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ANOTACE:

Tato práce řeší pojetí kontaktu VŠB -TUO v Ostravě Porubě a vlastního městského organismu. V současné
době jsou tyto dvě struktury odděleny a i předestřené tendence vývoje směřují k další separaci. Práce
naopak přináší jiný pohled na problematiku a to zapojení univerzitního campusu do městského života, kdy
dochází k vzájemnému prostupu a obohacování obou struktur sebou navzájem.

Poměrně radikální řešení počítá se zarovnáním stávajícího terénního převýšení, jež výškově oddělí terasu
vysoké školy od třídy 17. Listopadu. Vznikne tak dvoupodlažní hrana, jež zároveň zformuje druhou stranu
třídy 17. Listopadu směrem od univerzity a umožní její obchodní a další využití. Předpokládaný pokles
dopravy vlivem zbudování prodloužené Rudné pak celkově třídu zklidní a vytvoří předpoklady pro příjemnou
městskou třídu.

Zároveň je pak navrženo několik nových školních objektů - nový rektorát a dvě polyfunkční školní budovy
na hranici s městskou třídou, jež umožní kontakt veřejnosti a studentů. V přízemních patrech jsou
umístěny obchody, výše pak učebny a laboratoře, pobytový prostor studentů a nakonec kancelářské
prostory a bydlení pedagogů, jež zde zcela chybí. Současně je zde zřízeno podzemní parkoviště s vazbami
na původní budovy areálu.

Budova je konstrukčně řešena jako žb skelet, ideově pak jako vzhůru vystupující pilíře chápání bytí, jež
dávají pevný rámec a řád životu, a zároveň jimi vede cesta k poznání a osvícení.

ANNOTATION:

This work addresses the concept of contact of VŠB-TUO in Ostrava - Poruba with intrinsic urban organism.
Currently, these two structures are separated and a tendency leads to the further increase in separating.
This work brings a different perspective on the issues such as campus involvement in urban life, where
there is a mutual penetration that mutually enriches each other.

Quite a radical solution calculated with the alignment of the existing terrain elevation, which
height-separates the school terrace form the 17th November Street. This will provide double-decker edge,
which will also form the other side of 17th November street on the university side and allow its commercial
and other uses. The expected decrease in traffic due to construction of the Rudná extension calms the
street and creates conditions for a nice city avenue.

At the same time, there are projects designed for several other buildings - new Rectorate and two
multifunctional school buildings on the border with the avenue that will allow public contact with the
students. There are shops on the lower floors, on the higher ones there are classrooms, laboratories,
living areas for students. Office spaces and housing for teachers is completely absent (jestli spojis ty dve
vety, tak to bude hodne matouci... jestli jsem to tedy pochopila spravne, jak jsem to upravila). Also there
will be underground parking connected to the existing buildings.

The construction of the building is designed as reinforced concrete frame with hidden beams. From the
ideological point of view, rising up a pillar of understanding being that gives a solid framework and order
to urban life, while this opportunity leads the way to knowledge and enlightenment.
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Ostrava je třetím největším městem v České republice a největší aglomerací v příhraničním trojúhelníku

tří států: České republiky, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci České republiky má zcela zvláštní
postavení. Během uplynulých desetiletí byla chápána jako ocelové srdce republiky, jako špinavé, nehostinné
město, jako město drsných, těžce pracujících lidí. Nebylo tomu tak vždy. Po celé historické období byla
Ostrava městem obchodním a tranzitním. Ostrava leží na soutoku čtyř řek: Odry, Lučiny, Ostravice a Opavy.

V průběhu staletí se Ostrava stávala město kosmopolitním, komerčním, hospodářským, společenským a
kulturním. Ostrava na přelomu 20. století a za tzv. první republiky patřila k rozvinutým městským
aglomeracím s fungujícím obchodem, průmyslem, s několika kulturními, národnostně různorodými domy,
divadly apod.

Jen málo měst v České republice zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský přechod jako Ostrava. Změnily se
nejen životní podmínky pro zdejší obyvatelstvo.
Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Poslední uhlí na území města Ostravy bylo vykopáno
30. 6. 1994 a všechny zdejší hlubinové doly jsou již zakonzervovány. Tisíce horníků a hutníků se
rekvalifikovali a nyní se uplatňují v jiných odvětvích. Byla instalována speciální filtrační zařízení pro
zlepšení ovzduší v Ostravě. Rychle se rozvíjí bankovnictví a terciální sféra. Ekonomicky se využívá
geografická poloha Ostravy - 15 kilometrů k nejbližšímu hraničnímu přechodu s Polskem a 55 kilometrů k
nejbližšímu hraničnímu přechodu se Slovenskem. Opravují se fasády domů v původním architektonickém stylu
a mnozí Ostravané jsou sami překvapeni, jak krásné bylo původní centrum Ostravy. Renovují se mnohá
ubytovací a restaurační zařízení. Ostrava má prostory pro realizaci výstav, veletrhů kulturních setkání či
sportovních klání. Velmi lákavé je nejbližší okolí Ostravy, kde jsou možnosti zimní i letní rekreace,
lázeňství či sportovního vyžití.

Dnešní úřední název města dostalo město v roce 1946. Dříve byla Ostrava rozdělena na2 části:

Slezská(Polská) - první písemná zpráva je z roku 1229, ležela na území polského státu a patřila do
knížectví Těšínského a pod diecézi vratislavskou.

Moravská Ostrava - byla součástí Českého státu a patřila pod diecézi olomouckou. V roce 1327 bylo

těšínské panství jako léno připojeno k Českému království.

Znak města: podkladem znaku je modrý štít, na zeleném trávníku je v poskoku bílý kůň, obrácený do prava,
má červenou pokrývku a zlaté sedlo. V levém horním rohu je pětilistá růže, která byla ke znaku přidána v
16. století a je ze znaku olomouckého biskupa Stanislava Thurza. Figura bílého koně snad jako symbol
tranzitní polohy města nebo z erbu lokátora a prvního fojta v Moravské Ostravě.

Ostrava má 5 divadel, 6 kin, celkem 30 veřejných knihoven z toho 1 státní vědeckou, 2 univerzitní a 27
poboček Knihoven města Ostravy, dále je zde18 galerií a výstavních síní, 5muzeií, 9 kulturních domů, 1
letiště, 38 kostelů, 5 stadiónů + 3 Zimní, 11 krytých bazénů  71 základních škol, 10 gymnázií, 21 středních
odborných škol, 3 vysoké školy, 2univerzity, 5 poliklinik a 4 nemocnice,

Obrázek č.1: Poloho Ostrav v rámci středoevropského regionu

citováno z http://splhej.wz.cz/referat/zemepis/45/Ostrava/ 20.4.2011 10:00



Ostrava v kontextu nadregionálních vztahů.
Znázorněny jsou vztahy s okolními regiony, především návaznost na Polské oblasti. Z uvedeného plyne, že
se Ostrava nalézá na důležité křižovatce, kde dochází k dělení směrů:

a) Ostrava, Olomouc, Brno, Víděň

b) Ostrava, Těšín, Čadca, Žilina, Bratislava, Prievidza

Směrem na horní Slezsko představuje důležitý bod na cestě do gliwické konurbace s dalšími směry dál na
Krakow či Czestochovou či do Opole.
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Obrázek č.2: Výkres širších vztahů, zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/



Ostrava - areály VŠB - TUO ve městě
Vysoká škola se v městě nalézá na třech lokalitách, a to v

· Porubě
· Moravské Ostravě
· Výškovicích

V současné době se jedná o spojení VŠB-TUO a Ostravské univerzity. Důvodem je vytvoření instituce, jež bude
schopna konkurovat Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě. Navíc přinese ve světě již osvědčený koncept
spojení technického a humantiního zaměření, jež má příznivý vliv na kvalitu studia.

