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P�ÍLOHA 1) POŽADAVKY NAMINIMÁLNÍ STAVEBNÍ PROGRAM

V sou�asné dob� nemá m�sto Ostrava prostory pro výuku a prezentaci um�leckých 
výstup� v oblasti hudební a muzikálové tvorby. Vnit�ní soužití naprosto rozdílných žánr�, �inohry, 
opery a muzikálu, neprospívají kvalit� a podmínkám ve�ejné prezentace um�leckých výstup�
t�chto obor� i pro podpo�e možného kulturního programu m�sta pro múzická – jak hudební tak, 
dramatická um�ní.  

Umíst�ní Moravskoslezského domu pro um�ní a kulturu bude na nám. Dr. Edvarda 
Beneše s vazbou na Smetanovo nám�stí. Daná dislokace je pro pot�ebu stavebního programu 
vhodná jak z hlediska atraktivního prost�edí lokality – historická �ást m�sta Ostravy, tak i 
dostupnosti budoucího provozu hromadnou dopravou i automobilovou a p�ší z oblasti areálu 
Karolíny. Pozemek je dán pot�ebou dotvo�ení bloku, pop�. jeho asanací ve prosp�ch ve�ejných 
prostranství kolem nebo namísto dnes zbývajícího torza objekt�, které vytvá�ely dopln�k bloku 
n�kdejšímu kulturnímu za�ízení – N�meckému domu. 

Vlastní �ešený objekt nebo objekty bude - budou mít charakter ve�ejného hudebního 
sálu a dalších prostor� hudebn� dramatické laborato�e, a to jako za�ízení pro múzické zam��ení 
vysoké školy využívané hojn� i ve�ejností; tím se m�že sanovat i problém ekonomické náro�nosti 
a maximální využitelnosti stavby. Objekt tedy musí zahrnovat krom� maximáln� uplatn�ných 
komer�ních prostor, ovšem ve vazb� na prioritu ve�ejného zájmu v dotvo�ení prostranství 
nám�stí samu vlastní hudebn� divadelní scénu- sál pro hudební i muzikálovou tvorbu se 
zázemím, nahrávací studio, výukové, komer�ní a ubytovací prostory, správní, provozní a 
technické zabezpe�ení. Objekt bude vybaven pot�ebným samostatným technickým za�ízením a 
vybavením odpovídajícím pot�ebám sou�asného provozu kulturních za�ízení a sou�asn� kvalitní 
výuky studijních program�.  

Rozsah �ešení je rozd�len do 3 �ástí; tato se vzájemn� podmi�ují: 

revitalizace a návrh na definitivní urbanistické zajišt�ní ve�ejných prostranství, tj. v�etn� zvážení 
míry sanace zachovalých a využitelných prostor ve stávajících objektech, v souladu se 
zevrubným povrchovým stavebn� historickým pr�zkumem a jeho vyhodnocením, novostavba 
Moravskoslezského domu jako hudebn� dramatické laborato�e pro ve�ejnost s napojením na 
parkovací a obslužné prostory suterén� eventuáln� zajišt�né v rámci p�edm�tné lokality jiným 
zp�sobem, �ešení prostor� ploch dopl	ujících stavbu kulturního za�ízení, a to podle vlastního 
zvážení ale jako dostate�n� komer�n� využitelných provoz� zatraktiv	ujících samotný 
Moravskoslezský d�m a nov� navržená ve�ejná prostranství. 

Objekt Moravskoslezského domu jako sálu pro ve�ejnost a hudebn� dramatické 
laborato�e má mít provozy:  

1) Hudebn� divadelní scénu s experimentálním variabilním hudebn� divadelním prostorem  
2) Nahrávací studio s technickým zázemím  
3) Výukové prostory (�ást celoživotního vzd�lávání) 
4) Správu, provozní a technické zabezpe�ení  
5) Vstup a komunikace v�etn� �ešení parkování  
6) Ubytovací kapacitu 
7) Komer�ní prostory  

Architektonické a materiálové �ešení celého objektu musí umož	ovat snadnou a 
levnou údržbu 

Architektonické, stavební a materiálové �ešení musí spl	ovat náro�né požadavky na 
stavební a prostorovou akustiku pro návrh prostor� a konstrukcí. 

Vstupní �ásti do objektu budou sloužit n�kolika funk�ním a provozním �ástem sou�asn�
(divadelní a hudební scéna, nahrávací studio, výukové a komer�ní prostory, ubytovací kapacity). 
Velmi d�ležité je proto �ešení provozních vazeb mezi t�mito funk�ními �ástmi objektu - jednotlivé 
�ásti musí být provozn� odd�lené. 
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Komer�ní prostory 

V podzemních prostorách divadelní sklípek (vinárna). Zejména se p�edpokládá komer�ní 
využití v uli�ní front� a v orientaci na ve�ejné prostranství (obchody, komer�ní kancelá�e apod.)

