

 

„Prostě pomůže (výstavba Nové Ostravy) v růstu všemu našemu lidu. V rozvinutí jeho nadání k ještě 

většímu poznání a ovládnutí přírody…“[1]   

 

„Nejsou to jen hladké stěny jako na stodolových domech původního hornického sídliště…Fasády 

vyjadřují novou pokrokovou socialisticko realistickou architekturu, vkusně sladěnou do působivého 

celku.“ [1]   

  

Obr. 9 Poruba v čase (zdroj: Nová Ostrava) 

Obr. 10 Detail Hl. třída 1952 (V. Meduna) (zdroj: Nová Ostrava) 
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2.3 Vývoj osídlenia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 11 osídlenie 1836 – 1852 (vlastný práca) Obr. 12 osídlenie 1880 (vlastný práca) 

Obr. 13 osídlenie do 1950 (vlastný práca) Obr. 14 osídlenie súčasnosť (vlastný práca) 
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3. Generel natury 

 

3.1 Úvod, charakteristika riešeného územia 

 

Poruba je tvorená súbormi viacerých sídel (Stará Poruba, Nová Poruba, Pustkovec, Třebovice, 

Svinov) obklopenými prevažne krajinnými prvkami, ako sú lesy, polia a lúky. Je potrebné si tieto 

krajinné prvky definovať, na okraji i vo vnútri Poruby, určiť ich možné využité pre rekreačné účely 

a stanoviť si na ich základe hranicu prípadnej expanzie mesta. 

 

3.2  Zeleň Poruba – súčasný stav 

 

Extravilán lesných porastov – je možné rozdeliť na päť veľkých centier t. j. na juhovýchode les 

Hranečník, na západe les Zahumenice, na severozápade Porubský les, na severe les Osočník v spojení 

s Velkým obecním lesem a na východe je to súbor lesných porastov okolo rieky Odry s prítokom rieky 

Opavy a Porubky. 

 

Extravilán poľnohospodárskej pôdy a lúk– tvorí podstatnú časť hranice Poruby, vypĺňa priestor 

krajiny medzi lesnými porastami a zároveň slúži ako rozvojové územie pre rozvoj sídel.  

 

Zeleň a plochy v intraviláne -  Poruby je možné rozdeliť do niekoľkých subkategórií a to mestské 

veľkoplošné verejné zelené súbory, verejná zeleň v okolí sídel, zeleň v súkromnom vlastníctve, mestské 

lúky, poľnohospodárska pôda   

 

3.3 Problémy v nature 

 

Ako problém je možné vnímať neúplnosť vzájomného prepojenia jednotlivých oblastí 

ekosystému na hranici mesta, alebo vo vnútri mesta medzi jednotlivými interakčnými prvkami. 

Problém ešte viac podporuje expanzia sídel do krajiny a výstavba vysokokapacitných komunikácií, 

ktoré spôsobujú bariéru v krajine. 

 

3.4 Význam prepojenia natury 

 

Jednotlivé ekosystémy sú súborom živých i neživých činiteľov, ktoré vytvárajú životné 

prostredie jedinca, druhu, populácie, alebo spoločenstva. Vzájomná komunikácia medzi jednotlivými 
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zložkami je dôležitá na udržanie celkového ekosystému krajiny a zároveň aj pre pohybovú a duševnú 

rekreáciu a regeneráciu človeka.   

 

3.5 Metodika zlepšenia v nature 

 

Je potrebné určiť charakter jednotlivých oblastí ekosystému a idealizovať prognózu ich vývoja. 

Ďalej podrobným analyzovaním je možné určiť, ktoré prvky v krajine pôsobia ako defekty (napr. 

zchátralé priemyselné areály...) a vytvoriť koncepciu ich regenerácie.  

 

3.6 Ciele generelu natury 

 

- Definovanie krajinných prvkov a určenie ich charakteru. 

