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2. Zadanie
 Hlavnou úlohou diplomového projektu je riešenie novostavby bloku na mieste demolovanej 
pôvodnej historickej zástavby v Křížovej ulici v Děčíně. Súčasťou úlohy je revitalizácia slabo defi-
novaného priestoru Křížovej ulice spolu s významnou komunikačnou väzbou na zámok a zámocký 
park.  Návrh má korešpondovať s jedinečným historickým prostredím a citlivo ho doplniť o funkcie 
bývania, občianskej vybavenosti a kultúry, so zreteľom na pamiatkové hodnoty územia.
Koncepcia návrhu bude vychádzať z dostupných historických prameňov, ikonografie a analýz pros-
tredia, spracovaných v diplomnom seminári, viď. časť F. Výňatok z diplomného semináru. 

3. Analýza prostredia
 Mesto Děčín sa rozprestiera v širokej kotline na oboch brehoch rieky Labe. Mesto vzniklo v 
miestach starého labského brodu, ktorým viedla obchodná cesta, a dodnes si zachovalo pozíciu 
významného dopravného uzlu. Prvá písomná zmienka o Děčíně pochádza z roku 993,  pričom 
archeologické nálezy dokazujú, že osídlenie bolo na území súvislé prakticky od laténskej doby. 
Hradisko na skale, pôvodne založené ako správne centrum určené k stráženiu labskej cesty, prešlo 
od 13. storočia mnohými úpravami až do súčasnej podoby zámku. V 17. storočí k zámku pribudla 
unikátna stavba Dlouhé jízdy, priamej komunikácie tesanej do skaly, ktorá spája zámok s centrom 
mesta. V približne rovnakom čase bol zámok doplnený o Ružovú záhradu, ktorá je vymedzená 
salou terrenou a kamenným glorietom.
 Kompozičným vyvrcholením Křížovej ulice sa stal v 17. storočí barokový kostol Povýšenia 
sv. Kříže, ktorý bol postavený rodinou Thunových ako zámocký kostol na mieste asanovaných 
meštianskych domov. Spojenie zámku s kostolom bolo riešené krytou chodbou ústiacou v gloriete 
v Ružovej záhrade. 
 Křížová ulica, pôvodne tzv. „Zadní“, bola v 17. storočí spojnicou medzi zámockým okrskom 
a mestom. Po druhej svetovej vojne, v rokoch 1955-1964 bola strhnutá južná fronta domov, čo 
otvorilo pohľad na arkády a krytú chodbu medzi zámkom a kostolom Povýšenia sv. Kríža. (viď. časť 
5.3 Schéma významných objektov v okolí)
 Křížová ulica je v súčasnosti slabo definovaná, priestor v mieste bývalej zástavby je zar-
astený náletovou neudržiavanou zeleňou a priestor samotnej ulice je rozdrobený a kompozične 
neurčitý. Zanedbaná a nevýrazná je aj komunikácia vedúca do zámockého parku, ktorá je spolu s 
centrálnou polohou ulice v nadväznosti na hlavné turistické atrakcie pre územie veľkým potenciá-
lom.

4.1 Celková koncepcia
4.1.1 Urbanistické a hmotové riešenie
 Riešenie dostavby bloku v Křížovej ulici zachováva proporcie pôvodného delenia objektov a  
prislúchajúcich pozemkov. Uličná čiara zachováva pôvodnú pôdorysnú stopu asanovaných objek-
tov (viď. časť 5.4 Koncept parcelácie). Súvislý rad budov je prerušený, aby umožnil lepší prístup ku 
komunikácii smerujúcej do zámockého parku a tiež napája ulicu na exteriérový výstavný priestor 
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Byty
Byt 1 (3-izbový) - 100 m² 
Byt 2 (garsónka) – 36,1 m²  
Byt 3 (2-izbový) - 69 m²  
Byt 4 (3-izbový) - 108,4 m²  
Byt 5 (4-izbový, bezbariérový) - 114,5 m² 
Byt 6 (3-izbový, mezonet) - 108,2 m²
Byt 7 (3-izbový, mezonet) - 81,9 m²
Byt 8 (3-izbový) - 89,4 m²  
Byt 9 (2-izbový, mezonet) - 74 m²
Byt 10 (2-izbový, mezonet) - 94,5 m² 
Byt 11 (3-izbový) - 92,4 m²
Byt 12 (5-izbový, mezonet) - 169,3 m²

