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Ostrava
kraj : Moravskoslezský
okres : Ostrava-město 
historická země: Slezsko + Morava
katastrální výměra: 214,23 km²
počet obyvatel: 313 548 (k 9.10.2010)
nadmořská výška: 208–334 m
městské části / obvody: 23
katastrální území: 39

Moravská Ostrava a Přívoz
katastrální výměra: 13,53 km²
rozloha udržované zeleně: cca 190 ha

-z toho sady a parky: 70 ha
délka místních komunikací: 61,9 km
délka chodníků: 121,5 km 
obyvatel: 39 882 (k 31.03.2010)
počet místních částí: 2
počet katastrálních území: 2

 Zdroj statistických údajů:  wikipedia.org I 6



Lokalizace řešené oblasti (zdroj: amapy.centrum.cz) I 7



Pharusův plán Moravské Ostravy z roku 1920 (Archiv města Ostravy) I 8



Zdroj: jarnemec.com I 9

Obr. Orientační plán Moravské Ostravy (kolem roku 1907) Obr. Orientační plán Moravské Ostravy (1922)



Zdroj : vypracováno podle map z Archivu města Ostravy I 10

Obr. Schéma oblasti podle mapy „Mähr. Ostrau (1886)“ Obr. Schéma oblasti podle „Situationsplan der stadt Mährish - Ostrau (1900)
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Zdroj : vypracováno podle map z Archivu města Ostravy I 11

Obr. Schéma oblasti podle Polohopisného plánu obcí Moravské Ostravy (1926) Obr. Aktuální stav oblasti (2010)



Koncem 19. století byla situace v Moravské Ostravě téměř krizová. Jelikož město nemělo vybudovánu kanalizaci 
a řezníci poráželi dobytek lokálně, tedy v jednotlivých staveních, docházelo k velmi nevyhovujícím hygienickým 
podmínkám na ulici. Veškerý odpad z porážky totiž stékal po cestách, mísil se se špínou a výsledkem toho byl 
zápach linoucí se celým městem. Tuto nepříznivou situaci se město snažilo vyřešit návrhem na vybudování 
centrálních jatek, které by umožnily koncentrovanou porážku dobytka v jednom místě a neznečišťovalo se tak 
celé město odpadem. Původní návrhy počítaly s lokalitou bývalého mrchoviště na místě zvaném „Cingl“ (zhruba 
dnešní Nová Radnice). Dále přicházelo v úvahu využití bývalého uzenářského závodu, který nabízel možnost 
využití stávající technické infrastruktury – zejména šlo o chladící zařízení – chladírny, o jejichž nutnosti v jatkách 
se přesvědčili úředníci na služební cestě v Těšínských jatkách. Zde právě chladící zařízení chybělo, což velmi 
limitovalo možnosti porážky, skladování a odbytu masa. Nakonec ovšem byla vybrána lokalita dobytčího trhu s 
hostincem poblíž Stodolní ulice. Roli hrála zejména větší vzdálenost od centra města v kombinaci s ideální 
polohou u Frýdlantské dráhy. Stáj stávajícího hostince byla přebudována na jatky a u nich byla postavena nová 
nadzemní lednice, vše pod vedením stavitele Františka Jurečka. Jatka byla dokončena v červnu 1881. Obě 
budovy byly svými rozměry velmi skromné – 7x15m jatky a 14x14m lednice. Lednice brala vodu z přilehlé nádrže 
(v té době tudy také protékala Valchařská strouha) a měla 8 oddělených částí pro potřebu jatek a jednu 
samostatnou kóji pro potřeby sousedního hostince.