Areál Fakulty stavební - Poruba Pustkovec
Areál hvězdárny a planetaria
Areál Krásnopoloská
Areál kolejí vš, současně zde bude stát i superpočítač

Areál VŠB-TUO

Budova fakulty strojní

Budova Hladnovská 18
Budova Ekonomické fakulty
Sál Zahradní ulice - Vesmír

Areál na ulici Dr. Martínka - cizí jazyky

Plánované rozšíření - dolní oblast Vítkovic

Areál Fakulty bezpečnostního inženýrství

LOKALITA MORAVSKÁ OSTRAVA
LOKALITA PORUBA

LOKALITA VÝŠKOVICE
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Obrázek č.3: Poloha areálů školy ve městě



Doprava - širší vztahy

Areál VŠB-TUO je úmistěn na exponovaném místě křížení třídy 17. listopadu, jež tvoří jednak hlavní tah na
Klimkovicea taktéž propojení stávající Rudné se směrem na Opavu,  a třídy Opavská, jež je hlavní osou na
centrum Ostravy a hlavní výpadovkou směrem na Opavu.

Záměrem je do roku 2017 vybudovat prodloužení Rudné, čímž dojde k radikálnímu poklesu dopravy na třídě
17. Listopadu, a může to být předpokladem pro proměnu této třídy z hlavní dopravní trasy na zklidněnou
městskou třídu.
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Obrázek č.4: Vazby na okolní města

MHD - Areál VŠB-TUO je, co se městské hromadné dopravy týče, poměrně dobře dostupný. Podél areálu

vede tramvajová trať, dvě zde zřízené zastávky (17. listopadu a Areál VŠB) mají přímou návaznost na
hlavní vstupy do školy. Jezdí zde linky č. 7, 8, 9, 17. Výhledově je plánováno prodloužení tramvajové linky v
ose komunikace Opavská až ke stávajícímu obchodnímu centru Globus. Zajistila by se tak lepší návaznost
MHD především na studentské koleje, jež jsou dnes od tramvaje vzdáleny zhruba 10 minut pěší chůze.
Autobusová doprava je na tom obdobně, k areálu či do jeho bezprostřední blízkosti zajíždějí linky č. 20, 37,
40, 47, 58, 75. Z toho linky 20, 37, 40 a 47 vedou ke studentským kolejím. Meziměstský komunikační uzel
tvoří nádraží Svinov, jež je od areálu cca 12 min tramvají. Tímto uzlem projíždějí téměř všechny linky MHD
a je zde přímá návaznost na vlakové nádraží Ostrava - Svinov.

Obrázek č.5: Plán dopravní sítě města Ostravy, červeně tramvajové, modře autobusové linky



Klačkovce
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Areál Fakulty stavební
Tvoří jej komplex budov vycházející z původního školského
objektu. Nově je fakulta rozšířena o budovu kanceláří,
učeben a dvou velkých poslucháren

Areál vědeckotechnologického parku
úzce souvisí a spolupracuje s univerzitou, ale není její
součástí

Areál hvězdárny a planetaria Johanna Palisy
Je tvořen vlastní budovou planetaria a dvěma pomocnými

objekty, provozuje jej VŠB-TOU.

Areál ubytovacích služeb
Jedná se o budovy vš kolejí. Zde jsou umístěny jak samotné
budovy s jednotlivými ubytovacími jednotkami, tak zázemí,
jako je sportovní zařízení, restaurační zařízení, pošta.
Koleje sousedí s lesním porostem, jež je upraven ke sportu
a relaxaci. Na tento areál navazuje areál sportovního
zařízení.

Hlavní areál VŠB-TUO
centrální arelál univerzity, skládá se ze soustavy budov
obsahující hlavní výukové, administrativní a pracovní
prostory. Nachází se zde rektorát,  nově zbudovaná Aula,
Geologický pavilon, knihovna, různé specializované pavilony
aj. Z fakult zde pak sídlí tyto:

· Fakulta strojní
· Fakulta elektrotechniky a informatiky
· Hornicko-geologická fakulta
· Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Areál Krásnopolská
Je tovřen dvěmi budovami laboratoří a pracoven FEI
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PAR - Přibližně v těchto místech je zamýšlen parkovací objekt

VSH - Víceúčelová sportovní hala

SH - Sportovní hala

NM - Nová menza

J - laboratoře

K - posluchárny
Zamýšlené středisko CPIT - TL3

C - posluchárny

B - posluchárny

A - hlavní budova

LFS - Zamýšlená přístavba laboratoří Fakulty strojní

CPIT - TL2
CPIT - TL1

L - laboratoře

G - laboratoře

F - laboratoře

H - laboratoře

E - laboratoře

V I - Výzkumné energetické centrum I
V II - Výzkumné energetické centrum II

D - posluchárny

NF - trafostanice

GP - Geologický pavilon

FEI - Nová fakulta FEI

NK - Nová knihovna

NA - Nová aula

N - Centrum nanotechnologií

ÚNF - ústav geoniky AV ČR

PAR

VSH

SH
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K
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Ostrava

třída 17. Listopadu

Oblast zájmu se nachází v Ostravě - Porubě, jedná se
o plochu cca 4ha na styku vysokoškolského  kampusu a
urbáního celku socialistického realismu  Poruba
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Hlavní komunikace pro pěší od tramvajové zastávky 17.
listopadu vedoucí k hlavní budově A a dále pak kolem
menzy a současného sportovního areálu až ke kolejím a
vědeckotechnologickému parku

Stávající tramvajové zastávky

Třída 17. listopadu

Porubská Hlavní Třída

Hlavní komunikace pro pěší od tramvajové zastávky Areál

VŠB k Nové aule, knihovně a nově stavěné budově fakulty
eletroinženýrství

Výhledově uvažovaný průtah tramvajové dráhy

Páteřní podélná komunikační osa

Vedlejší komunikační osy

Výhledově možná druhá podélná komunikační osa v závislosti
na zbudování tramvajové zastávky
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plocha pro koridor sítí
technické infrastruktury

přidružený dopravní prostor
třídy 17. Listopadu a jeho
ozrcadlení na stranu
univerzity

celkové převýšení mezi úrovní
třídy 17. Listopadu a úrovní
hlavní budovy a činí 8,6m
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v oblasti zájmu se nacházejí
především vzrostlé stromy
a keře, jež nejsou nijak
přístupné či upravené pro
odpočinek či sport; celá
oblast není nijak aktivně
využívaná a studenti jí
pouze bez zastavení
procházejí