4.1.3 Architektonické riešenie
 Nová zástavba výškovo nekonkuruje okolitým stávajúcim objektom, riešené objekty sú troj- 
až štvor-podlažné.  Kvôli citlivému doplneniu do prostredia je zástavba zakončená šikmými stre-
chami. Strechy a fasády sú doplnené o dva typy vikierov a gradujú smerom k dominante ulice,  
kostolu Povýšenia sv. Kříže. Objekt galérie vo východnej časti ulice je v parteri čo najviac otvorený 
do exteriéru, kde ponúka cenné priehľady na kostol a touto transparentnosťou naznačuje svoju 
verejnú a kultúrnu funkciu. 

4.1.4 Kapacity
Zastavaná plocha: 119,1 m²  
Kapacita reštaurácie: 32 osôb (terasa + 28 osôb)
Kapacita kaviarne: 18 osôb (terasa + 20 osôb)

4.1.5 Dopravné riešenie
 Komunikácia Křížovej ulice je riešená ako pešia, so zjazdným pruhom pre príležitostný prí-
jazd vozidiel (napr. zásobovanie), ktorý je odlíšený v dlažbe. 
 Parkovanie v podzemných podlažiach bolo pre polohu riešeného územia v historickej 
zástavbe vyhodnotené ako nevhodné, návrh preto kalkuluje s realizáciou podzemnej garáže v 
priestore mladšie datovaných bytových domov v priľahlej lokalite. V západnej časti Křížovej ulice 
je navrhovaný priestor pre krátkodobé parkovanie v podobe piatich parkovacích miest. 

4.2 Konštrukčné riešenie
 Objekty sú zakladané na pásoch a pätkách z prostého betónu, v nezámrznej hĺbke 1000 
mm pod terénom. Nosné konštrukcie sú navrhované z monolitického betónu, o hrúbke 200 mm. 
Obvodová stena sa skladá z nosného železobetónu, 200 mm tepelnej izolácie a na exteriérovej 

galérie. Návrh obnovuje delenie pozemkov a na južnej strane vytvára v stúpajúcom teréne terasy, 
ktoré slúžia ako súkromné záhrady.
 Hmotové riešenie sa výškovo, ale aj proporčne približuje k pôvodnej zástavbe. Súbor ob-
jektov nemá za úlohu tvoriť konkurenciu okolitým budovám. Je komponovaný tak, aby zachoval 
väčšinu cenných kompozičných súvislostí a priehľadov. 
 Vo východnej časti ulice objekt galérie uzatvára predpriestor chrámu a definuje v súčasnosti 
neurčitý priestor do malého námestia. Z juhu objekt galérie spolu s historickou arkádou uzatvára 
intímnejší priestor, ktorý slúži na oddych a exteriérové vystavenie umeleckých diel (napr. sochár-
skych).
Úprava priestoru ulice spočíva v obnove dlažby a zapojení kultivovanej zelene.

