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autorský text

Územní plán Olomouc

plocha: 01/007S
význam: plochy stabilizované
 v zastavěném území
využití: plochy smíšené obytné (B)
výměra: 0,35 ha
max. výška zástavby: 17/21 m
struktura zástavby: kompaktní rostlý městský

typ

Protože odstraňujeme administrativní funkci,
odstraňujeme i prosklený fasádní plášť, který ji
symbolizuje, a nahrazujeme ho pláštěm plným, který
prolamujeme nepravidelnou matricí různě velkých
okenních otvorů. Plným pláštěm a okny se chceme
přiblížit struktuře městského centra, různými velikosti
oken a balkonů dodat fasádě soudobý detail, kterým
chceme měřítko budovy přiblížit k okolní zástavbě.

Koncepce urbanistického řešení

Řešený objekt a přilehlé území se nachází v centru města
Olomouce. Objekt je svým hlavním průčelím orientován
do třídy Svobody, ze severozápadní strany je lemován
ulicí Švédskou a z jihovýchodní strany ulicí Divadelní.

Objekt byl vystavěn v letech 1970-1972 dle návrhu arch.
Polesného jako administrativně - správní centrum
státního podniku Jednoty. Budova je vystavěna ve
funkcionalistickém duchu. Její stáří je 50 let a během
doby své existence neprošla žádnou celkovou
rekonstrukcí. Většina konstrukcí a rozvodů je původních.
Největším stavebním zásahem, který se podstatnou
měrou zapsal do vzhledu budovy, bylo zastavění plochy
terasy v úrovni 2. podlaží směrem do třídy Svobody
hmotou stávající restaurace. Původní členění objemů a
zvýraznění vertikální hmoty bylo tím pádem potlačeno a
celkovému vyznění tato úprava uškodila. K degradaci
celkového vyznění domu přispělo dále jednak morální
zastarání použitých materiálů a jednak využití jeho fasád
pro velkoplošnou reklamu.

Objekt budovy Jednoty je architekturou, jejíž hodnota i
vnímání je diskutabilní. Subjektivně ho vnímáme jako
hodnotný objekt navržený na principech funkcionalistické
architektury, který by byl po očištění od nánosů reklam,
antén a po zdůraznění klíčových detailů a principů na
podkladu původní dokumentace objektem
reprezentujícím vyšší architektonickou kvalitu 70-tých let.
Původní hmota stavby reaguje na objem sousedního
bytového domu, nicméně administrativní charakter domu
působí v kontextu okolní zástavby městského centra
cizorodě.

V přístupu k objektu jsme si prošli cestou od razantní
přestavby objektu, přes citlivou rekonstrukci původního
záměru až k nynější podobě studie. Zásadním
momentem pro zvolení aktuálního přístupu byl fakt, že se
kompletně změní hlavní funkce objektu z administrativní
na bytovou. Nová bytová funkce v městském centru je v
rámci trendu vylidňování městských center záměr vysoce
městotvorný. Navíc, nahradí-li se jím klasický
administrativní denní provoz, při němž budova přestává
kolem 17h žít a ve večerních hodinách se stává pouze
mrtvou hlídanou zónou.
Změna funkce by se dle našeho názoru měla projevit
nejen na úpravě domu uvnitř, ale i vně na fasádě objektu.

Koncepce architektonického řešení

Rekonstrukce objektu Jednoty a její zapojení do
současnosti souvisí se změnou atmosféry domu v
souvislosti s jeho novým využitím. Změna vnímání budovy
má šanci změnit atmosféru celého okolí  tohoto
významného domu. Domníváme se, že současný stav
objektu výrazně ovlivňuje prostředí obou okolních ulic,
které spojují tř.Svobody s prostorem Horního náměstí.
Obě zmíněné ulice mají charakter nevábných převážně
pěších komunikací. Divadelní ulice je nedůstojným
místem sousedícím s Moravským divadlem v blízkosti
městské radnice. Atmosféru zde ovlivňuje aktuální
technický stav chodníku, včetně dožilého zábradlí, které
chodník odděluje od zásobovacího prostoru prodejny
potravin. Zásobovací dvůr umocňuje celkový dojem z
tohoto místa. Celkově působí celá tato ulička neutěšeně,
zanedbaně, nečistě a nebezpečně obzvláště ve večerních
hodinách.

O něco lepší situace je v ulici Švédské, která je
frekventovanější, je oživena vstupy do domů a také v létě
předzahrádkou před sousední restaurací. Nicméně
omšelost okolních domů, včetně budovy Jednoty,
technický předprostor před trafostanicí, který láká nejen
k parkování, to vše nepřispívá k dobrému pocitu z tohoto
místa.  S tím vším souvisí naše snaha změnit atmosféru
prostoru kolem domu cestou jeho obnovy.

Hlavním impulsem pro probuzení místa je změna
funkčního využití objektu, a to z administrativy na bydlení.
Komerční prostory zůstanou zachovány. Chtěli jsme, aby
se změny využití domu projevily také na jeho vnějším
vzhledu.  Rozmanitost bydlení, život obyvatel uvnitř
stavby, nová energie, která zde převládne, to vše musí být
patrné i navenek. Otevření budovy do veřejného prostoru,
její propojení s exteriérem pozitivně ovlivní také její
bezprostřední okolí.

Původní opláštění budovy, tzv. “boletickými panely“ bude
sejmuto, konstrukce stavby bude ponechána. Zachováno
bude rovněž základní hmotové členění stavby.  Ve vnějším
vzhledu domu dojde k významnému zjednodušení a k
zpřehlednění. Ke zjednodušení dojde také v parteru, kde
jsme se pokusili vyřešit (sjednotit) nástupní prostor před
komercemi a před vstupem do obytné části. Zmíněná
nástupní plocha, která je krytá předsazeným druhým
podlažím, bude upravena na jednotnou úroveň, takže
všechny vstupy budou na sebe plynule navazovat.