Obr. Objekt hostince spolu s přilehlou porážkou dobytka - kolem r. 1920

Lednice byla nadzemní, zejména kvůli vysoké podzemní vodě, která v té době v dané lokalitě byla zejména kvůli 
okolním nádržím. Množství poráženého dobytka bylo v té době asi 5000ks dobytka za rok. Spolu se spuštěním 
jatek byly zakázány všechny domácí porážky a všechny tak byly přesunuty do jatek, čímž se výrazně zlepšila 
hygienická situace celé oblasti. Jelikož jatka byly vybudovány poměrně rychle a bez větších analýz, již brzo 
přestaly vyhovovat potřebám řezníků. Jatka se začala rozpadat, řezníci přestávali pod různými záminkami vozit 
dobytek do jatek a začali jej znovu porážet podomácku. Z tohoto důvodu vznikly v roce 1890 (tedy asi 9 let po 
stavbě prvních jatek) dva návrhy nových jatek pod vedením inženýra Johanna Langthalera (první počítal s 
rozšířením stávajících jatek – ovšem byla by zabrána půda určená pro obytné domy a také nebylo ke stavbě 
dostatek místa, takže by do budoucna nebylo možno dále jatka rozšířit; druhý projekt počítal s přesunem jatek dál 
od centra města, ovšem zde by bylo nutné provést rozsáhlé terénní úpravy, takže byl projekt dražší). Nakonec 
zvítězila levnější varianta a tak došlo k rozšíření stávajícího objektu, což se v budoucnu ukázalo jako horší 
varianta s ohledem na růst centra. Stávající chladírna byla zbořena a nahrazena novou, modernější, s 21boxy na 
maso. Krom chladírny byl podstatně rozšířen celý areál o nové chlévy pro prasata, skot a drobný dobytek, sklady, 
porážku skotu a stávající porážka prasata byla zmodernizována a rozšířena. Také byla v roce 1896 přivedena k 
jatkám nákladní vlečka z Porážkové ulice. Jatka byly v této době navrženy na porážku cca 10 000ks dobytka.

Obr. Plán nové porážky hovězího dobytka z r. 1892

Historie městských jatek v Ostravě

Zdroj :  Archiv města Ostravy I 12



Jelikož mezi lety 1880-1895 došlo k prudkému rozvoji Moravské Ostravy a počet obyvatel se skoro zdvojnásobil, 
nová jatka přestaly opět brzo stačit nárokům všech řezníků. Byla postavena nová porážka a chlévy pro hovězí 
dobytek (r. 1897). Těsně před další přestavbou byla postavena nová dršťkárna (r.1901). Při návrhu byla opět 
probíraná možnost přemístění na novou parcelu v záplavovém území, kde by bylo nutné navýšit terén proti 
záplavám. Opět tedy zvítězila nevhodná ale levná varianta – rozšíření nevyhovujícího areálu jatek. Byla vystavěna 
nová chladírna, která byla již třetí v pořadí (za 20let existence jatek). Z tohoto důvodu úřednici nechtěli povolit 
další budovu a proto vyrostla nová chladírna jako rozšíření stávající chladírny (i když v konečném výsledku spíš 
vypadají obě budovy jako samostatné. Ze staré chladírny se pak stala pouze předchladírna na průběžné 
ochlazení masa než se dostane do nové chladírny. Nová chladírna byla ústředním bodem, nejdůležitějším 
prvkem a právě proto se jí dostalo výjimečného architektonického zpracování dle návrhu ostravského architekta 
Ignaze Felixe. Jako jediná z budov má chladírna věž, v jejímž prvním patře byla ochlazovna vzduchu, v druhém 
patře byl umístěn vodojem a ve třetím patře byl kondenzátor vlhkosti.

