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Historie a obnova
domu č.p. 165
v Ostravě-Přívoze

původní plánová
dokumentace

Původně činžovní třípatrový dům (jedno podzemní
a čtyři nadzemní podlaží) byl postaven v roce 1909,
současně s výstavbou této části města podle návrhu
významného vídeňského architekta a urbanisty Camilla
Sitte.
Podle kopií původních plánů, nalezených v archivu, byl
stavitelem nájemního bytového domu F. Reichet pro
majitele pozemku a investora Antona Schiffnicrka.
Dům sloužil původně k bydlení. Později, od roku 1983,
když bylo majitelem Zemědělské stavební sdružení
(společný zemědělský podnik se sídlem ve FrýdkuMístku), došlo ke změně užívání. Byty vystřídaly
nebytové kancelářské prostory (projekční kanceláře)
a v přízemí byly zřízeny obchody.
V roce 1991 dům odkoupila společnost ZETA s. r. o.,
realitní kancelář, se sídlem ve Frýdku-Místku, která
zahájila jeho sanaci a v roce 1993 jej prodala současným
vlastníkům.

uliční průčelí před obnovou (počátek 90. let 20. století)

V letech 1992 až 1996 proběhla nákladem 5 mil. Kč celková
generální oprava domu s cílem vrátit mu původní secesní
ráz. Exteriér i interiér byly zrekonstruovány podle dobových
předloh, podle návrhů doc. M. Matěje a za odborného
dohledu pracovníků památkové péče.
Proběhla kompletní oprava střechy – výměna střešní krytiny
(náhrada plechu pálenými taškami), výměna podstatné části
krovu a zateplení celé střechy. Rovněž byly zatepleny štítové
stěny domu. V domě byla provedena rekonstrukce veškerých
sítí, zejména elektroinstalace a ÚT, instalace EZS, výměna
či oprava podlahových krytin a dlažeb a v celém domě byly
provedeny nové omítky či jejich oprava.
Bylo rehabilitováno původní členění okenních a dveřních
otvorů (včetně obchodních výkladců) s novými tepelně
izolačními a protihlukovými okny. Součástí rekonstruckce
fasády byla také obnova štukové výzdoby.
Stylové dveřní výplně ve všech místnostech, na chodbách
a schodišti byly citlivě opraveny nebo byly doplněny
replikami (zhotovenými podle dochovaných dveří)
a opatřeny původním fládrovým nátěrem. Ve schodišťovém
prostoru bylo proraženo „palácové“ okno s vitráží, které
dodalo schodišti „běžného“ nájemního domu reprezentativní
charakter. Původní dubové parkety, dochované v některých
místnostech, byly opraveny. Na podlahách byla položena
nová dlažba vycházející z dobových vzorů a barev. Interiér
včetně společných prostor byl vybaven dobovým osvětlením.
Ve 4. nadzemním podlaží byla provedena rozsáhlá
půdní vestavba, takže vznikl originální ateliérový prostor
s příslušenstvím (opatřený výkonnou klimatizací), vhodný
také k bydlení (5 + KK) či pro přechodné ubytování min. 2–4
osob.
Byl vyklizen, upraven a izolován suterén domu (původně
uhelné sklepy), který nyní slouží jako rozsáhlé hospodářské
a skladovací zázemí, s možností zřízení archivu.

1. nadzemní podlaží

2. a 3. nadzemní podlaží

4. nadzemní podlaží / podkroví

K domu patří menší
zahrádka za domem
(o rozloze cca 162 m2),
oddělená od okolí masivním
zděným plotem s kovanými
výplněmi a s dřevěnými
vraty, který ji vizuálně
i hlukově izoluje. Zahrádka
je upravena jako stylový
městský obytný dvorek
s prostornou terasou,
kašnou a vzrostlou zelení,
který byl užíván k relexaci
a společenským akcím
s možností parkování
jednoho automobilu.

Přes dvorek je zajištěn volný přístup
a příjezd k zadnímu vchodu do domu
a vratům zahrady z ulice Mariánskohorské přes sousedící pozemek.

