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PŘÍLOHA 1) POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ STAVEBNÍ PROGRAM

V současné době nemá město Ostrava prostory pro výuku a prezentaci uměleckých výstupů v oblasti 
hudební a muzikálové tvorby. Vnitřní soužití naprosto rozdílných žánrů, činohry, opery a muzikálu, neprospívají 
kvalitě a podmínkám veřejné prezentace uměleckých výstupů těchto oborů i pro podpoře možného kulturního  
programu města pro múzická – jak hudební tak, dramatická umění. 

Umístění  Moravskoslezského  domu  pro  umění  a  kulturu  bude  na  nám.  Dr.  Edvarda  Beneše 
s vazbou na Smetanovo náměstí. Daná dislokace je pro potřebu stavebního programu vhodná jak z hlediska 
atraktivního prostředí lokality – historická část města Ostravy, tak i dostupnosti budoucího provozu hromadnou 
dopravou i automobilovou a pěší z oblasti areálu Karolíny. Pozemek je dán potřebou dotvoření bloku, popř. jeho 
asanací ve prospěch veřejných prostranství kolem nebo namísto dnes zbývajícího torza objektů, které vytvářely 
doplněk bloku někdejšímu kulturnímu zařízení – Německému domu.

Vlastní řešený objekt nebo objekty bude - budou mít charakter veřejného hudebního sálu a dalších 
prostorů hudebně dramatické laboratoře, a to jako zařízení pro múzické zaměření vysoké školy využívané hojně i 
veřejností; tím se může sanovat i problém ekonomické náročnosti a maximální využitelnosti stavby. Objekt tedy 
musí zahrnovat kromě maximálně uplatněných komerčních prostor, ovšem ve vazbě na prioritu veřejného zájmu 
v dotvoření prostranství náměstí samu  vlastní hudebně divadelní  scénu- sál pro hudební i  muzikálovou 
tvorbu  se  zázemím,  nahrávací  studio,  výukové,  komerční  a  ubytovací  prostory,  správní,  provozní  a 
technické zabezpečení. Objekt  bude vybaven potřebným samostatným technickým zařízením a vybavením 
odpovídajícím potřebám současného provozu kulturních zařízení a současně kvalitní výuky studijních programů. 

Rozsah řešení je rozdělen do 3 částí; tato se vzájemně podmiňují:

revitalizace a návrh na definitivní urbanistické zajištění veřejných prostranství, tj. včetně zvážení míry sanace 
zachovalých a využitelných prostor  ve stávajících objektech,  v souladu se zevrubným povrchovým stavebně 
historickým průzkumem a jeho vyhodnocením, novostavba Moravskoslezského domu jako hudebně dramatické 
laboratoře pro veřejnost s napojením na parkovací a obslužné prostory suterénů eventuálně zajištěné v rámci 
předmětné lokality jiným způsobem, řešení prostorů ploch doplňujících stavbu kulturního zařízení, a to podle  
vlastního  zvážení  ale  jako  dostatečně  komerčně  využitelných  provozů  zatraktivňujících  samotný 
Moravskoslezský dům a nově navržená veřejná prostranství.

Objekt Moravskoslezského domu jako sálu pro veřejnost a hudebně dramatické laboratoře má mít  
provozy: 

1) Hudebně divadelní scénu s experimentálním variabilním hudebně divadelním prostorem 
2) Nahrávací studio s technickým zázemím 
3) Výukové prostory (část celoživotního vzdělávání)
4) Správu, provozní a technické zabezpečení 
5) Vstup a komunikace včetně řešení parkování 
6) Ubytovací kapacitu
7) Komerční prostory 

Architektonické a materiálové řešení celého objektu musí umožňovat snadnou a levnou údržbu

Architektonické,  stavební  a  materiálové  řešení  musí  splňovat  náročné  požadavky  na  stavební  a 
prostorovou akustiku pro návrh prostorů a konstrukcí.

Vstupní části do objektu budou sloužit  několika funkčním a provozním částem současně (divadelní a 
hudební  scéna,  nahrávací  studio,  výukové a komerční  prostory,  ubytovací  kapacity).  Velmi důležité  je proto 
řešení provozních vazeb mezi těmito funkčními částmi objektu - jednotlivé části musí být provozně oddělené.