Další změna v uspořádání jatek proběhla v letech 1909-1914. Narůstající množství poráženého dobytka vedl ke 
zvýšeným potřebám chlévů. Kromě porážky dobytka totiž v jatkách fungoval také dobytčí trh, a tak byly 
požadavky na ustájení dobytka jedním z důležitých faktorů. Chladírna a porážka byla rekonstruovaná v minulosti, 
ovšem chlévy se zanedbávaly. Plošné nároky na chlévy vedly k podstatnému rozšíření plochy zabrané jatkami, 
což vedlo k protestům obyvatel okolních domů. Objekty jatek totiž poprvé překročily Valchařskou strouhu – tedy 
do té doby pomyslnou hranici, která dělila jatka od obytné zástavby. Vzhledem k tomu, že těmito úpravami došlo 
k zabrání poslední volné půdy, kam by se mohla jatka v budoucnu rozrůst, byli si úřednicí vědomi nutnosti 
navrhnout nové budovy tak, aby vydržely minimálně 20 let jak co se týká technického stavu tak i kapacity. 
Prostory mezi budovami byly vydlážděny nebo vybetonovány, dřevěné netrvanlivé úvazy byly nahrazeny 
železnými a především došlo k důslednému oddělení provozů jatek a dobytčího trhu. 

Zdroj :  Archiv města Ostravy I 13

 Obr. Boční pohled na fasádu nové chladírny z r. 1902  Obr. Ústřední část jatek – hovězí porážka, chladírna, předchladírna a solírna a vepřová porážka – r. 1920 

Historie městských jatek v Ostravě



Obr. Celkový pohled na areál jatek po přestavbě r. 1927

Během 1. světové války plnila jatka významnou roli pro zásobování Ostravy a okolí čerstvým masem. V 30. letech 
20. století se jatka stala jedním z nejvýznamnějších podniků v okrese. Vzrůstající frekvence porážek však znovu 
vyvolala potřebu na další rozšíření areálu, ovšem již nebylo kam. Znovu se uvažovalo o přemístění jatek z centra 
k řece Odře, k té nakonec nedošlo, jelikož bylo třeba financovat jiné projekty ve městě – především Novou radnici 
a Župní úřad. Proto se roku 1926 přistoupilo k další přestavbě, která zasáhla téměř všechny stávající provozy. 
Zásadní změna proběhla zejména v části u Stodolní ulice, kde byla zbořena nejstarší část areálu – hostinec a také 
budova župního úřadu. Místo nich byla postavena nová masivní budova, jejímž spojovacím prvkem byla unikátní 
spojovací hala krytá dřevěnou příhradovou obloukovou konstrukcí, v té době známou jako Stephanova střecha. 
Hala sloužila jako zastřešená spojnice všech důležitých provozů jatek a její konec na Porážkové ulici sloužil jako 
hlavní vjezd do jatek. Zajímavým paradoxem je fakt, že přestavba nakonec vyšla skoro na 15mil. Kč (oproti 
plánovaným 7,5milionům), zatímco na variantu výstavby zcela nových jatek v ceně 20mil. Kč nebyly peníze – tento 
fakt vyvolal vlnu protestů proti další rekonstrukci.

Objevily se také negativní reakce vůči architektonickému a provoznímu řešení nové přístavby – bíle rozměrné 
budovy s malými okny byly připodobňovány např. ke španělským pevnostem. Další přestavby překazila okupace 
roku 1938, která znamenala dočasný útlum rozvoje jatek během 2. světové války, kdy se prováděly jen 
nejnutnější opravy. Po válce vznikly další návrhy na rozšíření podniku, byly ovšem razantně zamítnuty, jelikož 
převládal názor, že podniky jakými jsou jatka by neměly tvořit dominanty města (plánovala se výstavba 7mi 
patrové chladírny s mrazírnou). Proto se začal hledat vhodný pozemek za městem a jatka, do té doby 
provozované městem, se dostaly do správy podniku Ostravský průmysl masný n. p., který se o jatka staral 14 let 
v období mezi lety 1951 – 1965. V roce 1965 se pak jatka nadobro přestěhovaly do nového moderního 
masokombinátu v Martinově. Areál pak byl využíván jako provozovny a skladiště, ale nikdo se už nestaral o 
technický stav objektu, ten pomalinku chátral, a nepomohly tomu ani neodborné a architektonicky devastující 
zásahy do fasády objektu (nové vjezdy, rozšiřování otvorů, přístavby...). Jde o začátek smutného konce jednoho z 
objektů, který psal historii Ostravy.