- Definovanie problému vzájomných interakcií jednotlivých biotopov, idea vzájomného 

prepojenia biotopov a vytvorenie hranice mesta s ideálnym doplnením zložiek ekosystému.  

- Vymedzenie významných krajinných, rekreačných a kultúrných prvkov. 

- Vytvorenie rekreačno-kultúrnych trás s vymedzením vhodných plôch  pre doplnenie 

rekreačných a kultúrnych prvkov.  
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Obr. 15 generel natury – súčasný stav (vlastná práca) 
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Obr. 16 generel natury – súčasný stav (vlastná práca) 



13 
 

  

Obr. 17 generel natury – súčasný stav (vlastná práca) 
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Obr. 18 generel natury – súčasný stav (vlastná práca) 
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Obr. 19 generel natury – súčasný stav (vlastná práca) 
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Obr. 20 generel natury – súčasný stav (vlastná práca) 
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4. Stručná teória kreativity 

 

4.1 Vysvetlenie pojmu kreativita 

 

 Kreativita z latinského creare (vytvárať, robiť, produkovať). Nájsť jasnú definíciu tohto pojmu 

je praktický nemožné. V rôznych publikáciách zaoberajúcich sa touto problematikou sa stretneme aj 

s rôznymi definíciami tohto pojmu. Kreativita je niektorými autormi chápaná, ako vrodená schopnosť, 

iný ju pokladajú za niečo, čo sa dá naučiť.  

 

4.2 Fáze kreatívneho procesu 

 

1. Prípravná fáza – vedomé zaoberanie sa úlohou, jej kritické hodnotenie na základe 

vlastných znalostí a skúseností. Dôležitá je miera informovanosti. 

2. Fáza inkubácie – táto fáza môže byť veľmi dlhá. Je to vedomé ale hlavne i nevedomé 

spracovávanie možného riešenia problému. Nevedomé spracovávanie prebieha najmä 

v dobe, keď je naša myseľ v pokoji. 

3. Fáza iluminácie – prichádza prakticky nahodilo, keď je naša myseľ vo vynútenom pokoji, 

napríklad pri jazde autobusom. Riešenie neprichádza ako celkový obraz, ale väčšinou ako 

náznak, ktorý je základom pre neskoršie riešenie. 

4. Fáza evaluácie -  základ, ktorý vznikol vo fáze tri sa ďalej rozvíja. 

 

4.3 Richard Florida – Teória kreatívnej triedy 

  

Richard Florida je americký teoretik, ktorý je známy vďaka svojej koncepcií kreatívnej triedy, 

ktorá má podľa neho výrazný vplyv na vývoj miest. Jeho kniha sa zameriava na vplyv talentu na 

regeneráciu miest. 

„Sme v dobe, kedy je potrebný nový reštart ekonomiky založený na kreativite jednotlivca.“ [2]  

Dnešnú dobu prirovnáva k priemyslovej revolúcií, ktorá bola v prvej polovici 18.  storočia, kde veľká 

časť ľudskej sily bola nahradená strojmi. Kreatívna trieda sa rozšírila o tých, ktorí vedú továreň 

a rozdeľujú prácu.  

Dnešnú spoločnosť rozdelil na triedu kreatívnu, triedu služieb a pracujúcu triedu. Kreatívna 

trieda je na vrchole spoločnosti a jej zásluhou sa mesto, alebo daná oblasť stáva ekonomicky 

prosperujúcou. Ostatné dve triedy buď poskytujú potrebné zázemie, alebo vykonávajú príkazy. Je 

potrebné vytvoriť pre kreatívneho jednotlivca prostredie, mesto v ktorom sa bude cítiť slobodne 
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(nebude zviazaný spoločenskými konvenciami) a bude môcť slobodne rozvíjať svoju kreativitu. Mesto, 

ktoré bude otvorené všetkému a poskytne prostredie každému sa slobodne rozvíjať a robiť to čo ho 

robí šťastným. 