Zvýšená podlaha této plochy bude dosažitelná pomocí
venkovního schodiště, anebo pomocí bezbariérové rampy,
která je v blízkosti vstupu do prodejny potravin. Vymezení
prostoru rampy, ev.schodišť bude řešeno pomocí
kovových stěn z tmavého plechu. Tam, kde to bude nutné
budou stěny doplněny o nerezová madla.

Kromě hlavního vstupního průčelí řeší studie také úpravu
prostoru zásobování v návaznosti na úpravu pěší
komunikace ulice Divadelní. Chodník v Divadelní ulici
bude od zásobovacího prostoru oddělen novou opěrnou
stěnou, která bude opláštěna tmavým plechem a budou v
ní zabudována svítidla pro nasvětlení plochy chodníku a
zásobovací komunikace. Zadní část zásobovacího traktu
bude od veřejného pěšího prostoru oddělena paravánem
z kovových lamel, jehož cílem je vymezit technický a
zásobovací prostor a opticky ho oddělit od frekventované
pěší komunikace, která bude po vybudovaní opěrné
konstrukce nově vydlážděna velkoformátovou žulovou
dlažbou.

Poslední úprava parteru souvisí s přemístěním
trafostanice z ulice Švédské do technického prostoru
„pod paravánem“ v ulici Divadelní. Úprava plochy před
trafostanicí, včetně jejího někdejšího vnitřního prostoru
souvisí s vybudováním kavárny/restaurace v nejvyšším
podlaží domu Jednota. Stávající únikové schodiště bude
doplněno o zčásti prosklený výtah, který propojí kavárnu
s prostorem ulice, a to přes nově zřízený prostor bistra,
který vyplní nedůstojný kout ulice a také nabídne
kolemjdoucím omezený sortiment rychlého občerstvení
formou „take away“. Prosklený box bistra navazuje na
prosklenou vertikálu vyhlídkového výtahu, která je
propojena s prosklenou hmotou kavárny v nejvyšším
patře domu.

Půdorys předstupujícího druhého podlaží bude olemován
po celém obvodu vertikálními hliníkovými lamelami,
které tvoří předěl mezi ulicí a venkovním prostorem  před
obytnými jednotkami. Druhé podlaží je určeno pro
studentské bydlení. Část do tř.Svobody je společenským
prostorem, partie do bočních ulic jsou zónami určenými k
bydlení. V rámci rekonstrukce dojde k otevření prostoru
mezi obytnými místnostmi a obvodem domu odřezáním
přesahu betonové desky střechy. Díky této úpravě má
každý obytný prostor k dispozici privátní balkón.

Třetí až sedmé podlaží jsou obytnými patry. Rozmanitost
bydlení je zastoupena několika kategoriemi spíše
menších bytů a svým řešením bude atraktivní zejména
pro mladé obyvatele. Flexibilita, pestrost, energie
charakteristická pro mladé obyvatele domu se projeví i
navenek ve střízlivé rozmanitosti fasádních prvků.
Zdánlivě nahodilé rozmístění oken, balkónů, lodžií je
jedním ze známek proměny domu a je symbolem nové
energie budovy. Velké plochy fasád jsou tedy rozčleněny
otvory oken. Základní hmotové členění stavby je beze
změn, došlo zde pouze k výrazovému zjednodušení.
Typickým zástupcem staveb pro bydlení městského typu
je „dům s okny“. Bytový dům Jednota domem s okny
bude. Akcent výrazových prvků fasád bude kladen na
detaily oken, balkónů, prosklených částí. Podkresem pro
tyto akcenty bude plná fasáda s jemnou texturou režného
zdiva v „tělovém“ barevném odstínu. Okenní výplně budou
hliníkové v šedém odstínu, stejně jako jejich olemování.
Kovové plné stěny balkónů budou provedeny v tmavě
šedém odstínu, stejně jako kovové prvky parteru.
Hliníkové svislé lamely lemující předsunuté druhé podlaží
budou z přírodního eloxovaného hliníku.
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2.NP / schéma koleje

19x  2-lůžkových pokojů
3x 3-lůžkové pokojezapuštěné sezení
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Schéma axonometrie - druhé podlaží

autorský text

Koncepce provozního a dispozičního řešení

V současné době je objekt využíván částečně. V provozu je
přízemí s funkčními prodejními jednotkami potravin
Albert a prodejny textilu. Dále je využíván částečně
suterén s technickým zázemím a provozem herny. Druhé
podlaží je využíváno z části restauračním provozem a z
části jde o nevyužívaný prostor bowlingové herny. Ostatní
podlaží (3.-8. podlaží) jsou administrativní.

Nové využití má skomírající budově vdechnout nový život.
Vstupní přízemní podlaží zůstane komerčně využívané.
Členění na dvě velké prodejní jednotky bude zachováno,
včetně vnitřního členění jednotek a jejich provozu. Složitý
a provozně nevyhovující uzel předsunuté bezbarierové
rampy a vyrovnávacího schodiště před prodejnou potravin
bude upraven tak, aby před všemi vstupy vznikla
rovnocenná nástupní plocha v jedné úrovni. Zásobování
prodejny potravin zůstane zachováno stávajícím
zásobovacím prostorem v ulici Divadelní. Dojde k jeho
celkové kultivaci a úpravě. Aby došlo k potlačení
negativního vlivu tohoto zásobovacího dvora (kontejnery
na odpad, doprava nákladními auty, výdechy VZT …) na
pěší průchod v ulici Divadelní oddělujeme tento prostor
opticky pomocí prostorové ocelové konstrukce
(paravanu). Stávající opěrná zídka mezi chodníkem pro
pěší a zásobovací trasou, která vlivem zubu času podléhá
pomalé, ale zcela jisté degradaci, bude provedena zcela
nově.