Komerční prostory

V podzemních prostorách divadelní sklípek (vinárna). Zejména se předpokládá komerční využití v uliční 
frontě a v orientaci na veřejné prostranství (obchody, komerční kanceláře apod.)

Ubytovací kapacita

Ubytovací kapacity pro návštěvy a externí pedagogy – dvoulůžkové pokoje s vlastní sociální buňkou.

2



Vstupní a komunikační prostory 

Přístup do všech uvedených prostor musí být zabezpečen tak, aby byla oddělena veřejnost od ostatních 
provozů. Ve vstupní části se předpokládá umístění recepce, pokladny (prodej lístků do divadla), bufetu, šatny pro 
veřejnost,  sociálního  zařízení,  prostory  pro  vertikální  dopravu  (schodiště,  hlavní  osobní  výtah  i  pro  imobilní  
občany). 

V objektu musí být zajištěn technický průjezd o rozměrech min. 3 x 3 m s dostupností k divadelnímu 
provozu a nahrávacímu studiu přímo nebo prostřednictvím výtahu. 

Hudebně divadelní scéna s experimentálním variabilním divadelním prostorem

Hudebně divadelní scéna 
s experimentálním variabilním 
hudebním a divadelním prostorem

Sál pro 450 až 600 posluchačů/ diváků, galerie, 
orchestřiště (pod úrovní podlahy sálu) pro 60 hráčů 
s prostorově „náročnými“ nástroji, nebo pro 90 hráčů 
v úrovni a dtto sbor; celý prostor variabilní, dostatečně 
velký manipulační prostor (umístění klavíru), světlá výška 
sálu podle stavebně-akustických požadavků na prostor. 
Pod divadelním prostorem technické podlaží.

2 zkušebny Zkušebny pro zkoušky inscenací a orchestru (2 x 60 m2), 
přístupné z komunikačního prostoru, nesmí být 
ovlivňovány hlukem z jeviště a mezi sebou navzájem.

2 místnosti pro korepetice Korepetice (2 x 16 až 20m2).

Krejčovna Výroba a přípravna kostýmů (60 – 70 m2).

Sklad kostýmů Skladování kostýmního fondu (40 m2).

Prádelna a sušárna Praní, čistění a sušení kostýmů (20 m2).

Rekvizitní sklad Skladování rekvizit (20 m2), výška min. 3 m.

Šatna techniků Zázemí pro techniky (4 ženy + 6 mužů) se soc. zázemím 
(WC, sprcha).

Sklady dekorací Sklady v suterénu pod jevištěm (100 m2), výška min. 4 m.

Šatna pro orchestr – muži Šatna muži (50 osob) se soc. zázemím (WC, sprcha).

Šatna pro orchestr – ženy Šatna ženy (50 osob) se soc. zázemím (WC, sprcha).

Herecká šatna - muži Šatna muži (10 osob) se soc. zázemím (WC, sprcha).

Herecká šatna – ženy Šatna ženy (10 osob) se soc. zázemím (WC, sprcha).

4 šatny pro sólisty a jedna pro 
dirigenta

Šatny pro 2 osoby se soc. zázemím (WC, sprcha) – 
možno pro 2 šatny jedna sociální buňka. Dirigent pro 
jednu osobu.

Maskérna 20 m2, může být společně s vlásenkárnou v jedné 
místnosti 30 m2

Vlásenkárna 20 m2

Denní místnost 25 osob

Dílna Dílna pro údržbu a drobnou výrobu - velikost podle 
možností (30 m2), může sloužit též jako údržbářská dílna 
objektu.

Kabina osvětlení 15 m2, na úrovni horní lávky na jedné straně sálu.

Kabina zvuku 15 m2, na úrovni horní lávky na jedné straně sálu.

Kabina filmové projekce Promítání 35 mm filmu (cca 20 m2).

Příruční sklad pro techniku Sklad pomůcek a nářadí (8 m2), umístěn u jeviště.