 Dôležitú rolu nehrajú len technológie a veda, ale dôraz treba klásť aj na kultúru, umenie, 

architektúru, design. „Kultúra nie je len produktom bohatých regiónov, ale je cestou k bohatstvu 

regiónu.“ [2] Tieto odvetia môžu viesť k inšpirácií, viď príklad jedného z najbohatších ľudí planéty Paula 

Allena a jeho inšpirovanie sa hudobným skladateľom Jimmym Hendrixom. Dôraz je potrebný klásť na 

ekológiu, pracovať v zdravom a čistom prostredí a vytvoriť okolo seba „čistý“ svet. V takomto svete 

bude každý z nás šťastnejší.  

Kreatívny jednotlivci sa radi združujú. Je potrebné aby mesta budovali kultúrnu infraštruktúru. 

Príkladom je Bilbao a vybudovanie Guggenheimovo múzeum (250 miliónov EUR) – výsledkom 

investície do kultúry je vrátenie investovaných nákladov do 6 rokov, vytvorenie 4500 udržateľných 

pracovných miest.  

Florida ďalej definuje tri základné faktory rozvoja – technológia, talent, tolerancia. 

 

Talent – podiel kreatívnej triedy ma celkovej pracovnej sile regiónu, alebo mesta. 

 

Technológia – pozostáva z podielu hi-tech firiem na trhu a počte nových patentov na jedného 

obyvateľa 

 

Tolerancia – dôležitá je kultúrno-etnická rozmanitosť. Jedným z ukazovateľov Floridovho indexu 

tolerancie je počet imigrantov. Ďalej pozornosť venuje štatistickému podielu gayov a lesbičiek na 

celkovej populácií. Čiže tolerancia sa meria počtom ľudí, ktorí sa prihlasujú k homosexualite. 

A posledným indexom merajúcim index tolerancie je bohemian index, ktorý predstavuje super-

kreatívne jadro, teda počet aktívnych umelcov.  

 

4.4 Využitie kreativity v univerzitnom systéme 

 

 Univerzita a jednotlivé fakulty slúžia ako prostriedok pre výchovu kreatívnych jedincov. Je 

dôležité, aby školský systém v plnej miere podporoval kreatívneho jedinca a vytvoril pre neho potrebné 

prokreatívne prostredie. V opačnom prípade môže dôjsť k demotivácií jednotlivca a premrhania jeho 

potenciálu a budúceho spoločenského prínosu. Je potrebné si uvedomiť, že kreatívny jedince je 

dôležitý pre „blaho“ všetkých.  

 

  

Obr. 21 základné faktory rozvoja mesta (zdroj: R. Florida - Teória kreatívnej triedy ) 
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4.5 Prokreatívny univerzitný systém 

 

 Pre vytvorenie prokreatívneho prostredia v rámci univerzity je potrebné jasne vymedziť odbory 

na jednotlivých fakultách, ktoré je možné pokladať za kreatívne. Následne je potrebné vytvoriť medzi 

týmito odbormi vzájomne interakcie (viď obr.22). Predpokladá sa, že záujem kreatívneho jedinca je 

širší, ako oblasť odboru, ktorý študuje. Tak ako píše Florida vo svojej knihe: „kreatívny jednotlivci sa 

zvyknú združovať“. Preto je dôležité, aby kreatívny jedinci vyskytujúci sa na rôznych fakultách 

a odboroch univerzity, mali možnosť už počas štúdia prísť do vzájomného kontaktu, prípadne 

spolupracovať na spoločných projektoch. Táto spolupráca by bola veľkým prínosom pre rozšírenie 

oblasti znalostí jednotlivca, len na základe vzájomných interakcií, bez značného vynaloženia úsilia 

univerzity. Dá sa predpokladať, že vzájomná spolupráca týchto kreatívnych jedincov, môže pozitívne 

ovplyvniť i ďalších, nekreatívnych jedincov, ktorý môžu „stavať“, prípadne vychádzať z ich ideí.  

