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Abstrakt

Předmětem diplomové práce je návrh urbanistického a achitektonického řešení prostoru
Zámostí ve Slezské Ostravě a jeho obnovení jako městské strukuty charakteristické pro
původní obraz města. Návrh vytváří městotvornou strukturu navaující na historickou část
města Ostrava a rozvíjí její jádro směrem k Slezské Ostravě. Na území je navržen
obchodní parter a veřejné prostranství které ústí u objektu Slezskoostravské radnice.
Součástí projektu je také řešení doprávní situace. Propojením původích ulic s nově
vzniklou ulicí Bohumínskou za pomoci kolektorové komunikace je docíleno adekvátního
napojení prostoru Zámostí.

Klíčová slova:

Zámostí, Slezská Ostrava, kolektorová ulice

Abstrakt

The subject of this thesis is the design of urban and architectural solution of Zámostí in
Silesian Ostrava and its restoration as urban structure characteristic of the original image
of the city. The proposal creates a city-forming structure conecting the historical center of
Ostrava and develops its core towards the Silesian Ostrava. On the territory of the
proposed business parter and public spaces that flow of object Slezská Ostrava townhall.
The project also includes dealing with traffic situations. Connecting the origin of the street
with the newly established Bohumínská street with the help of collector communication is
achieved adequate connection of the Zámostí area.

Keywords:

Zámostí, Silesian Ostrava, collector street
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Průvodní koncepční text

Charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází na území Slezské Ostravy v  těsné blízkosti mostu

Miloše Sýkory a je ohraničeno ulicemi Bohumínskou, Keltičkovou a Zámostní.

Celá plocha má tvar trojúhelníku o celkové ploše 6588 m2 a skládá se z parcel

č. 18, 22, 29/1, 29/2, 29/4, které se nacházejí v  katastrálním území Slezská

Ostrava.

Všechny pozemky se nacházejí na svažitém jihozápadním svahu přikloněném

k  mostu Miloše Sýkory. V  nejvyšším místě se nachází kaple sv. Barbory a v

dolní části památník Československé tankové brigády v  SSSR.

Celé území je dobře dopravně dostupné, avšak místní komunikace byly

narušeny při budování ulice Bohumínské. Územní plán města Ostrava určuje

toto území jako jádrové území a záměr zpracovaný touto studií je tedy plně v

souladu s  platnou územně plánovací dokumentací.

Urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení má dvě části, jedna reflektuje nastalou místní dopravní

situaci, druhá pak architektonické řešení navrženého objektu a jeho

komunikaci s  okolními stavbami.

Celé území se nachází na konci původní cesty, která spojovala Opavu a

Ostravu a dále pokračovala do Polska. V  dnešní době, kdy již řekou Ostravicí

neprochází státní hranice a většina městského ruchu se přesunula do

Moravské Ostravy, je území Zámostí nevyužívané a nikterak se nezapojuje do

městské struktury. Předmětem návrhu je vytvoření nástupního prostoru do

Slezské Ostravy a dále do jejího nově rozvíjejícího se centra v  místě bývalého

dolu Petra Bezruče.

Vzhledem k  tomu, že při budování ulice Bohumínské došlo k  zaslepení tří

místních komunikací a tedy k  velmi výraznému oslabení dopravní dostupnosti

území, je předmětem návrhu kolektorová komunikace, která napomáhá

opětovnému napojení ulic, především ulice Zámostní, na ulici Bohumínskou.

Tímto krokem bylo umožněno přímo dopravně obsloužit nejen navržený

objekt, ale také sousední objekty a podpořit tak i jejich fungování.
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Území je po architektonické stránce rozčleněno do několika výškových stupňů.

Nejnižším je veřejné prostranství se zelení a obchodním parterem, které

navazuje na pěší komunikace vedoucí od mostu Miloše Sýkory a kolektorovou

ulici u ulice Bohumínské. Na tuto plochu navazují dvě schodiště, která

propojují další úroveň veřejného prostoru v  úrovni Slezskoostravské radnice.

Zde je vytvořen chybějící předprostor radnice a pokračuje zde druhá úroveň

obchodního parteru navrženého objektu. Dále pak směrem na Slezskou

Ostravu je situován objekt bytového domu s  polosoukromou zahradou

sloužící primárně obyvatelům domu. V  horním cípu pozemku se pak nachází

kaple sv. Barbory.