Sklad osvětlovačů Sklad reflektorů a efektových přístrojů (15 m2), umístění 
pod jevištěm nebo u kabiny.

Sklad zvukařů Sklad reproduktorů a zvukové techniky (10 m2), umístění 
pod jevištěm nebo u kabiny nebo u nahrávacího studia.

Provaziště Nad 1/2 sálu.

Nahrávací studio s technickým zázemím a příslušnými akustickými parametry 
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Předpokládá se komerční využití nahrávacího studia, musí mít samostatný přístup z komunikačního 
prostoru. 

Nahrávací studio – nahrávací, 
projekční a prezentační 
místnost včetně 
technologického vybavení 

Místnost zvukové režie, akustická kabina pro filmový 
dabing.

Technické zázemí Skladové prostory (zázemí) nahrávacího studia.

Skladové prostory 

 

Výukové prostory jako i část celoživotního vzdělávání

2 místnosti pro pedagogy Zázemí pro vyučující (6 osob).

2 učebny Pro cca 15 studentů.

Pracovna pro studenty manažerství 
(současně i zasedací místnost)

Pracoviště pro studenty, produkující inscenace (15 osob).

Správa, provozní a technické zabezpečení

Kanceláře vedení a správy HDL Pracoviště vedení a správy HD laboratoře (4 osoby – 2 
kanceláře).

Skladové a úklidové prostory Skladové a úklidové prostory budovy.

Místnost pro centrální servery Klimatizovaná místnost pro umístění serverů a další prvky 
informačních technologií.

Základní  požadavky  na  vybavení  alternativní  divadelní  scény  s experimentálním  variabilním 
divadelním prostorem:

Požadavek Účel

Spodní jevištní technologie stavby
1/2 sálu – stoly, tj. jevištní desky s pohybem od 

úrovně suterénu přes ± 0 až na úroveň + 
200

1/2 sálu – bez technologie

Vytvoření variabilního orchestřiště (variabilní 
plocha i hloubka)

Možnost tří různých úrovní celého prostoru 
(jeviště, hlediště, orchestřiště)

Vytvoření bezpečného koridoru vstupu do 
orchestřiště 

Doprava dekorací do skladu pod jevištěm 

Volně pohyblivé portálové věže
Pohyblivé ve všech směrech, osazené reflektory Případná možnost vytvoření kukátkového 

jeviště

Horní jevištní technologie stavby
1/2 sálu (nad orchestřištěm a stoly) – rošt a 
bodové tahy elektrické
1/2 sálu – provaziště – ruční tahy
Kolem celého sálu vytvořit dráhy černého vykrytí 
v odstupu 1 m od stěny

Zavěšování dekorací a práce s dekoracemi 
během představení.
Zavěšování dekorací a práce s dekoracemi 
během představení.
Vykrytí stěn sálu a vznik možnosti skrytého 
přecházení účinkujících.

Dvě pohyblivé lávky Jedna obslužná, druhá slouží jako portálový 
most. Na druhé lávce vytvořit dráhu pro 
oponu a osadit reflektory.

Výtah 

Ze suterénu přes jeviště do horních částí 
zkušebny a horní jevištní technologie

Spojení mezi spodní a horní technologií 
stavby a spojení se zkušebnami.

Podvozky 2 x 2m pod praktikábly Elevace pro 
diváky Mobilita elevace. Díly 2 x 2 m obslouží jeden 

pracovník. Počet kusů podle velikosti 
elevace.
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PŘÍOHA Č. 2) AKUSTIKA 

Alternativní divadelní sál – až poslechový hudební sál 

- pro 450 - 600 diváků/posluchačů s orchestřištěm, variabilní polohou portálových věží i záměn prostoru hlediště 
a jeviště s technickým zázemím.
Základní proporční charakteristika akustičnosti prostoru:
Pravoúhlý prostor – rovnoběžnostěn s možností variabilní elevace.
Pro předpokládaný objem cca V = 5000 - 8000 m3 doporučujeme rozměry v nesoudělných poměrech v:š:d = 
2:3:5 s přiblížením se rozměru 1:2:3, s dozvukem kolem 1,3 - 1,6 s. Eventuální možností úpravy pro koncert  
2,1s.
Prostor může obsahovat galérie, což je vhodné pro zvýšení celkové difuzity dozvukového pole; doporučuje se  
části  galérie  pro  poslech  víceobjemových  hudebních  těles  (popř.  i  nástrojů)  částečně  uzavírat  pro  zvýšení  
„druhého dozvuku“ (vznik dozvukových komor).