Historie městských jatek v Ostravě

 Zdroj :  Archiv města Ostravy I 14



  Obr. Interiér masné tržnice r. 1927                     Obr. Areál dobytčího trhu

  Obr. Hlavní vjezd do jatek r. 1927         Obr. Pohled do manipulační chodby vjezdu r. 1927  

Historie městských jatek v Ostravě

Zdroj :  Archiv města Ostravy I 15



Vývoj objektů jatek

Zdroj : vypracováno podle nákresů Mgr. Jozefa Šerky (Archiv města Ostravy) I 16



Zdroj : Útvar hlavního architekta města Ostravy - oddělení památkové péče I 17



Fotodokumentace aktuálního stavu | 18



Aktuální stav objektu | 19



Aktuální stav objektu | 20



Aktuální stav jatek a přilehlého okolí I 21

Po ukončení činnosti jatek objekt zůstal nějakou dobu bez využití a poté byl využíván jako skladiště a zázemí pro 
několik firem včetně technických služeb. Důležitým faktorem v osudu jatek se stala původně optimisticky 
vypadající varianta – město prodalo pozemky vedle jatek společnosti provozující obchodní síť Bauhaus a 
součástí kupní smlouvy bylo také převedení objektu jatek společnosti Bauhaus s tím, že jej Bauhaus opraví. 
Vzhledem k financím, které bylo nutné na tuto opravu vyčlenit, byla jatka prodána za směšnou cenu 60 000 Kč 
(při výstavbě obchodního domu navíc došlo k demolici několika méně významných objektů jatek). Při podpisu 
smlouvy ale došlo k nedopatření a podmínka kompletní opravy z ní vypadla. 

Bauhas objekt pouze vyčistil a zaizoloval, akutně ohrožené části opravil a dle vyjádření pana Ing. Křídla z útvaru 
hlavního architekta „každý rok vyčlení trochu financí na nejnutnější opravy“.Objekt není přístupný veřejnosti, okna 
jsou zabedněná, a kdysi vznešený vzhled fasády je silně narušen násilnými vjezdovými vraty které byly dodatečně 
vybourány bez jakéhokoliv vztahu ke stávajícím prvkům fasády. Objekt, ač mírně udržován, pomalu ale jistě 
chátrá. Střecha severní části se před několika lety zřítila pod nánosem sněhu – byla nahrazena novu konstrukcí. 
Po letošní zimě, která byla poměrně silná a poškodila chátrající objekt bývalé hovězí porážky, byl tento v únoru 
2010 zbourán dle platného demoličního výměru.

Obr. Letecký pohled na kolos Bauhausu v sousedství torza areálu jatek (Archiv města Ostravy)



POČET PARKOVACÍCH MÍST V ŘEŠENÉ OBLASTI
PORÁŽKOVÁ-ČESKOBRATRSKÁ-NÁDRAŽNÍ-28.ŘÍJNA
● plocha celé oblasti 255 000 m2

● plocha parkovišť (tmavá šrafa) 29 500m2

● podíl parkovacích ploch v oblasti 11,6%
● orientační počet parkovacích stání - 1400

Doprava a parkování v oblasti I 22



13 Nová radnice2 Stará radnice1 Katedrála božského spasitele 7 Kostel sv. Václava 

3 Obch. Dům Horník od E. Mendelsohna

5 Bývalá dělnická kolonie

11 Knihkupectví Academia (kavárna Habsburg) 

4 Dům umění

6 Střední umělecká škola
8 Areál bývalých městských jatek
9 Evangelický Kristův kostel
10 Divadlo Antonína Dvořáka
12 Obchodní dům Galerie od K. Kotase