 

4.6 Prokreatívne univerzitné prostredie 

 

 Pre vytvorenie prokreatívneho prostredia v rámci univerzity, nie je dôležitý len dobre 

nastavený a fungujúci systém podporujúci kreatívneho jedinca, ale i ostatné školské a mimoškolské 

zložky od základných osobných, substančných, až po celkové možnosti, ktoré ponúka mesto. V našom 

prípade za mesto pokladáme Porubu. Aby sme mohli k jednotlivým zložkám pristupovať, je potrebné 

ich hierarchicky rozdeliť do kategórií z hľadiska dôležitosti ich významu. Pre znázornenie systému tejto 

hierarchie som vytvoril diagram (viď obr. 23), ktorý nám pomôže lepšie roztriediť jednotlivé zložky 

ovplyvňujúce prokreatívne prostredie. Na základe uvedeného diagramu som ako príkladný model 

spracoval potreby fiktívneho kreatívneho študenta odboru Architektura a stavitelství (viď obr. 24).  

  

Obr. 22 univerzitný model vzájomných interakcií fakultných, kreatívnych odborov (vlastná práca) 
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Obr. 23 hierarchia potrieb pre vytvorenie prokreatívneho prostredia (vlastná práca) 



21 
 

  

Obr. 24 modelový príklad potrieb študenta Architektury a stavitelství (vlastná práca) 
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Obr. 25 kritéria prokreatívneho priestoru (vlastná práca) 
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5.         Sociologické problémy športu (tvrdenia a fakty podľa Aleša Sekota – Sociologie sportu)  

 

„Šport v súčasnosti je spájaný najmä so sponzorským logom na drese, s arénami, ktoré hostia 

významné športové udalosti a s mediálnym spravodajstvom, ktoré ho sprostredkováva. Mesta 

a regióny súperia medzi sebou a investujú obrovské prostriedky k získaniu významných športových 

podujatí. Šport je významný sociálno-kultúrny fenomén a stáva neprehliadnuteľnou súčasťou našich 

životov. A to aj na úrovni profesionalizácie, tak aj v rovine voľnočasových aktivít.“ [3] 

 

Význam športu – sociálny, ekonomický, kultúrny  

 

Hodnoty - radosť z pohybu, výkon, zdravie a krása.  

 

Problémy – komercializácia, konzumný spôsob života, drogová scéna, korupcia, rasizmus, 

násilie na štadiónoch.  

 

Je to fenomén o ktorom sme globálne informovaný vedľa najdôležitejších politických udalostí 

a počasia. Je záujmom verejnosti, avšak stráca svoj pôvodný význam a stáva sa skôr predmetom 

diváckej pozornosti. 

 

Sociológia športu – významný fenomén, historické publikácie často venujú viac priestoru športovým 

legendám ako politickým osobnostiam, či osobnostiam kultúrneho života.  

 

Sociologický vzťah športu a spoločnosti: 

- aktívne zamerané životné smerovanie 

- neodmysliteľná forma pasívneho prijímania vzrušujúcich foriem rozptýlenia 

- okrajová stránka každodennosti 

 

Citácie športu zaoberajúce sa športovou tematikou: 

- Šport znamená situáciu, kedy ľudia opustia nehybnosť pozície v posteli 

- Rituály na pôde športu k sebe viažu viac pozornosti a skúseností než na pôde ktorejkoľvek inej 

inštitucionálnej či kultúrnej aktivity 

- V najnovších učebniciach histórie je dnešným športovým superhviezdam mnohokrát venované viac 

priestoru, než významným politickým osobnostiam minulosti 

- Šport bol uctievaný fašistami, aj komunistami, vyznávačmi voľného trhu aj politickými obstručníkmi. 

A taktiež bol týmito ideovými prúdmi podľa potreby očierňovaný.  
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Šport študentov napríklad pri basketbale -  dopad na ich prestíž v danom okolí, na ich mieru 

sebavedomia, možností sociálneho kontaktu, príležitostí na pôde vzdelania a budúceho profesného 

uplatnenia.  