1 Pohled na třídu 17. LIstopadu 2 Hlavní budova A 3 Křižovatka třídy 17. LIstopadu a ulice Opavská

4 Nová aula NA 5 Budoucí nová fakulta FEI 6 Geologický pavilon GP

9 FBI ve Výškovicích8 Hlavní třída - pěší zóna7 Pohled na Hlavní Třídu

10 Areál kolejí všb 11 Fakulta stavební 12 Ekonomická fakulta v centru Ostravy
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1. Uzavření areálu - oplocení

Kolem areálu je zamýšleno oplocení, aby se zemezilo pohybu nepatřičných osob. Toto opatření bude mít za
následek ještě větší odtržení organismu školy od města (Obr. 6). Nabízí se tedy jiné řešení - v řešeném
území podél třídy 17. Listopadu zarovnat terénní převýšení se vznikem dvoupodlažní hrany, jež jednak
oddělí výškově úroveń školy, a jednak umožní vybavení rozličnými funkcemi souvisejícími jednak s běžným
životem a jednak se školou. V konečném důsledku obě struktury zůstanou v kontaktu a zároveň odděleny
(Obr. 7).

Obrázek č.6: separace

Obrázek č.7: úrovňové řešení

Toto řešení nabízí i dotvoření městského parteru na straně univerzity, kde je dnes jen nevyužitá blíže
nespecifikovaná zeleň od vzrostlých stromů přes keře po trávu. Současně ale záleží na výšce, respektive
počtu podlaží, aby byla zachována alespoň vizuální kontinuita a kontakt s parterem. Jan Gehl udává k této
problematice schéma (Obr. 8),  jemuž odpovídá i navrhované řešení. Právě ony dvě patra, byť s větší
konstrukční výškou, než je uváděno, zaručí jednak kontakt a jednak oddělení veřejného parteru.

Obrázek č.8: výškové vztahy

2. Kompoziční principy

Pro dotvoření bulváru je zásadní reakce na město, škola je z hlediska své vzdálenosti méně rozhodující.

Napak při vytváření prostoru před hlavní budovou A jsou školní školní objekty rozhodující. Šířka
přidruženého dopravního prostoru na straně univerzity je ozrcadlením prostoru na straně města. Vzniká
tak dostatek prostoru jedna pro technickou infrastrukturu, tak i pro stromořadí, chodník, cyklostezku a
případně další plochy.

Obrázek č.9: Kompoziční principy
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3. Kompoziční principy

Pokud dojde k výhledově možnému prodloužení tramvajové  trasy dál ulicí Opavská až k obchodnímu centru
Globus, což je podmíněno dokončením prodloužené Rudné, je možný pohled na přesunutí rektorátu a hlavních
kanceláří do nově vybudovaného objektu na ose Opavské, jež by i tvořil pohledové zakončení této třídy.
Tato tendence by ovšem opět podpořila separaci školy od města, a proto by mělo vedení i hlavní nástup do
školy zůstat ve stávajícím místě.

Obrázek č.10: Kompoziční principy

Dnes nevyužitý odpočinkový prostor s posezením pod stromy

Otevření parteru hlavní budovy v této části a propojení odpočinkové části s
přední odpočinkovou zónou

Plocha vhodná pro krátkodobý odpočinek a relaxaci mezi výukou, návaznost
na původní odpočinkouvou plochu, vznikne tak jakési oddechové zákoutí
uprostřed okolního shonu a ruchu

Hrana dvoupodlažní desky dotvořující třídu 17. LIstopadu

Plocha hlavního nástupu do školy od tramvajové zastávky, navazuje na
hlavní budovu A s rektorátem a kancelářemi profesorů

Část areálu, kde se nachází i veřejné funkce - nová aula pro konference
atd., geologický pavilon, knohovna. Navazuje na Hlavní třídu.

Výhledově možný další vstup do areálu (v návaznosti na možnou novou
tramvajovou trať) s pohledovou dominantou uzavírající pohled ze třídy
Opavská

17. Listopadu

Op
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á
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4. Celkové schéma řešení

Obrázek č.10: Kompoziční principy

výškové oddělení - vytvoření jasné hrany třídy
- uzavření areálu
- umožnění vizuálního kontaktu
- parter a první patro komerční, vyšší patra
s vazbou na školu nebo striktně školní

17. Listopadu

Op
av

sk
á

zformování hmoty v reflexi strany Sorely
- nástup z třídy Opavská
- hmoty podél třídy
- zakončení Hlavní třídy před Novou aulou

vytvoření nové, dostatečné venkovní pobytové plochy pro studenty s
kontinuitou k původní ploše

zachování hlavního vstupu a komunikační osy směrem na koleje

nová, odpovídající budova rektorátu

řešení nedostatku parkovacích míst parkovištěm v podzemí
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Parkování je řešeno jako dvoupodlažní
podzemní parking. Vjezd a část prostoru za
vjezdem je uzpůsobena pro možnost vjetí a
otočení nákladního vozu, případně hasičského
vozu, tento prostor je výškově přes dvě
podlaží.
Modulová osnova je 7,5 x 6m
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čiré sklo na fasádu kryjící obchodní
plochy a kancelářské prostory

sklo se zeleným zabarvením na fasádu, za
níž se nacházejí prostory funkčně
náležící univerzitě, zelený nádech zvyšuje
antisolární účinnost

AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC
Group, katalogové listy fasádního zasklení
použitého na budově dostupné z webových
stránek www.yourglass.com

jedná se o zaskelní s reflexní úpravou
proti slunečním paprskům
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Ideové řešení

Úvaha autora na téma školství:

Úroveň  dnešního školství je velice diskutabilní. Nese obraz soudobé společnosti a naopak. Dnešní
společnost je ovlivněna konzumem a obecně  je vyznáván neudržitelný způsob spotřebního života. Toto
se bohužel promítá i ve vysokém školství. Mnoho mladých jedinců začíná studovat jen proto, že se titul
„lépe prodává“, že to vypadá na vizitce lépe apod. Jedinec nějakým způsobem vystuduje a dále se
v životě  uplatňuje dle svých pokřivených materialistických zásad. To však vrhá stín na vysokou školu
jako instituci a jako odraz této situace dochází ke snižování nároků na studenty. Společnost totiž
chování takových „inženýrů“ reflektuje, čímž dochází k znevážení vzdělání této úrovně  a vytváří se
tak vlastně  jakýsi bezútěšný maelström těchto stavů. Odlišná situace je u studentů, jež se rozhodli ve
studiu pokračovat, respektive u titulů Ph.D. a výše. U nositelů těchto titulů se dá předpokládat, že svůj
život alespoň  částečně  zasvětili vědě a studovanému oboru a že hlavním hnacím motorem nejsou peníze,
ale sebevzdělání, vědění obecně.

