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Petr Šmídek

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často 
pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské 
galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi 
pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmen-
tů vsazených do obvodového pláště památkově chráněné 
budovy. Ateliér KWK Promes polského architekta Roberta 
Konieczného přináší inovativní řešení, které nabízí zcela 
nový způsob vystavování v prostoru kontinuálně přechá-
zejícím mezi vnitřním a vnějším prostředím.

CONVERSION OF THE OSTRAVA CITY 
SLAUGHTERHOUSE TO THE PLATO GALLERY
The desire to perfectly connect the interior of the house 
with its surroundings is often helped by large glass surfaces. 
In the case of the Plato Gallery in Ostrava, it was possible 
to connect the exhibition halls with the open-air exhibitions 
using large rotating segments inserted into the peripheral 
walls of the Listed building. The KWK Promes studio of the 
Polish architect Robert Konieczny brings an innovative 
solution that offers a  completely new way of exhibiting 
in a  space that continuously passes between indoor and 
outdoor environments.
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KONVERZE OSTRAVSKÝCH 
MĚSTSKÝCH JATEK NA 
GALERII PLATO 

Příběh ostravské městské galerie sou-
časného umění Plato započal před ne-
celými deseti lety, kdy se v roce 2013 do 
čela nově zřízené platformy Plato po-
stavil Marek Pokorný. Galerie zpočátku 
zamýšlená jako tříletý grant se usídlila 
v multifunkční aule Gong v Dolní oblas-
ti Vítkovice. Po dvou letech městské za-
stupitelstvo rozhodlo vytvořit z  dočas-
ného projektu příspěvkovou organizaci, 
která se za krátkou dobu etablovala na 
umělecké scéně. 

Na jaře 2016 se městu podařilo od-
koupit zpět opuštěný hobbymarket 
Bauhaus s  parkovištěm i  přilehlým 
areál em bývalých jatek situovaných 
nedaleko železniční stanice Stodolní 
a na podzim se po drobných stavebních 
úpravách přestěhovala instituce do bý-
valého nákupního centra. Dvouhekta-
rové území, které společnost Bauhaus 
v roce 1994 koupila od města, se opět 
dostalo do obecních rukou a  mohlo 
začít naplňovat veřejně prospěšnou 
funkci. Velkorysý prostor prázdného 
obchodní centra sice umožnil rozsáhlé 

instalace, ale stále se jednalo o dočas-
né umístění, které se podařilo vyřešit 
až v roce 2017, kdy se město rozhodlo 
proměnit výrazně poničenou historic-
kou budovu jatek na nové sídlo galerie 
současného umění, po kterém ostrav-
ské publikum volalo již několik desetile-
tí. Před uspořádáním vyzvané architek-
tonické soutěže proběhl pod vedením 
Národního památkového ústavu sta-
vebně historický průzkum, který měl 
zhodnotit aktuální stav a  určit klíčové 
hodnoty areálu. Ze tří stavebních etap 
vtiskla hlavní charakter celému areálu 
chladírna se strojovnou a  kotelnou od 
Ignaze Felixe. Nepřehlédnutelná cihel-

ná věž s historizujícími detaily z počát-
ku 20. století se stala symbolem indust-
riálního komplexu a  později i  nového 
kulturního areálu. V  území s  kontami-
novanou zeminou a nestabilním podlo-
žím však musely být kvůli nevyhovující-
mu stavu některé objekty strženy.

Počátkem roku 2017 byla vypsána 
uzavřená dvoukolová mezinárodní sou-
těž, v níž kromě tuzemských tvůrců byly 
přímo osloveny také kanceláře ze Slo-
venska, Polska, Rakouska, Irska či Ni-
zozemska. Soutěže se nakonec zúčast-
nilo devět ateliérů. V červnu téhož roku 
zastupitelstvo města schválilo výsledky 
architektonické soutěže, s  vítězem se 
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však město nedohodlo na podmínkách 
smlouvy. Z nového jednacího řízení na-
konec vzešlo jako vítěz polské studio 
KWK Promes, jehož návrh se porotcům 
také zamlouval, ale zároveň měli oba-
vy z  následné realizace, neboť přichá-
zel s  bezprecedentním konstrukčním 
řešením. Na počátku roku 2018 byla  
s  Robertem Konieczným podepsána 
smlouva, v  polovině 2019 byla před-
stavena finální verze projektu a v úno-
ru 2020 byla známa zhotovitelská fir-
ma, kterou se stala společnost Zlínstav. 
Prováděcí stavební, statické a  profesní 
projekty stavby a  inženýring měla na 
starosti ostravská projekční kancelář 
MS-projekce.

