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Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta 

– nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í 

a za íná centrum moravskoslezské metropole. Mnozí jej považují 

za skute né SRDCE OSTRAVY. 

V hlas a prestiž lokality tvo í ada architektonických skvost  

ješt  z po átku minulého století. Obchodní a živnostenská banka, 

Hotel Imperial, palác Anglo- eskoslovenské banky, sídlo eské 

spo itelny, obchodní d m Textilia a p es ulici Nádražní úžasný 

prvorepublikový palác Elektra jsou významnými symboly Ostravy. 

V jejich t sném sousedství, v proluce po N meckém dom , 

by m l vyr st sm lý, moderní a architektonicky silný objekt. 

Jen takový dokáže navázat na tradici místa 

a sou asn  mu vtisknout tvá  21. století. 

„Architektura musí sledovat sv t kolem, vždy brát na z etel 

specifika daného místa. Vždy  spole ným zájmem investor , 

developer , ú ad  a v neposlední ad  architekt  a designér  

je vybudovat území zvyšující hodnotu celého m sta, schopné 

p itahovat špi kové instituce a firmy i zámožné obyvatele,“ íká 

David Wittassek z ateliéru QARTA ARCHITEKTURA, který projekt 

Edvard Centre na nám stí Dr. E. Beneše vypracoval.
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„Centrum m sta není jen magnetem pracovních a obchodních 

p íležitostí, ale p edevším místem zábavy a radosti. To je 

mezinárodní trend,“ íká Ji í ezák z ateliéru QARTA ARCHITEKTURA. 

Takové ambice má i zám r projektu Edvard Centre, v n mž to 

BUDE PULZOVAT 24 HODIN. 
S novým objektem vznikne „m sto ve m st “. Rušno tu bude 

od rána, kdy se otev e komer ní ást v p ízemí s luxusními 

nákupními pasážemi, kavárnami a restauracemi i administrativní 

ást s kancelá emi. Velkou devízou projektu je konferen ní 

centrum vybavené nejmodern jší technikou, které 

ve spojení s prvot ídním hotelovým ubytováním 

vytvo í skv lé zázemí pro mezinárodní akce.  

A protože lidé op t cht jí bydlet v centru, život neutichne 

ani v noci. Obyvatelé reziden ního bydlení si vychutnají p epych 

procházky v parku na st eše nebo posezení u kávy v rozlehlém 

krytém vnit ním atriu plném zelen .



„Centrum m sta není jen magnetem pracovních a obchodních 

p íležitostí, ale p edevším místem zábavy a radosti. To je 

mezinárodní trend,“ íká Ji í ezák z ateliéru QARTA ARCHITEKTURA. 

Takové ambice má i zám r projektu Edvard Centre, v n mž to 

BUDE PULZOVAT 24 HODIN. 
S novým objektem vznikne „m sto ve m st “. Rušno tu bude 

od rána, kdy se otev e komer ní ást v p ízemí s luxusními 

nákupními pasážemi, kavárnami a restauracemi i administrativní 

ást s kancelá emi. Velkou devízou projektu je konferen ní 

centrum vybavené nejmodern jší technikou, které 

ve spojení s prvot ídním hotelovým ubytováním 

vytvo í skv lé zázemí pro mezinárodní akce.  

A protože lidé op t cht jí bydlet v centru, život neutichne 

ani v noci. Obyvatelé reziden ního bydlení si vychutnají p epych 

procházky v parku na st eše nebo posezení u kávy v rozlehlém 

krytém vnit ním atriu plném zelen .



Zajímavé, dynamické, ni ím nesvázané m sto 

doslova p itahuje pozornost architekt . 

NOVÝ ROZM R MU DÁ  

projekt Edvard Centre. Originální nápad 

je inspirovaný daným místem.

„T ípodlažní sokl lokalitu jasn  rozd luje a vytvá í intimní 

meziprostory i vnit ní nám stí, je maximáln  pr chozí. 

Nad ním, na st eše, je park a v n m se vznášejí jednotlivé 

objekty reziden ního bydlení. Jsou však upozad né tak, že 

otevírají horizont a ve ejný prostor. Nárožní poloha objektu 

p i ulici Nádražní a dvojice obytných v ží, které jsou dob e 

viditelné z mnoha r zných úhl , budou významným 

orienta ním bodem centra m sta. Stavbu, na jejímž 

za átku i konci se ty í v ž, je možné celou obejít. 

V centru velkého m sta n co nevídaného,“ íká 

Pavel Fanta z ateliéru QARTA ARCHITEKTURA.
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Edvard Centre:

vnit ní nám stí

pr chozí parter

park na st eše

dv  v že

otev ený a krytý prostor

luxusní nákupní pasáže

kavárny a restaurace

administrativa

hotel

podzemní parkování

reziden ní bydlení

konferen ní centrum
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C21 – nový developerský subjekt, jehož primárním cílem 

je rozvoj reziden ního i multifunk ního developmentu 

v Ostrav .

C21 – tvo í Skanska Reality a.s. a S.P.I. Holdings, a.s., 

spole nosti s velmi bohatými zkušenostmi 

a desítkami realizací na eském realitním trhu.

C21 – silný partner pro dlouhodobý rozvoj m sta Ostravy 

v pojetí vysoce kvalitní architektury i p ístupu k životnímu 

prost edí ve 21. století.

C21 – navazuje na úvahy o využití pozemk  

v majetku m sta vhodných pro realizaci 

typologicky odlišných zám r .

QARTA ARCHITEKTURA  na svém kont  má projekty 

v Ostrav  a Opav . Ateliér v Praze realizoval Corso 

Karlín, Machine House nebo výrobní areál Mandík 

v Hostomicích. Spolupracuje s významnými architekty 

Ricardem Bofillem a Josefem Pleskotem.
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