V návaznosti na zamyšlení vyvstal koncept budovy, jež by svým jevením se byla důstojná, odpovídající
původní hodnotě instituce univerzity jako takové. Budova by měla být jasně definovaná, oddělující, ale
zároveň otevřená, hlídající. Hlavní nosnou myšlenkou je vymezení areálu univerzity při současném zachování
kontaktu (možnosti prolínání) obou organismů - jak školského, tak městského. Samotná budova pak se
svými třemi nosnými pilíři představuje pevný rámec chápání bytí, v němž je zakotveno vše ostatní. Skrz
tento řád vede cesta vzhůru - k poznání a osvícení. Zároveň tato cesta nemá jasně definovaný konec a
každý ji jde sám a dojde jinam.

4.1

urbanistické řešení

Hlavní myšlenkou konceptu je využití terénní konfigurace k výškovému oddělení areálu univerzity od úrovně
třídy 17. Listopadu. Toto řešení jasně vymezí areál školy v této oblasti s několika pevně danými vstupy,
zároveň ale umožní kontakt studentského a městského života. Podél třídy vznikne dvoupodlažní hrana
povětšinou občanské vybavenosti, jež hmotově reaguje na nejvýraznější objemy na straně Poruby.
Předpokladem vzniku klidné třídy je také snížení intenzity dopravy vlivem zbudování prodloužené Rudné.
Významným formujícím faktorem jsou pěší komunikace v návaznosti na stávající tramvajové zastávky. Při
výhledovém protažení tramvaje třídou Opavská směrem na Opavu může dojít k rozvoji univerzity s novým
vstupem od další potenciální zastávky. Toto potenciální místo je vhodné pro umístění výškové dominanty
uzavírající pohled z Opavské nahoru směrem na Opavu. Vybízí k přemístění rektorátu a hlavního vstupu do
tohoto prostoru, ovšem předpokladem této práce je zachování vedení školy v současné lokalitě. Došlo by
totiž jen k dalšímu separování univerzity od města, což není vhodné. Cílem je areál vymezit, ale umožnit
vzájemný kontakt a prostoupení. Při současném nastaveném trendu rozvoje univerzity a zvyšování počtu
studentů vyvstává potřeba řešit také venkovní pobytový prostor. Ten je v návrhu situován mezi pavilon G
a navržený nový rektorát, s tím, že dojde k provázání se starým odpočinkovým prostorem, jež se nachází
vedle poslucháren B. K tomuto dojde otevřením a zprůchodněním parteru stávající hlavní budovy A. Tímto
na sebe venkovní prostory začnou plynule navazovat.
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3.NP

Pobytová hala - určena pro pobyt studentů mezi výukou, je zde umístěn malý bufet.  Taktéž je zde
umístěna šatna a recepce.
Učebny - jsou koncipovány pro 24, případně 12 studentů.
Přednáškový sál - se vstupy z 2., 3.NP. Je navržen pro 144 studentů.

4.NP

Kancelářské prostory - přednostně pro využití subjektů vázaných na univerzitu a její výzkumnou činnost. Je
zde jednací místnost, kuchyňka, sprchy a wc, jinak je prostor řešen jako jedna otevřená plocha s možností
rozdělení dle potřeby.
Kabinety pedagogů - jednotlivé či společné kanceláře kantorů.

5. NP

Kancelářské prostory - identické jako ve 4. NP
Bydlení - garsonky nebo byt 2 + 1 řeší celkovou absenci vhodného ubytování pedagogů v areálu. Další
bydlení je předpokládáno v druhém, koncepčně navrženém objektu.
Salón - s vazbou na přednáškovou místnost. Univerzální prostor jak k výuce, tak ke společenským
aktivitám - prezentace, výstavy, recepce, apod.

Hmota

Hmotově budova tvoří tři části rozdělené komunikačními pilíři. Dojem neukončenosti vytváří přednáškový sál
na pravé straně. Symbolizuje neuzavřenost a věčnou cestu k podstatě.
Hlavní vstup je koncipován jako jedna velká brána s velkorysým čtyřramenným přímým schodištěm ústícím
přímo do hlavního prostoru před nový rektorát. Bezbariérový vstup do areálu je řešen interiérem budovy.
Nad hlavním vstupem je umístěn nápis názvu univerzity. Do prostoru portálu je z pravé strany vytažen
betonový pás jako posílení kontinuity horizontální linie parteru.

Fasáda

Dílem je z pohledového tmavě probarveného betonu, dílem jako samonosná skleněná fasáda dělaná v poměru
modulu skeletu s možností přímého větrání okny. Ochrana proti slunci je zajištěna použitím speciálního
reflexního skla. K případnému dodatečnému zastínění poslouží závěsy.

Technické a konstrukční řešení

Budova je napojena na sítě technické infrastruktury, napojení je v technických místnostech umístěných
v parteru. Budova je žb skelet se skrytými průvlaky. Trojtrakt tvoří moduly 7,5x6m a 7,5x2,5m. V místech
hlavního nástupu je velký rozpon překonán příhradovými nosníky, taktéž pak v části s přednáškovou
místností.

Použité materiály na fasádě - převážně sklo a beton pak odpovídají čistotě, pevnosti a hloubce vědění, jíž
je univerzita baštou.
Funkce jsou uspořádány od veřejných v parteru až po zcela soukromé bydlení nejvyšším podlaží a snaží se
ctít průvodní myšlenku prolínání světů univerzity a města.

architektonické řešení

Celá hrana třídy je řešena jako dvoupodlažní žb skelet, který probíhá po celé délce od křižovatky
s Opavskou až po novou aulu a zakončení Hlavní třídy. Před novou aulou mírně ustupuje a vytváří náznak
náměstí zakončujícího Hlavní třídu. Dále odpovídá hmotovému uspořádání Poruby dvěma budovami, jež
vystupují nad dvoupodlažní desku ještě o další tři patra. Naproti vjezdu mezi bloky Poruby je umístěn vjezd

do podzemního parkoviště. Ústí třídy na křivatce s Opavskou opět odpovídá svým tvarem straně Poruby a
tvoří zrcadlově stejný ozub. Samotný hlavní nástup do areálu je řešen jako průchod branou v jedné
z navržených budov a následným výstupem po schodišti na úroveň areálu.

