
Hodnocení diplomního projektu:  Bc. Markéta Ekrtová 
MODUL PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 
Zadání: 
Cílem diplomního projektu je revitalizace části areálu bývalého dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě a 
především jeho znovu zapojení do struktury města za pomoci architektonických a urbanistických 
principů a také s důrazem na ekonomickou udržitelnost jednotlivých budov. Požadavkem zadání je 
využití kulturních památek a transformace stávajících objektů pro potřeby občanů a města.  
V projektu bude kladen důraz na šetrný přístup ke stávajícím stavebně historickým objektům se 
začleněním novostaveb v celkové návaznosti na městskou část  a s citlivou úpravu prostředí areálu a 
jeho okolí. 
V návaznosti na téma Důl Petr Bezruč v Ostravě bude diplomní část SHP pojata jako analytický plán 
stáří zástavby na úrovni měřítka generelu areálu, proměny zástavby po jednotlivých klíčových fázích, 
komentované historické mapy, plány a fotografie. Detailněji bude provedena analýza objektu bývalé 
rozvodny s nedokončenou přestavbou,  dokumentaci hodnotné konstrukce a pozůstatků bývalého 
opláštění. 
 
Hodnocení SHP: 
V první části úkolu sestavila vývoj areálu po klíčových stavebních fázích, přičemž vyhledala značné 
množství informací, popisů, výpovědí, protokolů a obrazových materiálů. Souhrnné podání je 
přehledné a přesvědčivé. V druhé části práce zpracovala diplomantka podrobné stavební dějiny 
budovy nové rozvodny dějiny. Práce je z hlediska analytické a dokumentační hodnotná a vykazuje 
potřebnou úroveň.    
 
Hodnocení návrhu: 
Urbanistický koncept byl zpracován ve spolupráci s Veronikou Landovou, která řešila detailněji 
navazující část předmětného území. Diplomantka koncipovala svůj návrh na základě soustředění a 
analýzy informací a dobové dokumentace, jejich studia a zodpovědného vyhodnocení. V souladu se 
zadáním řeší revitalizaci části areálu, přičemž vhodně využívá stávajících hodnotných budov, jimž 
správně určuje nové, víceúčelové využití,   
Bývalou rozvodnu doplňuje o nový objekt a využívá pro provoz knihovny a archivu. Objekt nové 
kompresorovny určuje pro sportovní využití a starší kompresorovnu využívá v návrhu pro divadelní 
provoz. Hodnotím snahu o hledání kontextuálního výrazu dvojčete - doplňované novostavby.  Návrh 
považuji za v zásadě přiměřený, respektující hodnoty lokality. Hlubšího propracování by si zasloužily 
jak vybrané vnitřní prostory transformovaných industriálních staveb, tak podrobnější řešení 
venkovních úprav.       
 
Závěr: Celkově konstatuji, že se jedná projekt s přínosnými podněty. Zadání diplomního projektu 
považuji za splněné a doporučuji klasifikaci známkou  C (dobrý). 
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