4.1.2 Prevádzkové riešenie, stavebný program
 Objekt v najvýchodnejšej pozícii riešeného územia slúži ako galéria s kaviarňou v parteri. 
V parteri ďalšieho z objektov sa nachádza reštaurácia, ktorá je koncipovaná pre varenie z poloto-
varov, preto nevyžaduje plnohodnotné zázemie. Zásobovanie prebieha z južnej strany terás. 
 Ďalšou funkciou v parteri sú obchodné prevádzky. Všetky sú vybavené prevádzkovým 
zázemím, pričom návrh ponúka ich možné konkrétnejšie využitie. 
 Vo vyšších podlažiach sa nachádzajú byty, sú prístupné z komunikačného jadra, aj/alebo z  
terénu stúpajúcich terás. Byty sú riešené v rôznych veľkostiach, ako jednopodlažné aj ako mezone-
ty. Jeden z bytov je riešený v bezbariérovej úprave pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 

Galéria
Foyer - 108 m² 
Výstavný priestor - 495,9 m² 
Zázemia + sklady - 108,11 m²  
Kaviareň s detskou dielňou - 145 m² 
Terasa - 62 m²

Obchody
napr. optika - 46,2 m²  
napr. kvetinárstvo - 64,1 m² 
napr. papiernictvo - 120,2 m² 
napr. obuv - 75,3 m²  
napr. trafika - 31,8 m²

Reštaurácia 
Zázemie zamestnancov + kuchyňa - 97,1 m²
Odbytový priestor + zázemie pre zákazníkov - 100,2 m²
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strane je navrhovaný kamenný obklad upevnený na rošte, s prevetrávanou medzerou. Deliace 
nenosné steny majú hrúbku 150 mm, v prípade medzibytových konštrukcií je pridaná akustická 
izolácia o hrúbke 50 mm. Objekty sú zakončené šikmými strechami, zastrešené sú monolitickou 
železobetónovou doskou v sklone, pričom nosná funkcia strechy je zabezpečená železobetónovou 
väznicou pod hrebeňom strechy. V prípade objektu galérie vo východnej časti situácie je zastrešenie 
riešené formou železobetónového rámu. Povrchovou úpravou striech sú vo všetkých objektoch bo-
brovky. 

4.3 Technické riešenie
4.3.1 Infraštruktúra a technické vybavenie objektov
 Všetky objekty návrhu budú napojené na stávajúce plynové, vodovodné a elektrické 
inžinierske rozvody v ulici Křížová. Celý súbor budov bude centrálne zásobovaný teplom a TÚV z 
kotolne umiestnenej v prízemí jedného z objektov. V kotolni bude umiestnený plynový kotol, spaliny 
budú odvádzané nad úroveň strechy komínom. 
 Kanalizačné potrubia sú medzi podlažiami v objektoch vedené v jadrách ústiacich do 
zberných potrubí pod objektom. Následne sú odvedené do verejnej kanalizačnej siete v ulici 
Křížová. Dažďová voda zo striech bude odvádzaná zaatikovým žľabom, rozvod bude vedený v 
prevetrávanej medzere fasádneho obkladu a následne bude odvedený do verejnej kanalizačnej 
siete, viď. časť 5.1 Architektonický detail.
 Vetranie kuchyne v reštaurácii bude realizované  prirodzene a vetracím a klimatizačným 
stropom (www.atrea.cz). Vetranie v galérii bude nútené, strojovňa vzduchotechniky je umiestnená 
v 3.NP. Vykurovanie galérie je riešené prostredníctvom vzduchotechniky, teplo je dodávané z cen-
trálnej kotolne celého komplexu. 

4.3.2 Požiarna ochrana
 Súbor objektov je rozdelený do jednotlivých požiarnych úsekov. Samostatné požiarne úseky 
sú tvorené jednotlivými bytmi, obchodnými prevádzkami, kotolňou, reštauráciou, kaviarňou a jed-
notlivými podlažiami výstavných priestorov v galérii (viď. časť 5.2 Schéma požiarnej ochrany). 
Bezpečný únik v prípade požiaru zabezpečujú tri chránené únikové cesty typu A. Výťahové šachty 
sú súčasťou chránených únikových ciest. 
 Objekt galérie bude vybavený prirodzene odvetranou chránenou únikovou cestou typu A. V 
objekte bude inštalovaná elektrická požiarna signalizácia (EPS), samočinné stabilné hasiace zaria-
denie (SHZ) a samočinné odvetracie zariadenie (SOZ). V prípade požiaru budú vysunuté požiarne 
deliace konštrukcie s požiarnymi uzávermi otvorov vybavené samozatváračom (EI-C).