Budova sama je dílem z pohledového betonu, dílem z prosklené fasády. Skelet tvoří trojtakt s krajním
modulem 7,5 x 6m a středním modulem 7,5 x 2,5m. Snaha je nalézt optimální rozměry, jež umožní  co
nejrozmanitější funkční využití budovy. Hlavní myšlenka je vertikální prolínání městského a  studentského
života. Proto v parteru jsou umístěny obchodní plochy, ve druhém podlaží obchodní  plochy, část tvoří bar,
ale již jsou zde i školní laboratoře. Třetí NP je ryze školního charakteru a tvoří  hlavní pobytovou část
pro studenty s výhledem na třídu. Je zde umístěna pobytová hala s recepcí, bufetem a  šatnou, učebny,
laboratoře a vstup do přednáškového sálu. Ve čtvrtém podlaží se nacházejí kancelářské  prostory
k pronájmu, především pro subjekty s vazbou k univerzitě a vědecké činnosti. Dále pak kanceláře  pedagogů
a horní vstup do přednáškového sálu. V posledním, 5.NP, se nacházejí opět kancelářské plochy,  bydlení
profesorů a salón s vazbou na přednáškovou místnost.

1.NP

Obchodní plochy - minimální plocha jednoho obchodu je 108,75m2 s tím, že je lze v případě potřeby slučovat.
Pro každou obchodní jednotku je navrženo jádro se sociálním zařízením. Ve výkresech jsou tato jádra
nakreslena v každé jednotce. Jejich počet by se ale odvíjel od skutečné potřeby dle velikosti a počtu
modulů, jež by jednotlivé obchody zaujímaly. Zásobování je řešeno zadním vstupem v návaznosti na
podzemní parkoviště.

2.NP

Bar - umístěn s návazností jak na parter, tak na úroveň univerzity. Provozně řešen nejvýše jako snack
bar, či grill bar a s podáváním povětšinou předem připravených jídel. Nachází se zde také samostatný
salón.
Obchodní plochy - funkční využití by mělo být v návaznosti na univerzitu - např. kopycentrum, papírnictví
aj. Případně jako úzce zájmové zboží pro veřejnost, aby došlo k vykompenzování nevhodného umístění ve
druhém podlaží.
Laboratoře - navazují na budovu K spojovacím podzemním koridorem. Vychází z nedostatku   v pavilonu K.

4.2
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Městská třída

1. Úvod

Město jakožto životní prostředí člověka je charakteristické svou hustotou obyvatel na hektar, tak jako
vysokým  poměrem zastavěné plochy. Co dělá město městem z materiálního hlediska, jsou právě především
objekty - domy.  Ať už pro bydlení, obchod, výrobu či jinou funkci. Pokud hovoříme o městu jako takovém,
máme většinou na  mysli kompaktní rostlou strukturu, jež je obvykle historickým jádrem širší řidčeji
zastavěné ploše. Protipólem  jsou rozsáhlé plochy s deskovými panelovými či rodinnými domy, jež mohou být
zvány městem jen pro svou  formální sounáležitost ke svému původnímu jádru. Ať už tak či onak, vlastní
objekty jsou zde těmi určujícími  prvky. Definují charakter venkovního - otevřeného prostoru a zároveň
mají zpravidla vlastní vnitřní, uzavřený  prostor. Městské venkovní prostory jsou tedy přímo závislé na
objektech, jež je vytvářejí, a jejich charakter je  s nimi velmi těsně provázán.

Pokud bychom počali stavět obecně město, rozložením budov by okolní prostory počaly dostávat prvotní
charakter. Ten, nehledě zatím na funkci té konkrétní stavby, je a priori ovlivněn objemem a prostorovou
konfigurací objektu. Z geometrického hlediska takto tedy mohou vznikat nejrůznější formy od jednoduchých
lineární, pravidelných čtvercových či kruhových prostorů po složité nepravidelné organicky pojaté prostory.
Z funkčního hlediska lze hovořit o prostorech pro pohyb a pobyt.  Z podstatného hlediska jsou
nejdůležitějšími  náměstí a ulice, dále pak plochy pro volnočasový pobyt (parky, dětská hřiště, atp.),
nezastavitelné plochy  (ochranná pásma, odstupy, atp.), zákoutí, jednoúčelové komunikace (parkoviště,
dopravní koridory, atp.), atd.  V tomto rozdělení lze přikládat váhu ploše posuzovaného, neboť při menší
rozloze můžeme konstatovat náležitost  k ulici či náměstí jakožto doplňující prvek. Největší plochu a
zároveň pro město nejvíce určující charakter má  ulice. Potažmo ji určující objekty (viz výše).

2. Přehled historického vývoje městského prostoru

Uliční prostor je ve svém vývoji nerozlučně svázaná s formováním a vývojem města. Od nejstarších
mezopotamských měst přes Egypt, města latinské Ameriky, Asie, až po řecká a římská města, na něž
navazuje  středověká civilizace. V celé této historii doznala ulice výrazných změn, pomineme li vývoj
samotných budov,  pak je to především měřítko a proporce. Ve středověkém městě je ulice úzká, sevřená
kompaktní zástavbou. Toto  pojetí přináší řadu výhod, ať už se jedná o ochranu před větrem, sluncem,
efektivní využití prostoru, pěší  komunikace, či aspekt sociální - intenzivní lidské vztahy, setkávání,
potkávání. Nevýhodou byly často zhoršené  hygienické podmínky právě z hlediska osvětlení, provětrání atp.
V tomto období nalezneme jak města rostlá (Obr. 1) s nepravidelnou uliční sítí, tak města plánovitě
zakládaná (Obr. 2). Vzniká zde samostatná třída obyvatel označujících se jako "měšťanstvo".

Obrázek 1: příklad rostlého města Bruggy / www.brugesfineart.com

Obrázek 2: plánovitě založené město Drážďany / http://historic-cities.huji.ac.il
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V renesančním městě doznává ulice radikální změny a komorní pojetí se mění ve velkorysou třídu, uplatňují
se přísné pravoúhlé i radiální koncepce. Dochází k sjednocování výrazu průčelí - jednoty fasád, podloubí.
Dochází   k úvahám o typech ideálních měst (Obr. 3).

Obrázek 3: ideální město dle Albrechta Dürera / http://resikom.adw-goettingen.gwdg.de

V baroku dochází k realizaci ideálních měst dle dřívějších plánů a dochází k dalšímu zvětšování měřítka
ulice (Obr. 4).

V 19. století dochází vlivem průmyslové revoluce k radikálním přestavbám uvnitř samotných měst, mizí
městská   opevnění, na jejichž místech jsou budovány okružní třídy (Obr. 5). Dochází k velkému rozmachu
železniční   dopravy, jež má zásadní vliv na vnímání vzdálenosti z hlediska dopravy, což se projevuje
v městských   koncepcích.