4 Dům umění 

Významné objekty v oblasti I 23



OBECNÝ POPIS OBLASTI

Oblast trpí izolovaností ve třech směrech. Ulice Českobratrská s ul. 28. října tvoří i díky svému výškovému 
vyvýšení bariéru proti přirozenému toku v oblasti. Frýdlantská dráha vedoucí souběžně s ulicí Porážková je 
nepřekonatelnou bariérou jak pro pěší, tak automobilovou dopravu (jejím jediným překonáním v oblasti je 
podchod u vlakové zastávky Ostrava – centrum). V celé oblasti je tak  jediným pěším spojením s centrem ulice 
Nádražní. Nevhodně umístěný kolos Bauhausu a jeho manipulační plochy rozrůstající se po okolních 
komunikacích mají negativní vliv na své okolí, který celou oblastí zhoubně prorůstá – okolní budovy se od 
Bauhasu odvrací, místo aby se rozšiřovaly a oživovaly mrtvý parter.

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V OBLASTI

Město plánuje oživení oblasti projektem „prodloužená Porážková“, jehož principem je protažení ulice podjezdem 
pod ul. Českobratrskou a na druhé straně pod ul. 28. října. Na tuto spojnici z Nové Karolíny by měly být přivedeny 
linky MHD a tak by se z ní měla stát alternativa k Nádražní ulici. Z toho by mělo plynout oživení celé oblasti a 
zatraktivnění pro rozvoj služeb a obchodů. Původně okrajová periferie centra města se tak stane potenciálním 
atraktivním územím mezi dvěma rušnými ulicemi. Zajímavá je také myšlenka na změnu vlakové dopravy za 
klidnější „rychlotramvajovou“ dopravu. Tím by došlo ke zpomalení provozu na kolejích, což by mírně setřelo 
bariérovost stávajících kolejí a umožnilo napojení oblasti na dnes nevyužívané území po bývalém zimním 
stadionu. Atraktivita objektu jatek by tak ještě vzrostla, a ten by se tak mohl stát součástí většího obchodního, 
nebo kulturního centra (ovšem za předpokladu investic do nových parkovišť). Pokud se tedy podaří zrealizovat 
alespoň část z plánovaných projektů, má tato oblast velmi silný potenciál jak pro investory na zbudování 
kulturního centra na volných pozemcích, tak pro drobné podnikatele a vlastníky nemovitostí na straně Porážkové 
ulice.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Doprava auty v oblasti silně převažuje nad chodci. Hlavními důvody pro cestu do této oblasti je buď nákup v 
Bauhasu, jehož sortiment je poměrně specifický, nebo odstávka auta při cestě do centra. Jelikož množství 
parkovišť v centru je velmi omezený a většinou placený, je každé volné místo v řešené oblasti využíváno jako 
bezplatné parkoviště. Jedinou průjezdní komunikací je ulice Poděbradova, která odlehčuje dopravě na ulici 
Nádražní, zbytek ulic slouží pouze k obsluze domů a služeb v oblasti. Napojení oblasti na MHD je v dnešní době 
prakticky nemožné, nejbližší zastávky jsou na hranici oblasti – trolejbusová zastávka na ulici Českobratrská a 
tramvajová zastávka „Stodolní“  na ulici Nádražní.