Stávající loubí do třídy Svobody kryje kromě vstupu do
prodejny textilu také vstupy do vyšších a nižších podlaží
domu. Vedle sebe tak jsou zde situovány vstup do bytové
části domu a vysokoškolských kolejí v druhém podlaží.
Vstup do bytové části domu je umístěn v návaznosti na
výtahy do vyšších podlaží a je vybaven poštovními
schránkami, prostorem pro kočárky a úklidovou
komorou. Vstup do části vysokoškolských kolejí navazuje
na původní přímé schodiště do 2. podlaží, které
navrhujeme obnovit, a je vybaven kolárnou pro studenty.

Samotný prostor vstupního loubí bude upraven z pohledu
použitých materiálů i uspořádání. Je součástí veřejného
prostoru a měl by být důstojným a funkčním prostorem
pro obyvatele domu a zákazníky  komerčních provozů.
Kromě již dříve popsaného sjednocení nástupní roviny
před vstupy bude zrušen nevyužitý truhlík na květiny a
místo něj prodlouženo předsazené schodiště. Prostor
bude doplněn funkčními prvky městského mobiliáře.

Novým prvkem v ulici Švédské je návrh vstupního
prostoru kavárny/restaurace, jejíž hlavní provoz je
situován do 8. podlaží budovy. V nově navržené hmotě
vznikne provoz bistra/fresh-baru/kavárny, který je
zamýšlen jako "předsunutý pult" střešní
kavárny/restaurace, kterou přiblíží lidem procházejícím
ulicí. Bistro má navrženo potřebné provozní zázemí s
přípravnou, úklidovou místností a hygienickým zázemím
pro zaměstnance. Díky tomuto provozu a novému vstupu
se budova Jednoty přestane do ulice Švédské obracet
svými "zády" a zrušením zanedbaného neosvětleného
koutu se zvýší bezpečnost tohoto prostoru.

Druhé podlaží domu je navrženo jako vysokoškolská
kolej. Kapacita ubytování je 49 studentů. Po obvodu
podlaží jsou navrženy jednotlivé pokoje, jejichž součástí
je hygienické zázemí. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové.
Každý pokoj má vlastní lodžii krytou za zástěnou
vertikální sítě lamel, která obepíná celé druhé podlaží.
Lamely vytvářejí intimní prostor jak na lodžiích, tak uvnitř
pokojů, protože vzdálenosti sousedních domů nejsou
nikterak velké. Dále sjednocují pohledově horizontální
hmotu druhého podlaží. V meziprostoru mezi
jednotlivými pokoji je situováno společné zázemí
studentů. Navrhujeme zde jednotlivé ostrovy s různou
funkcí mezi nimiž plyne funkční a relaxační obytný
prostor. Jde o velký společný obývací pokoj, v němž jsou
funkčně i prostorově vymezena jednotlivá hnízda -
kuchyňky, místnosti pro praní prádla, studovny, plochy
pro relaxaci, posezení, houpačky, technické zázemí ….
Částečně odděleny jsou prostory u fasády do třídy
Svobody, které je možné variabilně spojovat či oddělovat
od ostatního prostoru pomocí posuvných či skládacích
příček a v nichž je situována společenská místnost se
samoobslužným barem a fitness. I tyto prostory jsou
odsazeny od předsazené lamelové zástěny, čímž je
vytvořen krytý prostor společné zapuštěné lodžie.

Patra jednotlivých bytů jsou přístupná pomocí dvojice
výtahů, případně po schodišti, které je umístěné hned za
nimi a vytváří chráněnou únikovou cestu. Kategorie a
výměry bytů jsou voleny dle přání investora. Jedná se o
menší byty kategorie 2+kk s výměrou cca 36m2 a 1+kk s
velikostí 25-30m2. V nejvyšším bytovém podlaží (7.
podlaží) jsou navrženy také byty vyšší kategorie 3+kk s
výměrou cca 55m2.

Poměr mezi kategoriemi bytů lze díky skeletovému
konstrukčnímu systému do jisté míry variovat a upravit.

Dispozice bytového patra je vzhledem k daným
vertikálním komunikacím řešena formou dispozičního
trojtraktu s chodbou uprostřed a byty na obou stranách.
Chodba je rytmizována pomocí vstupů do bytů, které
budou provedeny v jednotném materiálu od podlahy až k
podhledu, vybaveny budou zvonkem a jmenovkou.
Jednotlivé byty jsou řešeny v souladu s vyhláškou o
obecně technických požadavcích na výstavbu. Byty jsou
řešeny buď s francouzským oknem k podlaze nebo s
balkonem. Byty jsou zamýšlené jako nájemní. Zázemí
bytů ve formě skladů - sklípků je řešeno v návaznosti na
severní schodiště v suterénu objektu.