5. Prílohy k sprievodnej správe
5.1 Architektonický detail
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5.2 Schéma požiarnej ochrany
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E. Výkresová dokumentácia5.3 Schéma významných objektov v okolí 

5.4 Koncept parcelácie

◄ hmotové riešenie

◄ pôdorysná stopa

◄ císařský otisk (1843)

OBSAH
● Celková vizualizácia
● Širšie vzťahy 1:2500
● Situácia 1:1300
● Situácia 1:800
● Pôdorys 1.NP 1:300
● Pôdorys 2.NP 1:300 
● Pôdorys 3.NP 1:300
● Pôdorys 4.NP 1:300
● Funkčné schémy 1:600
● Rezy, pohľad 1:350, vizualizácia
● Rezy 1:350, vizualizácia
● Rez 1:350, vizualizácie
● Pohľady
● Vizualizácia
● Vizualizácie

9



10



11



12



13



PÔDORYS 1.NP 1:300

Galéria
1.01 foyer
1.02 hygiena muži
1.03 hygiena bezbariérová
1.04 hygiena ženy
1.05 sklad kaviareň
1.06 hygienické zázemie zamestnancov
1.07 kaviareň
1.08 detská dielňa

Reštaurácia
1.09 odbytový priestor
1.10 vstupné priestory

Obchod – napr. optika
1.42 predajná plocha
1.43 dielňa
1.44 hygienické zázemie 
+ šatňa zamestnancov 
+ upratovacia komora

Z1 Terasa pre zákazníkov reštaurácie
Z2 Úžitková záhrada pre reštauráciu
Z3 Súkromná záhrada pre byty

Obchod -  napr. papiernictvo 
1.36 predajná plocha
1.37 sklad tovaru
1.38 hygienické zázemie 
+ šatňa zamestnancov 
+ upratovacia komora

Obchod – napr. kvetinárstvo 
1.39 predajná plocha
1.40 chladený sklad kvetov
1.41 hygienické zázemie 
+ šatňa zamestnancov 
+ upratovacia komora

1.11 šatňa
1.12 hygiena bezbariérová ženy
1.13 hygiena bezbariérová muži
1.14 hygiena ženy
1.15 hygiena muži
1.16 upratovacia komora
1.17 umyváreň bieleho riadu
1.18 office
1.19 kuchyňa
1.20 umyváreň čierneho riadu
1.21 sklad polotovarov
1.22 hygienické zázemie + šatne 
        zamestnancov + upratovacia komora

1.23 chodba
1.24 denná miestnosť
1.25 sklad odpadov
1.26 sklad obalov

Bytový dom - spoločné priestory
1.27 vertikálna komunikácia  

Obchod – napr. trafika
1.28 predajná plocha
1.29 hygienické zázemie zamestnancov 
+ upratovacia komora

Obchod – napr. predajňa obuvi
1.30 predajná plocha
1.31 sklad tovaru
1.32 hygienické zázemie 
+ šatňa zamestnancov 
+ upratovacia komora

Bytový dom - spoločné 
priestory
1.33 vertikálna komunikácia 
1.34 predsieň
1.35 kotolňa
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PÔDORYS 2.NP 1:300
Galéria
2.01 výstavný priestor
2.02 hygiena ženy
2.03 hygiena bezbariérová
2.04 hygiena muži + upratovacia komora
2.05 príručný sklad

Byt 1  (3-izbový) 
2.06 zádverie
2.07 hygiena
2.08 obývacia izba s kuchyňou a jedálňou
2.09 spálňa
2.10 kúpeľňa
      