PĚŠÍ DOPRAVA

Stěžejním prvkem pro oživení oblasti bylo zbudování vlakové zastávky (dle některých zdrojů nádraží) Ostrava – 
Centrum (do budoucna Ostrava- Stodolní) u objektu jatek na Porážkové ulici. Trať má především regionální 
význam, zajišťuje pravidelné spojení do Havířova a Opavy a tak je zastávka vhodným způsobem, jak se rychle 
dostat z centra Ostravy do okolních měst. Hlavní tok lidí dnes proudí z centra po ulici Stodolní na toto nádraží a 
zpět.  Pokud jde o možnosti návrhu nových tras, lze z širších vztahů (na další straně) vypozorovat dvě možné 
trasy z vlakové zastávky do centra města – přes ulici Janáčkovou nebo Stodolní. Zatímco Stodolní ulice je 
přirozenou, nejrychlejší cestou do centra města, ulice Janáčkova se zdá býti vhodnější pro cestu do většiny 
vysokých škol a na radnici (tyto objekty byly v analýze vybrány záměrně, lze uvažovat s jejich pravidelným 
každodenním využíváním, na rozdíl od služeb, divadel a tak podobně). Stodolní ulice je uzpůsobena pro pěší 
provoz - ve dnech se z ní stává pěší zóna se zklidněnou dopravou, oproti tomu ulice Janáčkova je momentálně 
neatraktivní pro veřejnost, jelikož vede parkovištěm kolem rozbořených jatek a nevzhledné stěny hypermarketu. 
Janáčkova by tak po svém zatraktivnění mohla sloužit minimálně jako alternativa k trase po ul. Stodolní. Zvýšený 
pohyb lidí po Janáčkové ulici by mohl oživit její parter, ve kterém by se mohly rozvíjet služby, které není možné 
vtěsnat na ulici Stodolní, která je do posledního místa zaplněna kluby, bary a restauracemi. Objekt jatek tak bude 
ležet u nádraží přímo mezi dvěma hlavními tahy pro pěší, čehož by se mělo využít při návrhu jeho rekonverze.

Analýza řešené oblasti I 24



Pravděpodobné trasy pohybu lidí v řešené oblasti

Pozn.: zvýrazněné objekty jsou střední a vysoké školy, konzervatoř a radnice – objekty s pravděpodobnou každodenní docházkou ve velkém počtu lidí  I 25



Možnosti propojení oblasti s volnou plochou za železnicí I 26

Oblast Ostravy mezi ulicemi  28.října, Nádražní, Českobratrská, železnice-Ostrava-hl.n.-Ostrava-
střed má poměrně zajímavou historickou souvislost ve vztahu k centru města. Frýdlantská dráha, 
jak se nazývala dnešní železniční trať vedoucí rovnoběžně s Porážkovou ulicí, tvořila od dob 
svého vzniku pomyslnou bariéru mezi východní částí (centrum města) a západní neobydlenou 
částí. Ulice Stodolní původně vedla přes dráhu a spolu s navazující ulicí „Nemocniční“ tvořila 
přímou spojnici centra města do nemocnice. Se zvyšující se frekvencí provozu na dráze došlo 
postupně k přerušení této spojnice a její nahrazení dopravou přes mosty na Českobratrské ulici a 
ul. 28. října. Návaznost na plochy za dráhou, kde se v nedávné minulosti nacházel zimní stadion 
J. Kotase, byla obnovena teprve nedávno, kdy byl jakou součást nové železniční zastávky 
vybudován pěší podchod pod tratí. 

Nejideálnější varianta pro spojení obou oddělených částí je přesun dráhy pod zem. Tato varianta 
je ovšem prakticky neproveditelná, jelikož by náklady na její realizaci byly neúměrně vysoké, 
zejména kvůli nestabilnímu podloží. Druhou variantou je převod dráhy pro vlaky na jakýsi 
mezistupeň mezi vlakem a tramvají. Výsledkem by bylo snížení rychlosti souprav, což by 
umožnilo větší pohyb lidí přes koleje, čímž by se aspoň technicky umožnilo propojit obě oblasti, 
opticky by koleje stále dělily plochy a neumožnily dokonalou spojitost. 

Volná plocha je vzhledem ke své poloze mezi rušnými cestami a tratí nevhodná pro výstavbu 
obytných domů, dopravní napojení je prakticky možné jen přes ulici Cingrova, což území dále 
limituje. Proto se zde nabízí pouze možnost výstavby administrativní budovy nebo obchodního 
centra. Zajímavou je také možnost rozšířit sportovní areál na jižním konci, a doplnit jej o nové 
sportoviště pro další sporty. Další návrhy se v této práci budou soustředit pouze na východní část 
od Frýdlantské dráhy a nebudou počítat s přímým napojením na tuto oblast a ponechá jí její 
izolovanou polohu pro možnost budoucí výstavby administrativního nebo obchodního centra.



