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Ve středu 25. ledna schválili ostravští zastupitelé podmínky vyzvané
architektonické soutěže „Konverze bývalé budovy jatek pro potřeby galerie PLATO
Ostrava“. Mezinárodní architektonická soutěž bude vypsána v souladu s pravidly
České komory architektů. Vyzváni byli architekti a studia z Česka, Polska,
Slovenska, Rakouska a Nizozemska, na základě svých portfolií se budou moci
přihlásit i další zájemci. Vítězný návrh by měl být známý v červnu.
„Soutěž je dalším krokem k tomu, aby v Ostravě vzniklo plnohodnotné a moderní zázemí
pro galerii současného umění. Jsem rád, že se zastupitelé rozhodli pro mezinárodní
formát takového podniku, a oceňuji odpovědný přístup vedení města k posílení kulturní
infrastrukturu Ostravy i Moravskoslezského kraje. Realizace celého projektu v
problematickém prostoru mezi ulicemi Porážková a Pobialova navíc výrazně promění
exponovanou část městského centra. Soutěž bude uspořádaná podle podmínek České
komory architektů, což zaručuje její transparentnost a nejvyšší odbornou úroveň,“ řekl
Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostrava.
Svou formou bude architektonická soutěž tzv. „vyzvaná“. Nejprve bude oslovena pětice
účastníků: Akad. arch. Petr Hájek (Praha, Česká republika), Ing. arch. Robert Konieczny /
KWK PROMES (Katowice, Polsko), Arch. Dipl. Ing. Arkan Zeytinoglu (Vídeň, Rakousko),
Arch. Irakli Eristavi / zerozero s.r.o. (Prešov, Slovensko) a Wenink Holtkamp Architecten
(Eindhoven, Nizozemsko). Následně se budou moci zasláním svého portfolia přihlásit do
soutěže i další zájemci, ze kterých porota soutěže vybere dalších pět účastníků.
Vyhodnocení soutěžních návrhů proběhne dvoukolově: pokud některý z návrhů nezvítězí
už v prvním kole, vybere porota k dalšímu rozpracování návrhy, mezi nimiž se posléze
rozhodne.
„Záruku toho, že se jatka dočkají mimořádné proměny, spatřuji i ve složení poroty. Vedle
představitelů města v ní zasednou také nezávislí architekti z Brna, Prahy, Bratislavy a
Berlína, kteří patří mezi oborové autority. Rozhodování poroty tedy bude nepodjaté a
nestranné, zároveň městu poskytne ten odborný servis ve chvíli, kdy hledá způsoby, jak
oživit tuto část centra,“ doplnil Pokorný.
Vedle ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava zastupují město v porotě také
primátor Tomáš Macura a radní pro dopravu Lukáš Semerák. Nezávislými členy poroty
jsou Pavla Melková, Zdeněk Fránek, Pavol Paňák a Ivan Reiman. Porota se poprvé sešla
na ustavovací schůzi už v pátek 20. ledna, znovu její členové zasednou v únoru, aby
vybrali ze zaslaných portfolií další účastníky soutěže.
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JAK SE K NÁM DOSTANETE
BUS 102, 103, 104, 108, 109, 110
zastávka Husův sad
(po ul. Českobratrská zhruba 200 m směrem k řece
Ostravici)
TRAM 1, 2, 8, 9, 11
zastávka Stodolní
(křižovatka ulic Nádražní a Českobratrská, pak zhruba
350 m směrem k řece Ostravici)
AUTEM
zadání do GPS 49.8399064N, 18.2897061E

