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Vizualizace konceptu Parku kultury a oddechu z roku 1957.

PARK KULTURY A ODDECHU
V roce 1957 zpracoval Stavoprojekt Ostrava
studii výstavby parku kultury a oddechu pro město
Havířov. Podle směrného územního plánu měl být
situován při vstupu do města v údolí mezi první
a třetí městskou čtvrtí pod hrází plánované vodní
nádrže. Autorem návrhu byl architekt Karel Traub.
Studie parku počítala se širokým obsahem sportu,
kultury a oddechových aktivit. Obsahuje sportovní
stadion, dětské městečko s nejrůznějšími atrakcemi,
lunapark, cirkus, restaurační zařízení, dostihová
dráha, koupaliště, louku pro lidové veselice s letní
kavárnou a tanečním parketem, divadlo a park pro
čtenáře, letní kino, tělocvičny, kluziště, fotbalové
a tenisové hřiště, parkoviště a sociální zařízení.
Návrh byl zpracován až po dořešení otázky
umístění budoucí vodní nádrže na řece Lučině.
Z původních tří alternativ umístění hráze byla po
geologickém průzkumu zvolena varianta navazující
na Chopinovu ulici, nebo ul. ČS armády. Tím byl
získán mnohem větší prostor pro
umístění
plánovaného parku kultury a oddechu.
Další otázkou bylo financování tohoto projektu.
Budoucím investorem se měla stát Správa povodí

Rubrika – Havířovské sochy
TŘI PILÍŘE
Autor: akad. sochař Oto Cienciala
Místo: Havířov-Město
Popis: Dílo je složeno ze tří žulových sloupů, které jsou
umístěny v kašně s fontánou. Dva menší sloupy jsou
slepeny ze tří opracovaných kvádrů a třetí nejvyšší ze
čtyř kvádrů.

Odry, která reguluje řeku Lučinu. Městský národní
výbor sestavil etapy výstavby parku do roku 1970
a po tomto roce v souladu s možnostmi financování.

Návrh budoucího vodního díla na řece Lučině a napojení na park
kultury a oddechu dle Směrného územního plánu z roku 1957.
(nikdy nerealizováno)

První etapa obsahovala výstavbu bazénů koupaliště.
Jeden měl mít 50x25 m a druhý 25x25 m.
Celková navržená plocha byla vypočtena na 70,5
ha, z toho 7,4 ha připadlo na zeleň. Návštěvnost se
odhadovala při počtu obyvatel 70 000 ve všední dny
okolo 2 100 návštěvníků a o víkendech až 8 300.
Byly vypočteny kapacity pro jednotlivá zařízení.
Pro divadlo v přírodě bylo stanoveno 3 000 míst
k sezení, restaurace a kavárna s letními terasami
měly mít 150 míst uvnitř a 300 míst na terasách pro

letní období, 5 ha měla mít louka pro veselice
a 500 míst pro hudební pavilon s hledištěm.
Plánovalo se i s menší zoologickou a botanickou
zahradou cca 0,5 ha. 4 ha měla mít rekreační oblast
s plovárnou.
Ve sportovní oblasti bylo navrženo celé městské
středisko sportu. Krytá tělocvična s basketbalovým
hřištěm měla mít plochu 30x25 m, letní cvičiště
s hledištěm, v zimě využívané také jako umělé
kluziště 1 ha, tenisové kurty s klubovnou 0,5
ha, tréninkové fotbalové hřiště 1,2 ha, letní stadion
pro kapacitu 12 000 diváků a rozložením na 5,2
ha, dostihové závodiště o ploše 7,5 ha, prostory
pro lukostřelbu, kynologii, výsadkáře, střelnice
a motoristy 4 ha.
Pro park kultury a oddechu bylo navrženo
společné parkování pro 3 000 motorových vozidel.
Mimo to budou dále k dispozici ještě parkoviště
v přednádražním prostoru a pro dostihové závodiště
a sportovní stadion je v plánu samostatná plocha pro
parkování. Vstup pro pěší je navržen z prostoru
stanice trolejbusů u kostela a odtud po schodišti do
centrálního prostoru. Druhý vstup je pak po
přehradní hrázi k letnímu kinu a na koupaliště.
Z uvedeného plánu výstavby parku kultury
a oddechu se nakonec realizovalo koupaliště a letní
kino.
(Autor článku: Kamil Křenek)
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