O jatkách napsáno... | 27

„Výsledek opravy jatek je dnes ukázkovým příkladem toho, že skutek se vymkl původním 
záměrům, respektive proklamace dobrého úmyslu se ukázaly zástěrkou pro pragmatický 
obchodní kalkul.“

Martin Strakoš - Bojkotuj Bauhaus: šance pro jatka!

„Myslím si, že z kauzy městská jatka by měla vyplynout i právní zodpovědnost pro předchozí 
představitelé ostravské radnice. Je to jen důkaz, jak je v tomto směru Ostrava slabá a nečinná 
a jaké smlouvy uzavírá. Pokud u smlouvy s Bauhausem nebyly stanoveny nějaké sankce, 
jako že asi ne, tak nám mohou zbýt akorát oči pro pláč.“

Rado - diskuze pod článkem o jatkách na tyden.cz

„Památník starosty Chytky a spol. tak jako mnohé věci té doby...“ 

Mirek Chylek - diskuze pod článkem o jatkách na tyden.cz

„Jatka se stala symbolem pro Ostravany, kteří cítí srdcem. Něčeho, co se dlouhodobě neřeší 
a co by se řešit mělo. Všichni tam vnímají, že prostor Stodolní a centrum města nabízí 
příležitosti třeba k hudebním aktivitám, výstavám, který by doplňoval život tak, aby tam nebylo 
jen pivo, ale aby tam byla i nějaká zábava, kultura na slušné úrovni...“

Petr Kajnar – primátor města Ostravy

„Zatímco většina domů v okolí Poděbradovy, Stodolní či Janáčkovy ulice prošla v závěrečném 
desetiletí 20. století opravami, největší kumulace trosek, vybydlených domů a rumišť se 
nachází právě v okolí laciné krabice bauhausovského supermarketu a jeho parkoviště.“

Martin Strakoš - Poznámky k osudu jedné industriální památky

„Dnes sice tento podnik (Bauhaus) tvrdí, že na údržbu zmíněné památky vynaložil už 11 
milionů korun, ale rád bych věděl, kam se ony miliony poděly. Situace od roku 1999, kdy byl 
vlastník přinucen areál oplotit, se totiž ještě zhoršila.“

Martin Strakoš - Bojkotuj Bauhaus: šance pro jatka!

„Obyvatelstvo víceméně apatické, byrokracie netečná, novostaroelita bez zájmu... respektive 
se zájmy krátkodobými a úzce utilitárními. Raději postavíme patrové parkoviště, než abychom 
investovali do něčeho tak pofidérního, jako je průmyslová architektura.“

Martin Strakoš - Poznámky k osudu jedné industriální památky

„Největším problémem pro tyto památky jsou přírodní podmínky, vandalové a nečinný vlastník 
objektu“

Miroslav Křídlo - Útvaru hlavního architekta města Ostravy

„Zatímco většina domů v okolí Poděbradovy, Stodolní či Janáčkovy ulice prošla v závěrečném 
desetiletí 20. století opravami, největší kumulace trosek, vybydlených domů a rumišť se 
nachází právě v okolí laciné krabice bauhausovského supermarketu a jeho parkoviště.“

Martin Strakoš - Poznámky k osudu jedné industriální památky

„Vždyť je to současný stav jatek, jenž přispěl k zakonzervování negativního stavu v centru 
města. Navíc kdoví z jakých důvodů požaduje nynější majitel za zchátralou památku až 30 
milionů korun. Ovšem jak zaznělo na besedě v lednu t. r., původní prodejní cena v roce 1994 
činila údajně jen 60 tisíc!“

Martin Strakoš - Bojkotuj Bauhaus: šance pro jatka!