V posledním podlaží je ve stávající nástavbě, která bude o
jeden modul rozšířena, navržena kavárna/restaurace s
kapacitou do 100 hostů. Vstup do kavárny je navržen
pomocí proskleného panoramatického výtahu z již
zmíněného vstupu v ulici Švédské. Kavárna je dispozičně
řešena tak, aby nabídla maximum možných výhledů na
městské centrum a památkovou rezervaci. Atraktivní
výhledy na městskou radnici, chrám sv. Michala, sloup
Nejsvětější Trojice se nabízejí především z venkovní
terasy. V části směrem do třídy Svobody je navržen
samostatný salonek pro soukromé akce se soukromou
terasou. Fasádní plochy obrácené k jihu jsou v souladu
se stávajícím řešením stíněny formou předsunutého
horizontálního zastínění.
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autorský text

Koncepce požárně bezpečnostního řešení

Stručná charakteristika objektu z hlediska PO
Řešený objekt je z hlediska požární ochrany hodnocen
jako nevýrobní dle požadavků normy ČSN 73 0802 s
přihlédnutím k požadavkům ČSN 73 0833 pro objekty pro
bydlení a ubytování. Objekt byl postaven před rokem 1977
a změny v tomto objektu jsou tak hodnoceny jako změna
stavby skupiny II. dle ČSN 73 0834 s omezeným
uplatněním kodexu norem požární bezpečnosti staveb.
Objekt bude sloužit v 1.PP jako kasino, které je v objektu
již nyní a zůstane zachováno. Tyto prostory budou řešeny
jako změna stavby skupiny I. dle ČSN 73 0834. Nově bude
v části suterénu vytvořen prostor sklípků k bytům v
nadzemních podlažích.
V úrovni 1.NP zůstane zachována stávající prodejna
potravin a nájemní prostor bez nyní známého využití. Tyto
prostory budou hodnoceny jako změna stavby skupiny I. V
zadní části objektu bude vytvořen nový vstup do kavárny v
8.NP s prodejem a posezením.
Ve 2.NP budou nově vytvořené prostory kolejí pro
ubytování studentů vysoké školy se společnými prostory a
fitness. Prostory kolejí budou mít maximální kapacitu 51
ubytovaných ve 25 pokojích. Tyto prostory jsou hodnoceny
jako prostory pro ubytování dle ČSN 73 0833 a jsou
zařazeny do skupiny OB3.
Ve 3.NP až 7.NP budou nově byty. Maximální
předpokládaný počet bytů v objektu je cca 70. Tato
podlaží jsou tak hodnocena jako prostory pro bydlení dle
ČSN 73 0833 a jsou zařazeny do skupiny OB2.
V 8.NP bude nově vytvořená kavárna/restaurace. Prostory
kavárny jsou posouzeny dle ČSN 73 0802.
Kavárna/restaurace může být určena pro maximálně 100
zákazníků.
Požární výška objektů je h = 25 m. Konstrukční systém
objektů je hodnocen jako nehořlavý.

Rozdělení objektu do požárních úseků
Řešený stavební objekt bude rozdělen do požárních
úseků dle požadavků norem ČSN 73 0802 a 73 0833.
Samostatné požární úseky v objektech budou tvořit:
- vnitřní schodiště tvořící chráněné únikové cesty typu

A, schodiště budou sloužit jako vnitřní zásahové cesty,
- výtahové šachty
- prostory kasina
- jednotlivé technické prostory, prostory sklípků pro

jednotlivé byty a jiné nebytové prostory
- prodejna potravin
- nájemní prostor v 1.NP
- každý jednotlivý pokoj kolejí

- společné prostory kol
- každý jednotlivý byt
- chodby na jednotlivých podlažích - požární úseky

bez požárního rizika
- prostory kavárny

Stanovení stupňů požární bezpečnosti a požadavků na
požární odolnost konstrukcí
Stávající požárně dělící konstrukce jsou pro požadované
požární odolnosti dle ČSN 73 0834 vyhovující a mohou být
zachovány. Požární uzávěry budou navrženy pro požární
odolnost EI(W) 30DP3. Do chráněné únikové cesty musí
být dveře v kouřotěsném provedení osazené
samozavírači. Výjimkou budou pouze prostory nebytového
charakteru, např. plochy obchodů, jejich skladů apod.,
které mohou být zařazeny až do VII.SPB s požadovanou
požární odolností 180 minut.

Únikové cesty
Evakuace osob z řešeného objektu bude řešena po
nechráněných a chráněných únikových cestách v souladu
s požadavky norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833. Z každé
části objektu budou osoby unikat dvěma směry do
chráněných únikových cest typu A, které budou tvořit
stavebně oddělené schodiště s východem na volné
prostranství v úrovni 1.NP.
Z prostoru kasina v suterénu musí být také zajištěny dva
směry úniku osob.
Chodby na jednotlivých podlažích budou tvořit
samostatné požární úseky posouzené jako požární úseky
bez požárního rizika s nahodilým požárním zatížením
maximálně 5kg/m2. V objektu se nepožaduje instalace
evakuačních výtahů.

Zabezpečení stavby požární vodou
V souladu s požadavky normy ČSN 73 0873 budou v
objektu instalovány vnitřní hydranty. Na každém podlaží
objektu budou instalovány dva vnitřní hydranty. Zdroj
vnější požární vody bude zajištěn stávajícími nadzemními
hydranty v ulici třída Svobody.

Přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty
Přístupové komunikace jsou stávající a jsou provedeny
tak, aby byl zajištěn příjezd do 20m od vstupů do všech
vstupů, jimiž se předpokládá vedení požárního zásahu tj.
do všech chráněných únikových cest. Všechny prostory
schodišť budou provedeny jako chráněné únikové cesty
typu B tvořící vnitřní zásahovou cestu. Vnější zásahové
cesty a nástupní plochy se u objektu nepožadují.

stávající, stávající závoru navrhujeme nahradit výsuvným
sloupkem.