 

Šport je ako prostriedok prejavu zmierenia dvoch zemí v období vzájomných nepokojov 

v duchu olympijských ideálov. Šport prispieva k národnej seba identifikácií niektorých území a prispieva 

k procesom emancipácie (Škótsko – Veľká Británia). 

 

Šport môže plniť rôzne úlohy v sociálno-politickom kontexte, príkladom je obdobie socializmu, 

kde takmer mytologicky sa snažil ukázať svoju prevahu nad kapitalizmom. Dnes je úlohou ikonizácia 

v mene maximálnej konzumácie virtuálnych zážitkov na pôde masovej kultúry. Úlohou globálne 

medializovaného športu je posilňovanie interkultúrnej mierovej koexistencie. 

 

Sociologické rysy športu: 

- oddelenie od každodenného života 

- spontaneita a nepredvídateľnosť výsledku 

- aktívna kreativita 

- postoj zdokonaľovania vzhľadom k zamýšľanému výkonu 

- konzistentné chovanie zamerané na dané herné pravidlá 

- uspokojenie z víťazstva 

 

Kolektivizácia – podriadenie záujmom kolektívu  

individualizácia – sloboda. V rekreačnej forme ako nástroj sebarealizácie. 

 

Psychologická typológia športových disciplín (Miroslav Kodým): 

senzoricko – koordinačné: (golf, gorodky, bowling, lukostreľba, strelecký šport) 

funkčne mobilizačné: (cyklistika, kanoistika, ľahká atletika, bežkovanie, plávanie, rýchlokorčuľovanie, 

veslovanie, vzpieranie) 

esteticko-koordinačné: (krasokorčuľovanie, moderná gymnastika, skoky do vody, skoky na trampolíne, 

športová gymnastika, vodné lyžovanie) 

rizikové: (boby, horolezectvo, jachting, letecký šport, zjazdové lyžovanie, skoky na lyžiach, plachtenie, 

sane, vodné lyže, potápanie, motorizmus) 

heuristicko-individuálne: (bedminton, box, judo, karate, stolný tenis, šerm, tenis...) 

heuristicko-kolektívne: (basketbal, futbal, hokej, hádzaná, florbal, vodné pólo...) 

Obr. 26 prognóza vývoja športu (vlastná práca) 
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6. Re-kreácia v súvislosti s kreatívnym prostredím kampusu VŠB - TUO 

  

 Pojem re-kreácia úzko súvisí s kreativitou. Bližšie sa touto problematikou zaoberá vedná 

disciplína rekreológia (viď. obr. 28). Táto disciplína rozdeľuje formy rekreácie do 5. hlavných kategórií: 

- Kultúrne – umelecká 

- Intelektuálna 

- Sociálna 

- Záujmová 

- Pohybová 

Na základe jednotlivých kategórií bol vytvorený model ponúkaných a požadovaných re-kreačných 

funkcií univerzitného kampusu VŠB – TUO ( viď. obr. 29) 

 

7. Záver 

 

 Diplomová práca vychádza z urbanistickej štúdie spracovanej v ateliéri urbanismu II 

a teoretických poznatkov spracovaných v teoretickej časti. Výsledkom práce je vytvorenie re-

kreačného priestoru v kampuse VŠB – TUO, ktorý vytvára vhodné a atraktívne prokreatívne prostredie 

nie len pre študentov, ale i pre širokú verejnosť a zvyšuje tak kvalitu možností rekreačného vyžitia 

v rámci univerzitného kampusu i mesta Poruba. 

  

  

  

Obr. 27 súvisiace pojmy (vlastná práca) 

Obr. 28 pojdem rekreológia (vlastná práca) 
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Obr. 29 požadované a ponúkané funkcie kampusu VŠB - TUO (vlastná práca) 
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