Optimální pohltivost prostoru: Aopt. = 374 m2.
Optimální doba dozvuku prostoru pro divadelní hudební provoz: Topt. = 1,35 s +/- 10%.

Návrh  druhů a množství  akustických  prvků – při  tvorbě interiéru  sálu  zvažovat  ve vazbě na technologickou 
vybavenost.

Technický blok sálu 
- oddělené kabiny osvětlovače a zvukaře, samostatný prostor pro data-projekci popř. opto-projekci. 

Základní vlastnosti pravoúhlého prostoru zvukové kabiny (pro objem menší než 200 m3): 
- Proporční charakteristika: v:š:d = 1:1,05 :1,2, Doporučuje se kubatura blížící se hodnotě V = 50 

m3, půdorysnou plochu 15 m2, f = 109 Hz.

Proporční charakteristika: v:š:d = 1:1,05:1,2 - 2, u korepeticí může být i 2:3:5
U zkušeben se doporučuje půdorysná plocha kolem 50 m2, f = 73 Hz.

Nahrávací a poslechové studio s možností data-projekce (improvizovaná malá divadelní scéna)
Základní vlastnosti prostoru:
Proporční charakteristika: v:š:d = 2:3:5 (poměr „zlatého řezu“) až 3:4:5 (tj. 6 m :8 m :10 m).
Jednoznačně doporučujeme půdorysnou plochu minimálně 80 - 100 m2 s výškou dle proporční zásady cca 5 – 6 
m se bude optimální objem pohybovat kolem V = 450 až 480 m3, potom první vlastní kmit studia f = cca 50 Hz 
(podmínka dostat se do maxima 50 Hz).

Optimální pohltivost takto rozměrově určeného prostoru: Aopt. = 87 m2.

Vybavení:  Prostor  bez  fasádních  oken,  nejlépe  řešit  jako  konstrukci  vnějšího  a  vnitřního  pláště  typu  „dům 
v domě“ o R´w obvodových dvojitých konstrukcí o R´w větší než 65 dB, pružné uložení plášťů na Fk = 7 – 9 Hz,  
vstup  přes  přetlumené  zádveří  („akustický  filtr“)  se  vstupními  akustickými  dveřmi,  prostorová  akustika,  
representovaná navrženým počtem druhů  a  množství  akustických  prvků  (dle  projektu  akustického interiéru) 
s výrazným difúzním charakterem.

Technická kabina – režie nahrávacího a poslechového studia
Proporční charakteristika: v:š:d = 1:1,05:1,2 může limitovat až k 2:3:5.
Doporučujeme tvar blížící se ke krychli s půdorysnou plochou kolem 30 m2 s výškou jako u studia, výšku lze 
akceptovat až do min. 4 m, optimální objem V = 135 m3, f = 78 Hz.

Optimální pohltivost prostoru: Aopt. = 32 m2.
Optimální doba dozvuku: Topt. = 0,7 s +/- 10%.

Pozn: Pro sestavení zjednodušených podkladů bylo použito podkladu pro hudebně dramatickou laboratoř JAMU  
v Brně, zpracovaného v roce 2003 firmou ACV (Audio and Video Center) PRAHA

PŘÍOHA Č. 3) ÚVOD PRO DIPLOMOVÉ ZADÁNÍ

Moravskoslezský dům pro umění a kulturu

Catherine Slessor   - Zrcadlo života -     

…toto zrcadlo odráží život ve dvou směrech – jak dovnitř, směrem k inscenovanému vnitřnímu 
dramatu, tak ven, směrem ke společnosti, která prostřednictvím architektury a designu vytváří budovy,  
aby mohla těmto dramatům poskytnout útočiště.