Ze všech stran byla v Ostravě zřejmá 
touha vybudovat kvalitní kulturní insti-
tuci. Původní termín otevření nového 
kulturního centra v roce 2021 však na-
rušily dodatečné práce spojené s  de-
kontaminací území, které také prodra-
žily náklady na přestavbu. Se stavbou 
se začalo v dubnu 2020, přičemž první 
půlrok probíhaly především demoliční 
a stabilizační práce. Termín otevření se 
tak opět posunul na konec roku 2021, 
to však ale ještě nikdo nepředpoklá-
dal, že přijde vlna covidu-19 a  nasta-
ne nedostatek materiálu na stavebním 

trhu. Přes všechny tyto obtíže se však 
podařilo dokončit přestavbu jatek na 
ČR v nevídaně krátkém termínu.

Konieczného ateliér již měl předcho-
zí zkušenosti ze soutěže na muzeum 
Centrum dialogu Przełomy, které do-
končil v  roce 2014 v  přístavním městě 
Štětín na severu Polska, kde se musel 
potýkat s  vypjatým rozpočtem, aniž 
by slevil z  hlavního konceptu. Zatím-
co u  štětínského muzea byl rozpočet 
v průběhu realizace významně zkrácen, 
tak ostravští zastupitelé počítali s  re-
zervami na nepředvídané situace při 
rekonstrukci zdevastované památky. 
Další úspěch na poli muzejních staveb 
zaznamenal Konieczného ateliér v roce 
2016, kdy zvítězil v  soutěži na dostav-
bu galerie současného umění Bunkier 
Sztuki v  polském Krakově, kde umístil 
novou část do podzemí, aby nenaru-
šoval původní vzhled historického ob-
jektu a veřejnost mohla dění v novém 
sálu sledovat srze zvedající se chodník. 
Poznatky ze Štětína a následné zkuše-
nosti ze soutěže v  Krakově posloužily 
v Ostravě jako základ pro další posun 
v  úvahách o  propojování venkovních 
a vnitřních prostor. Projekt krakovské-
ho muzea se dodnes nepodařilo zrea-
lizovat, a  tak jej předběhla ostravská 

galerie, u níž Konieczného návrh uspěl 
v  soutěži o  rok později a  která se pro 
veřejnost otevřela letos na podzim.

Historie jatek
V roce 1881 byly pro potřeby jatek pře-
stavěny budovy městských stájí, které 
byly následně několikrát modernizová-
ny a rozšířeny. Historický objekt z druhé 

1 Otočná stěna hlavního vstupu s povrchovou úpravou z mikrocementu 2 Řezy 3 Axonometrie 4 Technické řešení otočných stěn
1 Rotating wall at the main entrance with a microcement finish 2 Sections 3 Axonometry 4 Technical solution of rotating walls
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poloviny 19. století byl původně v do-
statečné vzdálenosti od historického 
centra. V  důsledku rychlého urbani-
stického růstu však byla tato lokalita 
během několika desetiletí nepozoro-
vaně pohlcena rozrůstajícím se měs-
tem. Svému účelu jatka sloužila až 
do 60. let minulého století, kdy byla 
přemístěna do nového závodu v  obci 
Martinov nedaleko Ostravy. V  násle-
dujících letech byly objekty využívány 
jako sklady a  garáže. V  tomto období 
vznikly nahodilé úpravy a  charakteri-
stické otvory v  historických fasádách. 
V  90. letech začaly opuštěné budovy 
chátrat a některé byly zbořeny. Nako-
nec se dochovaly pouze čtyři objekty, 
přičemž nejstarší z nich, budova A z ro-
ku 1891, původně sloužila jako chladír-
na a kotelna. V letech 1902 až 1903 k ní 
byla přistavěna budova B s charakteri-
stickou věží a ve stejném období byla 
postavena i budova C, v níž se nachá-

zela prasečí jatka. Budova D, postave-
ná v letech 1926 až 1927, sloužila k ad-
ministrativním účelům. Celý areál je 
od roku 1992 památkově chráněn jako 
součást městské památkové zóny a sa-
motné budovy jsou zapsány v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek Čes-
ké republiky.