Samotný bytový dům má čtyři patra a je rozdělen na čtyři části se

samostatnými vstupy. V  prvním patře jsou byty propojeny s  polosoukromou

zahradou venkovními vyvýšenými terasami. Byty v  dalších dvou patrech jsou

pak vždy opatřeny balkonem nebo lodžií. V  posledním podlaží se nacházejí

byty větších podlahových ploch a celé patro je ustoupeno, čímž byly vytvořeny

terasy sloužící přilehlým bytům. V suterénu jsou všechny části propojeny

patrem podzemních garáží, sklepů a technických místností.

Dopravní řešení

Dopravní obslužnost objektu byla zajištěna vybudováním kolektorové

komunikace a propojením původních ulic. Veřejná část objektu je napojena v

místě oddělení kolektorové komunikace od ulice Bohumínské a nachází se

zde vjezd do veřejných podzemních garáží a také do zásobovacího dvora

obchodního parteru. V  blízkosti veřejného prostranství se nachází několik

povrchových parkovacích míst. Soukromá podzemní garáž je napojena na ulici

Zámostní, kde se nachází také technický vstup pro vývoz odpadů a venkovní

parkovací stání pro obyvatele domu.

Orientační údaje stavby

Celková zastavěná plocha: 4528 m2

Počet bytových jednotek: 53

Počet parkovacích stání veřejné podzemní garáže: 108

Počet parkovacích stání veřejné parkoviště: 18

Počet parkovacích stání soukromých: 50
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Technická zpráva

Venkovní plochy

První úroveň veřejného prostranství je z  větší části umístěna na střeše

podzemní garáže, která je opatřena hydroizolační a retenční vrstvou a také

vrstvou zeminy umožňující extenzivní druhy porostu. Ostrůvky zeleně jsou

zatravněny a jsou zde vysazeny stromy, které jsou vhodné pro růst v  tenčí

vrstvě zeminy a nedosahují velkého vzrůstu. Navržena je výsadba Prunus

sargenti ´Accolade´ jedná se o druh slivoně, která kvete plnými narůžovělými

květy, není náročná na vláhu a varieta Accolade nevytváří plody, čímž je

zamezeno nežádoucí znečištění pozemních komunikací. Plochy mimo zeleň

jsou vydlážděny betonovou dlažbou a ostré rohy ostrůvků zeleně jsou

vydlážděny žulovými kostkami, tak aby nedocházelo k sešlapávání trávníku v

těchto koutech.

V  další výškové úrovni u Slezskoostravské radnice je prostranství situováno

na střeše prvního podzemního podlaží a celé vydlážděno betonovou dlažbou.

Je tak vytvořen chybějící předprostor radnice. Komunikace pro motorová

vozidla je pak vydlážděna žulovými kostkami o větším formátu.

Vnitřní dvůr domu je situován na střeše soukromé podzemní garáže, která je,

podobně jako garáž veřejná, opatřena souvrstvími zelené střechy. Je zde

vytvořena zahrada s  terasami bytů v  druhém nadzemním podlaží, dětské

hřiště a zeleň. Celý prostor je oplocen, čímž je docíleno zvýšené kontroly.

Technické řešení

Konstrukce celého objektu je řešena použitím kombinace skeletového a

stěnového monolitického železobetonového systému. V  podzemních patrech

je použito sloupů s  hřibovými hlavicemi, pro přenesení zvýšených zatížení

provozních střech, o modulovém rozponu 8 x 8 metrů a dimenzi sloupu 400 x

400 mm. Obvodové zdivo je pak z  betonových monolitických stěn. Patra

bytového domu, jsou provedena jako železobetonová stěnová konstrukce a

tvoří tak tuhý celek, který lépe přenáší zatížení do nižších částí objektu. V

nejvyšších patrech pak jsou stěny vyplněny zdivem typu therm.

Výšková úroveň ±0,000 = +220,000 m.n.m. = +220,000 m.n.m.
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Základové konstrukce

Základová konstrukce je řešena jako tuhá železobetonová deska s

výztužnými žebry. Tento typ konstrukce byl zvolen vzhledem k  poddolování

území. Důlní činnost v  oblasti již neprobíhá, je však nutné předpokládat

dodatečné dotvarování terénu a velké rozdíly v  sedání zeminy. Celá spodní

stavba je izolována proti tlakové vodě a také proti průniku plynů, především

metanu a radonu.