Obrázek 4: plán Versaille z roku 1746 / http://cs.wikipedia.org

Obrázek 5: ringstrasse ve Vídní / www.oejhv.or.at
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V moderně pak dochází k celkovému přehodnocení názorů na město jako takové. Dochází k neustálému
růstu měst a objevuje se řada názorů, jež se snaží problém přelidněných průmyslových metropolí řešit.
Přes lineární,  průmyslové město až po zahradní koncepce Ebenezera Howarda. Ve funkcionalismu už nad
sociálními klady  klasického města definitivně převažují požadavky technické a hygienické. Významnou
osobností té doby byl Le  Corbusier, jenž formuloval čtyři zásadní body uspořádávání měst [1]:
1. Snížit hustotu zastavění městských center a uvolnit tak prostor pro potřeby dopravy.
2. Zvýšit hustotu center, aby se mohly vytvořit žádoucí kontakty.
3. Rozšířit možnosti dopravy, což znamená zcela změnit současnou koncepci ulice, která nevyhovuje novému
fenoménu moderních dopravních prostředků, jako jsou metro, auta, tramvaje, letadla.
4. Rozšířit osázené plochy jako jediný prostředek pro zajištění dostatečné hygieny a klidu pro práci,
nezbytného  pro nový pracovní rytmus.

V tomto období počíná funkční dělení ploch měst a zónování za účelem výhodného uspořádání dílčích částí
tak, aby tvořily harmonicky fungující celek. Tyto názory zformulovala Athénská charta, jež vznikla na 4.
Kongresu  CIAM. Definuje čtyři základní dělení města: bydlení, práce, rekreace a doprava. Souběžně existuje
v Rusku  sovětská avantgarda, kde konstruktivismus posléze nahradí socialistický realismus, jež se stane
oficiálním  politickým slohem sovětského svazu a bude mít dopad i na naše v té době vnikající města jako
Havířov, Ostrava -  Poruba, aj.

Obrázek 6: Le Corbusier - město pro 3 milióny obyvatel / www.gender.obrazar.com

Země západní Evropy přistupují k obnově měst po druhé světové válce individuálně s ohledem na historické
struktury ve vztahu k současným požadavkům, v zemích socialistického bloku dochází buď k přesnému
obnovení  původní zástavby, nebo k značným, často necitlivým přestavbám historických jader. Vznikající
zástavba se řídí  athénskou chartou, městský prostor tak dostává specifický ráz hromadného bydlení ve
velkých zazeleněných  plochách. Koncept klasické středověké ulice je zcela potlačen. S funkčním rozdělením
přichází i značné  požadavky na dopravní komunikace, což negativně ovlivňuje jednak měřítko veřejného
prostoru, tak čistotu  životního prostředí vůbec.

V šedesátých letech se objevují nové futuristické vize, jež řeší soudobé urbanistické problémy, jako např.
Kráčející hlavní město světa od skupiny ARCHIGRAM (1964) nebo Mesa City (Paolo Soleri, 1960) (Obr. 7)

Obrázek 7: Mesa City, Paolo Soleri, 1960 / http://dprbcn.wordpress.com

3. Současné tendence

V dnešní době dochází k intenzivnímu rozvoji lidských sídel způsobeným velkým a rychlým nárůstem počtu
obyvatel. Jsou tvořeny rozsáhlé konurbace, např. gliwická konurbace. Uplatňují se mnohé negativní vlivy, kdy
na  předním místě lze uvést suburbanizaci. Tento fenomén má za následek rozšiřování zastavěné plochy do
volné  krajiny, ovšem stěží lze hovořit o městu jako takovém. Malá hustota osídlení těchto částí způsobuje,
že intenzivní  vztahy charakteristické pro kompaktní město, ustupují do pozadí a bydlení má charakter
samoty. K tomu většinou  přispívá i reakce vlastních domů k ulici, kdy jsou orientovány čelem do zahrady, a
ulice je tak tvořena jen  zadními fasádami. Další důležité hledisko je monofunkčnost těchto oblastí.
Koncentrace pouze bydlení pak nese  zvýšené nároky na dopravní komunikace s dopadem jak ekologickým,
tak ekonomickým. Naproti tomu centra  měst se stávají vybydlená, lidé po práci odjíždějí do svých domovů
na periferie a kvalita městského typu bydlení  přichází v niveč.

teoretická část - městská třída



5.4Campus VŠB - TU Ostrava, rozšírení campusu a bulvar 17.listopadu 2010/2011Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury Diplomová práce Antonín Kobližka

V soudobém rychle se rozpínajícím městském organismu tedy hraje jednu z hlavních rolí doprava. Městské
třídy jsou dimenzovány na bezproblémový automobilový provoz, což do značné míry ovšem omezuje občana -
chodce.  Situace v dnešní době nahrává eliminací těchto jevů, neboť obecně dochází doba, kdy je tendence
městský parter  rekonstruovat ku prospěchu pěších. Je snaha páteřní komunikace vymístit na periferní
okruhy a interní dopravu  tak zklidnit (Obr. 8). Bohužel obecně to zatím neplatí a situace se od města
k městu liší.

4. Typy městských komunikací

Vedle klasického dopravního dělení komunikací lze dle charakteru provozu uvažovat městské uličky, ulice,
třídy  (jinak též bulváry, prospekty), magistrály. V členitém terénu mívají ulice a uličky křivolaký charakter
(Obr. 9),  jež v minulosti umožnil vzniku mnoha malebných panoramat. Naopak rovinatý terén dává zpravidla
vzniknout  pravidelným městským strukturám s ortogonálním, případně radiálním systémem.

Z kompozičního hlediska bývají komunikace zpravidla ukončovány pohledovými dominantami. Za příklad lze

uvést Řím, kde je tohoto principu hojně užíváno. Samotný průběh ulic bývá rytmicky členěn sloupy veřejného
osvětlení, v případě širších komunikací bývají vysazovány stromořadí. Taktéž mohou být k rytmizaci
využity  jednotlivé prvky mobiliáře jako lavičky, odpadkové koše, zastávky MHD apod.

Obrázek 8: Brněnský okruh / www.mestsky-okruh-brno.cz

Obrázek 9: Štramberk / www.zamky-hrady.eu
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4.2 Ulice

Ulice ve městě může mít různorodý charakter v závislosti na okolní zástavbě. Od klasické uzavřené přes
polozavřenou až po otevřenou komunikaci odpovídající spíše venkovskému prostoru. Ulice tak, jak je patrna
na  obrázku 11, je, dalo by se říci, venkovním obývacím pokojem pro obyvatele města. Neměla by sloužit jen
pro  komunikaci, ale pro rozmanité aktivity běžného života. Vedle prostorového pojetí je v této věci
rozhodující také  funkční náplň jednotlivých objektů. Důležitá je diverzita funkcí, jež zamezuje vzniku
stereotypu a monotónních  záležitostí, ale vytváří příležitosti pro vznik každodenní pestrosti zážitků a
příběhů.

V minulosti hlavní rozšířená ulice soužila jako náměstí, tržnice, komunikace, jak dokládá pro ilustraci
obrázek 12.  Ulice v tomto případě přebírala funkci náměstí, hlavního setkávacího prostoru ve městě.
Tento půdorysný  koncept lze původně sledovat do západních zemí. Nejznámější příkladem je zajisté
pražské Václavské náměstí.  Dnes už je ovšem potlačena funkce klasického trhu (Obr 14).