Ubytovací kapacita 

Ubytovací kapacity pro návšt�vy a externí pedagogy – dvoul�žkové pokoje s vlastní 
sociální bu	kou.

Vstupní a komunika�ní prostory  

P�ístup do všech uvedených prostor musí být zabezpe�en tak, aby byla odd�lena 
ve�ejnost od ostatních provoz�. Ve vstupní �ásti se p�edpokládá umíst�ní recepce, pokladny 
(prodej lístk� do divadla), bufetu, šatny pro ve�ejnost, sociálního za�ízení, prostory pro vertikální 
dopravu (schodišt�, hlavní osobní výtah i pro imobilní ob�any). 

V objektu musí být zajišt�n technický pr�jezd o rozm�rech min. 3 x 3 m s dostupností 
k divadelnímu provozu a nahrávacímu studiu p�ímo nebo prost�ednictvím výtahu.  

�

Hudebn� divadelní scéna s experimentálním variabilním divadelním prostorem 

Hudebn� divadelní scéna 
s experimentálním variabilním 
hudebním a divadelním prostorem 

Sál pro 450 až 600 poslucha��/ divák�, galerie, 
orchest�išt� (pod úrovní podlahy sálu) pro 60 hrá��
s prostorov� „náro�nými“ nástroji, nebo pro 90 hrá��
v úrovni a dtto sbor; celý prostor variabilní, dostate�n�
velký manipula�ní prostor (umíst�ní klavíru), sv�tlá výška 
sálu podle stavebn�-akustických požadavk� na prostor. 
Pod divadelním prostorem technické podlaží. 

2 zkušebny Zkušebny pro zkoušky inscenací a orchestru (2 x 60 m2), 
p�ístupné z komunika�ního prostoru, nesmí být 
ovliv	ovány hlukem z jevišt� a mezi sebou navzájem. 

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

Krej�ovna Výroba a p�ípravna kostým� (60 – 70 m2). 

Sklad kostým� Skladování kostýmního fondu (40 m2). 
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Prádelna a sušárna Praní, �ist�ní a sušení kostým� (20 m2). 

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

Šatna technik� Zázemí pro techniky (4 ženy + 6 muž�) se soc. zázemím 
(WC, sprcha). 

Sklady dekorací Sklady v suterénu pod jevišt�m (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 bu	ka. Dirigent pro 
jednu osobu. 

Maskérna 20 m2, m�že být spole�n� 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), m�že sloužit též jako údržbá�ská dílna 
objektu. 

Kabina osv�tlení 15 m2, na úrovni horní lávky na jedné stran� sálu. 

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

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

P�íru�ní sklad pro techniku Sklad pom�cek a ná�adí (8 m2), umíst�n u jevišt�. 

Sklad osv�tlova�� Sklad reflektor� a efektových p�ístroj� (15 m2), umíst�ní 
pod jevišt�m nebo u kabiny. 

Sklad zvuka�� Sklad reproduktor� a zvukové techniky (10 m2), umíst�ní 
pod jevišt�m nebo u kabiny nebo u nahrávacího studia. 

Provazišt� Nad 1/2 sálu. 
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Nahrávací studio s technickým zázemím a p�íslušnými akustickými parametry  

P�edpokládá se komer�ní využití nahrávacího studia, musí mít samostatný p�ístup 
z komunika�ního prostoru.  

Nahrávací studio – nahrávací, 
projek�ní a prezenta�ní místnost 
v�etn� technologického vybavení  

Místnost zvukové režie, akustická kabina pro filmový 
dabing.

Technické zázemí  Skladové prostory (zázemí) nahrávacího studia. 

Skladové prostory  

   

Výukové prostory jako i �ást celoživotního vzd�lávání 

2 místnosti pro pedagogy Zázemí pro vyu�ující (6 osob). 

2 u�ebny Pro cca 15 student�. 

Pracovna pro studenty manažerství 
(sou�asn� i zasedací místnost) 

Pracovišt� pro studenty, produkující inscenace (15 osob). 

Správa, provozní a technické zabezpe�ení 

Kancelá�e vedení a správy HDL Pracovišt� vedení a správy HD laborato�e (4 osoby – 2 
kancelá�e). 

Skladové a úklidové prostory Skladové a úklidové prostory budovy. 