Pokud je drama zrcadlem, pak je divadelní architektura jeho rámem, v němž dramatické  příběhy ožívají.  
Tento  rám  na  sebe  může  brát  bezpočet  nejrůznějších  podob.  Divadla  byla  často  navrhována  zkušenými  
specialisty ve větších sourodých sériích.  Například Frank Matcham, v Británii navrhl více než 160 divadel, a  
Fellner s Helmerem vytvořili mezi lety 1870 a 1910 165 budov po celé Evropě od Barcelony až po Oděsu. 

V souvislosti s těmito stavbami však narážíme na známý problém spojený se všemi typologiemi budov  
tak silně do sebe zahleděnými (problém, který je ještě akutnější  u těch extrémních černých krabic -  
kinosálů), jehož podstata spočívá v tom, že vztah těchto budov k celkové architektonické struktuře obcí  
a měst je často velmi rozpačitý.

 Každé provinční město má svůj díl nenáviděných monster, omšelého pozlátka, opadávajících štukových ozdob  
a hromotluckých provazišť. Dokonce i dva nejvýznamnější stánky kultury v Londýně, Lasdunovo Národní divadlo  
a Barryho Královská opera v Covent Garden byly často tiše kritizovány a označovány za příliš  obyčejné ve  
srovnání s holistickou dynamikou Scharounovy Filharmonie a novobarokní nádherou Garnierovy Pařížské opery.  
A dalo by se tvrdit, že opravdové drama divadelní architektury spočívá v pochybnostech o smyslu zatemněného  
hlediště, když každé průměrné obecenstvo má zájem mít přehled o svém nejbližším okolí… Můžeme se setkat s  
pokušením považovat architekturu za jakési rozšíření divadla, avšak jak Edward Gordon Craig napsal ve svém  
dopise holandskému architektovi H.T. Wijdeveldovi, „divadlo představuje pro architekturu nový svět“. Spolupráce  
odborníků z obou oborů může přinést nečekané a podivuhodné plody

…historicky významným partnerstvím (architektury  a divadla)  byla  spolupráce Otto Brückwalda s Richardem 
Wagnerem na projektu Bayreuth Festspielhause v roce 1876. Zde Wagnerovo koncepční pojetí dalece přesáhlo  
rámec zadání vytvořit pouhou skořápku pro jevištní představení. Wagner zasadil rituál uměleckého představení  
do  prostor  se  vznešeným  formálním  výrazem  namísto  do  prosté  interakce  souboru  fyzických  prvků  
(demokratický  vějíř  sedadel,  orchestřiště  utopené v mystické  propasti  sklepních  prostor,  ztemnělé  hlediště).  
V určitém  ohledu  je  tak  Bayreuth  spíše  kostelem  než  divadlem  (podle  Wagnera  přímo  rekvizitárnou  pro  
radostnou zvěst),  avšak zatímco do kostelů je zakódována monumentalita založená na duchovnosti,  divadla  
vroucně touží být navštěvována a přejí si sloužit jako prostředí využívané pro účely společenských a divadelních  
představení…

V době,  kdy  se  většina  společností  západního  typu  atomizuje  a  podlamuje  v kolenou  a  kdy 
můžeme  cítit  příklon  k převážně  soukromé  zábavě  zcela  odloučené  od  veřejného  prostoru,  nelze  
v žádném  případě  podceňovat  úlohu  uměleckých  budov  a  jejich  význam  pro  podporu  společenské  
soudržnosti  a  osvěty  zprostředkovávané  bezpočtem  lidských  radostí  spojených  se  společenským  
životem, nejenom  zábavou…

Působivost a kouzlo budov určených k prezentaci umění – ať už divadel, operních domů, koncertních sálů nebo  
kostelů – je umocňováno pomíjivými dramaty, které se odehrávají na jevišti a zároveň společenskými událostmi,  
které se odehrávají mimo jeviště. Tyto budovy představují fórum umožňující vyjádřit tvůrčí sílu lidského ducha a  
působí také jako centrum lidské touhy po slavnostních okamžicích a soudržnosti. 

Z překladu Catherine Slessor: Zrcadlo života pro zadání diplomových prací

V říjnu 2010, doc. Ing. arch. Petr Hrůša
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