Obrázek 10: Ulička v historickém jádru Karviné - Fryštátě / foto A. Kobližka

Obrázek 11: Městská ulice uzavřená, Karviná / foto A. Kobližka

Obrázek 12: Hlavní ulice - náměstí - tržnice, Domažlice / www.prostor-ad.cz

4.1 Městská ulička

Jednou z nejsevřenějších městských komunikací je ulička. Na rozdíl od ulice je podstatně sevřenější,
intimnější.  Poskytuje značnou ochranu před klimatickými vlivy, ale zároveň může působit někdy až příliš
těsně.  Nejznámějším příkladem jsou křivolaké uličky italských Benátek, kde šířka dosahuje mnohdy opravdu
jen šířky  ramen. Jinak se ale komunikace podobného charakteru vyskytují téměř ve všech historických
jádrech měst a řadí  se mezi jejich základní atributy. Na obrázku 10 je příklad z Karviné, kde lze vidět
stopu historické zástavby,  v situaci vpravo nahoře pak byla původní struktura nahrazena socialistickou
výstavbou.
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Pomyslným mezistupněm mezi ulicí a bulvárem tvoří klasická obchodní třída (Obr. 13), jež je charakteristická
vysokou koncentrací obchodů. Její koncepce klade důraz na pěší provoz, tomu odpovídá úprava povrchů,
použití  předmětů městského mobiliáře, omezení dopravy do „únosné“ míry - tak, aby neomezoval chodce a
nebyla  příčinou, proč by tuto ulici urychleně opouštěli.

Obrázek 13: Oxford street  /www. thisislondon.co.uk

Obrázek 14: Václavské náměstí / http://cs.wikipedia.org

4.3 Bulvár

Městská třída, hlavní třída, bulvár, prospekt, to vše jsou různá označení pro ve své podstatě jedinou věc.
Tou je jakási hlavní ulice města, čtvrtě, okrsku. Hlavní ne však z hlediska dopravního, ale co se důležitosti
vzhledem  k člověku týče. Na hlavní třídě bývají umístěny veřejné stavby - divadla, muzea, galerie, vládní
budovy apod..  Taktéž může navazovat na městský park. Celkově by se dalo tuto ulici charakterizovat jako
velkoryse, mnohdy  nadměrně koncipovaný uliční prostor, kde vedle sebe funguje pěší i motorizovaná
doprava. Velice častým  prvkem jsou stromořadí, v některých případech i ve více řadách, jak je tomu
například na Champs Elysees (Obr.  16, 17). Důležitým kompozičním prvkem na bulváru je pohledová
dominanta, jež udává orientaci a většinou  bulvár uvozuje, ukončuje, či oboje zároveň. Dopravní situace může
být od klasických komunikací (Obr. 15) až po  několikapruhé komunikace, jako např. na již zmíněné Champs
Elysees.
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Obrázek 15: Via del Corso / http://cs.wikipedia.org

Obrázek 16: Champs Elysees / http://cs.wikipedia.org

Obrázek 17: Champs Elysees / www.paris.france-province.net
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4.4 Magistrála

Z hlediska dopravní komunikace ve městě se objevuje pojem magistrála. Tato komunikace je již výhradně
automobilová a tvoří páteřní spojky ve městech. Pěší provoz je naprosto eliminován (Obr. 19). Obecně se
definuje  jako hlavní dopravní trasa.

Obrázek 19: Bangnajská magistrála / www.byznys.lidovky.cz

5.2 Propojení vnitřního a vnějšího parteru

Propojení vnitřního a vnějšího parteru. Na kvalitu uličního prostoru má vliv, jakým způsobem s ním
komunikují prostory přízemí přilehlých budov. Pokud jsou fasády uzavřené, bez výloh či oken, přichází
prostor o značnou část své atraktivity. Pokud zde není tato absence nahrazena jinak, například
architektonickým ztvárněním, je prostor nudný a lidé se jej snaží co nejrychleji projít až tam, kde „něco je“.
Pokud je výhodné, pokud je parter objektů různorodý z hlediska funkčního vybavení. Atraktivita prostoru
se tak ještě zvyšuje. Otevření a fyzické propojení vnějšího a vnitřního prostoru je z hlediska atraktivity
zřejmě to nejlepší. Prostory tak začínají plynule přecházet mezi sebou a chodec má šanci být v kontaktu i
s děním uvnitř, což je samozřejmě výhodné i z hlediska potencionálního obchodu (Obr. 18).

5. Městský parter

5.1 Definice pojmu

„Výraz parterre pochází z francouzštiny a znamená "na zemi". Jeden z dalších významů tohoto slova je
přízemní  část hlediště v divadle nebo v koncertní síni. Parter ve smyslu "na zemi" je i jedna ze
zápasnických poloh při  sportovním zápasu.“ (Citováno z cs.wikipedia.org) Původní definice parteru je
parkově upravená plocha před  průčelím většinou veřejné budovy, na níž tvoří zeleň ornamenty. Obecně pak
lze parter uvažovat jako území před  budovou, ne nutně ozeleněné.

Charakter městské komunikace určuje městský parter. Tento uliční prostor je vymezen lidskou schopností
vnímat  okolí, dal by se tedy vymezit zdola povrchem komunikace, shora pak zorným úhlem. Ten však úzce
souvisí se  vzdáleností a rychlostí pohybu.

Obrázek 20: Vztah vnitřního a vnějšího parteru, Zlín / www.zlin.eu
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5.3 Mobiliář

Důležitým prvkem vybavení parteru jsou obecně místa k sezení. Člověk má možnost se zastavit, navázat
delší kontakt s případným jiným člověkem nebo jen tak sedět a pozorovat dění na ulici. Je tedy důležitým
faktorem, kde a v jakém množství jsou lavičky umístěny. Jistě to nemusí být pouze lavičky klasické, pro
ilustraci problému ale postačí. Orientace laviček formuje veřejný prostor, z hlediska komunikace je výhodné
uspořádání do písmene L, kdy může i více lidí bez problémů komunikovat. Při klasickém uspořádání je toto
možné jen s nejbližšími sousedy. Velmi podstatný je i materiál a tvar lavičky, zdali se na ni pohodlně sedí a
jestli není příliš „studená“. Z dalších na příjemné sezení působících vlivů lze uvažovat umístění lavičky
vzhledem ke světovým stranám, jestli je v závětří či ne, jestli má krytá záda, jestli se zde nachází
významný pohledový bod aj. Při absenci těchto primárních předmětů k sezení lze využít i jiné prvky,
například schody, obrubníky, nízké parapety výkladů a jiné (Obr 21).

Mezi další doplňující prvky mobiliáře ulice může zahrnout odpadkové koše, pítka, nástěnky a oznamovací
tabule, orientační systém, stojany na kola, automaty na lístky, nápojové automaty, zastávky mhd, květináče
a mnohé další.