Místnost pro centrální servery Klimatizovaná místnost pro umíst�ní server� a další prvky 
informa�ních technologií. 
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Základní požadavky na vybavení alternativní divadelní scény s experimentálním 
variabilním divadelním prostorem: 

Požadavek Ú�el 

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

úrovn� suterénu p�es ± 0 až na úrove	 + 
200 

1/2 sálu – bez technologie 

Vytvo�ení variabilního orchest�išt� (variabilní 
plocha i hloubka) 

Možnost t�í r�zných úrovní celého prostoru 
(jevišt�, hledišt�, orchest�išt�) 

Vytvo�ení bezpe�ného koridoru vstupu do 
orchest�išt�  

Doprava dekorací do skladu pod jevišt�m  

Voln� pohyblivé portálové v�že 
Pohyblivé ve všech sm�rech, osazené reflektory P�ípadná možnost vytvo�ení kukátkového 

jevišt�

Horní jevištní technologie stavby 
1/2 sálu (nad orchest�išt�m a stoly) – rošt a 
bodové tahy elektrické 
1/2 sálu – provazišt� – ru�ní tahy 
Kolem celého sálu vytvo�it dráhy �erného vykrytí 
v odstupu 1 m od st�ny 

Zav�šování dekorací a práce s dekoracemi 
b�hem p�edstavení. 
Zav�šování dekorací a práce s dekoracemi 
b�hem p�edstavení. 
Vykrytí st�n sálu a vznik možnosti skrytého 
p�echázení ú�inkujících. 

Dv� pohyblivé lávky Jedna obslužná, druhá slouží jako portálový 
most. Na druhé lávce vytvo�it dráhu pro 
oponu a osadit reflektory. 

Výtah  

Ze suterénu p�es jevišt� do horních �ástí 
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. Po�et kus� podle velikosti 
elevace. 
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P�ÍOHA �. 2) AKUSTIKA  

Alternativní divadelní sál – až poslechový hudební sál  

- pro 450 - 600 divák�/poslucha�� s orchest�išt�m, variabilní polohou portálových v�ží i zám�n 
prostoru hledišt� a jevišt� s technickým zázemím. 
Základní propor�ní charakteristika akusti�nosti prostoru: 
Pravoúhlý prostor – rovnob�žnost�n s možností variabilní elevace. 
Pro p�edpokládaný objem cca V = 5000 - 8000 m3 doporu�ujeme rozm�ry v nesoud�lných 
pom�rech v:š:d = 2:3:5 s p�iblížením se rozm�ru 1:2:3, s dozvukem kolem 1,3 - 1,6 s. Eventuální 
možností úpravy pro koncert 2,1s. 
Prostor m�že obsahovat galérie, což je vhodné pro zvýšení celkové difuzity dozvukového pole; 
doporu�uje se �ásti galérie pro poslech víceobjemových hudebních t�les (pop�. i nástroj�) 
�áste�n� 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 druh� a množství akustických prvk� – p�i tvorb� interiéru sálu zvažovat ve vazb� na 
technologickou vybavenost. 

Technický blok sálu  
� odd�lené kabiny osv�tlova�e a zvuka�e, samostatný prostor pro data-projekci 

pop�. opto-projekci. Základní vlastnosti pravoúhlého prostoru zvukové kabiny (pro objem menší 
než 200 m3):  

� Propor�ní charakteristika: v:š:d = 1:1,05 :1,2, Doporu�uje se kubatura blížící se 
hodnot� V = 50 m3, p�dorysnou plochu 15 m2, f = 109 Hz. 

Propor�ní charakteristika: v:š:d = 1:1,05:1,2 - 2, u korepeticí m�že být i 2:3:5 
U zkušeben se doporu�uje p�dorysná plocha kolem 50 m2, f = 73 Hz. 

Nahrávací a poslechové studio s možností data-projekce (improvizovaná malá divadelní 
scéna) 
Základní vlastnosti prostoru: 
Propor�ní charakteristika: v:š:d = 2:3:5 (pom�r „zlatého �ezu“) až 3:4:5 (tj. 6 m :8 m :10 m). 
Jednozna�n� doporu�ujeme p�dorysnou plochu minimáln� 80 - 100 m2 s výškou dle propor�ní 
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 rozm�rov� ur�eného prostoru: Aopt. = 87 m2. 

Vybavení: Prostor bez fasádních oken, nejlépe �ešit jako konstrukci vn�jšího a vnit�ního plášt�
typu „d�m v dom�“ o R´w obvodových dvojitých konstrukcí o R´w v�tší než 65 dB, pružné uložení 
pláš�� na Fk = 7 – 9 Hz, vstup p�es p�etlumené zádve�í („akustický filtr“) se vstupními akustickými 
dve�mi, prostorová akustika, representovaná navrženým po�tem druh� a množství akustických 
prvk� (dle projektu akustického interiéru) s výrazným difúzním charakterem. 