Vývoj projektu
Když se ateliér KWK Promes dostal 
k  zakázce, byly již budovy ve velmi 
špatném stavu a  řadě místností hro-
zilo zřícení. Na mnoha místech by-
ly obvodové stěny poškozeny obřími 
otvory. Režné zdivo zčernalé od špíny 
a  sazí svědčilo o  průmyslové histo-
rii budovy i  celého města. Bylo nut-
né uvést budovu do původního sta-
vu, obnovit poškozené části a  očistit 
celou fasádu. Naštěstí byly povole-
ny i nestandardní zásahy do budovy. 
Pozdější nešetrné zásahy neměly být 

skryty, ale zůstaly i  po rekonstrukci 
odhaleny a  přidaly další historickou 
vrstvu. Stejně tak zůstal zachován 
charakter znečištěných cihel. Okenní 
otvory dostaly novou „bezrámovou“ 
výplň. Výzdoba cihlových zdí s  cha-
rakteristickým dobovým dekorem zů-
stala v maximální míře zachována.

Všechny nově přidané prvky jsou 
z  pohledového betonu. Zachováním 
pozdějších otvorů ve fasádě se vy-
tvořila nová spojnice galerie s  měs-
tem. Díky otočným mechanismům 
se nové výplně stěn mohou otevírat 
a vnitřní výstavní prostory přímo pro-
línat s  venkovním prostředím. Uměl-
ci a kurátoři tak získali zcela nové vý-
stavní možnosti, kdy umění doslova 
„vychází“ do prostranství okolo bu-
dovy, které se stává dalším výstavním 
prostorem. Mobilní prvky na fasádě 
pomáhají zpřístupnit umění novému 
publiku.

5 Symbióza původní stavby a nových betonových konstrukcí 6 Bílá 
vápenná omítka odkazuje na charakter původních interiérů 7 V jedné 
z výstavních místností byly stěny ponechány z pohledového betonu  
8 Z úvodní výstavy s názvem Optimalizované bajky o dobrém životě 
9 Díky otočným mechanismům se nové výplně stěn mohou otevírat 
a vnitřní výstavní prostory přímo prolínat s venkovním prostředím 
5 Symbiosis of the original building and the new concrete structures  
6 The white lime plaster refers to the character of the original interiors  
7 In one of the exhibition rooms, the walls were left in exposed concrete 
8 From the opening exhibition called Optimalizované bajky o dobrém 
životě (Optimized fables about the good life) 9 Thanks to the rotating 
mechanisms, the new wall panels can be opened and the indoor 
exhibition spaces can directly blend with the outdoor environment
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Při podrobnějším průzkumu se 
zjistilo, že je celá budova ve dvou 
směrech vychýlená v důsledku nerov-
noměrného sedání půdy způsobené-
ho předchozí důlní činností. Naklo-
nění objektu bylo nutné zohlednit ve 
výkresové dokumentaci a především 
se tím komplikovaly stavební práce. 
Dochované archivní materiály usnad-
nily přesný návrat některých částí do 
původního stavu. Ne všechny prvky 
se však obnovovaly, jako např. dřevě-
ná nástavba nad chladírenskou věží, 
která vznikla až v pozdějších etapách. 

Během projektování se také muselo 
změnit zadání. Projekt zpočátku počítal 
i s mladšími budovami tvořícími zástav-
bu přilehlé čtvrti, ale mezitím se zřítila 
střecha budovy na sousedním pozem-
ku a  ze zamýšlené městské galerie se 
přes noc stal „osamělý ostrov“ obklo-
pený ze všech stran volným prostran-
stvím. K dalším změnám v projektu při-
spěly statické posudky, které ukázaly, 
že je část budovy založena na nestabil-
ním podloží v korytě bývalého potoka. 
Oprava stávajících základů však byla 
z  technických i ekonomických důvodů 

nemožná, proto musela být jedna z bu-
dov zbořena a  nahrazena betonovou 
replikou, do níž jsou otištěny zaslepené 
otvory původní stavby. Nová betonová 
budova se sice odlišuje od zbývajícího 
režného zdiva, ale současně souzní se 
soudobými zásahy v podobě otočných 
stěn. Projekt si zachová koncepční sou-
držnost a  jasně ukazuje, které prvky 
jsou historické a  které představují no-
vodobé zásahy.