Doprava v klidu
Možnosti řešení parkovacích stání jsou omezeny
lokalizací objektu v historické struktuře městského
centra na pomezí pěší zóny. Legislativní požadavky na
zajištění potřebného počtu parkovacích stání naráží na
nadřazené systémy ochrany celé lokality - památková
ochrana Městské památkové rezervace Olomouc,
regulační plán centra Olomouce apod., a také na
technické možnosti. Plochy pro vybudování nových
parkovacích stání v blízkosti objektu nejsou k dispozici,
umístit parkovací stání uvnitř nebo pod objektem není
technicky možné. Bytová funkce je na druhou stranu pro
městské centrum Olomouce klíčová k udržení živého,
funkčního a bezpečného srdce města. Pozorovaný odliv
obchodu a služeb z městského centra je se zpožděním
sledován odlivem obyvatel, což vede k typickému
vylidňování centra po konci pracovní doby
administrativních a správních pracovišť a s tím spojené
negativní důsledky znamenající snížení bezpečnosti ve
večerních a nočních hodinách, menší investiční
aktraktivita a s ní spojené menší investice do
památkových objektů, což může nakonec vést k snížení
nebo zániku některých památkově chráněných hodnot.

Jedinou možnou alternativou k zajištění potřebného
počtu parkovacích stání je tak využití stávajících
parkovacích stání v blízkosti objektu a zajištění alespoň
části parkovacích stání formou rezervace / pronájmu. V
docházkové vzdálenosti se nacházejí následující
parkovací plochy - Parkoviště mezi Moravským divadlem
a hotelem Gemo (50m), parkoviště na Palachově náměstí
(270m), parkoviště na Tržnici (650m), parkoviště u
Husova sboru (500m).

Výpočet potřebného počtu parkovacích stání byl proveden
v porovnání k stávajícímu provozu a využití objektu dle
ČSN 736110. Potřebný počet parkovacích stání k
stávajícímu administrativně komerčnímu využití dle
aktuálně platné legislativy je 51 parkovacích stání.

Pro navrhovaný stav je třeba mít k dispozici 90
parkovacích stání. Rozdíl mezi stávajícím a novým
provozem je tak požadavek na 39 parkovacích stání.
Z uvedeného počtu je 7 parkovacích stání řešeno na

Koncepce dopravního řešení

Řešení dopravní obslužnosti domu je dáno možnostmi
území, komunikacemi, zpevněnými plochami a z velké
části zůstává stávající. Positiva i negativa dopravní
obslužnosti jsou dána umístěním v městské památkové
rezervaci na hranici pěší zóny centra města Olomouce.
Lokalita je výborně obsloužena městskou hromadnou
dopravou - tramvajovými i autobusovými linkami.
Docházková vzdálenost k tramvajové zastávce „U
okresního soudu“ je 50m, docházková vzdálenost k
zastávkám autobusových linek MHD „Náměstí hrdinů“ je
cca 200m.

Vstupy do bytové části, kolejí, prodejen potravin, textilu i
kasina jsou stávající a zůstávají v pozicích současných
vstupů z nástupní plochy z velké částí kryté přesahem
druhého podlaží, který vytváří loubí. Pozice vstupů je
orientována do třídy Svobody, odkud je příchod jak od
zastávek MHD, tak potencionálních parkovacích stání pro
automobily. K úpravě je navržen tvar bezbarierové rampy,
který není v současné době dobře řešen a přetíná
nástupní prostor na tři plochy. Díky této úpravě dojde k
sjednocení a zpřehlednění nástupní plochy a zlepšení
pěších vazeb jak pro pěší, tak pro tělesně handicapované.

Nově je řešen vstup do kavárny z ulice Švédské formou
dostavby. Tvar a rozměry dostavby jsou voleny tak, aby
pouze doplnily chybějící roh a neomezily průjezdný profil v
ulici Švédské. Ten je dán odstupovou vzdáleností přesahu
druhého podlaží od protilehlých objektů (5,1m) a nebude
dostavbou zmenšen. Z tohoto důvodu je voleno i
obloukové nároží dostavby.

Cyklistická doprava
V lokalitě není řešena samostatná komunikace pro
cyklisty - cyklostezka. Nově není navrhována. Cyklisté se
pohybují po stávajících místních komunikacích. Před
prodejnou Albert je nově navržen prostor pro parkování
kol. Pro uskladnění kol obyvatel bytové části domu slouží
jednak sklípky a kolárna v suterénu objektu a
samostatná kolárna v 1.podlaží pro studenty ubytované
na kolejích.

Zásobování objektu
Zásobování objektu, především prodejny potravin, je
řešeno stávajícím způsobem nákladními vozidly pomocí
manipulační plochy v ulici Divadelní, která je ve
vlastnictví investora. Napojení na ulici třídy Svobody je

pozemku investora v ulici Divadelní podél fasády prodejny
potravin. Způsob pokrytí zbývajících 32 parkovacích stání
je nutné řešit s Odborem dopravy a územního rozvoje
města Olomouce. V případě požadavku magistrátu na
pokrytí uvedeného počtu parkovacích stání, investor
zajistí jejich rezervaci na parkovacích plochách v blízkosti
budovy formou pronájmu.

Vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Ve všech bytech musí být instalováno zařízení lokální
detekce a signalizace.
Prostory únikových cest všech typů musí být vybaveny
nouzovým osvětlením.
Pro odpojení objektu od dodávky elektrické energie musí
být u vstupu do objektů instalována tlačítka Central Stop
a Total Stop.
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geneze

01 stávající stav
stávající objekt bývalého administrativně správního centra státního podniku
Jednota je v současné době využíván jako administrativní budova s komercí v 1. a
2. podlažím, kde jsou umístěny obchodní jednotky a restaurace; administrativní
funkce domu se odráží i v jeho vnějším vzhledu

02 změna využití
stávající administrativní funkce bude zrušena a nahrazena funkcí bytovou; původní
zavěšené prosklené fasády, které zdůrazňují administrativní funkci domu, budou v
souvislosti se změnou využití stavby odstraněny

04 design
nový fasádní plášť se významně uplatní i ve vnímání celkové atmosféry domu,
neboť změna funkce se projeví také na jeho vnějším vzhledu; dům získá, detail,
měřítko, plochy fasád rozčleněné okenními otvory lépe korespondují s okolní
historickou zástavbou

03 nové využití
spolu se změnou využití budovy bude upraven také její design; k bytové funkci
neodmyslitelně patří plná stěna s okenními otvory; díky detailům těchto otvorů a
jejich systémově náhodnému tvarovému, barevnému i technickému řešení, získá
budova nové měřítko, rozmanitost, strukturu a potřebný detail

studentské koleje

stávající komerční provozy parteru

bytové jednotky

volnočasová zóna
studentských kolejí

kavárna se střešní terasou

balkony bytových jednotek
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ulice Švédská

ulice Šverm
ova

ulice Diva
delní

tř. Svobody

Horní náměstí

legenda značení

  hranice řešeného území

  řešené objekty

situace širších vztahů
m 1:1 000

0 10 7020



23

1887

420

421

422/1

423

425

426

427

429

430/3

431/1

406

407

408

410

412

1201

75/128

1507

1508

371

372

375/1

75/72

75/72

432

375/2

376

377/2

378/2

378/3

75/135

1583

1777

440

441

234

235

116/4

116/4

116/5

116/6

486

373/1
75/145

75/146

433/5

378/4

75/158

116/138

ul
ice

 P
av

el
čá

ko
va

ulice Švédská

ulice Šverm
ova

ulice Diva
delní

tř. Svobody

Horní náměstí

1

2

3

4

legenda značení

hranice řešeného území

plochy v majetku investora

plochy v majetku města Olomouce

zastavěná plocha 1.p

hranice přesahu 2.p

plochy stavby na pozemcích města Olomouce
... celkem 97,8 m2

1  plocha stávajícího suterénu budovy - úprava
bezbariérové rampy a předsazeného
schodiště ... 32,5 m2

2  plocha navrženého bistra ... 65,3 m2

3  vzduchotechnický box (přívod) ... 8,4m2

4  vzduchotechnický box (odvod) ... 12,1m2

situace katastrální
m 1:500

0 5 3510
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ulice Švermova

třída Svobody

ulice Švédská

ulice Divadelní

Horní náměstí

1 2 3 4 5 6 7

I

II

III

IV

V

VI

+28,400

+25,000

8

legenda značení

  hranice řešeného území

  navrhovaný objekt

  okolní zástavba

  vstupy

  vjezd - zásobování / parking

  zásobování

±0,000

+4,500

+0,550

-0,800

+7,750 +4,500

+8,500

541

9

6

7

3

-0,350

2

+4,690

situace celková
m 1:500

legenda poznámek

1 sjednocení výškové úrovně předprostoru vstupů do
 objektu, rozšíření vstupu do prodejny potravin,
 úprava bezbariérové rampy

2 výsuvný bezpečnostní sloupek pro zabránění vjezdu
 nežádoucích vozidel

3 plná kovová opěrná stěna se zabudovaným
 osvětlením, bezpečnostní dělící prvek mezi
 rozdílnými úrovněmi ulice

4 pobytové terasy nad rozšířeným druhým podlažím

5 paraván z kovových lamel - opticky vymezuje a kryje
 zásobovací dvůr

6 přístavba trafostanice a přístřešku pro kontejnerové
 nádoby na odpad

7 privátní balkóny - součást ubytovacích jednotek 2.p

8 doplnění 8.p o stínící prvky střešní terasy

9 bistro - nástupní prostor do částečně proskleného
 výtahu, který spojuje ulici s restaurací v 8.p

1 5 3515
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bilance ploch

I. vstup do prodejny potravin

 celková plocha   ... 684m2

 technické zázemí u zás. rampy ... 70m2

 

II. vstup do herny

 vstupní zádveří   ... 15m2

 

III. vstupní prostory bytového domu

 zádveří, vstupní hala  ... 37m2

 kočárky, zázemí   ... 17m2

 jižní (hlavní) schodiště, výtahy ... 30,0m2

 komunikace, zadní vstup  ... 53,5m2

 

