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Prostor pro kreativitu, výzkum a inovace
   

Tento projekt se pokouší najít vhodné budoucí 
směřování nedávno opuštěného výrobního areálu 
Oděvního podniku Prostějov. Cílem je vytvoření 
polyfunkční městské čtvrti s bydlením pro nejširší vrstvy 
obyvatel, pracovních příležitostí a vybavenosti pro 
kažodenní potřeby, nakupování a volný čas. Prostějov je 
i ve světě znám jako město módy. I přes zánik velkého 
oděvního podniku je snahou tohoto projektu tento 
význam městu vrátit. Ovšem cílem je poskytnou 
dostatečně univerzální prostory pro nejširší spektrum 
lidských činností, aby byla nová čtvrť funkční a živá i v 
případě, že se záměr vytvoření Středoevropského centra 
módy nezdaří. V 1. etapě se řeší konverze dvou 
šestipodlažních etážovek v západní části areálu na pod-
nikatelské centrum. Cílem je poskytnout prostory pro 
začínající i zavedené malé a střední firmy.

Součástí projektu jsou také  prostory pro lehkou textilní 
výrobu, která má v Prostějově dlouhou tradici a dodnes žije 
díky velkému množství soukromých krejčích a švadlen ve 
městě.

Rekonverzí vznikne nové městské centrum, které se 
doplňuje se stávajícím, historickým centrem. Vyznačuje se 
velmi velkou hustotou obyvatelstva a na poměrně malé 
ploše nabízí pestrou skladbu městských prostředí – rušná 
náměstí okolo komerčních objektů a klidné bydlení v zeleni 
po funkcionalistickém vzoru.

Hlavními principy podnikatelského centra jsou: různorodost, 
univerzálnost. Účel podnikání není předem určen. Budovy 
musí reagovat na proměny společnosti a trhu v čase.  
Každé podlaží obsahuje co nejvíce nepřerušené plochy 
kanceláří nebo výobních prostorů. Cílem je přinést do pod-
nikatelského centra nejširší a veřejnost a s ní i život, umožnit 

neformální setkávání podnikatelů s veřejností, ať už v kavárně 
nebo třeba ve fitcentru. Proto nedílnou součástí podnikatel-
ského centra jsou veřejné komerční prostory využitelné všemi. 
Sami podnikatelé a jejich zaměstnanci mohou v soukromí 
relaxovat na střešních zahradách s výhledem na město.

Podnikatelské centrum sestává ze dvou budov. Severní 
budova C1 je nazývána podnikatelský inkubátor. Poskytuje 
prostory s podporovaným nájmem pro začínající podnikatele, 
přičemž doba pobytu firmy v podnikatelském inkubátoru je 
omezena. Tato budova nabízí tři podlaží administrativních 
prostorů, přízemí a druhé podlaží jsou komerční, přístupné 
nejširší veřejnosti. V posledním podlaží je výstavní prostor a 
konferenční sál uprostřed střešní zahrady. Druhá, jižní budova 
C2 je nazvaná jako Dům módy. Obsahuje již komerčně 
pronajímané administrativní prostory a především výrobní 
prostory pro lehkou oděvní výrobu. Jsou zde preferováni 
nájemci podnikající v oděvnictví a módě.
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