V  návrhu jsou použity tři základní 
materiály, které jsou přiřazeny konkrét-
ním prvkům, aby zdůraznily celkový 
soubor jatečných budov. Části cihlové 
fasády, které bylo třeba vyměnit, byly 
doplněny výrobky z  kadaňské cihelny 
Brispol, které se velikostí i  barvou po-
dobaly původním cihlám.

Cihelné prvky byly po konzultaci 
s památkáři patinovány tak, aby barev-
ně odpovídaly dochované fasádě. Vý-
zvou byl také výběr skla do okenních 
otvorů, kde je použit jemný keramic-
ký sítotisk, díky čemuž okna vypadají 
tmavě a matně. Bílá vápenná omítka ve 
výstavních sálech odkazuje na charak-
ter původních interiérů zachycených 
na dobových fotografiích. Nové a  re-
konstruované prvky jako třeba velké 
otočné stěny nebo budova D mají po-
vrchové úpravy z  mikrocementu. Re-
konstruované střechy jsou pokryty še-
dou termoplastickou membránou.
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Rekonstrukce budov bývalých jatek 
byla také velkou výzvou pro statiku. Řa-
da citlivých míst musela být vyztužená 
ocelovými konstrukcemi. Podloží se 
ukázalo být natolik slabé, že bylo nut-
né použít mikropiloty. Samostatnou 
otázkou byly vlivy důlní těžby, v jejichž 
důsledku se celá budova naklonila o té-
měř 200 mm ve dvou směrech. To vedlo 
k dodatečnému působení vodorovných 
sil a nutnosti navrhnout ztužující věnco-
vý systém v úrovni základů i střechy.

Z realizace
Zahájení stavby přišlo ve velmi obtíž-
ném období během první vlny pande-
mie, kdy se uzavřely obchody, instituce 
i státní hranice, takže polští architekti 
nemohli osobně dohlížet na průběh 
stavby, ale plnohodnotně je zastou-
pil místní architekt Tadeáš Goryczka 
a  kancelář MS-projekce. Příznivý dia-
log s  památkáři umožnil nestandard-
ní způsob renovace. Nemusela tak být 
nakonec obnovena střešní věž, proto-
že by se jednalo o jediný rekonstruova-
ný prvek, který by plnil pouze dekora-
tivní funkci a nezapadal by do celkové 
koncepce galerijní budovy.

Diskuze s  památkáři probíhaly for-
mou výměny názorů, nikoliv na zákla-
dě úředních příkazů. Zejména spolu-
práce s  Vitoldem Sikorou, zástupcem 
Národního památkového ústavu, byla 
splněným snem každého architekta.

Otočné stěny v  obvodovém plášti 
vyvinula strojírenská firma. Stávající 
otvory ve vnějších stěnách byly vy-
ztuženy ocelovými rámy a  do takto 

10 Galerie Plato se nachází v centru města blízko vlakové zastávky Stodolní, v pozadí „červený“ 
evangelický Kristův kostel, slezská Ostrava s haldou Ema a katedrála Božského Spasitele 11 Přírodní 
biotop v okolí galerie Plato vznikl podle návrhu krajinářské architektky Denisy Tomáškové 12 Nejvyšší 
otočná stěna má výšku 6,1 m 13 Jedna z budov musela být zbořena a nahrazena betonovou replikou 
z pohledového betonu, která souzní s vloženými otočnými stěnami 14 Do fasády nově postavené 
budovy jsou „otištěny“ zaslepené otvory původní stavby 15 Po novém sídle galerie současného  
umění ostravské publikum volalo již několik desetiletí
10 The Plato Gallery is located in the city centre near the Stodolní train station, in the background 
the Evangelical Church of Christ, Silesian Ostrava with the Ema Slag Heap and the Cathedral of the 
Divine Savior 11 The natural biotope around the Plato Gallery was designed by landscape architect 
Denisa Tomášková 12 The highest rotating wall has a height of 6.1 m 13 One of the buildings had to be 
demolished and replaced with a new concrete structure made of exposed concrete that matches with 
the inset rotating walls 14 The blinded openings of the original building are “imprinted” into the facade 
of the new built building 15 The Ostrava public has been calling for a new location  
for the gallery of contemporary art for several decades
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připravených otvorů byla upevněna 
rámová konstrukce s centrálně umís-
těným otočným sloupem. K němu by-
ly přišroubovány moduly s  ocelovou 
nosnou konstrukcí pro fasádní pane-
ly. Prostor mezi moduly a  panely je 
vyplněn nízkoexpanzní pěnou. Sloup 
tvoří osu otáčení rotujících stěn. Hor-
ní a  spodní ložiska byla zvolena tak, 
aby kompenzovala případné výchyl-
ky. O pohyb brány se stará elektrický 
pohon umístěný v  podzemní železo-
betonové komoře. Otočné stěny jsou 
opatřeny povrchovou úpravou z  mi-
krocementu. V  projektu je celkem 
šest otočných stěn – dvě z  nich tvoří 
vstupy do budovy a čtyři spojují ven-
kovní předprostory s  výstavními ha-
lami. Nejvyšší ze stěn měří přes 6,1 m 
na výšku, nejširší má téměř 5,8 m na 
šířku. Tloušťky pohyblivých stěn jsou 
přizpůsobeny šířce stěn, jejich maxi-
mální tloušťka je 1,3 m.