IV. vstupní prostor studentské koleje

 zádveří, vstupní hala  ... 32m2

 kolárna    ... 22m2

V. vstup do prodejní jednotky

 plocha komerční jednotky ... 279m2

VI. bistro - nástupní prostor pro restauraci v 8.p

 plocha bistra   ...68m2

 zázemí    ...33m2

 výtah    ... 4m2

zázemí objektu

 trafostanice, rozvodna  ... 17,5m2

 odpady    ... 21,5m2

parkování

 počet parkovacích stání  ... 7 stání

±0,000

-0,650

±0,000

poštovní schránky kočárky, úklid

ulice Divadelní

9,
6%

-0,395

-0,600

9,
6%

kolárna

+0,150

+0,550

+0,550

+0,150

a

1

b

c

d

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

I

II

III

IV

V

VI

2,1%

±0,000

-0,200

-0,350

provozní zázemí bistra

-0,270

trafostanice
rozvodna

ulice Švédská

výtah do restaurace
v 8.podlaží

odpad

+0,650
+1,650

-0,650

+0,150

půdorys 1.podlaží
m 1:200

0 5 101 2 15
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prádelna

kuchyňka

st
ud

ov
na

boxy + patrová studovna

kuchyňka

+4,200

a

b

c

d

2 3 4 5 6 7 81

P.2.1 P.2.2 P.2.3 P.2.4 P.2.5 P.2.6 P.2.7 P.2.8 P.2.9 P.2.10 P.2.11 P.2.12

P.2.22 P.2.13

B.2.1 B.2.2

relaxační zóna

P.2.21 P.2.20 P.2.17 P.2.16 P.2.15 P.2.14P.2.19 P.2.18

tech. m

P.2.22aP.2.22b

P.2.22c

houpačky

společenská
místnost

P
P

P
P

P
P

P
P

úložné prostory

sklad

fitness

+4,200

+4,200

L L

L L

+4,500

+2,100

+2,100

+4,690

bilance ploch

ubytování pro studenty 

 P.2.1   ... 21,8 m2

 P.2.2   ... 21,8 m2 

 P.2.3   ... 21,8 m2

 P.2.4   ... 21,8 m2

 P.2.5   ... 21,8 m2

 P.2.6   ... 21,8 m2

 P.2.7   ... 21,8 m2

 P.2.8   ... 21,8 m2

 P.2.9   ... 21,8 m2

 P.2.10   ... 21,8 m2

 P.2.11   ... 21,8 m2

 P.2.12   ... 24,8 m2

 P.2.13   ... 30,1 m2

 P.2.14   ... 21,8 m2

 P.2.15   ... 21,8 m2

 P.2.16   ... 21,8 m2

 P.2.17   ... 21,8 m2

 P.2.18   ... 21,8 m2

 P.2.19   ... 21,8 m2

 P.2.20   ... 21,8 m2

 P.2.21   ... 21,8 m2

 P.2.22 a,b,c  ... 58,0 m2

 celkem    ...527,1m2

 20x 2-lůžkových pokojů / 3x 3-lůžkové pokoje/

 2x 1-lůžkový pokoj

 

 společenská místnost ... 90,3 m2

 fitness mítnost  ... 73,8 m2 

 relaxační zóna  ... 496,6 m2

stávající byty

 B.2.1  ... 28,6 m2

 B.2.2  ... 66,8 m2

půdorys 2.podlaží
m 1:200

0 5 101 2 15



33

bilance ploch

bytové jednotky

 B3.1 - 2+kk  ... 39,3 m2

 B3.2 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B3.3 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B3.4 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B3.5 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B3.6 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B3.7 - 2+kk  ... 35,7 m2

 B3.8 - 2+kk  ... 37,1 m2

 B3.9 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B3.10 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B3.11 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B3.12 - 2+kk  ... 34,3 m2

 B3.13 - 1+kk  ... 25,1 m2

 B3.14 - 1+kk  ... 30,1 m2

 celkem     ... 492,2m2

 12x byt 2+kk / 2x byt 1+kk

 u bytů 2+kk terasa* ... 16,0 m2

 

společné prostory a vertikální komunikace

 výtahy    ... 6,6m2

 jižní (hlavní) schodiště  ... 23,4m2

 chodba    ... 104,3m2

 úklid, technické zázemí ... 4,4m2

 severní schodiště ... 17,9m2

kavárna/restaurace

 prosklený výtah  ... 3,7m2

           * zpevněná plocha terasy oddělená zábradlím

od plochy zelené střechy

půdorys 3.podlaží
m 1:200
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+8,500

a

1

b

c

d
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+8,500

B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6 B.3.7

B.3.12 B.3.11 B.3.10 B.3.9 B.3.8B.3.13

B.3.14

+6,300

+6,300

+4,500

+7,800
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b

c

d

2 3 4 5 6 7 8

bilance ploch

bytové jednotky

 B4.1 - 2+kk  ... 39,3 m2

 B4.2 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B4.3 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B4.4 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B4.5 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B4.6 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B4.7 - 2+kk  ... 35,7 m2

 B4.8 - 2+kk  ... 37,1 m2

 B4.9 - 2+kk  ... 37,6 m2 

 B4.10 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B4.11 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B4.12 - 2+kk  ... 34,3 m2

 B4.13 - 1+kk  ... 25,1 m2

 B4.14 - 1+kk  ... 30,1 m2

 celkem     ... 492,2m2

 12x byt 2+kk / 2x byt 1+kk 

 plocha 1 balkonu ... 2,6 m2

 

společné prostory a vertikální komunikace

 výtahy    ... 6,6m2

 jižní (hlavní) schodiště ... 23,4m2

 chodba    ... 104,3m2

 úklid, technické zázemí ... 4,4m2

 severní schodiště ... 17,9m2

kavárna/restaurace

 prosklený výtah  ... 3,7m2
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a

1

b

c

d

2 3 4 5 6 7 8

bilance ploch

bytové jednotky

 B5.1 - 2+kk  ... 46,8 m2

 B5.2 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B5.3 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B5.4 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B5.5 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B5.6 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B5.7 - 2+kk  ... 35,7 m2

 B5.8 - 2+kk  ... 37,1 m2

 B5.9 - 2+kk  ... 37,6 m2 

 B5.10 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B5.11 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B5.12 - 2+kk  ... 34,3 m2

 B5.13 - 2+kk  ... 50,40 m2

 celkem     ... 494,9m2

 13x byt 2+kk

 plocha 1 balkonu ... 2,6 m2 

společné prostory a vertikální komunikace

 výtahy    ... 6,6m2

 jižní (hlavní) schodiště  ... 23,4m2

 chodba    ... 104,3m2

 úklid, technické zázemí ... 4,4m2

 severní schodiště ... 17,9m2

kavárna/restaurace

 prosklený výtah  ... 3,7m2
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a
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d

2 3 4 5 6 7 8

bilance ploch

bytové jednotky

 B6.1 - 2+kk  ... 39,3 m2

 B6.2 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B6.3 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B6.4 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B6.5 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B6.6 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B6.7 - 2+kk  ... 35,7 m2