5.4 Reklamny

Reklamní prvky se dnes vyskytují doslova všude, nejinak je tomu v městském parteru. Ovšem jejich
koncentrace začíná být příliš vysoká, což vede jednak ke snížení účinnosti samotných reklam, jednak ke
znehodnocení veřejného prostředí (Obr. 22). Umísťování reklam si žádá definování striktních podmínek, za
kterých to bude možné, nejlépe jeden jednotící rámec.

Obrázek 21: příklad alternatvního místa pro sezení / www.klarisa.cz

Obrázek 22: Reklama - Obchodní dům Ostravica / www.turistika.cz

5.5 Parkování

Parkování je dnes nedílnou součástí městské komunikace. V městském parteru by však koncentrace
stojících aut měla být značně omezena, neboť pak téměř vylučuje jakoukoliv další aktivitu na této ploše

(Obr. 23). Řešením této situace se zdají být podzemní parkoviště, jež jsou ovšem poměrně značně nákladná.
V dnešní době se začínají objevovat pokusy řešit tuto problematiku v režimu PPP, což je zase značně
náročné, co se vymezení právních a vlastnických vztahů týče. S přihlédnutím k faktu, že horizont klasické
dopravy jak ji známe dnes je řádově desítky let, kdy definitivně dojde ropa, znamená, že nevyhnutelně musí
začít k transformaci dopravy (To už se děje dnes - různé hybridní modely) a s tím spojené jiné nároky na
parkovací, potažmo odstavné plochy.
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5.6 Vegetace

Velmi živě diskutovaným prvkem městského parteru je zeleň obecně - stromy, keře, květiny…
Existují dva tábory s krajně vyhraněnými názory na přítomnost zeleně ve městě. Pravda se však
pravděpodobně skrývá někde uprostřed. Město bez jakékoliv vegetace by působilo příliš chladně, mrtvě.
Naopak co dělá město městem je právě omezená přítomnost větších ploch stromů, zeleně vůbec. Přítomnost
rostlin v parteru města (nyní nemyslíme parky, sady) může mít několikeré opodstatnění: kompoziční záměr,
estetický záměr, ochranný - oddělující pás, potažmo pás nad podzemním vedením, kde již nelze realizovat
žádnou stavbu. V parteru dále bývají umisťovány velkorozměrové květináče, případně celé záhony se
soklem, třídy bývají lemovány stromořadími. Obecně lze přítomnost vzrostlých stromů na veřejných
prostranstvích hodnotit kladně. Jejich přínos z hlediska stínu, produkce kyslíku, lapání prachových částic,
ochraně před větrem atd. je nesporný. Nutná je však rozumná míra hustoty osazení, tak jako správný výběr
kultivaru (Obr 24). Umístění zeleně lze řešit ve spojitosti s mobiliářem, jak je patrno z obrázku 25.

Obrázek 23: Kontaminace ulice auty / www.zeleneluziny.cz, Hana Růžičková Obrázek 24: Ostrava Poruba - Hlavní Třída / www.panoramio.com, Matysb

Obrázek 25: Příklady strom + mobiliář / www.mmcite.cz
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5.7 Umění

Do uličního prostoru neodmyslitelně patří také umění ve svých nepřeberných formách. Je vhodné koncipovat
veřejná místa jako transcendentní prostory a umění jako takové je s tímto záměrem neodmyslitelně spjato.
Plastiky, reliéfy, umělecky pojaté kašny a podobně navíc dávají místům punc jedinečnosti a místo svým
způsobem charakterizují, dávají místu svou identitu, jež se přeneseně vrací zpět k člověku a vytváří tak
pocit sounáležitosti s místem (Obr 26). Tento jev je nesmírně důležitý, neboť pokud se člověk ztotožní
s místem, přestává zde být ubytován, ale začíná zde bydlet, žít. Dalo by se říci, že jde o určitou formu
lásky k místu. S tím jsou spojeny tendence o udržování, ba „vylepšování“ místa, potažmo o ochranu za
vlastní považovaného teritoria. Můžeme říci, že zde patří také kontroverzní graffity, jež také bezesporu
formují prostor. Otázkou, jež se v tomto případě mění dílo od díla, zůstává, nakolik působí ty konkrétní
výtvory harmonicky a jestli opravdu přispívají k zlepšení kvality místa, co se duchovní stránky týče, nebo
jej pouze „vyzdobují“ (Obr. 27).

Obrázek 26: Plastika Úsvit v Ostravě, autor Lukáš Rittstein / www.ostravablog.cz

Obrázek 27: Graffity / www.graffiti.ptitpopotin.com, www. moscowdailyshot.blogspot.com, www.gamepark.cz

5.8 Reakce na klimatické podmínky

Dalším faktorem přímo ovlivňující kvalitu uličního prostoru, je reakce na klimatické podmínky. Jedná se o
ochranu před sluncem, deštěm, větrem, sněhem, případně povodní. Ochranu před sluncem zajišťují primárně
domy umístěné velmi blízko sebe. Toto řešení v kombinaci se správnou orientací vůči světovým stranám
omezuje také vliv větru a do jisté míry i deště. Pokud jsou ale budovy příliš vysoké, dává to vzniknout
turbulencím a ty způsobí nepříjemný vítr a víření prachu v parteru. Pokud je ulice širší, přicházejí na řadu
sekundární řešení v podobě omezujících prvků. Proti slunci a dešti to mohou být slunolamy, markýzy,
pergoly, proti větru větrolamy, atp. Zde hrají univerzální roli stromy, neboť tvoří proti klimatickým vlivům
přirozenou ochranu. V severských zemích, kde je obecně řešení veřejných prostorů dál než u nás, byly
provedeny různé experimenty, v jednom dokonce zastřešili celou ulici a vznikla tak vlastně krytá pasáž.
Tento způsob jistě vyžaduje promyšlené řešení a technickou zdatnost, ale výsledek se jeví velmi uspokojivý
a dává vzniknout příjemnému prostředí pro život i v drsných klimatických podmínkách.
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5.9 Bezpečnost

Úzce související s prostorovou koncepcí je také bezpečnost. Pokud je umožněn kontakt vnitřního a vnějšího
parteru, funguje princip, kdy jen přítomnost takového spojení odrazuje od případné kriminální činnosti.
Pokud jsou domy odvráceny od ulice, v praxi to znamená většinou absenci oken, nevhodnou funkční náplň
apod., není, kdo by prostor hlídal a kriminalitě tak nic nebrání. Není to jen takovýto dozor, tato
problematika souvisí celkově s životem člověka a prolínaní jednotlivých fází života. Důchodci hlídají malé
děti na hřištích apod.

6. Shrnutí

V dnešní dochází k rozsáhlým rekonstrukcím veřejných prostorů, ať už ulic, náměstí, parků, … Je třeba
však k těmto zásahům přistupovat velmi citlivě a individuálně. Každý takový projekt by měla předcházet
analýza, co je opravdu vhodné realizovat a co ne. Spolupráce s architekty je v zájmu kvalitního díla
naprosto nezbytná.
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