  
Technická kabina – režie nahrávacího a poslechového studia 
Propor�ní charakteristika: v:š:d = 1:1,05:1,2 m�že limitovat až k 2:3:5. 
Doporu�ujeme tvar blížící se ke krychli s p�dorysnou 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 podklad� bylo použito podkladu pro hudebn� dramatickou 
laborato� JAMU v Brn�, zpracovaného v roce 2003 firmou ACV (Audio and Video Center) PRAHA 
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P�ÍOHA �. 3) ÚVOD PRO DIPLOMOVÉ ZADÁNÍ

Moravskoslezský d�m pro um�ní a kulturu 

Catherine Slessor   - Zrcadlo života -      

…toto zrcadlo odráží život ve dvou sm�rech – jak dovnit�, sm�rem 
k inscenovanému vnit�nímu dramatu, tak ven, sm�rem ke spole�nosti, která 
prost�ednictvím architektury a designu vytvá�í budovy, aby mohla t�mto dramat�m 
poskytnout úto�išt�. 

 Pokud je drama zrcadlem, pak je divadelní architektura jeho rámem, v n�mž dramatické  
p�íb�hy ožívají. Tento rám na sebe m�že brát bezpo�et nejr�zn�jších podob. Divadla byla �asto 
navrhována zkušenými specialisty ve v�tších sourodých sériích.  Nap�íklad Frank Matcham, 
v Británii navrhl více než 160 divadel, a Fellner s Helmerem vytvo�ili mezi lety 1870 a 1910 165 
budov po celé Evrop� od Barcelony až po Od�su.  

V souvislosti s t�mito stavbami však narážíme na známý problém spojený se všemi 
typologiemi budov tak siln� do sebe zahled�nými (problém, který je ješt� akutn�jší u t�ch 
extrémních �erných krabic - kinosál�), jehož podstata spo�ívá v tom, že vztah t�chto 
budov k celkové architektonické struktu�e obcí a m�st je �asto velmi rozpa�itý. 

 Každé provin�ní m�sto má sv�j díl nenávid�ných monster, omšelého pozlátka, opadávajících 
štukových ozdob a hromotluckých provaziš�. Dokonce i dva nejvýznamn�jší stánky kultury 
v Londýn�, Lasdunovo Národní divadlo a Barryho Královská opera v Covent Garden byly �asto 
tiše kritizovány a ozna�ovány za p�íliš oby�ejné ve srovnání s holistickou dynamikou 
Scharounovy Filharmonie a novobarokní nádherou Garnierovy Pa�ížské opery. A dalo by se 
tvrdit, že opravdové drama divadelní architektury spo�ívá v pochybnostech o smyslu 
zatemn�ného hledišt�, když každé pr�m�rné obecenstvo má zájem mít p�ehled o svém 
nejbližším okolí… M�žeme se setkat s pokušením považovat architekturu za jakési rozší�ení 
divadla, avšak jak Edward Gordon Craig napsal ve svém dopise holandskému architektovi H.T. 
Wijdeveldovi, „divadlo p�edstavuje pro architekturu nový sv�t“. Spolupráce odborník� z obou 
obor� m�že p�inést ne�ekané 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 
koncep�ní pojetí dalece p�esáhlo rámec zadání vytvo�it pouhou sko�ápku pro jevištní 
p�edstavení. Wagner zasadil rituál um�leckého p�edstavení do prostor se vznešeným formálním 
výrazem namísto do prosté interakce souboru fyzických prvk� (demokratický v�jí� sedadel, 
orchest�išt� utopené v mystické propasti sklepních prostor, ztemn�lé hledišt�). V ur�itém ohledu 
je tak Bayreuth spíše kostelem než divadlem (podle Wagnera p�ímo rekvizitárnou pro radostnou 
zv�st), avšak zatímco do kostel� je zakódována monumentalita založená na duchovnosti, divadla 
vroucn� touží být navšt�vována a p�ejí si sloužit jako prost�edí využívané pro ú�ely 
spole�enských a divadelních p�edstavení…

V dob�, kdy se v�tšina spole�ností západního typu atomizuje a podlamuje 
v kolenou a kdy m�žeme cítit p�íklon k p�evážn� soukromé zábav� zcela odlou�ené od 
ve�ejného prostoru, nelze v žádném p�ípad� podce�ovat úlohu um�leckých budov a jejich 
význam pro podporu spole�enské soudržnosti a osv�ty zprost�edkovávané bezpo�tem 
lidských radostí spojených se spole�enským životem, nejenom  zábavou…

P�sobivost a kouzlo budov ur�ených k prezentaci um�ní – a� už divadel, operních dom�, 
koncertních sál� nebo kostel� – je umoc�ováno pomíjivými dramaty, které se odehrávají na 
jevišti a zárove� spole�enskými událostmi, které se odehrávají mimo jevišt�. Tyto budovy 
p�edstavují fórum umož�ující vyjád�it tv�r�í sílu lidského ducha a p�sobí také jako centrum lidské 
touhy po slavnostních okamžicích a soudržnosti.  

Z p�ekladu Catherine Slessor: Zrcadlo života pro zadání diplomových prací 

V �íjnu 2010, doc. Ing. arch. Petr Hr�ša 