 B6.8 - 2+kk  ... 37,1 m2

 B6.9 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B6.10 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B6.11 - 2+kk  ... 35,9 m2

 B6.12 - 2+kk  ... 34,3 m2

 B6.13 - 1+kk  ... 25,1 m2

 B6.14 - 1+kk  ... 30,1 m2

 celkem     ... 492,2m2

 12x byt 2+kk / 2x byt 1+kk 

 plocha 1 balkonu ... 2,6 m2

společné prostory a vertikální komunikace

 výtahy    ... 6,6m2

 jižní (hlavní) schodiště  ... 23,4m2

 chodba    ... 104,3m2

 úklid, technické zázemí ... 4,4m2

 severní schodiště ... 17,9m2

kavárna/restaurace

 prosklený výtah  ... 3,7m2
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a
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2 3 4 5 6 7 8

bilance ploch

bytové jednotky

 B7.1 - 2+kk  ... 47,3 m2

 B7.2 - 3+kk  ... 55,7 m2

 B7.3 - 3+kk  ... 55,0 m2

 B7.4 - 3+kk  ... 55,0 m2

 B7.5 - 3+kk  ... 55,5 m2

 B7.6 - 2+kk  ... 37,6 m2

 B7.7 - 3+kk  ... 55,7 m2

 B7.8 - 3+kk  ... 55,7 m2

 B7.9 - 2+kk  ... 34,8 m2

 B7.10 - 2+kk  ... 50,9 m2

 celkem     ... 503,2m2

 6x byt 3+kk / 4x byt 2+kk

 plocha 1 balkonu ... 2,6 m2

společné prostory a vertikální komunikace

 výtahy    ... 6,6m2

 jižní (hlavní) schodiště   ... 23,4m2

 chodba    ... 104,3m2

 úklid, technické zázemí ... 4,4m2

 zadní únikové schodiště ... 17,9m2

kavárna/restaurace

 prosklený výtah  ... 3,7m2
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a
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2 3 4 5 6 7 8

bilance ploch

restaurace/kavárna

 plocha pro hosty  ... 120,0 m2

 bar   ... 12,75 m2

 salonek   ... 50,0 m2

 zázemí/kuchyně  ... 46,0 m2

 hygienické zázemí ... 30,0 m2

 komunikace (vč. výtahu)  ... 94,5 m2

 celkem   ... 353,5m2

terasa

 východní terasa  ... 130,0 m2

 západní terasa  ... 71,5 m2

 celkem   ... 201,5 m2

společné prostory domu

 jižní únikové schodiště ... 26,2 m2

 výtahové šachty  ... 6,5 m2

+25,000
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bar
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salonek
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bilance ploch

zázemí bytových jednotek

 26 sklepních boxů  cca 2x3,5m ... 262,0 m2

 5  sklepních boxů  cca 2x3,5m ... 44,5 m2

 kolárna ... 27,6 m2

 technika ... 12,5 m2

 vertikální komunikace ... 18,5 m2

 celkem ... 365,1m2

herna

 herna včetně zázemí  ... 531,2m2

 

technika

 technické prostory celkem ... 271,5m2
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11
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+1,220

-0,170

10
00

+2,220

+1,590

-0,710

+0,290

+2,590

128 13

ulice Švédská

ulice Divadelní

5 6 1 3 427

situace  m 1:600 pohled od vjezdu m 1:40 řez m 1:40

podhled ze strany chodníku (od divadla) m 1:170

podhled ze strany zásobování (od Jednoty) m 1:170

+1,590

+0,190

-0,810

+0,290

+2,590

řešená opěrná stěna se zábradlím

vjezd pro zásobování domu

řešená plocha

ulice Divadelní

Koncepce řešení

Předmětem řešení v ulici Divadelní je celková kultivace

zpevněných ploch a vybudování nové opěrné stěny se

zábradlím a chodníkem.

Je navržena nová opěrná stěna se zábradlím s

integrovanými venkovními svítidly. Zábradlí je z obou

stran opláštěno ocelovým plechem. Celková délka

zábradlí je přibližně 67 metrů. Do zábradlí jsou

zabudována svítidla, která z obou stran osvětlují

zpevněnou plochu jak chodníku, tak plochu

zásobovacího vjezdu. V místě styku plechů jsou subtilní

svislé otvory - šterbiny, odkud svítidlo nasvětluje

pochozí plochy. Z méně exponované strany vjezdu jsou

v zábradlí navrženy výjmutelné díly pro přístup k

svítidlům. Rozestup svítidel po celé délce chodníku je

cca 2,5 metru.

Materiálové řešení chodníku navazuje na část ulice

Divadelní, která je ze strany od náměstí tvořena z

žulové řezané dlažby. V novém chodníku je navrženy i

stejný formát dlažby 300x600mm. Chodník je odvodněn

pomocí příčných štěrbinových žlabů.

legenda poznámek

1 zábradlí opláštěné ocelovými plechy

2 povrch chodníku z žulové řezané dlažby 300x600 mm

3 paravan z oc. profilů oddělující prostor zásobování

4 zrušení schodišťových stupňů - bezpečnost chodníku

5 výsuvný sloupek regulující vjezd

6 příčný štěrbinový žlab se skrytým rámem

7 plocha zásobování je navržena z žul. kostek 100x100mm

8 vnější opláštění z ocelového plechu tl. 10mm

9 ocelový sloupek, nosná konstrukce zábradlí

10 železobetonová opěrná zeď

11 skryté venkovní svítidlo, rozteč 1000mm ze strany

  chodníku, 2000mm ze strany zásobování

12 štěrbina pro prostup světla 40 x 600mm

13 demontovatelný díl pro obsluhu svítidel
0 1 5 10

0 1 20,5
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