2.11 spálňa 

Bytový dom - spoločné priestory
2.12 vertikálna komunikácia 

Byt 2 (garsónka)
2.13 zádverie s hygienou
2.14 kúpeľňa
2.15 spálňa + kuchyňa

Byt 3 (2-izbový)
2.16 zádverie
2.17 šatník

2.18 obývacia izba s jedálňou
2.19 kuchyňa
2.20 predsieň
2.21 kúpeľňa
2.22 spálňa

Bytový dom - spoločné priestory
2.23 vertikálna komunikácia 

Byt 4 (3-izbový)
2.24 zádverie
2.25 kúpeľňa
2.26 spálňa

2.27 obývacia izba
2.28 kuchyňa a jedálňou
2.29 pracovňa
2.30 kúpeľňa
2.31 spálňa

Byt  5 (4-izbový, bezbariérový) 
2.32 zádverie
2.33 hygiena
2.34 pracovňa
2.35 obývacia izba s kuchyňou
2.36 kúpeľňa
2.37 spálňa

2.38 spálňa
2.39 šatník
2.40 šatník

Bytový dom - spoločné priestory
2.41 vstupný priestor do bytov

Byt 6 (3-izbový, mezonet)
2.42 zádverie s hygienou
2.43 obývacia izba
2.44 kuchyňa s jedálňou

Byt 7 (3-izbový, mezonet)
2.45 Vstupné priestory 
+ hygiena
2.46 Obývačka + kuchyňa

Z4 Súkromná záhrada pre 
byty
Z5 Súkromná záhrada pre 
byty
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PÔDORYS 3.NP 1:300
Galéria 
3.01 výstavný priestor
3.02 chodba +  upratovacia komora
3.03 príručný sklad
3.04 strojovňa vzt
3.05 terasa

Byt 8 (3-izbový)
3.06 zádverie
3.07 hygiena
3.08 obývacia izba s kuchyňou a jedálňou
3.09 kúpeľňa
3.10 spálňa

3.11 spálňa

Bytový dom - spoločné priestory
3.12 vertikálna komunikácia 

Byt 9 (2-izbový, mezonet)
3.13 zádverie
3.14 kúpeľňa
3.15 obývacia izba s kuchyňou

Byt 10 (2-izbový, mezonet)
3.16 zádverie
3.17 kúpeľňa

3.18 obývacia izba s kuchyňou a jedálňou

Byt 11 (3-izbový)
3.19 zádverie s hygienou
3.20 obývacia izba s kuchyňou a jedálňou
3.21 spálňa
3.22 kúpeľňa
3.23 pracovňa
3.24 spálňa
3.25 šatník

Bytový dom - spoločné priestory
3.26 vertikálna komunikácia

Byt 12 (5-izbový, mezonet)
3.27 zádverie
3.28 kuchyňa
3.29 obývacia izba s jedálňou
3.30 spálňa
3.31 kúpeľňa
3.32 pracovňa

Byt 6 (3-izbový, mezonet)
3.33 spálňa
3.34 šatník
3.35 spálňa
3.36 kúpeľňa

3.37 šatník

Byt 7 (3-izbový, mezonet)
3.38 spálňa
3.39 kúpeľňa
3.40 spálňa
3.41 šatník
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PÔDORYS 4.NP 1:300

Galéria 
4.01 kancelária s kuchynkou a hygienou

Byt 9 (2-izbový, mezonet)
4.02 spálňa
4.03 šatník
4.04 kúpeľňa

Byt 10 (2-izbový, mezonet)
4.05 spálňa
4.06 kúpeľňa

Byt 12 (5-izbový, mezonet) 
4.07 spálňa
4.08 kúpeľňa
4.09 hygiena
4.10 spálňa
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PÔDORYS 3.NP PÔDORYS 4.NP

PÔDORYS 2.NP

FUNKČNÉ SCHÉMY 1:600

PÔDORYS 1.NP
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