Soutěžní návrh zahrnoval také cel-
kovou koncepci terénních úprav kolem 
galerie. Konieczného projekt počítal 
s betonovým povrchem, který by sloužil 
k rozšíření výstavních sálů. V souvislosti 
s  klimatickými změnami a  ekologický-
mi požadavky se však koncepce náměs-
tí přehodnotila. Původně zamýšlený 
beton nahradil mlatový povrch Park-
decor, byla zavedena přirozená retence 

a  prostranství osázeno trávníkem, luč-
ními bylinami, keři a  stromy. Přírodní 
biotop vznikl podle návrhu krajinářské 
architektky Denisy Tomáškové. V  bu-
doucnu by se měla vegetace objevit i na 
plochých střechách budov. Vnitřní mo-
biliář nově zrekonstruovaných měst-
ských jatek navrhla Yvette Vašourková 
z  pražského studia MOBA. Stoly, žid-
le i křesla jsou vytvořené z ohýbaných 
chromových trubek a  modifikovaných 
desek vyrobených z  recyklátů. K osvě-
žení interiéru přispívá hydroponická 
stěna v prostoru kavárny.

První návštěvníci si mohli nové ga-
lerijní prostory prohlédnout již v  po-
lovině května, kdy v  bývalých měst-
ských jatkách proběhla přednáška 
a vernisáž výstavy Moving architectu-
re o tvorbě Roberta Konieczného. Ta-
to výstava zakladatele tzv. pohyblivé 
architektury měla premiéru na pře-
lomu roku 2021/2022 v  pařížské Ga-
lerie d’Architecture. U  Konieczného 
staveb se různě pohybují a natáčí ku-
sy stěn, podlah či dokonce celé míst-
nosti. Díky mobilním prvkům může 
Konieczného architektura intenziv-
něji zasahovat okolí a  vytvářet nové 
vztahy s  vnějším prostředím. Každý 
další projekt KWK Promes otevírá bu-
dovy novým způsobem a  stírá barié-
ru mezi interiérem a  exteriérem, což 

lze zažít také u ostravské galerie, kde 
se kolem svislé osy otáčí celkem šest 
fragmentů v obvodovém zdivu histo-
rické budovy. Galerie byla také krátce 
zpřístupněna návštěvníkům v  rámci 
letního hudebního festivalu Colours 
of Ostrava a od 21. září 2022 byl pro-
voz naplno zahájen vernisáží meziná-
rodní výstavy Optimalizované bajky 
o dobrém životě.

Závěr
Ostravská galerie je první veřejnou 
stavbou, kterou KWK Promes realizo-
vali mimo polské území. Budova s oje-
dinělým řešením otevírání fasády, kte-
ré ještě nebylo v  podobném měřítku 
nikde realizováno, vzbudila dostateč-
ný zájem a  nyní je na provozovateli, 
zda tuto jedinečnou vlastnost propo-
jování venkovních a  vnitřních prostor 
v plné míře využije.

Článek vznikl po konzultacích  
s Ing. arch. Tadeášem Goryczkou  
a za pomoci podkladů ateliéru KWK Promes.

Fotografie:  
1, 8, 10, 14 – Juliusz Sokołowski / KWK Promes,
5, 6, 7, 9, 12, 13 – Jakub Certowicz / KWK Promes,
11 – Matěj Doležel / PLATO,
15 – Petr Šmídek

MgA. Ing. Arch. Petr Šmídek, Ph.D.
Archiweb, s.r.o.
petr.smidek@archiweb.cz
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