Svislé konstrukce

Podzemní podlaží využívají skeletový systém se sloupy s  hřibovými hlavicemi.

Sloupy mají dimenzi 400 x 400 mm a půdorysný průmět hlavic je pak 1800 x

1800 mm s  tloušťkou 200 mm. Nadzemní část objektu využívá systému

stěnového z  železobetonových monolitických stěn čímž je docíleno vysoké

tuhosti a bezproblémového roznesení zatížení celého bytového domu.

Obvodové stěny mají tloušťku 250 mm, vnitřní ztužující stěny a stěny

schodišťového jádra tloušťku 300 mm. Ve vyšších patrech je pak opět použit

systém skeletový vzhledem ke snižujícímu se zatížení a stěny jsou vyplněny

výplňovým zdivem typu therm.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými vylehčenými

monolitickými deskami tloušťky 300 mm. Pro vylehčení je navržen systém

Cobiax, díky tomuto systému dochází k  výraznému snížení tloušťky desky a

také zatížení působícímu na svislé konstrukce, jelikož není zapotřebí použít

takového množství betonu jako u nevylehčených konstrukcí. Balkony a lodžie

jsou řešeny za pomocí ISO nosníků, čímž je dosaženo velmi efektivního

napojení konstrukce bez výrazného narušení tepelně izolační vrstvy.
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Střešní konstrukce

Střešní konstrukce podzemního parkoviště tvoří železobetonová monolitická

deska s  tepelnou izolací a souvrstvím pro extenzivní zeleň s  vysokou

retenční schopností. Střešní konstrukce bytového domu je pak řešena jako

jednoplášťová nevětraná. Konstrukcí prochází vpusti odvodnění střechy,

větrací komínky vzduchotechniky a kanalizace a také technické výlezy na

střechu. Atika je opatřena oplechováním a je zateplena. Celá střecha je

vyspádována za pomocí spádových klínů tepelné izolace. V  místech kde je

střešní konstrukce využita jako terasa, je dále doplněna o pochůzí vrstvu na

plastových rektifikovatelných terčích.

Obvodové konstrukce

Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem minerální vaty

tloušťky 200 mm se silikonovou omítkou a fasádní barvou s  nízkým difuzním

odporem, čímž je docíleno vyrovnaného vlhkostního režimu celé stavby a je

tak omezena možnost tvorby škodlivých mikroorganismů v  interiéru.  Parter

objektu je obložen žulovým obkladem s  jemně pemrlovaným povrchem a

seskládán ze tří formátů obkladu.

Výplně otvorů

Výplně otvorů parteru jsou řešeny z  fasádního hliníkového systému, který

umožňuje vysokou variabilitu a zároveň zajišťuje dobrou tepelnou i zvukovou

izolaci. Výplně otvorů bytového domu jsou pak řešeny za použití plastových

oken s  izolačními trojskly a systémem stínění z  exteriérových žaluzií s

přiznanými boxy, které jsou umístěny nad nadpražím oken a nesnižují tak

světlost otvoru. Všechny rámy výplní otvorů celého objektu jsou navrženy v

šedočerné barvě.
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Úprava vnitřních povrchů

Vnitřní povrchy bytového domu jsou opatřeny sádrovými strojově nanášenými

omítkami a podlahy opatřeny keramickými dlažbami nebo lehkými plovoucími

podlahami.

Požární bezpečnost

Z  požárního hlediska je objekt dělen na více samostatných požárních úseků a

jsou navržena bezpečnostní opatření, která v  případě požáru zamezí šíření

ohně a kouře.

Veřejné i soukromé parkoviště je opatřeno automatickým hasícím systémem a

systémem odvodu zplodin.  Oba tyto prostory jsou opatřeny chráněnými

únikovými cestami. V  bytovém objektu jsou všechna schodiště řešena jako

chráněná úniková cesta a každá bytová jednotka tvoří samostatný požární

úsek. Plochy před bytovým domem i ve spodní části veřejného prostranství

slouží jako požární plochy.

Napojení na technickou infrastrukturu

Napojení na sítě technické infrastruktury bude řešeno napojením na stávající

vedení jednotlivých inženýrských sítí nově vybudovanými přípojkami

vodovodu, kanalizace, teplovodu, plynovodu, elektrické přípojky a přípojky

datového vedení.
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